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1. ÖNSÖZ 
Turizm, gelişmiş toplum insanının en temel ve önemli boş zaman 

faaliyetidir. Bu sebeple oluşturduğu ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi 

etkiler bakımından bütün dünya ülkeleri için çok önemli bir değer haline 

gelmiştir.  

Birleşmiş Milletler, Dünya Turizm Teşkilatı’nın (UNWTO) verilerine 

göre 2013 yılı sonu itibarıyla deniz aşırı seyahatlere katılan insanların 

sayısı 1.089 milyona, doğrudan elde edilen gelirler ise 1.159 milyon 

Amerikan Dolarına erişmiştir. Bu değer ekonomik krizlere ve dünya 

ölçeğinde devam eden bazı huzursuzluklara rağmen, bir yıl öncesine göre % 5 seviyesinde bir büyüme 

anlamına gelmektedir (UNWTO 2014).  

Türkiye son 30 yılda turizm alanında büyük gelişmeler kaydetmiş ve 2013 yılı sonu itibariyle dünya 

ölçeğinde en çok ziyaret edilen ülkeler arasında 6., elde edilen gelirler bakımından da 12. sıraya 

yerleşmiştir. 2013 yılında ülkemizi ziyaret eden yabancı turist sayısı 34.910.098 kişi ile yeni bir rekora 

erişmiş, turizmden elde edilen döviz girdisi ise 28 milyar dolar civarına ulaşmıştır. (TUİK 2014).  

Açıklanan bu rakamlarla önceleri gelişmemiş ülkeler için önemli olduğu düşünülen turizm gelirleri 

özellikle 2008 yılının sonlarında baş gösteren başta Avrupa Ülkeleri ve ABD’yi de içine alan 

ekonomik krizden sonra gelişmiş ülkeler açısından da önem kazanmıştır. Zira başta Fransa, İngiltere, 

Almanya ve İspanya gibi AB ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkeler turizmi ekonomik krizden çıkış 

için önemli bir seçenek olarak görmeye başlamış ve özel bir önem atfetmişlerdir. Son yıllarda 

milletlerarası rekabete farklı ülke şehirlerinin yanı sıra, aynı ülkenin farklı şehirleri de katılmıştır. 

Nitekim ilk kez 1963 yılında 5 yıllık kalkınma planlarında yer almaya başlayan turizm, günümüzdeki 

bölge planlarında şehirlerimizin gelişmesi için de önemli bir faktör haline gelmiştir. Bu sebeple 

Kastamonu’nun da içinde yer aldığı TR 82 Seviye 2, 2014-2020 Bölge Planında turizme özel bir önem 

verilmektedir.  

Kastamonu, sahip olduğu turizm potansiyeli açısından çok geniş bir çeşitliliğe ve zenginliğe 

sahiptir.170 km’lik sahilinden kayak merkezlerine, doğa yürüyüş parkurlarından kanyon geçişlerine, 

bitki (flora) ve hayvan (fauna) çeşitliliğinden yaban hayatı gözlemlemeye kadar uzanan bu zengin 

çeşitlilik 4 mevsim turizm imkanı sunan bir potansiyel taşımaktadır.  İlimiz, sahip olduğu tabii 

güzellikleri ile dünyada da gittikçe daha fazla ilgi gören birçok turizm türüne uygun yapısıyla Türkiye 

2023 turizm hedeflerinde önemli bir paya sahip olacaktır. Özellikle havalimanının 2013 yılında 

Kastamonu Üniversitesi Rektörü  
Prof. Dr. Seyit AYDIN 
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hizmete girmesi ve Ilgaz Dağı Tünelinin de çok yakında hizmete girecek olması ile Kastamonu’nun 

turizm açısından daha da artan bir ilgi çekeceği beklenmektedir.  

Kastamonu Üniversitesi, ilimizin turizm potansiyelini görerek 14 Mart 2009 tarihinde Turizm 

İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nu kurmuştur. 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrenci 

kabulüne başladığımız yüksekokulumuz bugüne gelindiğinde 500 öğrenci sayısına ulaşmıştır. 2014-

2015 eğitim yılı sonunda da sektöre yetişmiş yönetici adayı olarak yetiştirmeye büyük bir itina 

gösterdiğimiz ilk mezunlarımızı vereceğiz. 

Bununla birlikte Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulumuzun sektöre yalnızca yetişmiş 

eleman yetiştirmekle kalmayıp ilimizin turizm problemlerine de hassas bir anlayış ile hizmetlerini 

sürdürdüğünü ifade etmemiz gerekir. Bunun gereği olarak Yüksekokul yönetimimiz 22 Nisan 2014 

tarihinde Kastamonu Turizminin Yol Haritasını belirleme maksadıyla geniş katılımlı bir Forum 

düzenlemiştir. Yüksekokulumuz, Forum’un devamı olan bir seri çalışmayı da halen sürdürmektedir. 

Bu çalıştay, Yüksekokulumuzun yaz ayları boyunca yapmış olduğu Kastamonu Turizminin 

Problemleri konulu çalışmada tespit edilen meseleleri çözüme kavuşturmak maksadıyla 

düzenlenmiştir. Kastamonu turizminde söz sahibi olan bütün paydaşların katkıları ile Kastamonu 

Turizmcilerinin Problemlerine hep birlikte çözümler arayarak Yüksekokulumuz tarafından başlatılmış 

olan Marka Varış Noktası Kastamonu hedefine ulaşmak için güçlerimizi birleştirdik. Böylece 

Kastamonu turizminin problemlerine yine Kastamonu turizmcileri olarak birlikte çözümler ürettik. 

Özel Sektör-Sivil Toplum Kuruluşu-Mahalli İdare-Kamu-Üniversite işbirliğinin en güzel 

örneklerinden birini sergilediğimiz bu çalıştay aynı zamanda turizme atfettiğimiz öneminde müşahhas 

bir göstergesidir. Çalıştayda yüksekokulumuz akademisyenlerinin çabaları ile 138 farklı madde de 

tespit edilen problemlere yüzlerce çözüm teklifi getirilmiştir. Eğitim, Alt ve Üst Yapı, Yönetim ve 

Organizasyon, Sürdürülebilirlik ve Girişimcilik ve Tanıtım olarak 5 grupta sınıflandırılan problemler 

için, beş çalışma grubu oluşturulmuştur. Her bir çalışma grubunun teşkilinde Özel Sektör, Kamu, 

Mahalli İdare ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinden uzmanlık alanlarına uygun katılım 

sağlanması için özel gayret sarf edilmiştir. Ayrıca her grupta bir akademisyenimiz katılımcıların çok 

kısa, kısa, orta ve uzun vadeli çözüm tekliflerini kayıt altına almıştır.  

Sonuç olarak benzer maddelerin birleştirildiği 83 farklı problem ifadesine yüzlerce çözüm teklifi 

getirilmiş, her biri diğerlerinden daha önemsiz sayılamayacak bu tekliflerden öne çıkanlar; 

Kastamonu’nun Marka bir varış noktası olabilmesi için öncelikle ilin sahip olduğu turizm 

potansiyelinin ortaya konması için bir envanter çalışmasının yapılması; Mahalli, milli ve milletlerarası 
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turizm eğilimleri ışığında odaklanılması gereken turizm çeşitlerine uygun ürün çeşitliliğinin 

sağlanması; Yerel halka turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkileri konusunda müessir ve 

sürekli eğitimler verilmesi; Turizm işletmelerinde yetişmiş eleman istihdamı için gerekli hukuki ve 

siyasi gayretlerin ortaya konulması; Kastamonu’nun tanıtım ve pazarlama çabalarının işbirliği 

içerisinde planlanarak profesyonelce yapılması için bir destinasyon pazarlama teşkilatının kurulması; 

Turizm adına ortaya konacak her bir çabanın bütün tarafların iştirakiyle Marka Varış Noktası 

Kastamonu hedefine uygun olarak sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yapılması ve nihayet bu 

çabaları idare edecek ve devamlılığını sağlayacak bir “İl Tanıtım Komisyonu” oluşturulması 

biçiminde özetlenebilir. 

Kastamonu Üniversitesi olarak yukarıda özetlenen çözüm tekliflerinin hedeflenen vadelerde yapılıp 

yapılmadığının sıkı takipçisi olacağımızı ve üzerimize düşenleri de büyük bir titizlikle yerine 

getireceğimizi ifade etmek isteriz. Hedefimiz; Kastamonu’nun gerçek anlamda bir Marka Varış 

Noktası olabilmesi için yapılması gerekenlerin planlanması, örgütlenmesi, koordine edilmesi, 

denetlenmesi ve değerlendirilmesinde üzerimize düşenin en iyisini yapmaktır.  

Bu duygu ve düşüncelerle ortaya konulmuş olan tekliflerin ve hal çarelerinin Kastamonu ve Türkiye 

turizmi için hayırlı olmasını diler, çalıştayda emeği geçen herkese bütün katılımcılara ve özellikle 

Kastamonu Turizm ve Otelciler Derneği’ne katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım. 

 

      

Prof. Dr. Seyit AYDIN 
Kastamonu Üniversitesi Rektörü  
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2. PROTOKOL KONUŞMALARI 
 
 

Şehirlerin yapacağı çalışmalarda takım oyunu oynamak 

çok önemlidir.  Eğer siz bir sorununuzla ilgili olarak 

şehrin bütün kesimlerini bir araya getirip, onların 

desteğini sağlıyorsanız ve bunu başarabiliyorsanız 

sorunlarınızı çözmeniz de o kadar kolay olur. Konuya 

ilişkin çok basit bir örnek vermek istiyorum: 

Bildiğiniz gibi Üniversitemiz yirmi bin civarında 

öğrencisiyle ilimiz ekonomisine çok büyük bir katkı 

veriyor. Yeni Eğitim-Öğretim Yılı’nın başında, 

Üniversitemize kaydolan öğrenciler içinde, ilimizde mevcut yurtlara yerleşemeyen öğrenciler de vardı. 

Bir haftadır, Sayın Milletvekilimiz, Rektörümüz, Belediye Başkanımız ve Kamu Kurum ve 

Kuruluşları Müdürleriyle el ele vererek bir çalışma ortaya koyduk ve bu sayede Üniversitemize 

kaydolmuş ve herhangi bir yurda yerleşememiş birçok öğrencinin aileleriyle birlikte Kastamonu’dan 

geri dönüş yapmalarına engel olduk. Bu çocuklarımıza misafirhanelerimizi, Kadı Dağı’ndaki Gençlik 

Kampı’nı açtık. Böylelikle, öğrencilerin barınma sorununu çözerek, onların hem tahsillerine sorunsuz 

devam etmelerini sağladık; hem de Kastamonu ekonomisine olumsuz etki yapacak bir olayın önüne 

geçtik. 

Takım oyunu işte böylesine önemli ve böylesine anlamlıdır. Geldiğim günden beri turizmle ilgili 

olarak yaptığım açıklamalarda hep diyorum ki “Ben değil, biz olmalıyız.”, çünkü turizmde başarı 

yakalamak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka iyi bir takım oyunu ortaya koymanız lazım. Evet, iyi 

santrforlarınızın olması çok önemli ama takım oyunu oynamadıktan sonra topu ceza sahası içine 

getirmedikten sonra gol atma şansınız olmuyor. Bu nedenle bizim mutlaka ve mutlaka takım oyunu 

ortaya koymamız gerekiyor. Turizm az önce ifade edildiği gibi birçok sektörü doğrudan etkileyen bir 

unsurdur ve ellinin üzerinde sektöre katkısı vardır. Türkiye’ye her yıl yaklaşık kırk milyon turist 

geliyor. Benim her zaman verdiğim yumurta örneği vardır. Bugün kırk milyon turist, Ülkemizde 

ortalama bir hafta kalsa ve her biri günde bir yumurta tüketse, toplamda iki yüz seksen milyon 

yumurta yapar. Yumurtanın pastanın içine, kekin içine katıldığını ve yemeklerde de kullanıldığını 

hesap ettiğimizde, yaklaşık üç yüz milyon yumurtayla turizm sektörü yumurtacılık sektörüne destek 

veriyor. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. 

Kastamonu Valisi  Şehmus GÜNAYDIN  
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Milletvekilimizin de az önce konuşmalarında ifade ettiği gibi, bu işin erbabı olan TURSAB’ı ilimize 

davet ederek faaliyetlerimize başladık. TURSAB’ın daha önceden de ilimize muhtelif ziyaretleri oldu; 

mutlaka önerileri olmuştur, mutlaka bu konuda güzel çalışmalar yapılmıştır; ama almış olduğumuz 

sonuç bizleri tatmin etmemiştir. Bu da çok doğal, çünkü tatminin sınırı her geçen gün artıyor. 

TÜRSAB’ın bize önerileri bu hafta içerisinde tamamlandı ve en son Sayın Başaran Ersoy’un 

imzasıyla ilimizle ilgili öneriler elime ulaştı. Şimdi biz önümüzdeki hafta nasip olursa, Sayın 

Milletvekilimiz, Belediye Başkanımız ve Ticaret Odası’nın temsilcileriyle birlikte Japonya’da 

düzenlenen ve dünyanın en önemli turizm fuarlarından olan “JATA”ya Kastamonu’muzu götürüyoruz. 

Orada Kastamonu’yu tanıtacağız. Tabii, bizim elimizde son zamanlarda sık sık ifade ettiğim gibi 

Mahmut Bey Camii gibi çok önemli bir enstrümanımız var. Bu eser, dünya kültür miras listesinin ön 

sıralarında yer alıyor. Her zaman ifade ettiğim gibi; seyahat acenteleri, seyyahlar bir yere seyahat 

etmeden önce bu dünya kültür mirası listesini ellerine alıyorlar ve nereye gidebileceklerini 

araştırıyorlar. Bu açıdan dünya kültür mirasları listesinde ilimize ait bir eserin yer alması çok 

önemlidir.  Bu avantajı Kastamonu turizmine katkı sağlayacak şekilde kullanmak istiyoruz.  

Camimizin maketi de tamamlandı, İngilizce ve Japonca olmak üzere broşürlerimiz hazırlandı ve 

inşallah önümüzdeki hafta “JATA”ya gitmek üzere yola çıkıyoruz. 

