
     Beled�yem�z�n bu yıl başlattığı "Spor 
Akadem�s�" yaklaşık 150 öğrenc�s�yle futbol 
ve  basketbolda faal�yetler�n�  hızla 
sürdürüyor.      
      Halı sahada ve kapalı spor salonunda 
gerçekleşt�r�len �dmanları z�yaret eden 
Beled�ye Başkanımız Yunus Akgül, akadem� 
k o o r d � n a t ö r ü  A l �  H ı ş ı r o ğ l u ' n d a n 
çalışmalara �l�şk�n b�lg�ler aldı, çocuklarla 
sohbet ett�.     
     İdmanları tak�p eden vel�ler �se, 
a k a d e m � n � n  a ç ı l m a s ı n d a n  d o l a y ı 
duydukları memnun�yet� başkanımıza 
� l et � r ke n ,  ba ş ka n ı m ı z  d a  ya l n ı zca 
Abana'dan değ�l çevre �lçelerden de 
akadem�ye büyük �lg� gösteren a�lelere 
teşekkür ett�. 
     Abana Beled�yes� Spor Akadem�s�, 
önümüzdek� günlerde farklı branşlarda da 
sporcu yet�şt�rmeye devam edecek.

Yaz Spor Okullarından Spor Akadem�s�ne

 Yaz sezonu boyunca akadem�n�n yet�şt�rd�ğ� sporcular, l�gde �lçem�z� tems�l etmeye başladı.
U-19 L�g�nde �lk maçımızı kend� sahamızda Tosya �le oynadık.

Yıl:1 Sayı:2 www.abana.bel.tr 2019

/abanabld/abanabld

B LT NNB B LT NNB



22

   L�man bölges�nde uzun yıllardır atıl vaz�yette 

değerlend�r�lmey� bekleyen 75. Yıl Parkı, yapılan 

düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla 

"Abana Beled�yes� Sosyal Tes�sler�" olarak h�zmet 

vermeye başladı.

    Sıcak, soğuk �çecekler �le kö�e, hamburger, tost 

g�b� y�yeceklerle halkımız ve m�safirler�m�ze 

h�zmet veren tes�ste her ha�a yapılan canlı müz�k 

programları da yerl� ve yabancı 

z�yaretç�ler�m�zden tam not aldı.

    Beled�ye Başkanımız Yunus Akgül, tes�s�n daha 

da güzelleşt�r�lmes� �ç�n çalışma yapacaklarını 

söyled�.

     Kastamonu Ün�vers�tes�nde çeş�tl� 
fakültelerde eğ�t�m öğret�mler�n� 
sürdüren Orta Afr�ka ülkeler�nden Çadlı 
öğrenc�ler, �lçem�z� z�yaret ett�.

Arkadaşlarının mezun�yetler�n� kutlamak 
üzere �lçem�ze gelen ve beled�ye 
başkanımız tarafından �kramda 
bulunulan öğrenc�ler, başkanımıza 
teşekkür z�yaret�nde bulundu.

     Başkanımızın �kramı dolayısıyla çok 
mutlu olduklarını ve bu davranışın 
kend�ler�nde unutulmaz b�r anı 
olduğunu �fade eden öğrenc�ler, 
"Bazılarımız Abana'ya daha önce h�ç 
gelmem�şt�. B�r kısmımız �se zaman 
zaman okul etk�nl�kler�nde burayı z�yaret 
ett�. Ancak, bu ha�ak� z�yaret hep�m�z 
�ç�n daha anlamlı oldu. Beled�ye 
başkanımızın m�safirperverl�ğ� b�zler� 
çok mutlu ett�. Artık hep�m�z�n hayatında 
Abana'nın ayrı b�r yer� olacak." ded�.

     Öğrenc�ler, mezun�yet �ç�n 
hazırlattıkları pastayı başkanımızla 
keserek, plaketler�n� de y�ne 
başkanımızdan aldı.

   Öğrenc�lere z�yaretler� �ç�n teşekkür 
eden başkanımız, "S�zler� Abana'da 
ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. B�r 
kısmınız Kastamonu Ün�vers�tes�nden 
mezun olup ülken�ze döneceks�n�z. Elbette 
�l�m�z�n gönlünüzde her zaman ayrı b�r yer� 

olacak. B�r kısmınız �se eğ�t�m süreler�n� 
doldurana kadar Kastamonu'da yaşamaya 
devam edecek. Mezun olan öğrenc�lere 
bundan sonrak� hayatlarında başarılar 

d�l�yorum. Her şey�n gönlünüzce olmasını 
temenn� ed�yorum." �fadeler�n� kullandı.

   Öğrenc�ler, z�yaretler�n�n anısına 
başkanımızla fotoğraf çekt�rd�.

BAŞKANIMIZIN "ÇAD"LI ZİYARETÇİLERİ

Abana'da
b�r �lk “Belediyemiz sosyal tesislerine yoğun ilgi”
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HUZUREVİ VE ÇOCUKEVLERİNDEN MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLADIK
    Kastamonu'da A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler 

Bakanlığı'na bağlı faal�yet gösteren 

çocukevler�ndek� öğrenc�ler, Beled�ye Başkanımız 

Yunus Akgül'ün davetl�s� olarak �lçem�zde m�safir 

ed�ld�.

    Kurumun, her yıl yaz mevs�m�nde gruplar 

hal�nde �lçem�z get�rd�ğ� ve burada 3 gün süreyle 

tat�l yapmalarına olanak sağladığı faal�yetlere ek 

olarak beled�yem�z tarafından da çocuklarımıza 

yönel�k programlar düzenlend�.

     Beled�yem�z sosyal tes�sler�nde, Başkanımızın 

da katıldığı kahvaltı programıyla ağırlanan 

çocuklar, p�kn�k programlarıyla d�nlend�, çocuk 

oyun alanlarında gönüller�nce eğlenerek key�fl� b�r 

gün geç�rd�.

