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     Belediyemiz, sanayi yolu başta olmak 
üzere mahalle yollarımızın asfalt ile kap-
lanarak Abana’nın yol sorununu tama-
men çözmek için asfalt serme aracı ile de-
polama ünitesine bünyesine kazandırdı.
     Seçim döneminde ilçemizin yol soru-
nunu çözüme kavuşturmak için verdiği-
miz söz üzerine yaklaşık 500 bin liralık bir 
maliyet ile yaptığımız yatırım, havanın as-
falt çalışmaları için elverişli hale gelme-
siyle meyvesini vermeye başlayacak.
     İlçemizi modern uygulamalarla uzun 
ömürlü ve konforlu yollara kavuşturacak 
araç ile bitümlü sıcak karışım (BSK), silin-

dirle sıkıştırılmış beton kaplamalarla kısa 
vadede tüm ana arterler ve bağlantı yol-
larımızın yenilenmesi sağlanacak.
     Başkanımız Yunus Akgül, yaptığı açık-
lamada, Abana’nın alt yapısıyla yollarıyla 
sorunsuz bir ilçe konumuna getirecekle-
rini söyledi.
     Çalışmalara sanayi yolundan başlandı-
ğını ifade eden başkanımız, bu güzerga-
hın Harmason köprüsünden Macar sem-
tine kadar baştan sona yenileceğini ifade 
etti.
Araç ve ekipmanımızın ilçemize hayırlı ol-
masını diliyoruz.

    Belediyemiz tarafından kısa bir süre 
önce ilçemize kazandırılan “modern 
spor tesisi ve çocuk oyun alanı”nın 
vücut geliştirme ve fitness bölümünde 
kayıtlı üye sayısı kısa sürede 100’e 
ulaştı.
    Yalnızca Abana’dan yakın ilçelerden 
de büyük ilgi gösterilen merkezde 
sporseverler koronavirüs tedbirlerinin 
eksiksiz uygulandığı alanda spor 
yapma olanağı buluyor.
    Önümüzdeki günlerde yeni ekip-
manlarla destekleyeceğimiz spor mer-
kezimize kayıt ve detaylı bilgi için 
0549 533 37 00 numaralı telefona 
ulaşabilirsiniz.

ASFALT KOMBİMİZ HİZMETTE

SPOR SALONUMUZA YOĞUN İLGİ

   Belediye olarak Abana’ya hizmetlerimizi 
kesintisiz sürdürürken bu çalışmalara güç 
katacak olan kazanımlarla da araç parkı-
na olan yatırımlarımıza devam ediyoruz.
   Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar 
çerçevesinde belediyemizin araç parkına 
son olarak hafriyat işlerinde kullanılmak 
üzere bir kamyon, Fen İşleri Müdürlüğü ve 
Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü hizmetle-
rinde kullanmak üzere iki binek araç, su iş-
lerinde kullanılmak üzere bir panelvan ve 
genel işlerde kullanmak üzere bir kamyo-
net ekledik.
   Katkıda bulunan ve bizlerden desteğini 
esirgemeyen belediyelerimize ve büyük-
lerimize teşekkür ediyoruz.

YENİ ARAÇLARIMIZ HAYIRLI, UĞURLU OLSUN

ABANA’YI
CANLI İZLEME
İMKANI SUNDUK

    Belediyemizin kurumsal internet si-
tesi üzerinden sunduğumuz canlı yayın 
hizmetleri kesintisiz bir şekilde devam 
ediyor.
   Evlerimizde kaldığımız bugünlerde 
Abana hasretini bir nebze olsun dindi-
ren, memleketlerinden uzak kalmak is-
temeyen vatandaşlarımız için önem ta-
ş ı y a n  c a n l ı  y a y ı n  k a m e r a m ı z a 
www. abana. bel. tr “canlı  adresimizdeki 
yayın” sekmesinden erişip ilçemizi 7/24 
izleyebilirsiniz.
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Soz Verdik

2020’DE 46.000 M²
ASFALT YAPTIK
Belediyemiz araç parkına eklediğimiz asfalt 
serme aracıyla 2020 yılı asfalt sezonunda;
  Çayırcık giriş ve merkez: 6.800 m2•
  Sanayi ve Macar yolu 15.000 m2•
  Hastane arka bağlantı yolu 4.000 m2, •
  Konakören Mahallesi Bülent Ecevit •
Caddesi 2.100 m2
  Konakören Nevzat Aktan Sokak 500 m2•
  Konakören Kartal Sokak 500 m2•
  Bağlık 33. Sokak 925 m2•
  Bağlık Vedat Gürsoy Sokak 300 m2•
  Liman mevki Abana konakları 750 m2•
  Macar semti beton yolun kalanı 500 m2•
  Yücel Türkben Caddesi 10 katlıların •