Dün basın mensubu arkadaşlarla Ilgaz’a çıktık. Burada yapımı devam eden kayak tesislerimiz var. 

Ilgaz’da hâlihazırda mevcut bir otelin yanına yüz kırk dört odalı ilave bir tesis daha yapılıyor. 

Konaklama sayılarına baktığımız zaman, bunlar son derece önemli tesisler. Tabii aynı ivmeyi 

Kastamonu Merkez’de de yakalamamız lazım ki turizmde gelişme ve ilerleme sağlayalım. Bu konuda 

çalışmalarımız devam ediyor. Az önce Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi, bu çalışmaların 

meyvesini hemen vermesi çok zor. TÜRSAB’ın gelmesinden sonra görüştüğümüz seyahat acenteleri 

sahipleri Kastamonu’da konaklamaya başladılar. Bunların sayısı şimdilik çok yeterli olmasa da 

önümüzdeki günlerde bu sayının artacağı kanaatindeyiz. Önemli olan bir ivme yakalamak ve bunu 

sürdürebilmek. Bu nedenle bizim mutlaka ve mutlaka sürdürülebilir bir ivme yakalamamız lazım, bu 

konuda da bütün kesimlerin çok duyarlı olması gerekiyor. 

Şunu da memnuniyetle ifade ediyorum; Kent Konseyi Başkanı Mehmet Bey yanıma geldi ve dedi ki: 

“Sayın Valim, asker aileleri geldiği zaman bazı olumsuzluklarla karşılaşılıyor. Biz bununla ilgili 

olarak bir otokontrol sistemi nasıl ortaya koyabiliriz bununla ilgili bize destek olur musunuz?”.  Biz de 

seve seve yardımcı olacağımızı söyledik. Yeter ki bu arkadaşlarımız bu konuda gönüllü olsunlar, 

arzulu olsunlar; biz her türlü katkıyı vermeye hazırız. Arkadaşlarımızla oturup, turizm yatırımcılarıyla 

birlikte değerlendirerek, bu olumsuz algıyı ortadan kaldırmak için de gayret ve çaba göstereceğiz. 
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Bunun dışında, ilçelerimizde de çok önemli turizm potansiyelimiz var. Seyahat acenteleri geldiği 

zaman şunu söylüyorlar: “Kastamonu’da turizm potansiyeli adına her şey var”. Sahip olduğumuz bu 

potansiyeli harekete geçirmek için de daha fazla gayret göstermemiz gerektiğini görmemiz lazım. 

İlimizdeki esnaf arkadaşlarımızın da bunun farkında olduğunu ve herkesin bu hususta gayret 

gösterdiğini de memnuniyetle söyleyebilirim. Konuşmamın başında da söylediğim gibi, takım 

oyununu sahaya yansıtırsak,  daha verimli sonuçlar alacağız. 

Bu duygu ve düşüncülerle, Sayın Rektörümüz ve Yüksekokulumuzun değerli yöneticileri başta olmak 

üzere, bu çalıştayın düzenlenmesine katkı veren herkese teşekkür ediyor, hepinize saygı ve selam 

sunuyorum.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şehmus GÜNAYDIN 
Kastamonu Valisi  
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Kastamonu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun 

düzenlediği çalıştayda emeği geçen okul müdürümüze ve öğrencilerimize 

teşekkür ediyorum. Bu çalıştayı oldukça önemsiyorum zira Kastamonu’nun 

ekonomik gelişmesine katkı verme adına yapılmış önemli bir çalışma. 

Hepimiz biliyoruz ki  81 ilimize üniversiteleri kuran siyasi iradenin asıl 

maksadı, 81 ilimize  üniversitelerin ekonomik, sosyal, kültürel manada katkı 

sağlamasıdır. Bu katkı sadece merkezi hükümetin sağladığı bütçe 

imkanlarını şehre harcamak, üniversiteye harcamak, üniversitenin 

kontenjanını yükseltmekle sınırlı değildir. Burada da gördüğümüz gibi 

bundan önce de birçok örneğini gördüğümüz gibi üniversitenin şehrin 

ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için yapması gereken önemli çalışmalar vardır. Zira, 

üniversitemiz bizim beyin gücümüzdür. Sadece turizm konusunda değil diğer alanlarda da ben 

üniversitemizin Kastamonu’ya katkı sağladığını ve daha fazla sağlayacağına inanıyorum. Emeği geçen 

herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kastamonu için turizm önemli bir sektör, biraz önce açılış 

konuşmasında değerli  okul müdürümüz Saim hocamız turizm sektöründeki ilginin alakanın birazcık 

eksik kaldığını zaman içinde tamamlanacağını temenni ettiğini ifade etti. Gazeteci arkadaşlarımız 

yakından bilirler ben bundan bir buçuk iki sene önce böyle bir çalışmayı kendi adıma Kastamonu’daki 

sadece merkezdeki otelci arkadaşlarımla yapmaya çalıştığımda katılım biraz daha azdı, sayı giderek 

artıyor. Bu, Kastamonu adına sevindirici bir durum. Demek ki Kastamonu halkı yavaş yavaş turizmin 

Kastamonu ekonomisi için, Kastamonu için önemini kavramaya başlamış. Tabi üniversitenin bu 

konuyu çok ciddiye alması herkes için önemli. Biz geçmişten beri turizmle kalkınmanın ancak yerel 

yönetimin bu işe sahip çıkmasıyla mümkün olacağını ifade etmiştik. Bununla ilgili önemli iki tane 

örneği hep göz önüne getirdik.  

Kastamonu’ya benzeyen tarihi kültürel dokusuyla öne çıkmış Beypazarı,  Safranbolu örneklerinde  

yerel yönetimlerin işe sahip çıkmasıyla, yerel yönetimlerinin lokomotiflik  yapmasıyla  bu turizm 

kalkınmasıyla mümkün olabileceğini geçmişten beri ifade etmiştik. Biz yine aynı yerdeyiz elbette 

yerel yönetim bu işe sahip çıkacak belediyemiz, Valiliğimiz zaten de sahip çıkıyor bugüne kadar 

gelmiş valilerimiz Kastamonu’nun tarihi yapısının, dokusunun ortaya çıkması için önemli hizmetler 

verdiler, önemli katkılar sundular şehrimize.  

Benim hatırlayabildiğim Enis Yeter Valimizden itibaren her valimize ve yerel yönetimdeki 

bürokratlarımıza belediye çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.  

Kastamonu Milletvekili 
M. Gökhan GÜLŞEN 
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Bundan sonra eksiklerimizi biraz daha hızlı tamamlayacağız Üniversitemiz bize bu konuda yol 

gösterecek. Belediyemiz yine Valiliğimiz lokomotiflik yapacaklar biz biraz daha turizmdeki ivmemizi 

artıracağız. Düşüncem şu ki profesyonel şirketlerle tanıtım noktasına da biraz daha gayret 

göstermemiz  gerekiyor. İlimize gelen tüm misafirler “Biz buradan çok etkilendik Kastamonu 

gerçekten çok önemli bir şehir ancak biz Kastamonu’yu tanımıyorduk, bizim gibi eşimiz, dostumuz ve 

çevremiz de tanımıyor” diyorlar. Bu nedenle öncelikle altyapımızı tamamlayıp tanıtımımızı hızı bir 

şekilde yapmalıyız. Kastamonu’nun bu manada bence bir marka değeri var zaten. Var olan  marka 

değerimizi doğal, kültürel, tarihi ve inanç açısından olan değerlerimizi  evvela Türkiye sonra 

Dünya’ya tanıtmamız gerektiğine inanıyorum. Bunu da kısa sürede başarabileceğimize yürekten 

inanıyorum. Tekrar bugüne kadar Kastamonu turizmine emek veren herkese elbette bu işin en önemli 

kısımda yatırımcılar Kastamonu’ya inanıp güvenip yatırım yapan herkese de ayrı ayrı teşekkür 

ediyorum. Çalıştayın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mustafa Gökhan GÜLŞEN 
Kastamonu Milletvekili  
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İlimizin gelişmesinde turizmin katkısı olduğuna en çok inananlardan biriyim. 

Sayın Valimizin ve  diğer kurum müdürlerimizin de bu konuda gerçekten 

çok istekli ve kararlı olduklarını görüyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Özellikle son günlerde Kastamonu ilinde büyük miktarda hareketlenme 

görülüyor. Nüfusta ve gelen turist sayısındaki artışı somut olarak fark 

edebiliyoruz.  

Özellikle kültürel turizm açısından bir altyapı oluşturmak için Kastamonu 

Belediyesi olarak bizler çalışmalarımızı başlattık. Kastamonu’nun tarihi 

dokusu, otantik yapısını koruyarak turizmi ön plana çıkartmak istiyoruz. Bunu senelerdir konuşuyoruz 

ama pek bir ilerleme ivme kazandıramadık. Bizler bu konuda belediye olarak planlamamızı yaptık, 

aksaklıklarımızı belirledik. Hem bu tarihi konaklarımızı, tescilli binalarımızı hem ferdi bazda, sokak 

bazında ve bölge bazında değerlendirip, projelerimizi yapıp hızla uygulamaya koyacağız ve bunu da 

başlattık. İlk olarak şehrin girişinde 125. Yıl caddesi olarak bilinen yerde çalışmalarımızı başlattık, 

ihalemizi tamamladık, önümüzdeki haftalarda ilk çalışmayı başlatacağız.  

Tarihi 1280 civarında tescilli binamız var bizim bu binalarımızı bir an önce hayata geçirmemiz,  

restore edip kullanıma açmamız gerekmektedir. Belediye olarak çalışmaları başlattık.  Bakın kısa bir 

sürede 5-6 tane büyük sayılabilecek nitelikte konağı satın aldık. Bunlardan en önemlisi 26 odası 

bulunan Şeyhoğlu konağıdır. Bu konağı Kastamonu üniversitemizle birlikte yaptığımız protokol 

neticesinde kendileri onarıp çalıştıracaklar birlikte yapacağız bu işleri yani somut adımlar atılmaya 

başlandı.  

Sayın Valimiz de bu konuda gerçekten büyük destek veriyor. Turizm konusunda hızla bir ilerleme 

kaydedeceğimize inancım sonsuz. 77 civarında projemiz bulunmakta ve bunların yüzde 50’sine start 

verdik. Sadece kültürel nitelikte değil kentin güzelleşmesi, gelişmesi için de projelerimiz hayat 

geçirildi. Bakın şehrin kuzeyinde harikalar diyarı diye bir proje başlattık ve şu an %50’lerdeyiz. 

Çocuklara ve gençlere yönelik Seyrangâh Tepesi olarak adlandırdığımız yerde bir projeye başladık. 

Kale ve civarında teleferikle birleşen kombine projemizin adımlarını atmak üzereyiz. Tarihi evlerin 

onarılması, sokakların sağlamlaştırılması ve bölge bazındaki çalışmalarımızın da proje aşamasında 

sona geldik. Şeyh Şaban-ı Veli diye adlandırdığımız caddede il özel idare ile ortak bir çalışma 

yapmayı düşünüyoruz yani valiliğimizle kendilerinin hazırladığı bir proje Şelaleden Hazreti Pir’e 

kadar olan proje tamamlandı, kuruldan geçti ve şu anda ihale aşamasında. Biz de belediye olarak bu 

Kastamonu Belediye Başkanı 
Tahsin BABAŞ 
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girişe kadar olan kısmını projelendirilmesine başladık. Aynı şekilde yan kolları olan kefeli dediğimiz 

caddede restorasyon çalışmalarımızı bitirdik.  

Yine aynı şekilde belirlediğimiz Akmescit Mahallesi yani kaleden kırk odalı ve ballık sokaktan inen 

yani eski belediyeye kadar inen bölgede de sokak bazında çalışmalar yüzde 50’ye vardı. Tabii yine 

Nasrullah meydanı, bakırcılar çarşısı, kasaplar hal içi projeleri ciddi manada devam ediyor. Bunları 

şehrin turizminin gelişmesi ve hızlanması için altyapı olarak yapmamız gereken önemli işlerden olarak 

görüyorum. Yine bir kentsel dönüşüm başlattık yani, yeni Kastamonu dediğimiz bölgede olsun eski 

Kastamonu dediğimiz sit alanlarında olsun bu projeler hızla devam edecektir. Şu anda rezerv 

alanlarımızı oluşturduk ve Bakanlığa bu konudaki taleplerimizi bildirdik. İnşallah önümüzdeki 

günlerde kentsel dönüşümle Kastamonu’yu tanıştıracağız. Tabii sit alanları içinde kentsel dönüşümle 

beraber böyle yüksek binalar yapmayacağız. Şehrin otantik yapısını bozmadan 3 ve 4 katı geçmemek 

üzere cephesi mevcut tarihi dokumuzu yansıtacak şekilde projeler hazırlayacağız. Yine aynı şekilde 

projelerimiz hızla devam ederken biz mevcut sisteminde nasıl hızla geliştirilebileceği konusunda 

arkadaşlarımıza her türlü desteği veriyoruz. Özellikle otelcilerimiz turizmcilerimiz geliyorlar. Onlara 

her türlü desteği vermekten hiçbir zaman geri kalmadık. Bugün Cumhuriyet Caddesi’ndeki 

enformasyon bürolarını kendilerine tahsis ettik ve otelcilerimize, yeme içme ünitelerine ve konaklama 

bölgelerine her türlü desteği veriyoruz. Ama kendilerinden de şunu istiyoruz lütfen turisti elimizde 

tutalım. Yani gelen bir daha bizden kötü bir düşünceyle ayrılmasın bu konuda bazı bazı duyumlar 

geliyor tabi bu duyumlar ferdi bazda olabilecek düzeyde ama biz bunları tamamen minimuma 

indirmek zorundayız. Özellikle yemin töreninde sayın komutanım yardımcı oluyor. Şehrimiz turizm 

açısından büyük bir potansiyele sahip oluyor ve bu kardeşlerimizin bizden memnun ayrılması lazım 

bunun için de işletmeci arkadaşlarıma çok büyük işler düşüyor. Bakın ben belediye olarak her türlü 

şeyi yapmaya hazırım. Yeter ki bizden talep olsun hangi taleple gelirse gelsin bizden kimse geri 

dönmedi ve dönmeyecektir de. Her konu da, turizm konusu başta olmak üzere. Ben çok lafı uzatmadan 

özellikle böyle memleketimiz için yararlı ve hayırlı bir çalışma yapan başta Üniversitemize,  Turizm 

İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulumuza  ve akademisyenlerimize çok teşekkür ediyorum, katılan 

arkadaşlarımıza yine teşekkür ediyorum. Hayırlı ve verimli bir çalıştay geçmesini temenni ederek 

hepinize saygılar sunuyorum.   