     M�safirler�yle yakından �lg�lenen Beled�ye 

Başkanımız Yunus Akgül, Abana'nın kapılarının 

her zaman kend�ler�ne açık olduğunu bel�rterek, 

"Burada s�zler� m�safir ett�ğ�m�z �ç�n çok mutluyuz. 

Bundan sonra s�zlerle Abana'da daha sık b�r araya 

gelerek etk�nl�kler düzenleyeceğ�z." ded�.

     İnebolu Sabahat Yerl� Huzurev� sak�nler� de 

başkanımızın davetl�s� olarak �lçem�zde m�safir 

ed�ld�.

     Sosyal tes�sler�m�zde Huzurev� Müdürü Sal�h 

Karamehmetoğlu ve yardımcı personellerle 

b�rl�kte ağırlanan m�safirler�m�z, başkanımız, 

mecl�s üyeler�m�z ve personeller�m�zle sohbet ett�, 

canlı müz�k programıyla moral buldu.

     Abana'da güzel b�r akşam geç�ren 

m�safirler�m�ze z�yaretler� �ç�n teşekkür eden 

Başkanımız, "S�zler� Abana'mızda m�safir etmek 

b�zler� çok mutlu ett�. İnşallah, bundan sonrak� 

süreçte s�zlerle daha sık b�r araya geleceğ�z. B�zler� 

kırmayıp �lçem�ze geld�ğ�n�z �ç�n çok teşekkür 

ed�yorum." ded�.

    Huzurev�n�n kıymetl� sak�nler� de gösterm�ş 

oldukları yakın �lg�den dolayı başkanımıza ve 

çalışanlarımıza teşekkür ett�.

KADASK'TAN ABANA KAMPI
     Kastamonu Dağcılık ve Doğa 
Sporları Kulübü (KADASK), ha�a 
sonu Abana'da kamp yaptı.
     30 Ağustos Zafer Bayramı 
dolayısıyla kamp rotasını Abana'ya 
çev�ren KADASK, Hacıvel�'de �k� gün 
süren faal�yetler� kapsamında temel 
dağcılık ve doğa sporları üzer�ne 
eğ�t�m yaptı.
     Hacıvel� kayalıklarından da den�ze 
�n�ş gerçekleşt�r�len KADASK ek�b�, 
Türk bayrağı ve kulübün flamasını 
burada dalgalandırdı.
Kampın sonunda Beled�ye 
Başkanımız Yunus Akgül'ü 

makamında z�yaret eden KADASK 
Başkanı Dr. Alp Arslan, Abana'da 
güzel b�r faal�yet �cra ett�kler�n� 
bel�rtt�.
     Kampa verd�ğ� destek dolayısıyla 
başkanımıza teşekkür plaket� takd�m 
eden Arslan, en kısa zamanda 
yen�den Abana'da b�r faal�yet daha 
planladıklarını bel�rtt�.
     Başkanımız da KADASK'ı Abana'da 
ağırlamaktan büyük mutluluk 
duyduklarını bel�rterek, �lçem�zde 
yapacakları faal�yetlerde 
kend�ler�n�n yanında olacaklarını 
�fade ett�.

    Kastamonu Gazetec�ler Cem�yet� 

(KGC) Başkanı Mustafa Balcı ve 

yönet�m kurulu üyeler�, Beled�ye 

Başkanımız Yunus Akgül'ü z�yaret 

ett�.

Başkanımıza hayırlı olsun 

d�lekler�n� �leten KGC Başkanı 

Balcı, Kastamonu basının köklü 

b�r geçm�ş� olduğunu söyled�.

    Başkanımız da z�yaretten 

duyduğu memnun�yet� d�le 

get�rerek, Abana'da yapılan ve 

yapılacak olan çalışmalar 

hakkında gazetec� z�yaretç�ler�n� 

b�lg�lend�rd�.

       Başkanımız, KGC'n�n Kadın 

Kom�syonu üyeler� tarafından 

başlatılan "B�r kalemle çocuklara 

umut ol" kampanyasına da 

destekte bulundu.

KASTAMONU GAZETECİLER
CEMİYETİ ABANA’DA



    İlçem�z�n sah�l şer�d�nde b�r dönem tur�zme 

h�zmet eden ancak son yıllarda metruk b�r yapıya 

dönüşerek r�sk oluşturan beşevlerde yıkım 

çalışmalarına başlandı.

    

Kastamonu İl Özel İdares�'ne a�t ek�plerce başlatılan 

çalışmaları yer�nde �nceleyen Beled�ye Başkanımız 

Yunus Akgül, yıkımın tamamlanmasının ardından 

alanın tesfiye ed�leceğ�n� bel�rtt�.

    Evler�n metruk halde durmasının r�sk 

oluşturduğunu �fade ederek yıkımı �ç�n 

görüşmelerde bulunduklarını bel�rten başkanımız, 

"Yapıların hafr�yat atıklarını kaldırınca ortaya 

çıkacak olan alanın tur�zm tes�s� olarak 

projelend�r�lerek değerlend�r�lmes� planlanıyor." 

ded�.
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BEŞEVLER TARİH OLDU

     Uzun b�r süred�r atıl vaz�yette bulunan ve 

metruk b�r yapıya dönüşmes� neden�yle 

�lçem�z�n kanayan b�r yarası olan esk� tat�l 

köyünün restoran bölümünün yıkım �şlemler� 

tamamlandı.

    Çalışmaları �nceleyen Beled�ye Başkanımız 

Yunus Akgül, Abana'nın en güzel yerler�nden 

b�r�nde olan alanın �lçem�ze yakışır b�r şek�lde 

değerlend�r�lmes� �ç�n görüşmeler�n 

sürdüğünü söyled�.