çevresi 500 m2
  Atmeydanbaşı mezarlık yolu 1750 m2•
  Akçam köyü-Canlar bağlantı yolu 7350 •
m2
  Altıkulaç girişi, Orza ve Çölmek •
Mahalleleri 4000 m2 olmak üzere 2020 Yılı 
Asfalt 
Performansımız 46.400 m2 olarak 
gerçekleşti.
Söz verdiğimiz gibi 2021 yılı asfalt 
planlamamız devam etmekte olup merkez, 
mahalle ve köyleriyle Abana'mızı yol 
sorunu olmayan bir ilçe konumuna 
getireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun. 

SAHİL TAHKİMATI PROJESİ'NDE
İLK BLOKLAR DENİZLE BULUŞTU
Abana'nın geleceği için büyük önem taşıyan "Sahil Tahkimatı Projesi"nde
birinci mendireğin ilk blokları denize indirildi.

     Mendirekler için blok üretimi ve stok-
larının yapım çalışmaları için yeterli sevi-
yeye ulaşmasıyla denizdeki işlemlere ge-
çildi.  
     Geçen süre içerisinde "yapılmaz, yapı-
lamaz, tamamlanamaz." gibi çeşitli yo-
rumlarda bulunulan projenin uygulan-
masına Harmason mevkisinden başlandı.

     Belediye Başkanımız Yunus Akgül, Baş-
kan Yardımcımız Yılmaz Sözgen ve per-
sonelimiz ile firma çalışanları blokların 
denize yerleştirilmesi için yürütülen ça-
lışmaları yerinde inceledi.
     Abana'ya verdiği her bir sözün tek tek 
yerine getirileceğinin müjdesini veren 
Başkanımız, "Abana’nın geleceği açısın-

dan önemli bir dönüm noktasındayız. 
Allah'ın izniyle başlanmış iş, bitirilmiş
demektir. Abana'mıza verdiğimiz her 
sözün arkasındayız, takipçisiyiz. Sahil pro-
jesi de bunlardan biriydi. İlçemiz için ha-
yırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
     Proje çerçevesinde 50 metre genişli-
ğinde, 50 metre aralıklarla toplam 20 

adet mendirek denizle buluşturulacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu’nun Abana ziyaretinde 2021 yılı 
içerisinde tamamlanması yönünde sözü-
nü verdiği sahil tahkimatı projesi için 8 
milyon 742 bin lira kaynak aktarımı ya-
pıldı.
     İlçemize hayırlı uğurlu olsun.

2020’DE 46.000 M²

Adil Karaismailoğlu
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Türkiye'nin En Büyük
Ekoturizm Yatırımı: QUİET ABANA” “

     Yalnızca Abana ve Kastamonu’nun değil 
Batı Karadeniz’in kaderini değiştirecek olan ve 
Hacıveli’de inşa çalışmaları devam eden dev 
ekoturizm yatırımı Quiet Abana, görkemli bir 
lansmanla kamuoyuna ve turizm dünyasına ta-
nıtıldı.
     Kastamonu’yu ekoturizm ile parlatacak olan 
iki dev proje Quiet Abana ve Quiet Pınarbaşı 
için Kastamonu Üniversitesi Konferans Salo-
nu’nda lansman toplantısı düzenlendi.
     Bugüne dek alışveriş merkezleri, peraken-
de, yatırım ve kiralama alanında önemli 
başarılara imza atan iş insanı Dr. Aydoğan Süer 
ve yatırım ortaklarının inşa edeceği turizm te-
sislerinin sunumu ile başlayan program kap-
samında Kastamonu Üniversitesi ile İşbirliği 
Protokolü imzalandı.
     Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kasta-
monu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Be-
lediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kastamonu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi 
Topal, Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül, Pı-
narbaşı Başkanı Şenol Yaşar, Boks Federasyo-
nu Başkanı Eyüp Gözgeç, AK Parti İl Başkanı 
Doğan Ünlü ve kurum temsilcilerinin katıldığı 
programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Nadir Alpaslan da telefonla bağlandı.
     İlçemizden Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, 
AK Parti İlçe Başkanı Murat Baş, İl Genel Mecli-
si Üyesi Celal Şen, bir önceki dönem Belediye 
Başkanı Altan Erdoğan ve Turizm Derneği 
Başkanı Muharrem Sıvar’ın da yer aldığı prog-
ramda iş insanı hemşehrilerimiz Remzi Gür, 
Sudi Topal ve Kemal Akar ile çok sayıda önemli 
isim video yoluyla tebrik ve hayırlı olsun te-