 

 

Tahsin BABAŞ 
Kastamonu Belediye Başkanı 
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3. GİRİŞ 
 

Zengin kültürel mirası, eşsiz doğal güzellikleri ve misafirperver halkı ile Türkiye’nin cennet 

köşelerinden biri olan Kastamonu, turizm açısından oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. 

Bu önemli potansiyeline rağmen bu güzel ilimiz, henüz turizmde hak ettiği yere ve turizmde 

önemli bir marka şehir olma yolunda arzu edilen seviyeye ulaşamamıştır. Bu noktada, 

Kastamonu’nun turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi ve turizmde bir marka varış 

noktası olmasına katkı sağlamak adına yapılması gereken planlama ve eşgüdüm 

çalışmalarının hızlandırılması büyük önem arz etmektedir. Burada, Kastamonu turizminin 

sorunlarının bilimsel olarak ortaya konulması ve turizm alanında etkili bütün kamu, özel ve 

sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile tartışılarak sorunlara çözüm aranması ve hareket 

planlarının hazırlanması, atılması gerekli önemli adımların başında gelmektedir. Bu 

düşünceden hareketle, Kastamonu Üniversitesi bünyesinde Kastamonu turizminin gelişmesi 

için faaliyetlerde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından 2014 

yılında “Kastamonu Turizmcileri Problemlerine Çözüm Arıyor” başlıklı bir çalışma 

başlatılmıştır.  

Bu çalışma kapsamında, öncelikli olarak Kastamonu turizminin sorunlarını belirlemek amacı 

ile bir anket geliştirilmiş ve bu anket turizm alanında faaliyet gösteren özel sektör işletmeleri 

ve sivil toplum kuruluşlarına gönderilmiştir. 2014 yılının Temmuz ayında gerçekleştirilen bu 

çalışmada toplam 110 kuruma anket gönderilmiştir. Alınan geri bildirimlere göre Kastamonu 

turizmi ile ilgili toplam 138 problem tespit edilmiş ve bu problemler beş ana başlık altında 

toplanmıştır. Kastamonu turizmi ile ilgili problemlerin toparlandığı bu beş ana başlık şu 

şekilde sıralanmaktadır; 

1- Eğitim ve insan kaynakları ile ilgili  

2- Yapısal problemler 

3- Yönetim ve organizasyon ile ilgili  

4- Sürdürülebilirlik ve girişimcilik ile ilgili  

5- Tanıtım ile ilgili  
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Sıralanan bu problemlere yönelik çözüm teklifleri geliştirmek ve çözüm için hareket 

planlarını belirlemek amacı ile 17 Eylül 2014 tarihinde Kastamonu Üniversitesi “Turizm 

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak faaliyet gösteren Yedi Beyza Konağı’nda 

“Kastamonu Turizmcileri Problemlerine Çözüm Arıyor” isimli çalıştay gerçekleştirilmiştir.  

Kastamonu’da turizmcileri bir araya getiren bu çalıştaya Kastamonu Valisi Sayın Şehmus 

Günaydın, Kastamonu Milletvekili Sayın M. Gökhan Gülşen, Kastamonu Belediye Başkanı 

Sayın Tahsin Babaş, Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Bülent Kantarcı, Kastamonu Üniversitesi 

Rektörü Sayın Prof. Dr. Seyit Aydın, Kastamonu Eski Milletvekili Sayın Musa Sıvacıoğlu, 

Garnizon Komutanı Vekili Sayın Albay Erhan Vural, İl Genel Meclis Başkanı Sayın Mehmet 

Kayıkçı, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Akademisyenler, resmi, özel ve sivil 

kurum temsilcileri ve davetliler katılmıştır. 

Çalıştayın birinci oturumda Kastamonu turizminin problemleri yukarıda belirtilen beş başlık 

altında çalışma grupları oluşturularak tartışılmış ve çözüm teklifleri ve faaliyet planları 

geliştirilmiştir. Tüm çalışma grupları kendi kapsamındaki konu ile ilgili katılımcılardan ve 

uzmanlardan teşkil edilmiş ve her çalışma grubunda bir başkan, bir sözcü ve bir raportör 

görevlendirilmiştir. Her bir çalışma grubu kendi başlıkları ile ilgili olarak daha önce 

belirlenmiş olan sorunlara çok kısa, kısa, orta ve uzun vadeli çözüm teklifleri geliştirmiştir. 

İkinci oturumda ise, her bir çalışma grubu belirlemiş olduğu çözüm tekliflerini diğer grup 

katılımcıları ile paylaşmış ve problemler ve çözüm önerileri tüm katılımcılar ile tekrar 

tartışılarak olgunlaştırılmıştır. 

 “Kastamonu Turizmcileri Problemlerine Çözüm Arıyor”  adı altında Kastamonu Üniversitesi 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından başlatılan bu önemli çalışmanın ilk 

aşamasının sonucu olarak hazırlanan bu raporda, 17 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilen 

çalıştayın sonuçları sunulmaktadır.  Raporun içeriğinde, Kastamonu turizmi ile ilgili 

problemler,  çözüm teklifleri, çok kısa, kısa, orta ve uzun vadeli faaliyet planları ve bu faaliyet 

planlarının gerçekleştirilmesinden sorumlu kurumlar yukarıda belirtilen beş ana başlık altında 

yer almaktadır. Raporda ayrıca çalıştay katılımcıları ve çalışma gruplarında yer alan 

temsilcilerin isimlerine de ulaşmak mümkündür.  
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4. ÇALIŞTAY PROGRAMI 
 

Kastamonu Turizmcileri Problemlerine Çözüm Arıyor Çalıştay Programı 17 Eylül 2014 

08:45-09:15   Kayıt 

09:16-09:30   Açılış  

    Açılış Konuşmaları 

    Sayın Doç. Dr.  Saim ATEŞ 

Kastamonu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulu Müdürü 

    Sayın Prof. Dr. Seyit AYDIN  

Kastamonu Üniversitesi Rektörü  

Sayın Tahsin BABAŞ  

Kastamonu Belediye Başkanı  

Mustafa Gökhan GÖKŞEN  

Kastamonu Milletvekili 

    Sayın Şehmus GÜNAYDIN 

    Kastamonu Valisi 

10:00-12:30   Sabah Oturumu  

Problemlere hızlı bir bakış 

Çözümler için yöntem belirleme 

12:31-13:30   Öğle Yemeği 

13:31-15:00   Öğle Oturumu 

Çalışma gruplarının çözüm önerilerini sunumu. 

16:30-17:30   Gezi 

“Dünden bugüne Kastamonu Üniversitesi” tanıtım gezisi  
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5.  ÇALIŞMA GRUPLARI 

5.1. ÇALIŞMA GRUBU 1- “EĞİTİM PROBLEMİ” 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Çalışma Grubu 1’de “Eğitim Problemi” üç temel başlıkta tartışılmıştır. Bazı temel problem ifadeleri ve çözüm önerileri kapsam olarak 
birbirlerine yakın olduklarından tek bir maddede birleştirilmiştir. Çözümler çok kısa (1-3 ay), kısa (4-12 ay), orta (12-36) ve uzun (37 ay ve 
üzeri) vadeli olarak kısaltmalarıyla tabloda sunulmuştur. 

1. İŞGÜCÜ EĞİTİMİ 

PROBLEMLER ÇÖZÜMLER (Çok kısa, Kısa, Orta ve Uzun Vadeli) SORUMLULAR 

1) Eğitilmiş eleman eksikliği 
problemi ve personel 
yetersizliği 

 

- İşverenlere personelin ve stajyerlerin özlük hakları ile ilgili 
eğitim verilmesi (KV) 

- Uzun vadede eğitimsiz personel çalıştırmanın sonuçlarının 
anlatılması (KV) 

- Ara personel yetiştirmede var olan mesleki eğitim kurumların 
özendirilmesi (KV) 

- İşveren ve yöneticilerin kişisel gelişimleri için bilinç yaratılması 
ve eğitim programlarının düzeltilmesi (KV) 

- Turistik tesislere personel işe alırken sertifika, diploma ya da 
personelin turizm eğitimi alıyor olma zorunluluğu getirilmesi 
(V) 

- Turistik tesislerde yeni işe başlayanlara yönelik oryantasyon 
eğitimi zorunluluğunun getirilmesi (OV) 

- Bölgede turizm eğitimi veren kurumların niceliklerinin 

1. Sivil Toplum 
Kuruluşları 

2. İşverenler 
3. İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü 
4. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı 
5. Milli Eğitim 

Bakanlığı 
6. Halk Eğitim 

Merkezleri 
7. TBMM 
8. Diğer ilgili 

kurumlar 
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artırılması (UV) 
- Bölgede turizm eğitimi veren kurumların niteliklerinin 

artırılması (OV) 
- Hizmet içi eğitimlerin zorunlu hale getirilmesi (UV) 

 

2. TURİZM ALGISI EĞİTİMİ 

PROBLEMLER ÇÖZÜMLER (Çok kısa, Kısa, Orta ve Uzun Vadeli) SORUMLULAR 

2) Halkın ve turizm paydaşlarının 
eğitim eksikliği ve turizm 
bilincinin yeterince gelişmemiş 
olması 

 

- Turizm paydaşlarına turizmin sosyal, kültürel, çevresel, siyasal 
ve ekonomik etkileri konusunda eğitimler verilmesi (KV) 

- İlk, orta, lise ve üniversite düzeyinde yıllık ders programlarına 
turizm dersleri konması (KV) 

- Turizmde yabancı dile önem verilmesi gerektiğinin 
vurgulanması ve buna yönelik kursların açılması (OV) 

- Uzman kurumlar tarafından verilecek seminerlerle halka turizm 
ve çevre eğitiminin verilmesi (OV) 

 

1. Milli Eğitim 
Bakanlığı 

2. Halk Eğitim 
Merkezi  

3. Kastamonu 
Üniversitesi 

4. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 

5. Sivil Toplum 
Kuruluşları  

6. Kent Konseyi  
7. İl Genel Meclisi 
8. Belediye Meclisi 
9. Diğer ilgili 

kurumlar 
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3) Turizm işletmelerine yönelik 
bilgilendirme yapılmaması ve 
eğitim verilmemesi 

 

- Hizmet içi eğitim verecek kurumların belirlenmesi, eğitim 
programlarının oluşturulması ve 6 ayda bir bu eğitimin 
güncellenip tekrar edilmesi (OV) 

 

1. Kastamonu 
Üniversitesi 

2. İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü 

3. Sivil Toplum 
Kuruluşları  

4. Kent Konseyi  
5. İl Genel Meclisi 
6. Belediye Meclisi 
7. Milli Eğitim 

Bakanlığı 
8. Diğer ilgili 

kurumlar 

4) Sorumluluk bilinci, turizm 
algısı ve turizmin ekonomik 
sonuçları konusunda 
bilinçlendirme çabalarının 
eksikliği 

 

- Turizmin uzun vadede ekonomik kazanımları ile ilgili bilgi 
verilmesi (KV) 

- Birey olma bilinci geliştirmeye yönelik yaygın eğitim plan ve 
programlarının oluşturulması ve uygulanması(UV) 

- Sürdürülebilir ekonomi politikalarının geliştirilmesi(UV) 

1. Milli Eğitim 
Bakanlığı 

2. Halk Eğitim 
Merkezi  

3. Kastamonu 
Üniversitesi 

4. Sivil Toplum 
Kuruluşları  

5. İl Genel Meclisi 
6. Belediye Meclisi 
7. TBMM 
8. Diğer ilgili 

kurumlar 
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5) Kastamonulu turizmcilerin 
Kastamonu’nun arz yönlü 
verilerini, dini, somut ve soyut 
kültürel mirasını yeterince 
tanımaması 

 

- İşveren ve girişimcilere turizm destek eğitimlerinin verilmesi ya 
da konu odaklı seminerler düzenlenmesi (KV) 

- Kastamonu turizmcilerin turizmde gelişmiş örnekleri görme 
konusunda özendirilmesi (KV) 

- Yaşayan kültür mirası listesinin çıkarılması (KV) 
- Yerel mutfak kültürünün ortaya çıkarılması için yapılan 

yarışmaların teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması (KV) 
- Şeyh Şaban-i Veli'nin ve Evliyalar haftasının Türkiye geneline 

tanıtımının sağlanması (KV) 
- Arz yönlü verilerin envanterinin çıkarılması (OV) 
- Bu kapsamda şehir merkezine ve ilçelere turlar düzenlenmesi 

(OV) 
- Bu hafta boyunca yapılacak etkinliklerin ulusal ve uluslararası 

olarak planlanması ve alt yapısının oluşturulması (OV) 
- Dini değerlerin envanterinin oluşturulması ve tanıtımı(OV) 
- Belirlenen dini değerlerden kaçı ile nasıl bir turizm etkinliğinin 

oluşturulacağının belirlenmesi (OV) 
- Yerli ve yabancı turistler için tur programlarının 

hazırlanması(OV) 
- Turizm ile ilgilenen tüm işverenlere, ilk, orta, lise ve 

yükseköğrenim kurumu öğrencilerine Kastamonu'nun arz yönlü 
verilerinin tanıtılması için turlar düzenlenmesi (UV) 

- Yöre halkının ekonomik açıdan güçlendirilmesi için gereken 
önlemlerin alınması (UV) 
 

1. İşverenler 
2. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
3. Muhtarlıklar 
4. İl Kültür ve 

Turizm 
Müdürlükleri 

5. Kastamonu 
Belediyesi 

6. Şeyh Şabani Veli 
Kültür Vakfı 

7. Diğer ilgili 
kurumlar 
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6) İl sınırları içerisindeki turizm 
eğitimi veren kurum 
öğrencilerinin stajları için 
bölgeye öncelik tanınmamış 
olması 