TATİL KÖYÜ
KALINTILARI
TEMİZLENDİ

  Abana Şeh�t Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nın 

mend�rek duvarlarının ve fener kuleler�n�n yaz 

sezonu önces�nde boyanarak daha güzel b�r 

görünüme kavuşturulması �ç�n çalışma 

yürütüldü.

    Çalışmalar kapsamında Beled�ye Mecl�s 

Üyem�z Hayr�ye Gül, Res�m Öğretmen� Arzu 

Şensoy, fen �şler� serv�s� personel�m�z Hakan 

Baydın �le İnönü Anadolu L�ses�nden 

öğrenc�ler�m�z�n katılımlarıyla boyama �şlem� 

yapıldı.

  Bu çerçevede mav� fon üzer�ne bulut, martı, 

güneş g�b� doğa temalı figürler yerleşt�r�ld�.

MENDİREK DUVARLARINI
BOYADIK
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     İlçem�zde parke yol ve düzenleme �ht�yacı olan 
noktalarda beled�yem�z tarafından çalışmalar 
yapıldı.
  Parke yol çalışmaları kapsamında tar�h� 
hamamın olduğu alan, Saffet Dem�rtaş Sokak, 
Harmason'dak tar�h� çınarların bulunduğu 
Muzaffer Tuncer Sokak, Tornacı Mehmet Sokak, 
PTT arkası ve muhtel�f �ht�yaç duyulan bölgeler 
parke �le kaplanarak yen� ve kullanışlı hale 
get�r�ld�.
  Beled�ye Başkanımız Yunus Akgül, merkez ve 
mahalleler�m�zde parke ve beton yol 
çalışmalarının b�r program dah�l�nde 
sürdürüleceğ�n� açıkladı.

ABANA ÇAMURDAN KURTULUYOR

RAMİZ AYKIN SK.

RAMİZ AYKIN SK. RAMİZ AYKIN SK.

RAFET DEMİRTAŞ SK. MUZAFFER TUNCER - METİN YUVARLAK SK.

SABRİ YEĞİN SK. SABRİ YEĞİN SK.
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eled�ye Başkanımız Yunus BAkgül'ün “Çevre ve Şeh�rc�l�k 
Bakanlığı Toplu Konut İdares� 

Başkanlığı (TOKİ)” �le yaptığı 
görüşme net�ces�nde Abana'da toplu 
konut alanı oluşturulması �ç�n 
çalışma başlatıldı.
   Başkanımızın Ankara temasları 
kapsamında gerçekleşt�rd�ğ� 
z�yaretler�n ardından beled�yem�z 
fen �şler� serv�s�nde alınan taleplere 
�lg� yoğun oldu.
    Duyuru tar�h�nden �t�baren �lk 5 
aylık süreçte yaklaşık 500 
başvurunun alındığı TOKİ konutları 
�ç�n çalışmalar devam ed�yor.

TOKİ İÇİN ÖN TALEP BAŞVURULARI ALINDI

ABANA
MODERN 
OKUL BİNASINA
KAVUŞACAK
“Okulumuzu M�ll� P�yango İdares� Genel 
Müdürlüğü Yapacak”
Beled�ye Başkanımız Yunus Akgül'ün seç�m 
sürec�nde sözünü verd�ğ� okullarımızın 
yen�lemes� �ç�n çalışmalara başlandı.
Başkanımızın göreve gelmes�yle 
z�yaretlerde bulunduğu M�ll� P�yango Genel 
Müdürlüğü'nün destekler�yle �lçem�ze 
kazandırılacak olan yen� okul b�nası �ç�n 
mevcut eğ�t�m alanında �ncelemelerde 
bulunuldu.
Beled�ye Başkanımız Yunus Akgül, 
Kastamonu İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Ceng�z 
Bahçacıoğlu ve tekn�k ek�p, okul 
�darec�ler�yle görüşmelerde bulunarak 
sürece �l�şk�n değerlend�rme yaptı.
Başkanımız, yaptığı açıklamada, M�ll� 
P�yango Genel Müdürü Bek�r Yunus Uçar'ın 
da okul yapımı sürec� üzer�nde önemle 
durduğunu, gerekl� ödeneğ�n tahs�s�n�n 
Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı'nda hazır 
olduğunu bel�rtt�.
Çok kısa b�r süre �çer�s�nde Abana'ya 
modern eğ�t�m alanları yapılacağını �fade 
eden Başkanımız, “Seç�m dönem�nde söz 
verd�ğ�m�z üzere fiz�ksel kullanım ömrünü 
tamamlayan mevcut okullarımızı 
yen�leyeceğ�z. Bu konuda Ankara'da gerekl� 
görüşmeler�m�z� gerçekleşt�rd�k. Kısa b�r 
süre �çer�s�nde de M�ll� P�yango Genel 
Müdürlüğü, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı �le 
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı'nın destekler�yle 
modern b�r eğ�t�m b�nasını �lçem�ze 
kazandırmak �ç�n çalışmalara başlıyoruz. 
İlçem�ze hayırlı, uğurlu olsun.” �fadeler�n� 
kullandı. Bekir Yunus UÇAR
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   Beled�yem�z tarafından her gün 
hastane serv�sler�n�n yanı sıra 
mahalleler�m�ze de serv�s h�zmet� 
ver�lmeye başlandı.
   
   İlçem�z merkez�ndek� esk� 
balıkhanen�n serv�s bekleme noktası 
olarak düzenlenmes� �ç�n çalışma 
başlatıldı.
   
   Düzenlemen�n tamamlanmasının 
ardından vatandaşlarımız buradan 
serv�s h�zmetler�n� kullanab�lecek.

eled�yem�z tarafından yaz Bakşamlarına hareket katmak 
amacıyla her ha�a sonu b�r 

etk�nl�k gerçekleşt�r�ld�.
Yerel sanatçılarımızın konserler�ne 
yerl� ve yabancı m�safirler�m�z �le 
halkımız büyük �lg� gösterd�. 
    Ayrıca, �lçem�z�n s�mges� hal�ne 

gelen Hasan Doğan Meydanındak� 
ağaç ışıklandırıldı, Abana yazısı �le 
yöresel kıyafetl� hatıra fotoğrafı 
köşes� de vatandaşlarımızın �lg� 
odağı oldu.
    Çok sayıda vatandaşımız bu 
alanlarda fotoğraf çekt�rerek Abana 
hatıralarıyla tat�ller�n� tamamlandı.