mennilerini iletti.
     Başkanımız Yunus Akgül, katıldığı program-
da konuşma yaparak projenin önemine 
değindi ve yaklaşık 100 milyon lira gibi bir ra-
kamla Türkiye’nin en büyük ekoturizm yatırı-
mının Abana’ya kazandırılmasından büyük 
mutluluk duyduklarını, kendilerine düşen her 
konuda yatırımcıların yanında yer alacağını 
ifade etti.
     Dünyanın en büyük otel zinciri Wyndham 
Otelin de imzasının bulunduğu Quiet Abana ile 
konaklamada suit oda ve manzaralı oda talebi 
geride kalacak.
     Şık ve konforlu villalardan oluşan projenin 
her metrekaresinde, tesis içinde atılan her 
adımda, doğanın huzurunu ve güzelliğini sey-
redip koklamak mümkün.
     Çam ağaçları arasından Hacıveli Kanyonu’na 
bakan proje, 700 metrelik geniş bir cepheden 
nefes kesen güzellikler ve denize doymak is-
teyenler için hazırlanıyor.
     100 dönüm alan içinde, 130 odada 300 
yatak kapasitesine sahip Quiet Abana, ekotu-
rizme dünyaca ünlü otel zincirinin çalışma di-
siplinini ve beğenilen kalite anlayışını ekle-
yecek.
     Aydınlık, çevre dostu, olabildiğince yalın mi-
mari projede, restoran, lobi, havuz gibi alanlar-
da şeffaf camlı asansörler ile bulutların ara-
sında bir yaşam kurgulanmış.
     Ahşap villalar, bungalov sadeliğinin ötesin-
de, taptaze ve yeni bir lüks anlayışını simgeli-
yor. Her türlü konforun düşünüldüğü yapılar 
içinde başrol ormanların temiz havası ve ko-
nuklarına sunduğu sessizlikte.

     İlçemiz için büyük önem taşıyan kanali-
zasyon alt yapı projesinin uygulama etabı 
için kredi başvurumuz onaylandı.
     Belediye Başkanımız Yunus Akgül’ün 
seçim döneminde verdiği sözlerden biri 
olan altyapı çalışmaları için yürütülen 
proje çalışmalarında sona gelinmesiyle 
İller Bankası Genel Müdürlüğü’ne kredi 
başvurusunda bulunuldu.

    Uygulama etabı için kredimizin onay-
lanmasıyla işin uygulama ihalesi için çalış-
malar başlatıldı.
     İlgili hazırlıkların tamamlanmasıyla bir-
likte 2021 yılı Eylül ayı içerisinde projenin 
uygulama aşamasına geçilmesi hedefle-
niyor.
    İlçemize hayırlı, uğurlu olsun.

KIYI PROTOKOLÜ İLE SAHİL ŞERİDİ
DÜZENLEME İŞLERİ BELEDİYEMİZDE
     Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı arasında yapılan kıyı protokolü ile il-
çemiz sahilinin 160 bin 860 metrekarelik 
kısmı belediyemize tahsis edildi.
     Kıyı protokolü ile bu alanlarda ilgili mev-
zuat hükümleri uyarınca tüm düzenle-
meler belediyemiz tarafından gerçekleş-
tirilecek.
     Ayrıca, sahil şeridinin muhtelif kısımla-
rında açık spor tesisleri, park ve meydan 
düzenlemeleri, çocuk oyun alanları oluş-
turulması için proje çalışmalarında sona 
yaklaştık.
     Abana sahillerinin modern ve kullanışlı 
bir yapıya kavuşması için büyük önem ta-
şıyan protokol ile değişen ve gelişen bir 
ilçe olma yolunda adımımızı attık.