 

- Turizm eğitimi veren kurumlarla staj planlaması öncesi diyalog 
halinde olunması (KV) 

- Staj yeri seçimi için kariyer günlerinin düzenlenmesi(KV) 
- Ürün ve hizmet üretimi, çevre vb. konularda standartlar 

geliştirilmesi (KV) 
- Üniversitenin staj yönergesinin, uygun şartlar sağlandığında 

öğrencilerin Kastamonu’da staj yapmaları için yeniden 
düzenlenmesi(KV) 
 

1. Sendikalar 
2. Milli Eğitim 

Bakanlığı 
3. Kastamonu 

Üniversitesi 
4. Diğer ilgili 

kurumlar 

7) Turizm eğitimi veren 
kurumların nicel ve nitel olarak 
yetersiz olması 

 

- Eğitilmiş işgücü gereksiniminin nicel ve nitel olarak tespit 
edilmesi (OV) 

- Varolan kurumların alt yapı ve üst yapı eksikliklerinin 
giderilmesi (OV) 

- Kastamonu için turizm master planının yapılması(UV) 
- Açılacak eğitim kurumları planlamasının yapılması (UV) 

1. Kastamonu 
Belediyesi 

2. Milli Eğitim 
Bakanlığı 

3. Kastamonu 
Üniversitesi 

4. İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü 

5. KUZKA 
6. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
7. Diğer ilgili 

kurumlar 
 

8) Üniversitenin ilgili bölümlerinin 
turizme yön verme, araştırma 

- Yerel yönetim ve üniversitenin ilgili bölümleri arasındaki 
işbirliğinin artırılmasına yönelik projeler yapılması (KV) 

1. İşverenler 
2. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
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ve projelerle yol gösterme 
konusunda yeterince öncü rol 
oynamaması 

 

- Memleketi Kastamonu olan ya da başka şehirlerden gelen ilgili 
bölüm hocalarının Kastamonu turizm potansiyeli ile ilgili 
bilgisinin artırılması (KV) 

- Üniversite içerisinde turizm eğitimi veren kurumlar arasındaki 
diyaloğun artırılarak sinerji yaratılması(KV) 

- Üniversite ve Kastamonu ili bünyesinde proje fikir 
yarışmalarının oluşturulması(KV) 

- Şehir ve ilçe tanıtım gezilerinin düzenli olarak yapılması(OV) 
- Öğretim üyesinin nicelik ve nitelik olarak artırılmasına dair 

yapılacak çalışmalar (OV) 
-   

3. KUZKA 
4. Kastamonu 

Üniversitesi 
5. İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü 
6. Diğer ilgili 

kurumlar 

9) Turizm kurumlarının eğitime 
katılmadaki isteksizlikleri  

 

- Turizm kurumlarının turizm olgusuna yönelik farkındalıklarının 
artırılması (KV) 

- Bu sorumluluklar kapsamında işveren ve iş görenlerin eğitimine 
yönelik projeler oluşturulması (KV) 

- Bu projelerin ödülle desteklenmesi(KV) 
 

1. İşverenler 
2. Turizm ve Kültür 

Bakanlığı 
3. Kastamonu 

Üniversitesi 
4. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
5. Diğer ilgili 

kurumlar 

10) Yöre halkının turizmi meslek 
olarak kabul etmemesi 

 

- Turizm algısının oluşturulması(OV) 
- Yöre halkına turizmden nasıl kazanç sağlayacağının örneklerle 

anlatılması(OV) 

1. Kastamonu 
Üniversitesi 

2. Sivil Toplum 
Kuruluşları 

3. Halk Eğitim 
Merkezleri 
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4. Milli Eğitim 
Bakanlığı 
 

11) Kastamonu'da yeterli 
konaklama eksikliği imajı 
yaratılmış olması 

 

- Yatak sayılarının üçer aylık periyodlarla güncellenmesi (ÇKV) 
- Doluluk oranlarının sağlıklı olarak izlenmesi(KV) 
- Oluşturulmuş olan istatistiklerin 3'er aylık olarak kamuoyuna 

duyurulması (KV) 
- Booking.com gibi popüler konaklama satışı yapan sitelerle 

işbirliğinin artırılması (KV) 
- Ortak bir WEB ortamında konaklama tesislerinin ve konu ile 

ilgili istatistiklerin paylaşılması (OV) 
 

1. İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü 

2. Diğer ilgili 
kurumlar 

12) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulu öğrencilerinin 
halkla bütünleşip gönüllü 
turizm elçiliği yapmaması 

 

- Kastamonu'nun turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla merkez 
ve ilçelere turlar düzenlemek(KV) 

- Kastamonu ve üniversite öğrencilerini buluşturacak etkinlikler 
düzenlemek ve üniversite öğrencilerinin Kastamonu halkı için 
etkinlik düzenlemesini sağlamak(KV) 

- Kastamonu'yu tanıyan eğitimlerinin son aşamasındaki Rehberlik 
3 ve 4.sınıf öğrencilerinin gölge stajyer rehber olarak halka 
yönelik yapılacak olan turlara çıkması(KV) 

- Tur ve etkinliklerin düzenlemesi için Kastamonu'daki ve diğer 
illerdeki seyahat acentaları ve ilgili kuruluşlarla temasa 
geçilmesi (OV) 
 

1. İşverenler 
2. Seyahat Acentaları 
3. Kastamonu 

Üniversitesi 
4. İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü 
5. Diğer ilgili 

kurumlar 
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3.EĞİTİM VE ETİK 

PROBLEMLER ÇÖZÜMLER (Çok kısa, Kısa, Orta ve Uzun Vadeli) SORUMLULAR 

13) Kamuya ait misafirhanelerin ve 
diğer sosyal tesislerinin haksız 
rekabet yapıyor olması ve üye 
dışı konuk kabul etmeleri 

 

- Kamuya ait misafirhaneler sadece ilgili kamu kuruluşu personeli 
tarafından kullanılmalı (KV) 

- Öğretmenevleri, Polisevleri gibi daha yaygın tesislerde öncelik 
kurum personeline verilmeli dışarıdan gelenler için piyasa 
fiyatlarına yakın fiyatlar uygulanmalıdır (KV) 

- Kamu yararına yapılan tesislerden atıl durumda olanların revize 
edilerek ekonomiye kazandırılması (OV) 
 

1. Rekabet Kurumu 
2. Diğer ilgili 

kurumlar 

14) Turizmde ürün çeşitliliği ve 
hizmet kalitesinin artırılması 
konusunda ortak çabaların 
ortaya koyulmaması 

- Kastamonu'nun turistik cazibeleri ile ilgili envanter çıkarılması 
(ÇK) 

- Hizmet kalitesini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimlerin 
hazırlanması(KV) 

- Bu envantere ve paydaşların fikirlerine göre turistik ürün 
çeşitlendirmesi için bir eylem planı hazırlanması(KV) 

1. İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü 

2. Kastamonu Ünv. 
3. STK lar 
4. Diğer ilgili 

kurumlar 

15) Turizm yatırımcılarının turizm 
konusunda yeterli eğitime ve 
bilgiye sahip olmamaları bu 
nedenle yatırımların başarısız 
olması 

- Bilgilendirme faaliyetlerinin Üniversite tarafından yapılması 
(ÇK) 

- Turizmin gelişmesi noktasında teşvik sağlayan alternatif 
kurumların girişimcileri bir araya getirip, onları turizm yatırımı 
noktasında bilgilendirmesi (KV) 

1. Belediye Meclisi 
2. Kent Konseyi 
3. İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü 
4. Kastamonu Ünv. 
5. Diğer ilgili 

kurumlar 
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16) Turizm paydaşlarının 
birbirlerine olan 
güvensizlikleri, ekip çalışması, 
takım ruhu ve birlikte çalışma 
kültürünün olmaması 

 

- Azami ve asgari fiyatlar konusunda etkin ve yaygın denetim 
sağlanması (ÇKV) 

- Kendi tanıtımını yaparken diğer kuruluşları karalayan tesislere 
cezai işlem uygulanması (KV) 

- Sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği sağlanması (KV) 
- Hiyerarşik sınırların azaltılması ve merkeziyetin ortadan 

kaldırılması(KV) 
- Mobbing yapan kişi ve kurumlara yönelik caydırıcı 

yaptırımların uygulanması (KV) 
- Yetkilendirme, güçlendirme ve insiyatif kullanımının 

yaygınlaştırılması(KV) 
- Takım çalışması ve ekip ruhu gibi kavramların değerler eğitimi 

kapsamında yaygınlaştırılması (UV) 
 

1. Milli Eğitim 
Bakanlığı 

2. Sivil Toplum 
Kuruluşları 

3. İşverenler 
4. Diğer ilgili 

kurumlar 
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5.2. ÇALIŞMA GRUBU 2- “YAPISAL PROBLEMLER” 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Çalışma Grubu 2’de “Yapısal Problemler” 3 temel başlıkta tartışılmıştır. Bazı temel problem ifadeleri ve çözüm önerileri kapsam olarak 
birbirlerine yakın olduklarından tek bir maddede birleştirilmiştir. Çözümler çok kısa (1-3 ay), kısa (4-12 ay), orta (12-36) ve uzun (37 ay ve 
üzeri) vadeli olarak kısaltmalarıyla tabloda sunulmuştur. 

1. ULAŞIM 

PROBLEMLER ÇÖZÜMLER (Çok kısa, Kısa, Orta ve Uzun Vadeli) SORUMLULAR 

17) Deniz ve demir yolları 
ulaşımının olmaması 

- Sahil İlçelerinde turizmi geliştirmek için; özel deniz ulaşımı 
(tekne, vapur, motor gezileri… vb) faaliyetlere önem verilmesi ( 
KV)  

- Deniz yolları ulaşımının aktif hale getirilmesi için girişimde 
bulunulması  (OV) 

- Demiryolu ağına Kastamonu’nun dâhil edilebilmesi için fayda-
maliyet analizi yapılarak lobi oluşturulması ( OV) 

1. Ulaştırma Bakanlığı 
2. İlgili kamu kurumları 
3. Kastamonu Valiliği 
4. Sahil İlçeleri Belediye 

Başkanları 
5. Turizm işverenleri 
6. Milletvekilleri 
7. Sivil Toplum Kuruluşları 

 

18) Hava ulaşımının etkinlik 
kazanmamış olması 

- Hava ulaşımına talebin arttırılması ile ilgili duyurum ve tanıtım 
çalışmalarına ağırlık verilmesi (KV) 
 

1. Ulaştırma Bakanlığı 
2. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı 
3. Kastamonu Valiliği 
4. THY ve diğer Hava 

ulaşım araçları 
5. Sivil Toplum Kuruluşları  
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6. Turizm sektörü 
7. Belediyeler 

 

19) Kastamonu’ya ulaşan 
karayollarının düşük kalitede 
olması 

- Kara ulaşımında engellilerin durumunun dikkate alınması (KV) 
- Yolların işaretlemelerinin yeniden gözden geçirilmesi(KV) 
- Şehirlerarası, şehir içi ve ilçelere yönelik ekonomik, güvenli ve 

insancıl konforda ulaşımın gerçekleştirilmesi (OV) 
- Karayolu ve tüm sanat yapılarının inşaatı ve yol kaplama 

teknolojilerinin geliştirilmesi ( UV) 

1. Ulaştırma Bakanlığı 
2. İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 
3. Kastamonu Valiliği 
4. Karayolları Bölge 

Müdürlüğü 
5. Sivil Toplum Kuruluşları  
6. Kent Konseyi  
7. İl Genel Meclisi 
8. Belediye Meclisi 

 

20) İlçe yollarının ulaşım açısından 
yeterli olmaması 

- İlçe ulaşım araçları tarifelerin kesinlikle aksamaması ve güvenilir 
olmasının sağlanması ( KV) 

- İlçelere ulaşımda en az ölüm oranının, yük taşımacılığında en az 
hasarın ve her iki taşımacılıkta da tam sigortanın esas olması için 
çalışmalar yapılması (UV) 

1. İl Genel Meclisi 
2. Belediyeler 
3. Kastamonu Valiliği 

2. KENT İÇİ TRAFİK  

PROBLEMLER ÇÖZÜMLER (Çok kısa, Kısa, Orta ve Uzun Vadeli) SORUMLULAR 

21) Trafiğe kapalı turistik alanların 
oluşturulmamış olması 

- Turizmin odaklandığı kent merkezlerinde araçsız turistik 
bölgeler oluşturulması (OV) 

1. Belediye Meclisi 
2. İl Genel Meclisi 
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3. Kastamonu Belediyesi 
4. Kastamonu Valiliği 

 

22) Kastamonu il merkezinde 
otopark problemi 

- Duraklar arası mesafelerin düzenlenmesi (KV) 
- Özel otoparkların özendirilmesi (KV) 
- Otopark alanlarının imar yasasına uygun bir şekilde 

oluşturulması (UV) 
 

1. İl Genel Meclisi 
2. Belediye Meclisi 
3. Kastamonu Valiliği 

23) Kent trafiğinin yoğun olması 
- Akıllı araç içi sistemlerden yararlanılması (OV) 
- Kent trafiğinin alternatif yollarla desteklenmesi (UV) 

 

1. İl Genel Meclisi 
3. Belediye Meclisi 
4. Diğer ilgili kurumlar 
5. Meslek Kuruluşları 

 

24) Trafik denetimi yapanların 
kente gelen konuklara karşı 
anlayışlı olmamaları 

- Ulaşım sektöründe görev yapan ve turizmle ilişkisi olan sektör 
elemanlarının periyodik olarak davranış ve duyarlılık eğitimine 
alınması (KV) 

1. Kastamonu Üniversitesi 
2. İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 
3. Sivil Toplum ve Meslek 

Kuruluşları 
4. Kastamonu Belediyesi 
5. Diğer ilgili kurumlar 
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3.TURİSTİK ARZ VERİLERİNİN BULUNDUĞU YERLERDEKİ ( KANYON, ŞELALE, YAYLA VB.) 