BU YAZ IŞIL IŞILDI

BELEDİYEMİZDEN
ÜCRETSİZ MAHALLE

SERVİS HİZMETİ
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ABANA'DA ZİYARETÇİLERİMİZİ AĞIRLADIK

Vali Karadeniz'den ziyaret
    Kastamonu Val�m�z Yaşar Karaden�z, Beled�ye 
Başkanımız Yunus Akgül'e yen� görev� dolayısıyla 
hayırlı olsun z�yaret�nde bulundu.
    Beled�ye Başkanımız Yunus Akgül'ü yen� görev� 
dolayısıyla tebr�k eden val�m�z, çalışmalarında 
başarı ve kolaylıklar d�led�.
    Başkanımız da z�yaretler�nden dolayı sayın 
val�m�ze teşekkür ederek, yalnızca Abana'da yet�şen 
doğal ürünler�n yer aldığı ahşap sepet� takd�m ett�.

İGM Başkanı Güray Parçal
konuğumuzdu

    Dünya Şamp�yonu, Ol�mp�yat üçüncüsü ve 
aynı zamanda Türk�ye Güreş Federasyonu Eğ�t�m 
Kurulu Üyes�, Ankara Yıldırım Beyazıt 
Ün�vers�tes� Spor B�l�mler� Bölümü Başkan 
Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Özal, Beled�ye 
Başkanımız Yunus Akgül'ü z�yaret ett�.
    Başkanımızın, İstanbul Büyükşeh�r 
Beled�yes�nde görev yaptığı sırada sporcusu 
olan, Gençl�k ve Spor Genel Müdürlüğü 
dönem�nde de başkanımızın kadrosunda yer 
alan Mehmet Özal, Abana'da olmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu bel�rt�rken başkanımız da 
Mehmet Özal'a z�yaret� dolayısıyla teşekkür ett�.
    İlçe turunun da yapıldığı z�yarette Yıldırım 
Beyazıt Ün�vers�tes� �şb�rl�ğ�nde �lçem�zde neler 
yapılab�leceğ� konularında da görüşmelerde 
bulunuldu.

Dünya Şamp�yonu Güreşç�
Mehmet Özal, Abana'da

    Haz�ne ve Mal�ye Bakan Yardımcısı Dr. Nuredd�n 

Nebat�, �lçem�z� z�yaret ederek 31 Mart Yerel 

Seç�mler�nde göreve seç�len Beled�ye Başkanımız 

Yunus Akgül'e hayırlı olsun d�lekler�n� �lett�.

    Beled�ye başkanımız Yunus Akgül, Beled�ye 

Mecl�s Üyem�z Fer�dun Yıldız, İl Genel Mecl�s� 

Üyem�z Celal Şen ve b�r öncek� dönem beled�ye 

başkanımız Altan Erdoğan tarafından karşılanan 

bakan yardımcımız, daha sonra başkanlık 

makamına geçt�.

    Beled�ye Başkanımız Yunus Akgül �lçem�z�n 

sorunları, yapılması planlanan çalışmalar ve 

projeler hakkında bakan yardımcımız Nurett�n 

Nebat�'ye b�lg�ler verd�.

    Bakan yardımcımız da kend�s�ne �let�len 

talepler�n tak�pç�s� olacağını bel�rterek, 

başkanımıza çalışmalarında başarı ve kolaylıklar 

d�led�.

    Sayın bakan yardımcımıza z�yaretler�nden 

dolayı teşekkür ed�yoruz.

    İlçe turunun da yapıldığı z�yarette Yıldırım 

Beyazıt Ün�vers�tes� �şb�rl�ğ�nde �lçem�zde neler 

yapılab�leceğ� konularında da görüşmelerde 

bulunuldu.

Bakan Yardımcımız
Dr. Nuredd�n Nebat�’y�

Abana’da ağırladık

    Türk�ye İzc�l�k Federasyonu (TİF) Başkanı Hasan 
D�nçer Subaşı, Arama-Kurtarma Ek�b� ve Dış İl�şk�ler 
Kurulu Üyes� Ramazan Kartal �le �zc� grubu Beled�ye 
Başkanımız Yunus Akgül'ü z�yaret ett�.

    TİF Başkanı Subaşı ve ek�b�, yen� görev� dolayısıyla 
başkanımıza hayırlı olsun d�lekler�n� �leterek 
Samsun'da gerçekleşt�rd�kler� "19 Mayıs 100. Yıl 
Uluslararası M�ll� B�l�nç Kampı" filamasını takd�m ett�.

Z�yaretten dolayı �zc� grubuna teşekkür eden Beled�ye 
Başkanımız Yunus Akgül, �lçem�z�n doğal 
güzell�kler�nden bahsederek �zc�l�k faal�yetler� �ç�n 
uygun alanları değerlend�rmek �sted�kler�n� söyled�.

Abana'da �zc�l�k faal�yetler� �ç�n destek sözü veren 
Başkanımız, “B�r yanı Karaden�z'e, d�ğer tarafı zeng�n 
orman varlığına uzanan Abana'da �zc�l�k faal�yetler� �ç�n 
çok uygun yerler�m�z var. Çocuklarımıza ve 

gençler�m�ze alternat�f etk�nl�kler sunmamız lazım.            
Dolayısıyla uluslararası b�r hareket olan �zc�l�k de 
üzer�nde önemle durduğumuz b�r konu. Abana'da 
federasyonun yapacağı her türlü etk�nl�ğe destek 
olacağımızı b�lmen�z� �st�yorum. El b�rl�ğ�yle güzel �şler 
çıkaracağımıza �nanıyorum.” d�ye konuştu.