KANALİZASYON ALT YAPI
PROJESİ İÇİN KREDİMİZ ONAYLANDI

    İlçemizin ekonomik getirisi yüksek olan ve pa-
zarda yoğun talep gören ürünleri kivi ile kestane 
balına son dönemde ceviz de eklendi.
    Birçok çiftçimiz yerli cevizlerini aşılılarla değişti-
rerek verimlerini ciddi derecede artırdı.
    Belediye Başkanımız Yunus Akgül, beraberinde İl 
Genel Meclisi Üyemiz Celal Şen ile birlikte ceviz üre-
ticilerimizden biri olan Altıkulaç köyündeki Kemal 
Gürsoy’a ait ceviz bahçesini ziyaret etti.
    15 dönümlük bir arazide yaklaşık 500 adet ceviz 
ağacı ile 3 ton civarında ürün alan Kemal Gürsoy, il-
çemizde yetişen cevizleri pazara sunuyor.
    Üretim hakkında Gürsoy’dan bilgi alan Başkanı-
mız, Abana cevizinin bir marka haline gelmesinden 
dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.
    İlçemizde tarıma sunduğu katkılardan dolayı da 
Kemal Gürsoy’a teşekkürlerini ileten Başkanımız, 
üzerlerine düşen her konuda üreticilerin yanında 
olmaya devam edeceklerini kaydetti.
    Ziyaretten dolayı duyduğu dile getiren Gürsoy da 
her geçen yıl üretim kapasitesini artırarak Abana 
cevizine değer kazandırmaya devam edeceklerini 
vurguladı.
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KAMP VE KARAVAN TURİZMİNİN MERKEZİ OLACAĞIZ
     Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve 
Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birli-
ğiyle, kamp ve karavan alanlarının tespit ve 
değerlendirme çalışmalarında Abana önemli 
bir destinasyon merkezi olma yolunda.
     KUZKA’nın Şehir Tanıtımı ve Markalaşma 
Birimi Uzmanı Nedim Emre Gürgen, bu kap-
samda yapılacak çalışmalar hakkında istişa-
relerde bulunmak üzere Belediye Başkanımız 
Yunus Akgül’ü makamında ziyaret etti.
     Karadeniz'in parlayan yıldızı TR82 Bölge-
sinde, alternatif turizme yönelik yatırımlar 
kapsamında yeni kamp alanları ve trekking 
rotaları belirleme çalışmaları hakkında Baş-
kanımızla istişarelerde bulunan Gürgen, "Kal-
kınma Ajansları Genel Müdürlüğü” koordi-
nasyonunda doğa turizmine yönelik yapılan 
çalışmaları sahil şeridiyle sürdürdüklerini söy-
ledi.
     Bu kapsamdaki çalışmaların Abana ile 
devam ettiğini kaydeden Gürgen, saha çalış-
malarının KUZKA, BAKKA ve İlçe belediyeleri-

nin iş birliğinde yapıldığına işaret ederek, şu 
bilgiyi paylaştı:
     “Bilimsel ölçütlere göre belirlenen nokta-
lar üzerinde deneyim ziyaretleri gerçekleşti-
rerek hem mevcuttaki kamp alanlarının kıy-
metlendirme çalışmaları hem de potansiyel 
kamp alanları tespit çalışmaları yapıldı. Bu ça-
lışmaların yanı sıra bütünleşik bir bakış açı-
sıyla bu kamp yerlerini keyifli trekking rota-
larıyla birleştirmeyi amaçlıyoruz.”
     "Yeni yerler keşfetmek isteyen doğasever-
ler için birebir”
     Yapılan her yeni saha çalışmalarında pro-
jeye yönelik inançlarının arttığını vurgulayan 
Gürgen, bölgenin doğa turizmine yönelik çok 
büyük bir potansiyeli olduğunu düşündükle-
rini, yeni yerler keşfetmek ve bu olağan üstü 
doğal güzellikleri deneyimlemek isteyen do-
ğaseverleri bölgeye beklediklerini ifade etti.
     Başkanımız Yunus Akgül de ziyaretten do-
layı duyduğu memnuniyet ifade ederek, böl-
gemizde yapılacak olan her türlü çalışmaya 
destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

     Belediye Başkanımız Yunus Akgül’ün ilçe-
mizde spor yatırımlarıyla ilgili yaptığı girişim-
ler sonucunda Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 
tarafından Abana’ya 1 milyon liralık kaynak ak-
tarıldı.
     Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Boz-
geyik’i ziyaret eden başkanımız, tenis kortu, 
basketbol sahası, sentetik çim yüzeyli futbol 
sahası ve kondisyon merkezi yapımı ile mev-
cut futbol sahasının etrafına yürüyüş yolu ya-
pılmasını içeren sözleşmeleri imzaladı.
     Abana’nın spor yatırımlarıyla da ön plana 
çıkacağını vurgulayan başkanımız, “Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığı ile imzaladığımız bu söz-

leşme, Abana için büyük önem taşıyor. İnşal-
lah, yapılacak olan spor tesisleriyle 
Abana’mızı bölgesinde ön plana çıkaran bir 
ilçe haline getireceğiz. İmzaladığımız sözleş-
menin belediyemiz ve Spor Toto Teşkilat Baş-
kanlığı adına hayırlı, uğurlu olmasını diliyo-
rum.” dedi.
     2009-2012 yılları arasında Gençlik ve Spor 
Genel Müdürü olarak görev yapan Belediye 
Başkanımız Yunus Akgül, Gençlik ve Spor Ba-
kanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile 
Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozge-
yik’e ilçemize gösterdikleri yakın ilgi ve des-
teklerinden dolayı teşekkür etti.