ALT YAPI PROBLEMLERİ 

PROBLEMLER ÇÖZÜMLER (Çok kısa, Kısa, Orta ve Uzun Vadeli) SORUMLULAR 

25) İşaret ve yönlendirme tabelaları, 
tuvalet vb. nin yeterli olarak 
bulunmaması 

- Turizmin doğal kaynaklarının bulundukları yerlerde; 
ulaşılabilmeyi, erişilebilmeyi sağlayacak, doğal yapıyı 
bozmayacak kolaylaştırıcı hizmetlerin sağlanması (OV)  

1. Kastamonu Valiliği 
2.  Belediyeler 
3. İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 
4. Milli Parklar 
5. İl Genel Meclisi 
6. Diğer ilgili kurumlar 

 

26) Yerel rehber bulunmaması 
- Bölge ve yöre rehberlerinin yetiştirilmesi, var olanların 

Kastamonu ile ilgili bilgilerinin artırılması(OV) 
- Yöreyi ve bölgeyi tanıyan mihmandarlık yapabilecek kişi 

sayısının arttırılması (OV) 

 

1. Kastamonu Belediyesi 
1. İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 
2. İl Genel Meclisi 
3. Belediye Meclisi 
4. Diğer ilgili kurumlar 

 

27) Turistik tesislerin yer aldığı 
cadde üzerlerinde konukların 
kullanabileceği park alanlarının 
yaratılmamış olması 

- Yeraltı otoparklarının yapılması (UV) 
1. Kastamonu Belediyesi 
2. İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 
3. İl Genel Meclisi 
4. Belediye Meclisi 
5. Diğer ilgili kurumlar 
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28) 

Kastamonu sahillerinde doğal 
plaj oluşumunu sağlayacak 
mendireklerin yapılmamış 
olması 

- Mendireklerin yatırım kararlarının alınması (ÇK) 
- Yer tespitlerinin yapılması ve alınan kararların ivedilikle 

gerçekleştirilmesi (KV)  

1. KUZKA 
2. TKDK 
1. KOSGEB 
2. Sahil Belediyesi 
3. İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 
4. İl Genel Meclisi 
5. Belediye Meclisi 
6. Diğer ilgili kurumlar 
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5.3. ÇALIŞMA GRUBU 3- “YÖNETİM VE ORGANİZASYON PROBLEMİ” 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Çalışma Grubu 3’de “Altyapı ve Üstyapı Problemi” dört temel başlıkta tartışılmıştır. Bazı temel problem ifadeleri ve çözüm önerileri kapsam 
olarak birbirlerine yakın olduklarından tek bir maddede birleştirilmiştir. Çözümler çok kısa (1-3 ay), kısa (4-12 ay), orta (12-36) ve uzun (37 ay 
ve üzeri) vadeli olarak kısaltmalarıyla tabloda sunulmuştur. 

1.YÖNETİM VE ORGANİZASYON PROBLEMLERİ 

PROBLEMLER ÇÖZÜMLER (Çok kısa, Kısa, Orta ve Uzun Vadeli) SORUMLULAR 

29) Turizm paydaşları arasındaki 
eşgüdüm (organizasyon) 
problemleri 

- Turizm paydaşları arasındaki eşgüdüm problemlerinin 
nedenlerinin belirlenmesi (ÇK) 

- Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri arasındaki 
işbirliğini sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi (KV) 

1. STK'lar 
2. İşverenler 
3. İlgili kamu kurumları 
4. İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 
5. Diğer ilgili kurumlar 

 

30) İl yönetiminin Kastamonu 
ilçelerini yeterince tanımıyor 
olması, gereksinimleriyle 
ilgilenmemesi ve sahip 
çıkmaması 

- İl yönetiminin haftalık belirli periyodlar ile ilçe yönetimlerinin 
problemlerini dinlemesi noktasında toplantılar düzenlemesi (ÇK) 

- İl ve İlçe turizm paydaşları arasında işbirliğinin sağlanması (KV) 
- İl ve İlçe arasındaki üst ve altyapı yatırımlarının, tanıtım 

faaliyetlerinin ve işbirliğinin sağlanmasına yönelik tüm 
çalışmaların etkin düzeye çekilmesi  (UV) 

1. Kastamonu Üniversitesi 
2. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı 
3. Sivil Toplum 

Kuruluşları  
4. Kent Konseyi  
5. İl Genel Meclisi 
6. Belediye Meclisi 
7. Diğer ilgili kurumlar 
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31) Kalenin alt ve üst yapısının 
(Restoran, eğlence, kafe vb. 
bakımından) zayıf olması toplu 
taşıma araçları ile ulaşımının 
sağlanamaması 

- Belediyenin kaleye belirli sıklıklarla ring düzenlemesi(ÇK) 
- Kastamonu kalesinin ve civarının ıslah edilme ve geliştirilmesine 

yönelik proje hazırlanması (KV) 

1. Kastamonu Üniversitesi 
2. İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 
3. KUZKA 
4. Sivil Toplum 

Kuruluşları  
5. Kent Konseyi  
6. İl Genel Meclisi 
7. Belediye Meclisi 

32) Batı Karadeniz Bölgesinde 
Bölgesel Turizm 
örgütlenmesinin olmaması 

- Turizm koordinasyon kurulu gibi tüm paydaşların katılımıyla 
oluşturulan turizmin geniş bir perspektifle değerlendirildiği 
(problemler, çözümler, hizmet standardı, denetim vb) bir üst 
danışma kurulunun oluşturulması (ÇKV) 

- TR81-TR82-TR83 düzey illeri arasında turizm alanında 
işbirliğinin yapılması için girişimde bulunulması (OV) 
 

1. Kastamonu Üniversitesi 
2. Sivil Toplum 

Kuruluşları  
3. İl Genel Meclisi 
4. Belediye Meclisi 
5. Diğer ilgili kurumlar 

 

33) Küre Dağları Bölge 
Müdürlüğünün Kastamonu'da 
olmaması 

- Bölge müdürlüğünün taşınmasından öte bölge müdürlüğü ile 
yapıcı ilişkilere girilmesi noktasında bir heyet oluşturulması ve 
iletişimin sürekliliğinin sağlanması (ÇK) 

- Heyet ile bölge müdürlüğünün proje çalışmaları yapması (OV) 

1. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 

2. Kastamonu Belediyesi 
3. Kastamonu Valiliği 
4. Diğer ilgili kurumlar 

 

34) Kastamonu için bütünleşik( 
tüm ili kapsayacak şekilde) 
tanıtım ve pazarlama 

- Kastamonu'nun doğal çekiciliklerinin, sosyo-ekonomik 
dinamiklerinin, iklimsel ve coğrafi koşullarının nesnel bir 

1. Sendikalar 
2. Kastamonu Üniversitesi 
3. İşverenler 
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stratejisinin uygulanmaması biçimde tespit edilerek uygun yatırım alanlarının belirlenmesi 
(KV) 

 

4. Sivil Toplum 
Kuruluşları 

5. İl Kültür ve Turizm 
Müdürlükleri 

6. Diğer ilgili kurumlar 

35) Tesislere turizm işletme 
belgesinin öneminin 
anlatılmamış olması ve 
Merkezdeki birçok tesisin 
turizm işletme belgesinin 
olmaması. 

- Merkezdeki tüm turizm tesislerinin turizm işletme belgesinin 
niteliği hakkında bilinçlendirme çalışmalarının yapılması (ÇKV) 

- Tüm turizm tesislerinin Turizm İşletme belgesi alabilmesi için 
gerekli koordinasyonun sağlanması (KV) 

- Tüm turizm tesislerinin Turizm İşletme Belgesine sahip olması 
(OV) 

1. Kastamonu Belediyesi 
2. Kastamonu Üniversitesi 
3. İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 
4. KUZKA 
5. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
6. Diğer ilgili kurumlar 

36) Bisiklet, motorkros, atlı spor 
vb. özel ilgi alanlarında 
profesyonel destek alınmaması. 

- Bisiklet, yürüyüş ve ekstrem sporlarına ev sahipliği yapacak 
parkurların dünya örneklerinin incelenmesi (ÇK) 

- Kamu kurum ve kuruluşlarının Bisiklet, motorkros, atlı spor vb. 
parkurların düzenlenmesi hususunda yatırıma yönlendirilmesi 
(KV) 

- Bisiklet, yürüyüş ve ekstrem sporlarına ev sahipliği edecek 
parkurların hazırlanarak hizmet sektörüne sunulmalıdır (OV) 

1. İşverenler 
2. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
3. KUZKA 
4. Kastamonu Üniversitesi 
5. İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 
6. Diğer ilgili kurumlar 
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2.YEREL YÖNETİMLER VE UYGULAMALARINDAN KAYNAKLANAN PROBLEMLER 

PROBLEMLER ÇÖZÜMLER (Çok kısa, Kısa, Orta ve Uzun Vadeli) SORUMLULAR 

37) Yerel Yönetimlerin halkın ve 
potansiyel yatırımcının 
taleplerine duyarsız olması 

- Halkın ve potansiyel yatırımcının tespit edilmesi (ÇK) 
- Duyarsızlığı giderecek çalışmaların yapılması (ÇK) 

1. Belediye Meclisi 
2. İl Genel Meclisi 
3. Kastamonu Belediyesi 
4. Diğer ilgili kurumlar 

38) Turistik yerlerdeki Yerel 
yönetimlerin temizlik vb. 
hizmetlerde yetersiz olması 

- Yerel yönetimlerin bu hususlarda hali hazırda bilgilendirilmesi 
ve gerekli çalışmaların ivedilikle yapılmasının sağlanması 
(ÇKV) 

- Denetimin sağlanması (ÇKV) 
- Kar amacı güden işletme ve sivil toplum örgütleri nezdinde 

temiz çevre temalı projeler geliştirilmesi (OV) 
 

1. İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü 

2. Diğer ilgili kurumlar 
3. İl Genel Meclisi 
4. Belediye Meclisi 

 

39) Kentteki müzelerin sayıca çok 
az ve yetersiz olması. Kapsamlı 
ve modern bir "Kent Müzesi" 
olmaması 

- Kent müzesi için belli bir yerin tahsis edilmesi (KV) 
- Yeni müzeler oluşturulmasından ziyade alanında tek müze olma 

özelliği olan bebek, şapka vb. müzelerin daha iyi tanıtılması 
(KV) 

- Var olan müzelerin niteliklerinin arttırılması (KV) 
- Kastamonu’ya yönelik potansiyel talebin müze doğrultusunda 

olup olmadığının envanterinin çıkartılması (KV) 
- Müzelerin tematik hale getirilerek hikâyeleri doğrultusunda özel 

talep yaratıcı bir yapıya kavuşturulması (OV) 
 

1. İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü 

2. İl Genel Meclisi 
3. Belediye Meclisi 
4. Diğer ilgili kurumlar 
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40) Yerel yönetimlerin birbirlerini 
anlamadaki zorlukları 

- Bu problemin zorluklarının araştırılması (ÇK) 
- Siyasi tutumların bir kenara bırakılarak işbirliği ortamının 

oluşturulması (ÇK) 
- Araştırılarak çözümlerin belirlenmesi (KV) 
- İl yönetimi önderliğinde ilçe yönetimleri ile belirli aralıklarla 

koordinasyon toplantılarının yapılması (KV) 

1. İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü 

2. Sivil Toplum 
Kuruluşları 

3. Kastamonu Belediyesi 
4. İlçe Belediyeleri 
5. Diğer ilgili kurumlar 

 

3. TURİZM DESTEK VE HİBELERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER 

PROBLEMLER ÇÖZÜMLER (Çok kısa, Kısa, Orta ve Uzun Vadeli) SORUMLULAR 

41) Turizm kurumlarına verilen 
desteklerin yetersiz olması 

- Yapılan çalıştayda bu tür desteklerin olduğunun görüldüğü ancak 
turizm işletme sahiplerinin prosedürlerden kaçındıkları ya da 
teşviklerden habersiz oldukları anlaşılmıştır. 

- Kastamonu’da turizm alanında verilen teşviklerin tespit edilmesi 
(ÇK) 

- Turizm işletmelerinin var olan desteklerden ne ölçüde 
faydalandıklarının tespiti (ÇK) 

- Hali hazırdaki teşviklerin tanıtım faaliyetlerinin etkinliğinin 
ölçülmesi (KV) 

- Turizm faaliyetleri için kullanılan teşviklerin oranının 
belirlenmesi (KV) 

- Hali hazırdaki teşviklerin turizm faaliyetleri için kullanılabilir 
olmasının çalışmalarının yapılması (OV)  

1. KUZKA 
2. TKDK 
3. KOSGEB 
4. Kastamonu Belediyesi 
5. İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 
6. İl Genel Meclisi 
7. Belediye Meclisi 
8. Diğer ilgili kurumlar 
9. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
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42) Desteklerin adaletsiz olması, 
finansal açıdan güçlü 
kurumlara çok, güçsüz 
kurumlara az destek verilmesi. 

- Yatırıma konu proje bedelinin verilecek hibe ve desteklerde 
belirleyici olmasının böylesi bir algıya neden olduğu 
düşünülmektedir. Bu sebeple bu algıya zemin oluşturan 
etmenlerin belirlenmesi (KV) 

- Adaletsizlikten öte turizm işletmelerinin yararlanabileceği 
teşviklerden bürokratik işlemlerden dolayı kaçınmalarının 
önlenmesi (KV) 

- Tüm işletmelerin gerçekleştirmeyi amaçladıkları yatırımlarda, 
teşviklerden eşit manada yararlanmalarının sağlanması (OV) 

-  

1. KUZKA 
2. TKDK 
3. KOSGEB 
4. Kastamonu Belediyesi 
5. İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 
6. İl Genel Meclisi 
7. Belediye Meclisi 
8. Diğer ilgili kurumlar 

43) Turizme hibe ve destek 
sağlayan kurumların TKDK, 
KUZKA vb. aşırı bürokrasiye 
boğulmuş olması, prosedür ve 
uygulamadaki zorluklar 

- Mali nitelikte işlemler olması nedeniyle prosedürlerin hesap 
verilebilir niteliklerinin olduğunun turizm işletmecilerine 
anlatılması (KV) 

- Potansiyel yatırımcının hibe ve destek noktasında profesyonel 
destek alması (KV)  

1. KUZKA 
2. TKDK 
3. KOSGEB 
4. Kastamonu Belediyesi 
5. İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 
6. İl Genel Meclisi 
7. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
8. Belediye Meclisi 
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5.4. ÇALIŞMA GRUBU 4- “ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE GİRİŞİMCİLİK PROBLEMLERİ” 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Çalışma Grubu 4’te “Sürdürülebilirlik ve Girişimcilik Problemleri”  beş temel başlıkta tartışılmıştır. Bazı temel problem ifadeleri ve çözüm 
önerileri kapsam olarak birbirlerine yakın olduklarından tek bir maddede birleştirilmiştir. Çözümler çok kısa (1-3 ay), kısa (4-12 ay), orta (12-36) 
ve uzun (37 ay ve üzeri) vadeli olarak kısaltmalarıyla tabloda sunulmuştur. 