TİF Başkanı Subaşı da en kısa sürede ek�b�yle yen�den 
Abana'ya 
gelerek 
gerekl� 
alanların 
tesp�t 
ed�lmes� �ç�n 
araştırma 
yapacaklarını 
kaydett�.

    Kastamonu İl Genel Mecl�s� Başkanı Güray 
Parçal, Beled�ye Başkanımız Yunus Akgül'ü 
z�yaret ett�.
    Beraber�nde Abana ve Bozkurt İl Genel 
Mecl�s� Üyeler� başkanımızı makamında z�yaret 
eden Güray Parçal, başkanımızla 
görüşmelerde bulundu.

    Kurban Bayramı dolayısıyla 
memleketler�ne gelen �ş 
adamlarımız, Beled�ye 
Başkanımız Yunus Akgül'ün 
davetl�s� olarak beled�yem�z 
sosyal tes�sler�nde düzenlenen 
kahvaltı programında b�r araya 
geld�.
Programa katılan �ş adamlarımız 
ve davetl�ler�m�z:
-Remz� Gür (Ramsey)
-Ş�nas� Yılmaz (Yılmaz Redüktör)
-İsmet Şen (Şensaç)
-Hüsey�n Yılmazer (Kastamonu 
Plast�k)
-Mehmet Yılmazer (Özpınar 
Plast�k)
-Kemal Akar (İMES Yönet�m 
Kurulu Başkanı)
-Mustafa Tuna (Tuna V�da)
-Mustafa Gülen (Çağdaş Mak�na)
-Cemal Kaya (Yıldırım Ambalaj)
-Osman Yorgancı (Bor Metal)
-Mustafa İnce, İbrah�m Gürses 
(İmmak Mak�ne)
-Seyfett�n Bıyıklı (Bıyıklı Döküm)

-N�hat Yılmaz (Nural Balıkçılık)
-Şeref Kök (Kökler Petrol)
-Altan Erdoğan (B�r öncek� 
dönem Abana Beled�ye Başkanı)
-Fer�dun Yıldız (Beled�ye Mecl�s 
Üyes�)
-Ahmet Ersöz (Beled�ye Mecl�s 
Üyes�)
-Celal Şen (İl Genel Mecl�s� 
Üyes�)
-Şevket Yazkan (Abana Esk� 
Beled�ye Başkanı-İş Adamı)
-Recep Dem�r (Üçler Kereste)
-Hüsey�n Öztürk (Küçükpazar 
Muhtarı)
-Serdar Şen (Şen Reklam-
Promosyon)
-Hasan Topçu-İş adamı
-Lat�f Sakız-İş Adamı
-Mevlüt Al� Can-İş Adamı
-Dursun Tığlı-İş Adamı
-Mehmet Al� Kıvrak-İş Adamı
-Şah�n Bengü-İş Adamı
-Mustafa Kök-İş Adamı
-İlyas Kök-İş Adamı
-Abdullah Bozkurt-İş Adamı

Abana sevdalısı �ş adamlarımız �lçem�zdeyd�

İzciler Başkanımızın misafiri oldu



99

    İlçem�z �ç�n büyük önem taşıyan Sah�l Tahk�mat 

Projes� �ç�n çalışmalar devam ed�yor.

Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme Bakanlığımızın 

13. Bolu Bölge Müdürlüğü'nün yatırımları 

kapsamında �lçem�ze kazandırılacak olan öneml� 

proje �ç�n yüklen�c� firma l�man bölges�nde 

şant�yes�n� oluşturarak projede kullanılacak beton 

blokların dökme �şlemler�ne başladı.

    Blok sayısının, projen�n uygulanması �ç�n yeterl� 

m�ktara ulaşmasıyla çalışmalar projen�n 

uygulanacağı noktalarda, den�z�n �çer�s�nde devam 

edecek ve blokların yerleşt�r�lme �şlemler�ne 

başlanacak.

    Proje kapsamında 11 tanes� Oyarlar s�tes� tarafına, 

9 tanes� Ez�ne Çayından L�man bölges�ne olmak üzere 

toplam 20 tane batık mend�rek �nşa ed�lecek.

Yüklen�c� firma şant�ye sahasında çalışmalarını 

sürdürüyor.

SAHİL TAHKİMAT PROJESİ İÇİN ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Balıkçı barınağının
ağzı açıldı
    Ağız kısmı dalgaların taşıdığı kumlar neden�yle 
kapanarak balıkçılarımızın mağdur�yet�ne yol açan 
balıkçı barınağının ağzı, Beled�ye Başkanımız Yunus 
Akgül'ün g�r�ş�mler� net�ces�nde tem�zlenmeye başlandı.
    Bugün �t�barıyla ağız kısmındak� kumların 
tem�zlenmes� �ç�n �ş mak�nes� yardımıyla çalışma 
yürütülüyor.
    AK Part� Abana İlçe Başkanı Murat Baş �le ek�pler�n 
çalışmalarını yer�nde �nceleyen başkanımız, av 
sezonunda balıkçıları sıkıntıya sokan sorunun aşılması 
�ç�n g�r�ş�mlerde bulunduklarını söyled�.
Çalışmalar net�ces�nde balıkçılarımızın mağdur�yet�ne 
yol açan sorunun g�der�leceğ�n� �fade eden başkanımız, 
"Başlatılan çalışmalarla barınakta g�r�ş çıkışları yen�den 
sağlamış olacağız. B�r tara�an da sorunun tamamen 
ortadan kaldırılması konusunda neler yapılab�l�r onları 
değerlend�r�yoruz.     Şu an �ç�n yaptığımız çalışmalarla 
balıkçılarımızı büyük ölçüde rahatlatarak, sezonda 
yaşayab�lecekler� mağdur�yetler� önlem�ş olacağız." d�ye 
konuştu.