S P O R  T O T O ' D A N
BİR MİLYON LİRALIK DESTEK

TARİHİ HAMAM VE KONAK
ABANA TURİZMİNE KAZANDIRILACAK

     İlçemizin simgesi olan tarihi konak ve 
hamam restore edilerek yeniden hayat bu-
lacak.
   Belediye Başkanımız Yunus Akgül’ün giri-
şimleri neticesinde ilçemiz için büyük 
önem taşıyan iki tarihi eserin belediyemi-
zin mülkiyetine geçirilmesi için çalışma baş-
latıldı.
     Çalışmalar kapsamında yapıların varis-
leri ile görüşmeler gerçekleştirilerek anlaş-
ma sağlandı ve ardından mülkiyetlerin 
devri gerçekleştirildi.
   Belediye Başkanımız Yunus Akgül, yaptığı 
açıklamada, ilçemiz merkezindeki iki 

önemli eserin restore edilerek yeniden 
hayat bulacağını söyledi.
    Restore işlemleri için çalışmaların başla-
tıldığını ifade eden başkanımız, “Tarihi 
hamam şu an atıl vaziyette, aynı şekilde ta-
rihi konak da yıkılma tehlikesi taşıyor. 
Abana’mızın en güzel yerlerinde olan bu de-
ğerlerimizi koruyarak aslına uygun bir şe-
kilde restore ettireceğiz. Devir işlemlerinin 
tamamlanmasıyla belediye olarak Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’mız ile görüşmelerimi-
zi başlattık. İnşallah, kısa bir süre içerisinde 
netice alacağız ve bu iki eserimizi Abana tu-
rizmine kazandıracağız.” dedi.

     Ezine Çayı’nın Karadeniz ile daha temiz bir şe-
kilde buluşmasını sağlayacak olan “Derin Deniz 
Deşarjı Arıtma Tesisi”nin proje ihalesinin yapıl-
masıyla ilçemizdeki çalışmalara başlandı.
     İller Bankası A.Ş., belediyemiz ve işi üstlenen 
yüklenici firma tarafından yürütülen gerekli in-
celemelerin ardından yer teslimi yapıldı.
     İlçemize gelen ekipler, uygulanacak projenin 
çizimi için çalışmalara başladı.
     Bu kapsamda farklı mevsimlerde denizdeki 
hareketliliği gözlemleyecek olan teknik ekip de 
ilçemiz açıklarında ölçüm yaparak hazırlığını 
sürdürdü.
     Proje hayata geçirildiğinde çay üzerinden de-
nize ulaşan kanalizasyon suları arıtılmış bir 
şekilde Karadeniz’e dökülecek.

ARITMA TESİSİ PROJESİ İÇİN ÖLÇÜMLER YAPILIYOR
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    Belediye Başkanımız Yunus Akgül, seçim 
döneminde sanayi yolunun asfaltlanarak 
kullanışlı hale getirilmesi yönündeki sözü-
nü tuttu ve yolun asfalt çalışmasıyla sorun 
çözüme kavuşturuldu.
     Harmason köprüsünden Bozkurt sınırın-
daki köprüye kadar belediye ekiplerimizce 
komple kazıyarak asfalta hazır hale getiren 
yaklaşık 2 kilometrelik güzergah, Karayol-
ları Bölge Müdürlüğü’ne ait ekip ve ekip-
manlarının desteğiyle asfaltlandı.
     Çalışmaların tamamlanmasıyla 
Abana’nın en önemli sorunlarından biri 
olan sanayi yolundaki mağduriyetler de gi-
derilmiş oldu.
     Karayolları 152. Şube Şefi Selçuk Kısmet, 
AK Parti Abana İlçe Başkanı Murat Baş ve Be-
lediye Meclis Üyemiz Feridun Yıldız ile asfalt 
çalışmalarını yerinde takip eden Belediye 
Başkanımız Yunus Akgül, çalışmaların ha-

yırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.
     Bölgedeki alt yapı çalışmaları için boş 
alanların bırakıldığını ve gerekli çalışmala-
rın tamamlanmasıyla bu kısımların da be-
lediye imkanlarıyla yapılacağını ifade eden 
Başkanımız, “Kamu yatırımının gecikme-
mesi, yolun acil bakıma ihtiyaç duyması ne-
deniyle mağduriyetleri gidermek için çalış-
malarımızı gerçekleştirdik. Söz verdiğimiz 
gibi yolu kullanışlı hale getirdik. Gerekli pro-
sedürlerin tamamlanmasının ardından 
yolun bir kısmındaki enerji nakil hatlarını 
yer altına alarak kalan kısmın da düzenle-
mesini belediye olarak bizler üstleneceğiz.” 
dedi.
    Başkanımız, AK Parti Kastamonu Millet-
vekilimiz Metin Çelik, Karayolları Bölge Mü-
dürü Yüksel Oğuzhan ve Karayolları İnebo-
lu Şube Şefi Selçuk Kısmet’e katkılarından 
dolayı teşekkür etti.

ABANA’NIN
KRONİK SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Soz ver

dik, ya

BEYKOZ BELEDİYESİ’NİN DESTEĞİ BİZİMLE
     İstanbul ziyaretlerine Beykoz Belediye 
Başkanı Murat Aydın ile devam eden Be-
lediye Başkanımız Yunus Akgül, ilçemizde 
yapılacak çalışmalarda Beykoz’dan des-
tek sözü aldı.
     Başkanımız, Belediye Meclis Üyemiz Fe-
ridun Yıldız, AK Parti Abana İlçe Başkanı 
Murat Baş, İl Genel Meclisi Üyesi Celal Şen 
ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi hem-
şehrimiz iş adamı Engin Yıldız ile Başkan 
Aydın’ın misafiri oldu.
     İlçemizde uygulanacak proje ve yatı-
rımlardan bahseden başkanımız, Abana’yı 
bölgesinde cazibe merkezine dönüştüre-
ceklerini ifade etti.
     Başkan Aydın da yaz döneminde festi-
val dolayısıyla başkanımızın daveti üzeri-
ne Abana’yı görme ve gezme fırsatı bul-
duğunu belirterek, Beykoz Belediyesi’nin 

üzerine düşen her konuda desteğe hazır 
olduğunun sözünü verdi.
     Göstermiş olduğu yakın ilgi ve misafir-
perverlikten dolayı Beykoz Belediye Baş-
kanımıza teşekkür ediyoruz.
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     Belediye Başkanımız Yunus Akgül, görev sü-
resi olan ilk bir yılın içerisinde Abana’ya kazan-
dırdığımız yatırımları meclis üyelerimizle birlik-
te yerinde inceledi.
     İl Genel Meclis Üyesi Celal Şen ve AK Parti 
Abana İlçe Başkanı Murat Baş ile yönetim kuru-
lunun da yer aldığı ziyarette, proje ve yatırımlar 
sahada gezilerek başkanımız tarafından bera-
berindeki heyete bilgiler aktarıldı.
     Başkanımız, ilçemize kazandırılan yatırımla-
rın Abana’nın eksikliklerini gideren ve değer 
katan çalışmalar olduğunu vurguladı.
     Son bir yıl içerisinde;
     1-Kanalizasyon alt yapısının yenilenmesi için 
proje çalışmaları tamamlandı
     2-Su şebekesi hattının yenilenmesi çalışma-

ları için 7,5 kilometre uzunluğunda boru temin 
edildi
     3-Arıtma sisteminin proje ihalesi yapıldı
     4-Yollarımızın asfaltlanması için araç satın 
alındı
     5-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol im-
zalanarak kıyılarımızın yönetimi belediyemize 
geçirildi
     6-Festival alanı ve sahil düzenleme çalışma-
ları başladı
     7-Tarihi hamam ve Nurettin Yeğin Konağı tu-
rizme kazandırılmak üzere belediye bünyesine 
alındı
     8-İlçemizin ihtiyaç duyduğu noktalarında 
1.500 metrekare parke yol çalışmaları gerçek-
leştirdik

     9-Gençlerimiz için spor salonu ve fitness mer-
kezi yapıldı
     10-Gündüz çocuk bakımevi yapıldı
     11-75. Yıl Parkını halkımızın hizmetine sunduk
     12-Atıl durumdaki tatil köyünü yeniden hiz-
mete aldık
     13-Spor akademisiyle Abana’nın bütün ço-
cuklarına spor yaptırdık
     14-Abana bütün yazı festival olarak yaşadı
     Abana’nın, her alanda Karadeniz bölgesinde 
bir cazibe merkezi haline geleceğini ifade eden 
başkanımız, seçim döneminde verdikleri sözle-
rin hayata geçirilmesi noktasında çalışmalara 
devam edeceklerini ifade etti.