1. TURİZM VE ÇEVRE 

PROBLEMLER ÇÖZÜMLER (Çok kısa, Kısa, Orta ve Uzun Vadeli) SORUMLULAR 

44) Kastamonu’daki mesire 
yerlerinin alt yapı ve üst yapı 
olarak çekicilikten uzak olması 

 

- Mesire yerlerinin temizliğine dikkat edilmesi (ÇKV) 
- Yerel yönetimlerin rekreasyonel alanlar geliştirmede 

uzmanlaşması (KV)          
- Mesire yerlerinin özel sektöre devredilmesi (KV) 
- Mesire yerlerinin kullanımı, yönetimi ve sürdürülebilirliği ile 

ilgili standartların oluşturulması(OV)                                 
- Yap, işlet devret ve benzeri modeller geliştirilerek rekreasyon 

yönetiminde çeşitliliğin ve etkinliğin sağlanması(OV) 
- Yerel yönetimlerin gelirlerinin arttırılması için gerekli yasal 

düzenlemelerin yapılması(UV) 
 

1. TBMM 
2. İl Genel Meclisi 
3. Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü 
4. Diğer ilgili kurumlar 

45) Kent merkezi dışındaki somut 
kültürel mirasın bakımsız 
kalması, yok olmaya yüz tutması 
ve sürekliliğinin sağlanamaması 

- Onarım, güçlendirme ve çevre düzenlemesi için kaynak 
sağlanması (KV) 

- Ulusal ve uluslararası hibe ve desteklerin araştırılarak projeler 
geliştirilmesi (KV) 

1. Kastamonu Üniversitesi 
2. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
3. İl Genel Meclisi 
4. Birleşmiş Milletler 
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 - Kültürel mirasın fiziksel güvenliğinin sağlanması (KV) 
- Bu alanların ziyarete açılarak kendi kendine yetecek gelire 

kavuşturulması (OV) 
- Halkta kültürel mirası koruma, geliştirme ve yaşatma kültürünün 

oluşturulması (UV) 
 

5. Diğer ilgili kurumlar 

46) Çekim gücü yaratacak bir çevre 
düzenlemesinin yapılmamış 
olması 

 

- Yerel yönetimlerin rekreasyonel alanlar geliştirmede 
uzmanlaşması (KV) 

- Yap, işlet devret ve benzeri modeller geliştirilerek rekreasyon 
yönetiminde çeşitliliğin ve etkinliğin sağlanması (OV) 

- Çevre ve peyzaj düzenlemesi için ulusal ve uluslararası hibe ve 
desteklerin araştırılarak projeler geliştirilmesi (OV) 
 

1. Kastamonu Üniversitesi 
2. KTB 
3. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
4. İl Genel Meclisi 
5. Diğer ilgili kurumlar 

47) Çekim gücü olan rekreasyon 
(çevre) düzenlemelerinin 
sürekliliğini sağlamak için çaba 
harcanmaması 

 

- Belediyelerin rekreasyon konusunda uzmanlaşması, zabıta 
kuvvetleri oluşturulması(KV) 

- Kaynak yaratma konusunda çabaların ortaya konması(KV)              
- Yap, işlet devret ve benzeri modeller geliştirilerek rekreasyon 

yönetiminde çeşitliliğin ve etkinliğin sağlanması (OV) 
- Rekreasyon alanlarının halkın boş zaman geçirme 

alışkanlıklarının düşünülerek planlanması (UV) 
 

1. Kastamonu Üniversitesi 
2. KTB 
3. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
4. İl Genel Meclisi 
5. Kastamonu 

Kaymakamlığı 
6. Diğer ilgili kurumlar 

48) Doğa koruma bilincinin 
gelişmemesi 

 

- Okullarda çevre bilinci geliştirecek eğitimlerin verilmesi (ÇKV) 
- Halkın çevre bilincinin geliştirilmesi için yaygın eğitimler 

verilmesi (KV) 

1. Kastamonu Üniversitesi 
2. Milli Eğitim Bakanlığı 
3. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
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- Çöp toplama günleri gibi ilgi ve bilinç uyandırıcı uygulamalar 
yapılması (KV) 

- Ders müfredatlarına çevre ile ilgili dersler konulması (OV) 
- Çevre koruma ile ilgili yerel halk tarafından STK'ların 

oluşturulması (OV) 
- Halkın ekonomik yönden güçlenmesi için gerekli olan çabaların 

ortaya konması (UV) 
 

4. İl Genel Meclisi 
5. Diğer ilgili kurumlar 

49) Restore edilerek işletmeye 
açılmış konakların fiziksel 
çevresinde tarihi dokuya 
uymayan çarpık yapılaşma 

 

- Denetleme yetkisi olan kurumların görevlerini gerçek anlamda 
yapmalarının sağlanması (ÇKV) 

- Tescilli bina, eser vb. yapıların çevresine çok katlı bina yapı izni 
verilmemesi (KV) 

- Somut kültürel miras ögesi yapıların çevresindeki yerlere 
yapılacak binaların yüksekliklerinin tarihi yapılardan daha fazla 
olmasına izin verilmemesi (OV) 

- Tarihi özelliği olan binaların yanına yeni yapılacak olanların 
benzer bir mimari tasarım ile planlanarak yapılmasının 
sağlanması (OV) 

- Çarpık görüntü sergileyen binaların düzenlenmesi(OV) 
- Yakın geçmişte yapılmış tarihi dokuyu bozan yapıların tarihi 

binalara uyumunun yükseklik, dış cephe vb. açıdan sağlanması 
(UV) 

 

 

1. Kastamonu Üniversitesi 
2. KTB 
3. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
4. İl Genel Meclisi 
5. Diğer ilgili kurumlar 
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2. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM POLİTİKASI VE MASTER PLANI 

PROBLEMLER ÇÖZÜMLER (Çok kısa, Kısa, Orta ve Uzun Vadeli) SORUMLULAR 

50) Kastamonu turizmi için bir 
mastır planın olmaması 

 

- Kastamonu Turizmi için tüm paydaşların katılımı ile bir master 
plan hazırlanması (OV) 

 

1. Kastamonu Üniversitesi 
2. KTB 
3. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
4. İl Genel Meclisi 
5. Diğer ilgili kurumlar 

 

51) Kastamonu turizminin bütüncül 
(ilçeleri de içine alacak biçimde) 
planlanmaması, 
yönlendirilmemesi 

- İl yönetimi önderliğinde ilçe yönetimleri ile işbirliği içerisinde 
turizm güzergâh planlarının oluşturulması (ÇK) 

- İlçelerde düzenlenen şenliklerinin Ulusal alanda tanıtılması 
(KV) 

- Her ilçeye yönelik en az bir cazibe noktası oluşturulmalı ve bu 
merkezlere ilişkin yaptırımlar uygulanmalı (OV) 

- Türkiye, bölge ve il ölçeğinde yatırım teşviklerinin, yer bazında 
sahip olunan olanaklara göre planlanması (OV) 

- İl ve İlçeler arasındaki işbirliğinin sürdürülebilir hale getirilmesi 
(UV) 

- Kastamonu turizm işletmelerinin kurumsallaşmış bir yapıya 
kavuşturulması (UV) 

 

1. İşverenler 
2. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
3. İl Kültür ve Turizm 

Müdürlükleri 
4. Diğer ilgili kurumlar 
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52) Turizm konusunda düzenlenen 
seminer, konferans, panel gibi 
etkinliklerde ilgili paydaşların 
bir araya gelmemesi 

- İl çapında tüm paydaşların yer alacağı bir turizm konseyinin 
oluşturulması (KV) 

1. Kastamonu Üniversitesi 
2. KTB 
3. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
4. İl Genel Meclisi 
5. Diğer ilgili kurumlar 

 

53) Başarılı çalışma yapan kamu ve 
özel kurum temsilcilerinin 
ödüllendirilmemesi 

 

- Yapılan çalışmaların oluşturulması önerilen Turizm Konseyi'ne 
bildirilmesinin sağlanması (KV) 

- Bir ödül yönetmeliği geliştirilmesi (OV) 
- Seçici kurullar oluşturularak çeşitli özendirici ödüller verilmesi 

(OV) 

 

1. Kastamonu Üniversitesi 
2. KTB 
3. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
4. İl Genel Meclisi 
5. Diğer ilgili kurumlar 

 

54) Kastamonu’nun tüm arz 
verilerine, somut ve soyut 
kültürel mirasına yönelik 
kapsamlı bir envanter 
çalışmasının olmaması 

- KUZKA, Ulusal Ajans, TÜBİTAK ve Benzeri ulusal kurumların 
yanı sıra uluslararası fonlardan yararlanma olanaklarının 
belirlenmesi (KV) 

- Envanter çalışmasının yapılabilmesi için alanında uzman 
kişilerden oluşacak bir takım belirlenmesi (KV) 

- Kapsamlı bir envanter çalışması yapılabilmesi için gerekli 
kaynakların tespit edilmesi (OV) 
 

1. Kastamonu Üniversitesi 
2. KTB 
3. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
4. İl Genel Meclisi 
5. Diğer ilgili kurumlar 

55) Alternatif turizm türü ile halkın 
entegresinin düşünülmemesi, 

- Bu konuda var olan potansiyelin araştırılması (ÇKV) 
1. Kastamonu Üniversitesi 
2. KTB 
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sağlanamaması ve bu turizm 
türlerinin başarılı ulusal ve 
uluslararası örneklere 
kıyaslanarak eksiklerin tespit 
edilmemesi 

 

- Kastamonu'daki turizm çeşitlerinin bir katalogda toplanması 
(KV) 

- Yöre halkının çeşitli rekreatif etkinliklere katılımını özendirecek 
eğitim ve çevre gezileri düzenlenmesi (KV) 

- Özellikle doğaya yönelik sporların ve turizm etkinliklerinin 
yaygınlaştırılması için rol model olacak grupların/kulüplerin 
kurulması ve desteklenmesi (OV) 

- Yöre halkının ekonomik açıdan güçlenmesi için yerel ve ülkesel 
ekonominin güçlendirilmesi (UV) 
 

3. Sivil Toplum 
Kuruluşları 

4. İl Genel Meclisi 
5. Kastamonu 

Kaymakamlığı 
6. Diğer ilgili kurumlar 

56) Turizm haftalarının halkın da 
katılımıyla coşkulu kutlanmıyor 
olması, Kastamonu ili turizm 
faaliyetleri ve çeşitlerinin önce 
halka anlatılmıyor olması 

 

- Turizm Haftalarının daha etkin ve yaygın kutlanabilmesi için 
tüm yılı içerecek makro bir kutlama planının yapılması (ÇKV) 

- Basının etkin bir haberleşme organı olarak hem iletişimde hem 
tanıtımda kullanılması (KV) 

- Halkın davet edilmesi ve katılımı özendirecek çalışmaların 
yapılması (KV) 

- Etkinlik programlarının halkın katılımını sağlayacak biçimde 
duyurulmasının sağlanması (KV) 

- İlçelerde de benzer etkinliklerin etkin bir biçimde yapılması 
(KV) 
 

1. Basın 
2. Kastamonu 

Kaymakamlığı 
3. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
4. İl Genel Meclisi 
5. Diğer ilgili kurumlar 

57) Kastamonu’nun odaklanması 
gereken turizm çeşit veya 
çeşitlerinin belirsiz olması 

 

- Mevcut ve potansiyel tüketicilerin Kastamonu'yu ziyaret 
nedenlerinin bilimsel bir biçimde araştırılması (KV) 

- Mevcut ziyaretçilerin sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili 
fikirlerinin alınması (KV) 

1. Kastamonu Üniversitesi 
2. Kastamonu 

Kaymakamlığı 
3. İl Genel Meclisi 
4. Sivil Toplum 
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- Odaklanılması gereken turizm türlerinin nesnel bir biçimde 
ortaya konması (KV) 

- Bir sembol belirlenmesi ve ona odaklanılması (KV) 
- Yapılan/yapılacak çalışmaların envanter çalışması ile 

bütünleştirilmesi (UV) 
 

Kuruluşları 
5. KTB 
6. Diğer ilgili kurumlar 

58) Varış noktası olma çabalarının 
olmayışı 

 

- Marka Varış Noktası Kastamonu adı altında Kastamonu 
Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 
tarafından başlatılan çalışmanın il ve ulusal ölçekte tüm 
paydaşlara duyurulması (ÇKV) 

- Bütüncül bir Markalama Projesinin tasarlanması (KV) 
- Destinasyon Pazarlama Örgütünün oluşturulması (KV) 

1. Kastamonu Üniversitesi 
2. Basın 
3. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
4. Kastamonu 

Kaymakamlığı 
5. İl Genel Meclisi 
6. Diğer ilgili kurumlar 

 

3. GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK 

PROBLEMLER ÇÖZÜMLER (Çok kısa, Kısa, Orta ve Uzun Vadeli) SORUMLULAR 

59) Özgüven eksikliği 

 
- Özgüven eksikliğine neden olan etmenlerin ortaya konması için 

bilimsel bir alan araştırma yapılması (ÇKV) 
- Araştırma bulguları ışığında gerekli önlemlerin/özendirici 

desteklerin belirlenmesi ve uygulanması (KV) 

1. Kastamonu Üniversitesi 
2. Sivil Toplum 

Kurumları 
3. Kastamonu 

Kaymakamlığı 
4. İl Genel Meclisi 
5. Diğer ilgili kurumlar 
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60) İnisiyatif alınmaması, 
başkalarından bir şeyler 
yapılmasının beklenmesi ve 
bahaneler üretip bir yerden 
başlanmaması 

 

- Bahane olarak vurgulananların nesnel bir biçimde ortaya 
konması (ÇKV) 

- Bahaneleri bertaraf edecek çalışmaların yapılması (ÇKV) 
- İnsiyatif alınmayan konuların nesnel olarak saptanması (ÇKV) 
- Bahanelerin kaynaklarını belirlemek için bilimsel çalışmalar 

ortaya konması (KV) 

 

1. Tüm  ilgili kurumlar 

61) Profesyonel işletmecilik 
anlayışının olmaması 

 

- Profesyonel işletmecilik eğitimlerinin verilmesi (KV) 
1. Kastamonu Üniversitesi 
2. Diğer ilgili kurumlar 

62) Derin potansiyele rağmen 
turizmde ürün 
çeşitlendirilmesine gidilememesi. 