Bağlık Mahallesinde
sondaj çalışmaları
Bağlık Mahallesinde
sondaj çalışmaları
    Beled�yem�z tarafından �lçem�z�n su �ht�yacını 

karşılayan ana depolara takv�ye olarak yen� su 

kaynaklarının bulunması �ç�n çalışmalara başlandı.

Yeraltı suyu arama �şlemler�n�n tamamlanmasının 

ardından �lçem�ze get�r�len sondaj mak�nes� �le 

Bağlık Mahalles�nde bel�rlenen noktalarda su 

çıkarmak �ç�n çalışmalara başlandı.

    Sondaj �ş�n� yer�nde �nceleyerek çalışmayı 

yürüten ek�pten b�lg� alan Beled�ye Başkanımız 

Yunus Akgül, �lçem�zde su sorununun 

yaşanmaması �ç�n mevcut kaynakları 

destekleyecek çalışmalar yaptıklarını bel�rtt�.

    Yapılan araştırmalar sonucunda çalışmaların 

Bağlık Mahalles�nde yoğunlaştırıldığını �fade eden 

Başkanımız, "Bugün �t�barıyla �lçem�ze gelen 

ek�pler sondaj çalışmalarına başladı. Kısa süre 

�çer�s�nde b�r net�ce almayı umuyoruz. Bu süre 

zarfında �lçem�z�n d�ğer bölgeler�nde de su kaynağı 

olab�lecek noktaları bel�rlemek amacıyla 

çalışmalarımız devam ed�yor." ded�.
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Ramazan ayı boyunca
gönül sofrası kuruldu
    Beled�yem�z tarafından kurulan ��ar çadırındak� 
programlar yoğun katılımla gerçekleşt�r�ld�.
    İ�ar programlarına Beled�ye Başkanımız Yunus 
Akgül, AK Part� Abana İlçe Başkanı Murat Baş da 
katılarak vatandaşlarımız ve m�safirler�m�zle b�r 
arada orucunu açtı.
    On b�r ayın sultanı Ramazan boyunca 
m�safirler�n� ağırlayan gönül sofrasına katılarından 
dolayı �ş adamlarımıza ve esnaflarımıza teşekkür 
ed�yoruz.

Geçen yıl aramızdan ayrılan merhum Zeker�ya 

Aktekel�'n�n anısına beled�yem�z�n 

organ�zasyonuyla Yaralıgöz Dağı'nın z�rves�ne 

yürüyüş düzenlend�.

Beled�ye Başkanımız Yunus Akgül, b�r öncek� 

dönem Beled�ye Başkanımız Altan Erdoğan, 

Beled�ye Mecl�s Üyem�z Fer�dun Yıldız, Emn�yet 

Am�r�m�z Ferhat Gül, Gençl�k ve Spor İlçe 

Müdürü Ceng�z Kaya �le çok sayıda doğasever�n 

katıldığı yürüyüşte Emürsey�t düzlüğünden 

yaklaşık 2 b�n rakımlı Yaralıgöz Dağı'nın 

z�rves�ne ulaşıldı.

Z�rve dönüşünde Mamatlar'dak� mes�re 

yer�nde yapılan p�kn�k �le program sona erd�.

Yaralıgöz Dağı'nın zirvesine yürüyüş

Bayram pilavı ve
aşure geleneklerimizi
sürdürüyoruz

     Beled�ye olarak d�n� bayramlarımızın �k�nc� 
gününde geleneksel p�lav şölenler�m�z� 
sürdürüyoruz. Ramazan ve Kurban Bayramlarında 
çok sayıda vatandaşımız, p�lav geleneğ�m�zde b�r 
araya geld�.
      Y�ne beled�yem�z tarafından 13 Eylül Cuma günü, 
cuma namazı çıkışında �lçem�z merkez�nde 
“Muharrem Ayı” dolayısıyla vatandaşlarımıza aşure 
�kram ed�ld�. 
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ANKARA'YA KARARGAH KURDUK
    Beled�ye Başkanımız Yunus Akgül, Ankara 
z�yaretler� kapsamında Spor Genel Müdürlüğü �le 
spor federasyonlarını z�yaret ett�.
    Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan �le Türk�ye 
Motos�klet Federasyonu Başkanı Bek�r Yunus Uçar, 
Badm�nton Federasyonu Başkanı Murat Özmek�k, 
Atlet�zm Federasyonu Başkanı Fat�h Ç�nt�mar, Atıcılık 
Federasyonu Başkanı Ufuk Arman ve Yüzme 
Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın'a z�yaretler 
gerçekleşt�ren Başkanımız, Abana'da spor 
etk�nl�kler�n�n artırılması �ç�n görüşmelerde 
bulundu.
    Z�yaretler�nden spor malzemeler�yle ve müjdeyle 
dönen Beled�ye Başkanımız Yunus Akgül, "Ankara'da 
Spor Genel Müdürümüz ve federasyon 
başkanlarımızla yaptığımız görüşmelerde Abana'ya 
sporda neler katab�leceğ�m�z� değerlend�rd�k. 
İnşallah, Abana'da b�rçok spor alanında farklı 
etk�nl�kler yapacağız." ded�.
    Beled�ye Başkanımız Yunus Akgül, AK Part� 
Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü öncülüğünde, AK 
Part� Kastamonu M�lletvek�l�m�z Met�n Çel�k ve 
beled�ye başkanlarının da eşl�k ett�ğ� programla 
Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı Murat Kurum'a z�yarette 
bulundu.
    Kastamonu heyet�n� ağırlayan bakanımıza Abana 
�le �lg�l� talepler�n� �leten Beled�ye Başkanımız Yunus 
Akgül, z�yaret�n� müjdel� haberlerle tamamladı.
    Başkanımız, alt ve üst yapı projeler� �le �lg�l� tüm 
�stekler�m�z�n karşılanacağının sözünü aldıklarını 
bel�rterek, “Sayın bakanımızla yaptığımız 
�st�şarelerde �lçem�z �ç�n öneml� olan projeler�m�z� 
değerlend�rd�k. Kend�s� de talepler�m�z�n 
karşılanacağının müjdes�n� b�zlerle paylaştı. 
İnşallah, alt ve üst yapı konularında Abana'mızı 
eks�ks�z b�r konuma taşıyacağız.     Yaptığımız 
z�yaret�n �lçem�z �ç�n hayırlara ves�le olmasını d�l�yor, 
�lg� ve destekler�nden dolayı Çevre ve Şeh�rc�l�k 
Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ed�yorum” 
�fadeler�n� kullandı.

