
İBRADI KAYMAKAMLIĞI KALKINMA POLİTİKASI 
 
Giriş 
 
İbradı Kaymakamlığı olarak yüksek gelişme ve kalkınma potansiyeline sahip ilçemizi hakettiği refah 
seviyesine ulaştırmak adına kalkınma hamlesine ihtiyaç olduğu gerçeğiyle bir kalkınma politikası 
oluşturduk. Hiçbir kalkınma hamlesi “kervan yolda düzülür” bakış açısıyla gerçekleştirilemez. Bu yüzden 
belirli bir program çerçevesinde gerçekleştirmeyi planladığımız kalkınma hamlesiyle ilçemizde yaşam 
kalitesini ve nüfusu yükseltmeyi ve bu sayede az nüfusa sahip olan ilçelerde var olan dezavantajları 
ortadan kaldırmayı planlıyoruz.  
İlçemizde bir devlet hastanesinin olmaması, mevcuttaki okulların yeterli öğrenci olmayışından dolayı 
kapanma seviyesine gelmesi, perakende hizmetine yeteri kadar ve kaliteli bir şekilde ulaşamamak ve 
birçok diğer sorunlar yeterli nüfusun olmamasının beraberinde getirdiği sorunlardır. Bu konuda 
Kaymakamlığımızın en büyük amacı yerel kültür ve mimariyi koruyarak yeterli nüfus seviyesine ulaşmak 
hedefidir. 
İlçenin iktisadi durumunu değerlendirdiğimizde tarım, hayvancılık ve turizm alanlarından gelir 
sağlandığı görülmektedir. Dağlık bir yapıya sahip olan ilçemizde tarım alanları çok kısıtlıdır. Buna 
rağmen yaklaşık 14 bin dekar olan tarım arazilerinin bir kısmı atıl vaziyettedir. Hayvancılık alanında 
potansiyelin çok altında küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yapıldığını görüyoruz. Son zamanlarda 
gelişen alternatif turizm ise henüz sınırlarına ulaşmamış ve gelişime hala açıktır. Sanayi açısından ise 
hiçbir yatırım mevcut değildir ve coğrafi şartlar açısından değerlendirildiğinde bu sektörde bir gelişim 
ileriki zamanlarda da mümkün görünmemektedir. Tüm bu şartlar altında Kaymakamlık olarak kalkınma 
hamlemizin temeline tarım, hayvancılık ve turizm sektörlerini yerleştirdik ve var olan kapasiteyi ortaya 
çıkarma amacına yöneldik. Bu amaç doğrultusunda geliştirdiğimiz projeler ve bu projelerin birbiriyle 
bağlantıları aşağıda açıklanacaktır. 
 
Süt Hayvancılığı 
 
Hayvancılık açısından ilçemizi değerlendirdiğimizde potansiyelin çok altında olduğunu görüyoruz. 
Günlük bazda 2.5 ton inek sütü kapasitesi Başlar ve Çukurviran Mahallelerinde bulunmaktadır. Ayrıca 
ilçe genelinde yıllık bazda 300 ton keçi sütü kapasitesi mevcuttur. Başlar ve Çukurviran Mahallelerinde 
mevcut olan inek sütünün toplanması ve pazarlanması için gerçekleştirdiğimiz girişimle Aralık 2019 
tarihinden itibaren bu mahallelerde sütümüz özel sektör tarafından toplanacak ve İbradı ekonomisine 
aylık bazda 1.5 milyon TL fazladan para girdisi sağlanacaktır. Ayrıca yaptığımız araştırmalar bize 
göstermiştir ki sütün pazarlanabildiği yerlerde süt kapasitesi hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Bu 
yüzden zamanla günlük süt kapasitemizin 8 tona kadar yükseleceği beklentisine sahibiz. Keçi sütünün 
toplanması konusunda, keçiciliğin ulaşımı zor bölgelerde yapılmasından kaynaklı olarak şimdilik bir 
girişimde bulunmadık. Mevcut coğrafi engellerin aşılmasına yönelik bir çözüm üretebilirsek bu alanda 
da girişimde bulunacağız. 
 
Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yaygınlaştırılması 
 
İlçemizin dağlık yapısı sebebiyle var olan tarım arazimiz yaklaşık 14 bin dekar seviyesindedir. Bölgedeki 
genç nüfusun sahillere yönelmesi sebebiyle azalan nüfus sonucu, az olan tarım arazileri dahi atıl 
vaziyette kalmıştır. Ayrıca İbradı İlçesinin doğal yaşamı koruma alanı olması sebebiyle kontrolsüz 
şekilde artan domuz popülasyonu tarımsal faaliyetlere zarar vermektedir ve bu durum tarıma yönelik 
faaliyetleri zamanla azlatmaktadır. Kaymakamlığımız tarafından gerekli izinler alınarak domuza yönelik 
sürek avları ekim ayında başlayacaktır, bu sayede tarımsal faaliyetlerin önündeki bir engel ortadan 
kaldırılacaktır. 
İlçemizde arazilerin büyük kısmının kıraç olması ve arazi miktarının azlığı bizi en az alandan en çok geliri 
sağlayacak ürünlere yöneltmiştir. Bu doğrultuda tıbbi aromatik bitkilerin kıraç arazilere uygun olması, 
domuz veya diğer hayvanlar tarafından besin kaynağı olarak kullanılmaması ve kıraç araziler açısından 



dekar başına yüksek gelir sağlaması tercihimizi bu yönde yapmamıza sebep olmuştur. Şu anda devam 
eden girişimlerimizle ücretsiz fide sağlayarak İbradı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte büyük 
alanlara lavanta, adaçayı ve kekik ekimi yapmayı planlamaktayız. Bu tarımsal faaliyet aynı zamanda 
bölgemizde var olan arıcılık ve alternatif turizm sektörlerini de olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca  DSİ 
Bölge Müdürlüğüyle yapacağımız görüşmeyle arazi toplulaştırması alanında girişimlerde bulunarak 
tarımsal faaliyetlerin şahıslar açısından daha az parçalanmış arazilerde yapılmasına yönelik 
çalışmalarımıza da devam edeceğiz. 
 
Arıcılık 
 
İbradı İlçesini arıcılık açısından değerlendirdiğimizde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne kayıtlı 2100 
kovanın olduğu görülmektedir. Bölgenin bitki örtüsü çok çeşitli çiçekler barındırdığı için üretilen 
balımızın oldukça değerli olduğu ortadadır. İlçemizin tanıtımını sağlamak, üretilen balın kalitesini belirli 
standartlarda tutmak ve bal üretimini artırmak adına İbradı balının markalaşması gerektiğine karar 
verdik. Bu konuda Eylül 2019 tarihinde yaptığımız toplantıda arıcılarımızın da bizimle aynı fikirde 
olduğunu gördük. Şu anda İbradı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile yürüttüğümüz markalaşma süreci 
en kısa zamanda tamamlanacaktır. Ayrıca balımızın markalaşması gelişmekte olan alternatif turizm 
açısından ilçemizin tanıtımına katkı yapması yönüyle olumlu bir girişim olacaktır. 
Arıcılık konusunda Orman Bölge Müdürlüğü ile yapacağımız görüşmeler ile ilçemizde bal ormanları 
oluşturma fikrimiz bulunmaktadır. Ayrıca tıbbi aromatik bitkilerin bal üretimi için çok değerli olması ve 
bu bitkilerin ekim sahasını genişletme çalışmalarımız sayesinde arıcılık sektörümüzde bu girişimden 
payına düşeni alacaktır. 
 
Alternatif Turizm 
 
İlçemizin sahip olduğu mimari doku ve coğrafi güzellikler son zamanlarda alternatif turizmin özel sektör 
aracılığıyla gelişmesini sağlamıştır. Bu sektöre yönelik düşüncelerimiz tamamen destekleyici ve 
yönlendirici nitelikte olacaktır çünkü bu sektör özel girişimlere daha açık ve yoğun sermaye gerektiren 
bir sektördür. Tıbbi aromatik bitkilerden olan lavantanın ekim sahasını genişletme çalışmamız alternatif 
turizm sektörüne katkıda bulunacaktır. İlçemizin kendine ait bir markasının bulunmasını sağlayacağımız 
balcılık girişimiyle küçük çapta da olsa ilçenin tanıtımına katkıda bulunarak bu sektöre olumlu katkılarda 
bulunacağız. İlerleyen süreçte eski konaklar, YİKOB’tan sağlanacak finansmanla, restore edilerek 
sektöre katkıda bulunulmaya çalışılacaktır. Bu konuda Karatay Konağı olarak adlandırılan ve bir türküsü 
ile hikayesi bulunan Ormana Mahallemizdeki konağımızı restore ettirmek için kısa zamanda gerekli 
girişimlerde bulunulacaktır. 
 
Sonuç 
 
İbradı İlçesi gelişme kapasitesi olan fakat potansiyelini ortaya çıkaramamış bir şehirdir. Bu potansiyelin 
varlığı İbradı halkına kanıtlandığında toplum kalkınma hamlesini sahiplenecek ve herhangi itici bir güce 
ihtiyaç duymadan bu kalkınma sürecinin devamlılığını sağlayacaktır. Başlangıç aşamasında ise toplumu 
kalkınma sürecini başlatmaya itecek bir aktöre ihtiyaç duyacaktır. Kaymakamlığımız bu rolü üstlenerek 
İbradı İlçesinin gelişim ve nüfus artış sürecini başlatmakta kararlıdır.  
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