 

- Bütüncül bir Markalama Projesinin uygulamaya konulması 
(KV) 

- Destinasyon Pazarlama Örgütünün oluşturulması (KV) 
- Turizmde ürün çeşitliliği sağlayacak girişimlerin belirlenmesi 

(OV) 
- Hibe ve desteklerden olanaklar ölçüsünde yararlanılması(OV) 
- Halkın farklı rekreasyonel etkinliklere katılması için teşvik 

edilmesi(UV) 
 

1. Kastamonu Üniversitesi 
2. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
3. İl Genel Meclisi 
4. KTB 
5. Diğer ilgili kurumlar 

63) Bayram ve özel günlerde 
turizmle ilintili işyerlerinden 
bazılarının kapalı olması 

- İşyerini kapatan girişimcilerin belirlenmesi (KV) 
- Turizmin 365 gün/24 saat yapılan bir etkinlik olduğu yönünde 

eğitimler verilmesi (KV) 

1. Sivil Toplum 
Kuruluşları 

2. İl Genel Meclisi 
3. Belediye Meclisi 
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 - İlgili Meslek Örgütü/Örgütleri aracılığıyla disiplin 
yönetmeliklerinin hazırlanması ve uygulanması(OV) 
 

4. Diğer ilgili kurumlar 

64) Turizm işletmelerinin ilgili 
alandaki teknolojiyi yeterince 
kullanamamaları 

 

- Alandaki bilişim teknolojileri ile ilgili yeterli tanıtımın 
yapılması(KV) 

- Eğitim programlarının düzenlenmesi (OV) 

1. Sektör Temsilcileri 
2. Halk Eğitim Merkezi 
3. Diğer ilgili kurumlar 

4. GİRİŞİMCİLİK TEMELLİ TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ PROBLEMLERİ 

PROBLEMLER ÇÖZÜMLER (Çok Kısa, Kısa, Orta ve Uzun Vadeli) SORUMLULAR 

65) İlimizde turistlerin daha uzun 
konaklamasını sağlayacak 
eğlence mekânlarının olmaması 

 

- Mevcut ve potansiyel tüketicilerin Kastamonu'yu ziyaret 
nedenlerinin bilimsel bir biçimde araştırılması (KV) 

- Ne tür eğlence mekânlarına gereksinim duyulduğunun nesnel bir 
biçimde ortaya konması (KV) 

- Bilimsel araştırmalar sonucu gereksinim duyulduğu saptanan 
eğlence mekânların çevreye duyarlı bir biçimde oluşturulması 
için gerekli hukuki ve çevresel gereklerin belirlenmesi (OV) 

- Kent kültürü örneklerinin derlenmesi ve bu örneklerin eğlenceli 
bir biçimde sunulabileceği programların geliştirilmesi(OV) 

- Belirlenen kıstaslara uygun eğlence mekânlarının oluşturulması 
ve sıkı bir biçimde denetlenmesi (OV) 

- Gerektiğinde Urfa sıra geceleri örneği etkinliğin kolektif bir 
anlayışla gerçekleştirilmesi (UV) 
 

1. Kastamonu Üniversitesi 
2. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
3. Kent Konseyi 
4. İl Genel Meclisi 
5. Belediye Meclisi 
6. Diğer ilgili kurumlar 
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66) Konaklama işletmelerinin 
çeşitliliğinin yetersiz olması 

 

- Mevcut ve potansiyel tüketicilerin Kastamonu'yu ziyaret 
nedenlerinin bilimsel bir biçimde araştırılması (KV) 

- Ne tür bir konaklama tesisinde kalmak istediklerinin nesnel bir 
biçimde ortaya konması (KV) 

- Belirlenen kıstaslara uygun işletmelerin oluşturulması ve sıkı bir 
biçimde denetlenmesi.(OV) 
 

1. KUZKA 
2. Kastamonu Üniversitesi 
3. Diğer ilgili kurumlar 

68) Yöresel el sanatlarının üretilip 
turistik anı ve hatıra eşya olarak 
yeterince sunulmaması 

 

- Mevcut ve potansiyel tüketicilerin Kastamonu'yu ziyaret 
nedenlerinin bilimsel bir biçimde araştırılması (KV) 

- Ne tür anı ve hediyelik eşyaya gereksinim duyulduğunun nesnel 
bir biçimde ortaya konması(KV) 

- Var olanların çeşitlerinin artırılması (KV) 
- Bilimsel araştırmalar sonucu gereksinim duyulduğu saptanan 

hatıra ve hediyelik eşyaların çevreye duyarlı bir biçimde 
oluşturulması için gerekli hukuki ve çevresel gereklerin 
belirlenmesi (OV) 

- Bu eşyaların etkin bir biçimde sunulabileceği pazarlama 
karmalarının geliştirilmesi (OV) 

- Belirlenen kıstaslara göre üretim atölyelerinin oluşturulması ve 
sıkı bir biçimde denetlenmesi (OV) 
 
 
 
 

1. Kastamonu Üniversitesi 
2. KTB 
3. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
4. Kent Konseyi 
5. İl Genel Meclis 
6. Belediye Meclisi 
7. Diğer ilgili kurumlar 
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5.SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ 

PROBLEMLER ÇÖZÜMLER (Çok kısa, Kısa, Orta ve Uzun Vadeli) SORUMLULAR 

69) İşletme sermayesi yetersizlikleri 

 
- Kastamonu’da etkinlik gösteren kar amaçlı işletmelerin işletme 

sermayesi gereksinimlerini nesnel olarak ortaya koyacak alan 
araştırmasının yapılması(ÇKV) 

- KOBİ'lere hibe desteği sağlayan kurumların destek koşullarının 
araştırılması ve gereksinim sahibi kurumların 
bilgilendirilmesi(KV) 

- Hibe olanağının olmadığı durumlarda gereksinim duyulan 
işletme sermayesini en ekonomik ve hızlı biçimde sağlayacak 
kurumların (kooperatif, sandık ve diğer finans kuruluşları) 
saptanması(KV) 

- Para bulma ve etkin bir işletme yönetimi konularında gereksinim 
sahipleri öncelikli olmak üzere tüm girişimcilere eğitimler 
verilmesi (KV) 
 

1. Kastamonu Üniversitesi 
2. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
3. Finans Kuruluşları  
4. Kent Konseyi 
5. İl Genel Meclisi 
6. Belediye Meclisi 
7. İlgili diğer kurumlar 

70) Kent merkezindeki park 
alanlarının ücretli olması 

 

- Park ücretlerinin araç sahibi olmanın getirdiği ekonomik 
yüklerden biri olduğu konusunda algı, bilinç ve tutum oluşturma 
(ÇKV) 

- Park ücretlerinin yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte ülkelerin 
satın alma gücü kıstası göz ardı edilmeden tespitinin 
yapılması(KV) 

- Park ücretlerinin emsal kabul edilebilecek ücretlerle 
karşılaştırılarak gerekliyse yeniden düzenlenmesi.(KV) 

1. Belediye Meclisi 
2. Kent Konseyi 
3. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
4. Diğer ilgili kurumlar 
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71) Kastamonu'nun ekonomik 
yoğunlaşma açısından yeterince 
gelişememiş olması nedeniyle iş 
turizminden yararlanamıyor 
olması 

 

- Kastamonu'nun yatırım önceliğinin yeniden gözden geçirilerek 
5. veya 6. sıraya yükseltilmesi için gerekli baskının yapılması 
(KV) 

- Mevcut işletmelerin kapasite artırımı, modernizasyon vb. 
gereksinimleri için bilinç uyandırma ve tutum kazandırma 
çalışmalarının yapılması (KV) 

- KOSGEB, KUZKA ve TKDK gibi kurumların destek ve 
hibelerinin daha uygulanabilir bir biçimde sürdürülmesi için 
gerekli ortamın sağlanması (KV) 

- Yerel halkın yaşam biçimini ve harcama alışkanlıklarını 
yönlendirecek her türlü çalışmanın yapılması (OV) 

- Kastamonu'ya daha fazla yatırımcı çekmek, var olan 
girişimcilerin girişimlerini çeşitlendirecek ve zenginleştirecek 
ekonomik, sosyal ve kültürel önlemlerin yerel ölçekte alınması 
ve uygulanması (UV) 
 

1. Sivil Toplum 
Kuruluşları 

2. Kent Konseyi 
3. İl Genel Meclisi 
4. Belediye Meclisi 
5. Diğer ilgili kurumlar 

72) Yerel bir TV kanalının 
olmaması 

 

- Kastamonu için gelişmede öncelik sıralamasının ve ilişkili 
teşviklerin yeniden gözden geçirilmesi (KV) 

- Yatırım haritasının güncellenmesi (KV) 
- KUZKA ve benzer kurumların daha etkin bir rol oynamasının 

sağlanması (KV) 
- Gerek yerli halkın, gerekse de ülke insanının gelirlerini arttırıcı 

makro politikaların uygulanması. Böylelikle yerel TV ve her 
türlü girişimin varlıklarını sürdürebilecekleri ekonomik ortamın 
sağlanması (UV) 

1. Sivil Toplum 
Kuruluşları 

2. Kent Konseyi 
3. İl Genel Meclisi 
4. Belediye Meclisi 
5. Diğer ilgili kurumlar 
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73) Hizmetler sektörünün 
gelişmemesi 

 

- Ulusal ve uluslararası ölçekte daha etkin yatırımcı çekme 
politika ve programlarının uygulanması (OV) 

1. Sivil Toplum 
Kuruluşları 

2. Kent Konseyi 
3. İl Genel Meclisi 
4. Belediye Meclisi 
5. Diğer ilgili kurumlar 

74) M.I.C.E (Meeting, Incentive, 
Congress&Event) etkinliklerinin 
Kastamonu da yeterince 
yapılamıyor olması. 

 

- Kentte var olan tüm STK, Kamu ve Eğitim Kurumlarının bağlı 
ve/ya oldukları örgütlerde olağan veya olağan üstü toplantı, 
seminer, kongre vb. etkinliklerin Kastamonu'da yapılması için 
bir çaba harcanması (ÇKV) 

- Kastamonu'nun Marka Varış Noktası olması için bütüncül bir 
destinasyon yönetiminin yaşama geçirilmesi (KV) 

- Destinasyon Pazarlama Örgütlünün oluşturulması (OV) 
- Ulusal ve uluslararası ölçekte daha etkin yatırımcı çekme 

politika ve programlarının uygulanması(OV) 
 

1. Kastamonu Üniversitesi 
2. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
3. Kent Konseyi 
4. İl Genel Meclisi 
5. Belediyeler Meclisi 
6. Diğer ilgili kurumlar 

75) Sahip olunan özel ilgi turizmi 
kapsamında değerlendirilecek 
arz verilerinin ( kış sporları vb. ) 
ulusal ve uluslararası düzeyde 
düzenlenecek etkinlerin 
yapılamaması. 

 

- Kastamonu'nun sahip olduğu arz verilerine yönelik öncelikli 
olarak yerel halkta bir ilgi uyandırılması ve yerel talebin 
oluşturulması (OV) 

- Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası oluşumlara üyeliklerin 
oluşturulmasının sağlanması(OV) 

- Önce yerel, sonrasında bölgesel ve nihayetinde ulusal ve 
uluslararası yarışmaların düzenlenmesinin sağlanması (UV) 

 

1. Kastamonu Üniversitesi 
2. Sivil Toplum 

Kuruluşları 
3. Kent Konseyi 
4. İl Genel Meclisi 
5. Belediyeler Meclisi 
6. Diğer ilgili kurumlar 
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5.5.  ÇALIŞMA GRUBU 5 – “TANITIM PROBLEMİ” 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Çalışma grubu 5 de “Tanıtım Problemi” dört temel başlıkta tartışılmıştır. Bazı temel problem ifadeleri ve çözüm önerileri kapsam olarak 
birbirlerine yakın olduklarından tek bir maddede birleştirilmiştir. Çözümler çok kısa (1-3 ay), kısa (4-12 ay), orta (12-36) ve uzun (37 ay ve 
üzeri) vadeli olarak kısaltmalarıyla tabloda sunulmuştur. 

1. SÜREKLİ, ETKİN ve PROFESYONEL TANITIM 

PROBLEMLER ÇÖZÜMLER (Çok Kısa, Kısa, Orta ve Uzun 
Vadeli) 

SORUMLULAR 

76) 

 

Sürekli, Etkin ve Profesyonel Tanıtım 

Bu başlık altında aşağıdaki problemler bir 
araya toplanmıştır. 

- Turizm tanıtma ofisi eksikliği 
- Ilgaz kayak merkezinin Uludağ ve 

Erzurum kadar bilmiyor olması 
- Ulusal ve uluslararası fuarlarda ciddi 

tanıtım materyalleriyle katılım 
eksikliği 

- Ulusal ve uluslararası fuar ve benzeri 
etkinliklerin iyi planlanarak 
profesyonelce yapılmaması. 