CEVİZ HASAT ŞENLİĞİMİZ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM

Badminton Federasyonu Başkanı Murat ÖZMEMİK Atle�zm Federasyonu Başkanı Fa�h ÇİNTİMAR

Spor Genel Müdürü Mehmet BAYKAN

Kastamonu'da öneml� cev�z üret�m� 

bahçeler�nden olan ve ''Cev�z Yet�şt�r�c�l�ğ�n� 

Gel�şt�rme Projes�'' kapsamında Altıkulaç 

köyümüzde kurulan İlham� Tığlı'ya a�t cev�z 

bahçes�ndek� hasat şenl�ğ� yoğun katılımla 

yapıldı.

Beled�yem�z �le Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 

�şb�rl�ğ�yle gerçekleşt�r�len hasat şenl�ğ�, Yüksek 

Z�raat Mühend�s� Ercan Er tarafından “Cev�z 

Yet�şt�r�c�l�ğ�” konulu konferans �le başladı.

Konferansta, üret�c�lere ve katılımcılara cev�z�n 

önem�, bakımı, toprak ve �kl�m koşulları g�b� 

öneml� b�lg�ler aktarıldı, merak ed�len sorular 

yanıtlandı.

Daha sonra Kastamonu Val�m�z Yaşar Karaden�z'�n 

katılımlarıyla Altıkulaç köyünde 40 dönümlük 

cev�z bahçes�nde hasat şenl�ğ� gerçekleşt�r�ld�.

Kastamonu Val�m�z Yaşar Karaden�z, programda 

yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun 3'te 2's�n�n 

ormanla kaplı olması dolayısıyla tarım araz�ler�n�n 

kısıtlı olduğunu bel�rtt�.

Valimiz Yaşar KARADENİZİlhami TIĞLI
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"En �y�s� gezmek ek�b�" Abana'daydı
     Ülke TV ekranlarında Harun Şen'�n hazırlayıp 

sunduğu "En �y�s� gezmek" programının bu 

ha�ak� çek�mler� Abana'da yapıldı.

     Beled�ye Başkanımız Yunus Akgül'ün davet� 

üzer�ne �lçem�ze gelen Harun Şen ve ek�b�, 

Abana'da Harmason'dak� tar�h� çınarları, ahşap 

tekne �malatını, kestane balını, yöresel 

lezzetler�m�z� ve balıkçılarımızın çalışmalarını 

röportajlarla kayıt altına aldı.

     Abana'da çok güzel b�r program çek�m� 

yaptıklarını �fade eden Harun Şen, "25 yıl 

b�rl�kte çalıştığımız değerl� ağabey�m�z Yunus 

Akgül'e hayırlı olsun d�lekler�m�z� �letmek, 

Abana'nın tanıtımına katkı sunmak amacıyla 

Karaden�z'�n bu güzel �lçes�ne geld�k. Doğal 

güzell�kler�n� gördük, yöresel lezzetler�n� 

tanıdık. Tüm bu güzell�kler çok kısa b�r süre 

�çer�s�nde ekranlarda olacak." ded�.

     Beled�ye Başkanımız Yunus Akgül'de Ülke TV 

ek�b�ne yaptığı açıklamada, Abana'yı yen� 

tur�zm yatırımlarıyla Karaden�z bölges�nde söz 

sah�b� b�r �lçe konumuna taşıyacaklarını bel�rtt�.

     Sezonun kısa olmasına rağmen �lçe olarak 

büyük avantajlara sah�p olduklarını anlatan 

Başkanımız, "Yeş�l �le mav�n�n eşs�z uyumu 

Abana'da b�r arada. Endem�k ürünler�m�z var, 

kestane balı g�b�. Yöresel tatlarımız ve 

Karaden�z'�n günlük, taze balık çeş�tler� var.

    B�r tara�a den�ze g�rerken d�ğer tara�a 

a�lecek p�kn�k yapab�leceğ�n�z mes�re 

alanlarımız var. En öneml�s� de gelen 

z�yaretç�ler�m�z� ağırlayab�lecek kapas�tede 

�şletmeler�m�z var. İnşallah, tüm bu 

değerler�m�z� yen� tur�zm yatırımlarıyla 

buluşturup tur�zmde daha çok söz sah�b� olan 

b�r �lçe olacağız." d�ye konuştu.

Yaz boyunca her hafta sonu bisiklet turları düzenlendi
Beled�yem�z�n katkıları, �lçem�zde faal�yet 
gösteren Den�z B�s�klet'�n destek ve 
organ�zasyonlarıyla yaz boyunca her ha�a 
sonuna b�s�klet turlarıyla sport�f hareket katıldı.
15 Temmuz Demokras� ve M�ll� B�rl�k Günü, 
merhum beled�ye başkanımız Rıdvan Oyar �le 
Türk�ye Futbol Federasyonu (TFF) merhum 
başkanı Hasan Doğan �le Şeh�d�m�z Ömer 
Şenel'�n de anısına gerçekleşt�r�len turlara yoğun 

katılım oldu.
Beled�ye Başkanımız Yunus Akgül'ün de turların 
ardından beled�yem�z sosyal tes�sler�nde 
kahvaltı �kram ett�ğ� sporcularımız, faal�yetlere 
destekler�nden dolayı başkanımıza teşekkür ett�.
B�zler de Abana Beled�yes� olarak b�s�klet 
turlarını organ�ze eden Den�z B�s�klet'e ve 
etk�nl�klere katılan tüm sporcularımıza teşekkür 
ed�yoruz.

