
- 2 - • 

lanan Kargı - Taşköprü yolu ile, bu mesafenin 90 kilometreye ineceğini belirterek Kargı'nın bun
dan böyle de Kastamonu'ya 'bağlı kalmasının ilçenin kalkınması ve halk için daha faydalı olaca
ğını mütalâa etmiştir. 

Bakanlığımızca yapılan incelemede; 28242 nüfus, 3 mahalle ve 58 köyden ibaret olan Kargı İlçesi 
gerek Kastamonu'ya ve gerek Çonım'a karayolu ile bağlıdır. Bu mahalle ve köyler; Kastamonu'ya 
âzami 166 ve asgari 126 kilometre mesafede olmasına mukabil, Çorum îline âzami 161 ve asgari 121 
kilometre mesafede bulunmaktadır. Kargı'yı Çorum'a bağhyan yol üstündeki Ovacık çayı senenin 
muayyen günlerinde seyrüseferi inkıtaa uğratmakta ise de Hacı ilanıza Köyü ve Osmancık ilçesin
den Çorum'a ulaşan yolda başka bir arıza dahi mevcut değildir. Buna mukabil Kargı, Kastamonu 
arasındaki yolun aynı kolaylığı sağlamaması ve Büyük ve Küçük tlgaz dağlarının tabiî arızası dolayı-
siylo yolun bilhassa kış mevsimlerinde sık sık kapanması halkın il merkeziyle olan irtibatını güçleş
tirmektedir. Esasen halkın Çorum'a bağlanmasını istemesindeki sebeplerin başında yol durumu gel
mektedir. Coğrafî bakımdan Kargı îlcesi müstakil bir hususiyet arzederek her iki il arasında mutavas
sıt bir durum gösterdiği ve Kargı'nın en büyük serveti Çeltik ziraati olup ilçenin kuzey tarafında
ki dağ köylerinin iktisadı ve ticari sahada Taşköprü, Boyabat ve Tosya pazar ve panayiri ile ve ilçe
nin Güney bölgesindeki köylerin ise Osmancık îlcesi ve Çorum tli ile alâka ve münasebetleri olduğu 
da bir hakikat olup motorlu vesaitin bugünkü iktisadi durum itibariyle temin ettiği kolaylık ve 
surattan istifade ederek istihsal maddelerini istanbul, Ankara ve Samsun gibi büyük piyasalara doğ
rudan doğruya sevketmek suretiyle de Kargı'nın ticaret sahasında ileri bir adım attığı görülmekte 
Osmancık ve iskilip'ten her hafta Kargı pazarına gelen halkın hububat ve tuz gibi hayati maddeleri 
bu pazardan temin ettikleri sonucuna varılmış olup Kargı İlçesinin Çorum Tüne bağlanması hak
kındaki Çorum yetkili kurullariyle Kastamonu idare Kurulunun müspet mütalâası idari, coğrafi ve 
ekonomik sebeplerle yerinde görülmüş ve işlemi de İl fdaresi Kanununa uygun bulunmuş olduğun
dan ilişik kanun tasarısı bu maksatla düzenlenmiştir. 
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