- Potansiyel turist gönderici ülkelere 
(Japonya vb.) yönelik özel tanıtıcı 

- Kastamonu il genelini kapsayacak ve sayıca 
kalabalık olmayacak profesyonel bir tanıtım 
komisyonunun oluşturulması (İl Tanıtım 
Komisyonu) (ÇKV) 

- İl Tanıtım Komisyonunun kullanacağı 
merkez ve ilçelerdeki ilgili kuruluşların 
katkı sağlayacağı ortak bir bütçe havuzuna 
ait hukuki prosedürün oluşturulması (ÇKV) 

- İl Tanıtım Komisyonu ortak harcama 
bütçesinin oluşturulması (KV) 

- Hava alanlarında tanıtım filmi ve afişlerinin 
yapılması (ÇKV) 

- Sosyal medyada etkili tanıtım yapılması 
(ÇKV) 

- Şehir içi ve şehirlerarası otobüslerde şehrin 
tanıtımını yapacak otobüs giydirmeleri 

1. Valilik 
2. Kastamonu Üniversitesi 
3. KUZKA 
4. KATSO 
5. Diğer ilgili kurumlar 
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program uygulanmaması 
- Geniş kapsamlı tanıtım ve reklam 

yapılmıyor olması 
- Kastamonu’nun arz yönlü verilerinin 

daha profesyonelce tanıtmaması 
- Kitle iletişim araçları yoluyla 

Kastamonu tanıtımının yapılmıyor 
olması 

- Ulusal ve uluslararası medyada yer 
alınmıyor olması. 

- Kastamonu'nun TV ve dizilerde yer 
almıyor olması 

- Renkli, anlamlı ve haritalı tanıtım 
materyali(broşür) eksikliği 

- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
partalının(web sayfasının)dar 
kapsamlı olması ve işlevsellikten 
uzak olması. 

- İl ve ilçe merkezlerinde turizm 
tanıtım ofislerinin olmaması. 

- Metropol kentlerde toplu taşıma 
araçları aracılığıyla tanıtım 
yapılmaması 

hazırlanması (ÇKV) 
- Bütün tanıtım faaliyeti ve materyallerin 

profesyonel ajanslar tarafından tasarlanması 
ve yürütülmesi(KV) 

- Maket, sinevizyon, kısa film, belgesel, afiş, 
poster, reklam filmi vb. materyallerin 
hazırlanması (KV) 

- İl dışında yapılan ‘’Kastamonu Günleri’’ 
etkinliklerinin Kastamonu’da yapılarak özel 
grup misafirlerin bu etkinliklerde 
ağırlanması (KV) 

- Kastamonu’da yapılacak tanıtım günlerine 
davet edilecek özel misafirlerle ilgili 
(bürokrat, iş adamı, yazar, gazeteci vb.) lobi 
faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, 
(KV) 

- Bu tanıtım haftasının Ahşap Fuarıyla 
birleştirilmesi, festival formatına 
dönüştürülmesi ve organizasyonun 
profesyonel firmalara yaptırılması, (KV) 

- Yerel yönetimlere Kastamonu’da yapılacak 
fuar ve festivallerde aktif görev ve 
sorumluluklar verilmesi (KV) 

- Farklı illerdeki tanıtım faaliyetlerinin ticari 
bakış açısından uzak gönüllük esasına dayalı 
ve samimi bir kararlılıkla yapılması (KV) 

- Envanter yapacak bir proje ekibi 
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oluşturulması, (KV) 
- Kastamonu’ya ait detaylı bir turizm arz 

envanterinin çıkartılması (KV) 
- İl ve ilçelerin tanıtımıyla ilgili bütün 

organizasyonların ve harcamaların İl 
Tanıtım Komisyonu tarafından yapılması 
(KV) 

- Envanterle birlikte içerisinde tematik gezi 
güzergahlarının (destinasyon planları) 
belirlenmesi (OV) 

- Hazırlanan farklı tematik destinasyon 
planlarının Kastamonu odaklı bölgeyle 
bütünleşik yapılması (OV) 

- Algı yönetimi, pazarlama yönetimi ve 
raporlama yapılması (OV) 

- Kalenin ulusal ve uluslararası tanıtılarak 
potansiyeline ulaşmasının sağlanması(UV) 

  
- Kentsel dönüşüm sonrası oluşturulacak 

tarihi doku içerisinde, kente gelecek 
misafirler için, Kastamonu’nun kültürel 
değerlerini yansıtan vakit geçirebilecekleri 
uygun mekânlar oluşturulması (OV) 

- Yöresel ürünlerin tanıtımı ve satılması için 
yerel yönetimler için alt yapı hazırlanması 
(OV) 

- Sinema filmleri ve dizilerin çekimleri 

1. İl tanıtım komisyonu 
2. Diğer ilgili kurumlar 
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konusunda lobi faaliyetlerinin yürütülmesi 
(OV) 
 

77) Teknolojiyi kullanmak 

 
- Turizm işletmeleri ve sivil toplum 

örgütlerinin de web sitelerini oluşturmaları 
yönünde yaptırımlar uygulanması (ÇKV) 

- Kastamonu’yu tanıtan resmiyetten uzak 
sıcak bir web sitesinin hazırlanması (OV) 

- Arama motorlarınla optimizasyon yapılması 
(OV) 

- Kastamonu için mobil uygulama 
hazırlanması (OV) 

- Sosyal medyanın etkin kullanılması (OV) 
 

1. KUZKA  
2. Kastamonu Valiliği 
3. Diğer ilgili kurumlar 

2. YANLIŞ TANITIM ÇABALARI 

 PROBLEMLER ÇÖZÜMLER (Çok Kısa, Kısa, Orta ve Uzun 
Vadeli) 

SORUMLULAR 

78) Yanlış Tanıtma Şekilleri 

- Tanıtım ve reklamda hedef kitlelere 
ulaşılamaması 

- Yanlış tanıtım çabalarında ısrar 
edilmesi 

 

- Ulusal medyaya içerisinde Kastamonu ile 
ilgili ifadelerin geçtiği sistematik haberlerin 
üretilmesi ve yayınlanmasının sağlanması, 
(ÇKV) 

- Fuarlarda tüm ilçelere tanıtım ile ilgili 
planların ve stratejilerin sürdürülebilir 
olması. Gelecek yöneticiye bağlı olarak 

1. Kastamonu Valiliği 
2. Kastamonu Belediyesi  
3. Basın Yayın Kurulu,  
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önceliklerin değişmemesi (KV)       
- Özel stantlar ayırarak tanıtımlarının 

yaptırılması ve turizm danışma bürolarının 
sayıca artırılması (KV) 

- Bütün fuar, festival ve tanıtım 
organizasyonlarının profesyonel şirketlere 
yaptırılması (KV) 
 

3. İMAJ VE ALGI İLE İLGİLİ PROBLEMLER 

 PROBLEMLER ÇÖZÜMLER (Çok kısa, Kısa, Orta ve Uzun 
Vadeli) 

SORUMLULAR 

79) Özel gün ve haftalarda ( yemin töreni, 
bayram vb. ) ilin tanıtımında yetersiz 
kalınması 

- Yemin töreni için gelen misafirlerin etkin bir 
gün geçirmeleri için bir plan yapılması ve 
Kastamonu’yu nasıl gezecekleri ili ilgili 
rehberlik hizmeti verilmesi,  şehrin kritik 
noktalarına yönlendirici stantlar kurulması, 
küçük ikramlarda bulunulması. (ÇKV) 

- Şehir içi tanıtımı için bir gezi otobüsü tahsis 
edilmesi, (ÇKV)  

- İlgili kurumların fiyat tarifelerinin 
uygulandığından emin olunması (ÇKV) 

- Fiyat tarifelerinin tüketiciler tarafında 
görünür yerlere asıldığının denetlenmesi, 
(ÇK) 

1. Kastamonu Belediyesi 
2. Kastamonu Valiliği 
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- Bu tarifeleri uygulamayan kişileri ihbar için 
ihbar hatlarının oluşturulması ve turistlere 
bu konu ile ilgili bilgi verilmesi (ÇK) 

- Etkin ve yaygın denetim sağlanması (İlgili 
STK'larca etik kurullarının oluşturularak 
çapraz denetimlerin sağlanması) (KV) 

- Bu konu ile ilgili denetimin sıkılaştırılması 
(KV) 
 

80) Marka Şehir imajının olmaması. 

 
- Şehre uygun bir maskot oluşturulması (KV) 
- Kastamonu’da yapılabilecek turizm 

faaliyetlerinin belirlenmesi (KV) 
- Turistik ürün çeşitlendirmesinin yapılması 

(KV) 
- Kastamonu için doğru destinasyon marka 

oluşturma stratejilerinin belirlenmesi (KV) 
- Rıfat Ilgaz, Orhan Şaik Gökyay vb. şair ve 

yazarlarla ilgili etkinlikler yapılması (OV) 
- Kastamonu’ya özel logo ve slogan 

oluşturulması ve markalaştırılması (OV) 
- Marka imajının oluşması için hangi turistik 

ürünlerin ön planda pazarlanacağı ve 
tanıtımının yapılacağının netleştirilmesi 
(OV) 

- Bir marka şehir oluşturmak için profesyonel 
bir kuruluşla çalışılması (UV) 

1. Kastamonu Üniversitesi 
2. Kastamonu Valiliği 
3. Kastamonu Belediyesi 
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4. TURİZM PAZARLAMASI PROBLEMLERİ 

PROBLEMLER ÇÖZÜMLER (Çok Kısa, Kısa, Orta ve Uzun 
Vadeli) 

SORUMLULAR 

81) Dolaylı dağıtım kanallarından yeterince 
yararlanılmaması ve örgütlü turlar 
düzenlenememesi. 

 

- Seyahat acentaları ve tur operatörlerinin 
Kastamonu’ya turlar düzenlenmesi için bu 
operatör ve acentalar ile iletişime geçilmesi 
(ÇK) 

- Kastamonu’nun turların bir destinasyonu 
olması noktasında bu operatör ve acentalara 
kolaylıklar sağlanması (KV) 

1. Kastamonu Belediyesi 
2. İşverenler 
3. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
4. Diğer ilgili kurumlar 

 

 

 

 

 

82) Kastamonu'nun destinasyon olarak 
yeterince tanınmaması 

- Tur operatörleri, acentalar ve reklamlar ile 
ulusal manada tanıtım faaliyetlerinin 
yapılmasın (KV) 

- Tanıtım faaliyetlerinin ardından 
oluşabilecek talebi karşılayacak yatırımların 
öncelikli hale getirilmesi (OV) 

- Biten yatırımların tanıtım faaliyetlerine 
eklenmesi (UV) 
 

1. Kastamonu Belediyesi 
2. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
3. İl Genel Meclisi 
4. Belediye Meclisi 
5. Diğer ilgili kurumlar 
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83) Kastamonu otelciler birliğinin 
başlatabileceği, İl Kültür Turizm 
Müdürlüğünün destekleyeceği ya da özel 
teşebbüsler desteklenerek bölgedeki 
alternatif turizm çeşitlerini tanıtacak, 
satış ve pazarlamasını yapacak tur şirketi 
veya acentelerin oluşturulmamış 
olmaması 

- Kastamonu turizm acentalarının teşvikler ile 
büyüyecek yapıya kavuşması için çalışmalar 
yapılması (KV) 

1. Kastamonu Belediyesi 
2. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
3. İl Genel Meclisi 
4. Belediye Meclisi 
5. Diğer ilgili kurumlar 
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6. SONUÇ 
 

Bu çalıştay 17 Eylül 2014 tarihinde Kastamonu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 

Yüksekokulu tarafından Kastamonu’yu Marka Varış Noktası hedefine taşımak amacıyla 

düzenlenmiştir. 22 Nisan 2014 Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen 

forumun devamı niteliğinde olan bu çalışmada Kastamonu ili ölçeğinde turizm ile ilgili 138 

problem ele alınmıştır. Beş ana başlık haline getirilen bu problemler beş farklı çalışma grubu 

tarafından tartışılmış ve çözümler üretilmiştir. İki oturum olarak düzenlenen çalıştayın sabah 

oturumunda tartışılan ve çözüm üretilen beş konu başlığı ikinci oturumda grup sözcüleri 

tarafından diğer katılımcılarla paylaşılmıştır. 5 dakika sunum, 5 dakika katkı, 10 dakika 

tartışma şeklinde yürütülen oturum çalışması sonucunda 83 madde altında birleştirilen 

problemlere 309 çözüm teklifi sunulmuştur.  

Kastamonu’nun tanıtılması ve marka varış noktası olabilmesi için teklif edilen çözümler 

içerisinde öne çıkanlar, kenti ziyaret eden turistlerin profillerinin belirlenmesi, almış oldukları 

ürün ve hizmetlerle ilgili memnuniyet düzeylerinin belirlenmesinin yanı sıra almayı 

bekledikleri ürün ve hizmetlerin ortaya konulması gerekliliğidir. Kastamonu’nun sahip olduğu 

turizm potansiyeli envanterinin güncellenmesi ve potansiyel turistlerin almayı istedikleri 

ürün-hizmet odaklı bir tanıtım stratejisinin geliştirilmesi bir diğer öne çıkan unsurdur. Şimdiki 

ve gelecek ziyaretçilerin Kastamonu’da sunulan ürün ve hizmetlerden daha büyük bir fayda 

elde edilebilmesi için tüm paydaşların eğitim seviyesi ve farkındalıklarının artırılması ihtiyacı 

çalıştay sonucu elde edilen bir diğer çıktıdır.  

Belirtilen hedeflere yönelik “İl Turizm Komisyonu” kurulması ve bu komisyona ait bir bütçe 

oluşturulması konusunda tüm katılımcılar fikir birliği sağlamıştır. Bu kapsamda sorumlular 

yapılacak işlerin muhatabı olarak belirlenmiştir.  

Alınan tüm bu kararların belirlenen vadelerde uygulanabilmesi için bir denetim 

mekanizmasının oluşturulması ihtiyacı doğmuştur. Kastamonu Üniversitesi Turizm 

İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bu konuda insiyatif üstlenmiş, yerel basının ve diğer 

paydaşların da benzer bir hassasiyetle konun takibinde gayret göstermelerinin daha etkin bir 

denetim için faydalı olacağı ifade edilmiştir. 

Bundan sonraki hedefimiz yine Yüksekokulumuz önderliğinde, Kastamonu’da, farklı 

konuların tartışılacağı uluslararası bir “Turizm Sempozyum” düzenlemektir.  

Saygılarımızla…             

 

Kastamonu Üniversitesi 
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 
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