MECLİS ÜYELERİMİZLE YATIRIMLARIMIZI GEZDİK

     Belediyemiz, bünyesine eklediği kombi 
asfalt kaplama aracı ile ilçemizin bakım is-
teyen yollarını iyileştirmeye devam edi-
yor.
     Bu kapsamda, Konakören (Toza) Ma-
hallesinde Azime Gülseven Sokak, Kartal 
Sokak ve Nevzat Aktan Sokağı ile Bülent 
Ecevit Caddesi (Hamza mevki yolu) as-
faltla buluştu.
     Bağlık Mahallesinde ise 33 Numaralı 
Sokak, Zeki Abana Sokak (70 metrelik bir 
kısım) ile Vedat Gürsoy Sokak’ta stabilize 
olan yol güzergahları asfalt ile kaplandı.
    Liman mevkisinde Abana konakları 
yolu, Yücel Türben Caddesi’nde ara yol gü-
zergahları ile sanayi bölgesinde Macar 

semtine çıkan yolun bir beton başlangıcı-
na kadar asfaltlanarak yol sorunu çözü-
me kavuşturuldu.
     Çalışmaları, AK Parti Abana İlçe Başkanı 
Murat Baş ve Konakören Mahallesi Muh-
tarı Sedat Yangöz ile yerinde takip eden 
Belediye Başkanımız Yunus Akgül, 
Abana’nın yol sorununun tamamı çözüle-
ne kadar çalışmaların sürdürüleceğini be-
lirterek, “Seçim döneminde yol üzerine 
verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getire-
ceğiz ve ilçemizin bu konudaki sıkıntılarını 
bir bir çözüme kavuşturacağız. Bu çalış-
malarımızı planlı ve programlı bir şekilde 
devam ettireceğiz.” dedi.

ABANA'NIN YOL SORUNLARINI
ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ

RAMAZAN AYI BOYUNCA
GÖNÜL SOFRASI KURDUK
    Abana Belediyemizin bu yıl Ramazan ayında ko-
ronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde 
kuramadığı ancak evlerde oluşturduğu gönül sof-
rasından 350 vatandaşımız faydalandı.
    Kurduğumuz mutfakta merkez, mahalle ve 
köylerde yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi vatandaş-
larımız için sıcak yemek yaptık.
    Titiz bir şekilde hazırladığımız yemekleri iftar-
dan birkaç saat önce özenle paketleyip 
vatandaşlarımıza ulaştırdık.
    Belediye ve hayırsever desteğiyle ku-
rduğumuz gönül sofralarında birliğin, beraberli-
ğin ve paylaşmanın mutluluğunu ve huzurunu 
bir arada yaşadık.
    Gönül sofrasının kurulmasında maddi ve ma-
nevi katkılarından dolayı iş adamlarımız ve sana-
yicilerimize teşekkür ediyoruz.
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SPOR TOTO'DAN 2 MİLYON
LİRALIK DESTEK DAHA

Soz verdik, yap yoruz!

     Çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bu-
lunmak üzere Kastamonu'yu ziyaret eden 
Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasa-
poğlu ile görüşen Belediye Başkanı-
mız Yunus Akgül, mevcut çim saha-
nın sentetik çimle yeniden düzenlen-
mesi ve kapalı halı saha yapımına iliş-
kin 2 milyon liralık protokolü imzala-
dı.
     Verdiği sözleri bir bir hayata geçir-
menin gururunu yaşadıklarını vurgu-
layan Başkanımız, Bakanımız Meh-
met Kasapoğlu'na, AK Parti Kastamo-
nu Milletvekilimiz Metin Çelik ve AK 

Parti İl Başkanımız Doğan Ünlü'ye teşek-
kür etti.
     İlçemize hayırlı, uğurlu olsun.