Öğrencilerimize spor malzemesi desteği
Beled�ye Başkanımız Yunus Akgül, geçt�ğ�m�z 
günlerde Ankara'da gerçekleşt�rd�ğ� spor 
federasyonu z�yaretler�nde aldığı malzemeler� 
Atatürk İlk ve Ortaokulu'na tesl�m ett�.
Okul Müdürü Göksel Şavak, Sınıf öğretmen� ve 
Gençl�k Spor İlçe Müdürü Ceng�z Kaya ve Beden 
Eğ�t�m� Öğretmen� Güllü Şengör nezd�nde 

öğrenc�ler�m�ze hed�ye eden Başkanımız, okul 
sporlarında başarılarıyla ön plana çıkan 
öğrenc�ler�m�ze destek olmaya devam 
edecekler�n� söyled�.
Öğrenc�ler�m�z de Başkanımıza hed�yeler�nden 
dolayı teşekkür ederek, günün anısına fotoğraf 
çekt�rd�.

     Beled�ye Başkanımız Yunus Akgül, merkez, mahalle ve 

köy muhtarlarımızla b�r araya geld�.

     Beled�yem�z sosyal tes�sler�nde gerçekleşt�r�len 

programda muhtarlarımızın talepler�n� d�nleyen 

başkanımız, sorunların çözümü noktasında tak�pç� 

olacağını söyled�.

     AK Part� Abana İlçe Başkanı Murat Baş'ın da katıldığı 

toplantıda, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında 

da �st�şarelerde bulundu.

     Programa katılımlarından dolayı muhtarlarımıza 

teşekkürler�n� �leten başkanımız, bel�rl� aralıklarla 

muhtarlarımızla b�r araya gelerek değerlend�rmeler�n 

yapılacağını söyled�.

Muhtarlarımızla
bir araya geldik
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u sene 35.'s� düzenlenen Abana BKültür, Sanat ve Den�z Şenl�kler� 
büyük b�r coşkuyla kutlandı. Fest�val 

kapsamında Buray, Betül Dem�r ve Eser 
Kabaal� Abana'da sahne alarak unutulmaz 
b�r fest�val yaşattı. Fest�val süres�nce Abana 
tar�h� günler�nden b�r�n� yaşadı. B�nlerce 
vatandaşımız Abana fest�val�nde b�r araya 

geld�. Bu senek� fest�val�m�z b�rçok yen�l�ğe 
de ev sah�pl�ğ� yaptı. Başta Kastamonu 
Val�m�z Yaşar Karaden�z, M�lletvek�l�m�z 
Met�n Çel�k, İl Genel Mecl�s� Başkanı Güray 
Parçal, Beykoz Beled�ye Başkanı Murat 
Aydın, �lçe beled�ye başkanlarımız, AK Part� 
Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ve �ş 
adamlarımız da fest�val�m�zde b�zler� yalnız 

bırakmadı. Ünlü sanatçıların konserler�yle 
renk kattığı fest�val�m�zde gündüz 
etk�nl�kler�nde de heyecan doruktaydı. Plaj 
futbolu, plaj voleybolu g�b� spor 
etk�nl�kler�n�n yanında yağlı d�rek, ördek 
kapma ve çeş�tl� yüzme yarışları da yapıldı. 
Ayrıca çocuklarımız da unutulmadı, onlar 
�ç�n de b�rçok etk�nl�k düzenlend�.

35. Abana Kültür, Sanat ve Den�z Şenl�kler�'n� bu 
yıl da b�rb�r�nden güzel etk�nl�kler ve 
konserlerle ger�de bıraktık.
Gelecek yıl 36.'sını kutlayacağımız, 
Kastamonu'nun en köklü fest�valler�nden b�r� 
olan Abana şenl�kler�n�n program �çer�ğ�n�n 
artırılması �ç�n çalışmalarımız devam ed�yor. 
Bu yıl Herkes İç�n Spor Federasyonu ve canlı 
heykeller�n katılımlarıyla daha da renkl� b�r hale 
dönüşen Abana şenl�kler�n�n uluslararası b�r 
boyuta kavuşturulması �ç�n Beled�ye 
Başkanımız Yunus Akgül'ün öncülüğünde 
değerlend�rmelerde bulunuluyor. 
Yaklaşık 30 b�n z�yaretç�ye ev sah�pl�ğ� yapan 
fest�val�m�zde b�zler� yalnız bırakmayan 
protokolümüzün kıymetl� üyeler�ne, değerl� 
m�safirler�m�ze, sahne alan sanatçılarımıza ve 
ek�pler�ne, etk�nl�klere katılan sporcularımıza 
ve müsabakaları yöneten hakemler�m�ze, 
güvenl�k tedb�rler�n� alan pol�s ve jandarma 
ek�pler�ne, sağlık tedb�rler�n� alan 112 Ac�l 
Serv�s ek�pler�ne, Herkes İç�n Spor 
Federasyonu'na, arıcılarımıza teşekkür 
ed�yoruz.

Betül Demir Buray Eser Kabaali

.Abana’da Festival Coskusu.
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ABANA’YA SAHİP ÇIKALIM

“İkametler�m�z�
Abana’ya aldıralım,
güzel b�r geleceğ�n

temel�n� hep b�rl�kte atalım!”

www.abana.bel.tr 

abana@abana.bel.tr

İletişim

0(366) 564 11 65

Merkez Mah. Cumhuriyet Cad.
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