MAVİ TATİL KÖYÜ HİZMETE AÇILDI

     Abana Gençler Birliği Spor Kulübümüz, 
çocuk ve gençlere yönelik spor aktivite orga-
nizasyonlarına Necip Fazıl Kısakürek Halı Saha 
Futbol Turnuvası ile bir yenisini daha ekledi.
     Belediye Başkanımız Sayın Yunus Akgül ve 
Başkan Yardımcımız Yılmaz Sözgen ile birçok 
öğrenci velimizin iştirak ettiği turnuvanın ödül 
töreni ise görülmeye değerdi.
     Pandemi sürecinde evlerinde uzun süre bir 
nevi zorunlu hapis hayatı yaşayan çocuk ve 
geçlerimiz, yetkililerin yasal izni çıkar çıkmaz, 
çok sevdikleri ve özledikleri futbolla yeniden 
buluştu.
     Amatör lig müsabakalarına henüz olur izni 
çıkmadığından, kulüp organizasyonuyla üç 
haftalık güzel bir futbol turnuvasına şahitlik 
yaptık.
     Zaman zaman kıran kırana maçlar oynanır-
ken, bazen de Süper Lig'de bile az rastla-
dığımız nefis pas organizasyonları seyreden-
leri büyüledi.
     2006, 2007 ve 2008 doğumlu futbolcular-
dan oluşan dört takımlı turnuva, Beyaz Takı-
m ı n  n a m a g l û p  ş a m p i y o n  o l m a s ı y l a 
sonuçlandı.
     Siyah takım centilmenlik ödülüne layık 

görülürken, en iyi kaleci 2008 doğumlu Mu-
hammet, en iyi oyuncu da 2009 doğumlu 
Kerem seçildi. 2006 doğumlu Yücel attığı 33 
gol ile gol kıralı unvanını kazanıp kupasını aldı. 
Ayrıca turnuvaya katılan tüm futbolcu adayla-
rına madalya dağıtıldı.
     Belediye Başkanımız Yunus Akgül, genç ye-
teneklerle tek tek tanışıp uzun süre sohbet 
etti.
     Tören sonrası futbolcular başkanımızı çev-
releyip, çocuk ve gençler için yaptığı hizmet-
lerden dolayı teşekkür etmeleri duygulu anlar 
yaşanmasına vesile oldu.
     Başkanımız, "Büyük turnuvalara katılımınızı 
sağlayıp büyük kulüplerin altyapı takımlarıyla 
müsabaka yapmanız için gerekeni yapacağız. 
İnşallah içinizden yıldız futbolcular çıkacak, 
profesyonel liglerde top oynayanlarınız ola-
cak. Bu gurur da bizlere yetecek!" dedi.
     Öyle görünüyor ki güzel Abana'mız, yakın ge-
lecekte bölgenin spor merkezi olacak. Buna 
aday olduğunu, geçen bir buçuk yıllık süreçte 
ispatladı.

HALI SAHADA
FUTBOL ŞENLİĞİ

     3 yıldır atıl vaziyette kalan tatil köyü beledi-
yemizce yeniden düzenlenerek “Mavi Tatil 
Köyü” adıyla yerli ve yabancı misafirlerimizin 
hizmetine sunuldu.
     Bungalov tarzında 10 ev ve 20 odadan oluşan 
yaklaşık 80 yatak kapasiteli tesisteki bakım ve 
onarım çalışmaları Abana Belediyesi tarafın-
dan yapılarak evler sezona hazır hale getirildi.
     Odalardaki mefruşatın da baştan sona yeni-

lendiği tesis, yeni yüzüyle büyük ilgi gördü ve 
kısa sürede ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
     Belediye Başkanı Yunus Akgül, Abana’nın en 
güzel yerlerinden biri olan turistik tesisi hum-
malı çalışmalar neticesinde sezona yetiştirerek 
hizmete sunduklarını belirterek tesisin ilçe tu-
rizmine hayırlı olmasını temenni etti.
     Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0549 532 37 
00’a ulaşabilirsiniz.
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     Belediyemizin çevre düzenleme çalış-
maları kapsamında hazırladığımız projeyi 
Abana meydanında uygulayarak sahil şeri-
dimizi modern bir görünüme kavuşturduk.
     Festival alanı olarak kullanılan alanı da 
kapsayan proje ile meydanı yeniden dü-
zenleyerek Zekeriya Aktekeli Spor Sahası, 
spor aletleri, yürüyüş yolları ve çocuk oyun 
alanlarını bu alana kazandırdık.
     Yenilenen yüzüyle yerli ve yabancı mi-
safirlerimizden de tam not alan meydanda 
ilçemize yakışır kafelerin de kazandırılma-
sı için çalışmalar devam ediyor.
     Belediye Başkanımız Yunus Akgül, yak-
laşık 500 bin lira gibi bir maliyetle 
Abana’nın çehresini değiştiren projenin il-
çemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni 
etti.
     Meydan düzenleme projesinin etaplar 
halinde devam edeceğini ifade eden Baş-
kanımız, “İlk etapta festival meydanını ta-
mamladık. Diğer etaplarda da ilçe meydanı 
ve liman bölgesine doğru olan yürüyüş yo-
lunu düzenleyerek ilçemize değer katan 
projelerimizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kul-
landı.

ABANA’YI YENİ MEYDANINA KAVUŞTURDUK
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