
ABANA BELEDİYESİ
2021 YILI YATIRIM VE ÇALIŞMALARIMIZ



ABANA’NIN KANALİZASYON SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ

Yaklaşık 15 milyon liralık bir bedelle Abana tarihinin 
en büyük ve önemli yatırımlardan biri olan kanalizasyon
alt yapı çalışmaları inşaatını başlattık.

Eylül ayında yüklenici firmaya yer teslimi yapılan çalışmalarda 3 ay 
gibi bir sürede yaklaşık 7 bin 400 metrelik bir hat döşemesi yapıldı.

Kollektör bağlantısı 400'lük, ana hat 200 ve 300'lük, bina bağlantıları 
ise 150'lik şekilde oluşturulan altyapı projesinde şu ana kadar 
Mustafa Dicel Sokak, Horoz Hikmet Sokak, Cemal Makaracı Sokak, 
Muzaffer Tuncer Sokak, Kazım Yazkan Caddesi, Yücel Türkben
Caddesi, Rıza Akın Sokak, Rafet Demirtaş Sokak, Kamil Demircioğlu 
Caddesi, Yaşar Çallı Sokak, Necati Çakıcı Sokak, Bahattin Yorgancı 
Caddesi, Merkez, İbrahim Tülek Sokak, Fethi Keşepli Sokak, Ziya 
Terman Caddesi, Hadi Saka Sokak ve Zeki Abana Sokak'ta çalışma 
yürütüldü.



TARİHİ KONAĞI YENİDEN AYAĞA KALDIRDIK

İlçemizin simgesi tarihi konağı belediyemizin mülkiyetine 

kazandırarak restore çalışmalarını başlattık.

Eylül ayında başlatılan çalışmalar kapsamında yaklaşık bir 

milyon liralık yatırım bedeliyle tarihi yapının çatısı, taşıyıcıları, 

dış cephesi dokusuna uygun bir şekilde yenilendi. 

İlçemize hayırlı, uğurlu olsun.



SAHİL YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLUNA BAŞLADIK

Açık spor tesisleri, halkımızın ve misafirlerimizin oturup 
dinlenebileceği kamelyaları ile sahil yürüyüş ve bisiklet 
yolunu Abana’ya kazandırdık.

İlk etapta 200 metrelik bir alanda yaptığımız çalışmaları 
2023 yılına kadar tüm sahil şeridimizde uygulayacağız.

Bu alanlara ilaveten yeni çocuk oyun alanları ile spor 
tesisleri ekleyeceğiz.



KONAKÖREN’DE (TOZA) BETON YOL ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK

İlçemiz Konakören (Toza) Mahallesi’nde beton yol 
çalışmalarına başladık.

Çalışmalar kapsamında, ilk etapta Toza’nın ana yol 
güzergahının 600 metrelik bir bölümünü beton ile 
kapladık.

2022 yılı içerisinde Toza’nın yaklaşık 2,5 kilometrelik 
ana yol güzergahı ile ara bağlantıları betonlayarak 
mahallemizin yol sorununu gündeminden çıkaracağız.

İlçemize, Konakören Mahallemize hayırlı olsun.



BELEDİYEMİZDEN TANITIM ATAĞI

Halkımızı ilgilendiren konuların paylaşılması, 
faaliyetlerimizin daha görsel bir şekilde sunulması ve 
tanıtımda aracı olması amacıyla ilçe merkezi ile festival 
alanına büyük LED ekranlar yerleştirdik.

Bu çalışmayla birlikte ilçemiz meydanları rengarenk ve canlı 
bir görüntüye kavuştu.



SAHİLE İKİ YENİ KAFE KAZANDIRIYORUZ

Sahil şeridinde yaptığımız düzenlemelerle 
ilçemizde iki farklı kafe restoran yeri oluşturduk.

2022 yılı yaz sezonuna yetiştirilecek olan 
çalışmalar neticesinde Abana’yı iki farklı kafe 
restoran yatırımıyla buluşturarak bu konudaki 
eksiği gidereceğiz.



HACIVELİYOLU GENİŞLETİLİYOR

Girişimlerimiz neticesinde Hacıveli 
Mahallesi’nin içerisinden geçen ve tehlike 

oluşturan yol güzergahının değiştirilmesi için 
çalışma başlatıldı.



BALIKÇI BARINAĞININ İŞLETME HAKKINI DEVRALDIK

Abana Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı’nın 
yönetiminin belediyemize devrini sağladık.

Barınak girişinde balıkçılarımız için sorun oluşturan 
kum yığınlarının temizlenmesi için çalışma yürüttük.

11 Ağustos’ta yaşadığımız sel felaketi nedeniyle 
yapamadığımız çevre düzenleme çalışmalarını ise 
2022 yılı içerisinde tamamlayacağız.



TURİZM TESİSİMİZİABANA’YA YAKIŞIR HALE GETİRDİK

3 yıldır atıl vaziyette kalan tatil köyü belediyemiz tarafından 
yeniden düzenlenerek “Mavi Tatil Köyü” adıyla yerli ve 
yabancı misafirlerimizin hizmetine sunduk.

Bungalov tarzında 10 ev ve 20 odadan oluşan, yapıldığından 
bu yana ise hiçbir tadilat görmeyen 80 yatak kapasiteli 
tesiste odaların mefruşatı, mutfak dolapları, çatı kısımları, 
ranzalar baştan sona yenilendi.

YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ALINAN MALZEMELER:

-MUTFAK DOLAPLARI, BAZA VE ELBİSE DOLAPLARI, 
TELEVİZYONLAR, NEVRESİM SETLERİ VE HALILAR, ELEKTRİK 
TESİSATI VE ÇATI YENİLEMELERİ, NALBUR MALZEMELERİ, 
REKLAM VE TABELA GİDERLERİ

2021 YILI CİROMUZ 777.001,01 TL
2021 YILI GİDERİMİZ 714.883,82 TL
NET KARIMIZ 62.117,19 TL



ABANA’DA İYİLİK HAREKETİ BAŞLATTIK

Belediye olarak başlattığımız iyilik 
hareketiyle ihtiyaç sahibi, yaşlı, yalnız 
yaşayan ve hasta vatandaşlarımızı 
Ramazan ayı boyunca yalnız 
bırakmadık.

Gönül sofrası projemizle merkez, 
mahalle ve köylerimizde yalnız 
yaşayan, ihtiyaç sahibi ve yemek 
yapamayacak durumda olan 400 
vatandaşımızın evlerine sıcak yemek 
ulaştırdık.

Ayrıca, yine bu iyilik hareketi 
kapsamında 500 adet ramazan 
paketini kapı kapı dolaşarak ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik.



ABANA GENÇLİK MERKEZİNE KAVUŞUYOR

Belediyemizin üst katının 
gençlik merkezine 

dönüştürülmesi için yerin 
Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğü’ne tahsisi yapıldı.

Kısa bir süre içerisinde 
binanın merkez haline 

dönüştürülmesi hedefleniyor.



ABANA GERÇEĞİNİARATMAYAN TATBİKATA EV SAHİPLİĞİYAPTI

9. Bölge UMKE Eğitim ve Tatbikat Kampı, 
belediyemizin ev sahipliğinde Abana’da 
gerçekleştirildi.

Tatbikatta Ankara, Kastamonu, Çankırı, Çorum, 
Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'den 140 UMKE 
personeli ile TGSG 96 İnebolu Bot Komutanlığı, Sahil 
Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı, DEGAK-3 
Timi, Kastamonu Jandarma iz takip ve Jandarma 
Arama Kurtarma Timi, Abana Belediyesi İtfaiyesi ile 
Kastamonu Kızılay ekibi görev aldı.



MOTOSİKLETÇİLERİAĞIRLADIK

9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık 
Günü'nün 100. yılı dolayısıyla bu yıl 37 
Riders Motosiklet Kulübü Derneği'nin 
organizasyonuyla birincisi gerçekleştirilen 
"İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Yolu Sürüşü" 
öncesi Abana büyük bir kampa ev sahipliği 
yaptı.



11 AĞUSTOS’TA SEL FELAKETİNİYAŞADIK

Bölgemizde 11 Ağustos’taki aşırı yağışlar 
sonucu ilçemiz Ezine Çayı üzerinden gelen 
sel sularına maruz kaldı.

Yaşanan büyük afet sonucu ağır hasar alan 
Abana Sanayi Sitesi, kapalı spor salonu, 
şehir stadyumu, kapalı halı saha ve 
belediyemizin kademe binası, itfaiye binası 
yıkıldı.

Zeytinlik bölgesindeki evlerin giriş katları 
sular altında kaldı. Araç parkımızdaki birçok 
araç ile teknik işlerde kullandığımız 
ekipmanların tamamı sel sularına kapıldı.

Büyük yıkıma yol açan afetin hemen 
ardından devletimizin de desteğiyle kısa 
süre ayağa kalkmak için gerekli adımlar 
hızla atıldı.



DEVLET-MİLLET İŞBİRLİĞİNDE SELİN YARALARINI SARDIK

Ezine Çayı üzerinden Karadeniz’e ulaşan, daha 
sonra ise dalgaların Abana sahiline vuran atıklar 
Jandarma birliklerinin desteğiyle temizlenerek 
sahilimiz temiz görüntüsüne kavuştu. 



İKAMETLERDEKİ SEL İZLERİ SİLİNDİ

Çok ciddi bir iş gücü ile temizliğin 
üstesinden adeta arı gibi 
çalışılarak gelindi ve binalardaki sel 
kalıntıları temizlendi.

Hasar gören evlerde kullanılamaz 
hale gelen eşyaların yerine 
belediyemiz ve AHBAP Derneği 
işbirliğinde yeni eşya desteğinde 
bulunuldu.



İKAMETLERDEKİ SEL İZLERİ SİLİNDİ



SU ŞEBEKEMİZİYENİ KAYNAKLARLA GÜÇLENDİRDİK

İlçemizde sel felaketi nedeniyle ciddi zarar gören içme 
suyu şebekemizi yeni kaynaklarla güçlendirmek, mümkün 
olan en kısa sürede şebeke suyunu halkımıza sunabilmek 
için yoğun bir şekilde çalıştık.

Farklı noktalarda devletimizin desteğiyle yapılan sondaj 
çalışmalarında olumlu sonuçlar alındı ve yeni su kaynakları 
ilçemize kazandırıldı, mevcut su hattımız yeni kaynaklarla 
güçlendirildi.



ABANA’YI TOKİ İLE BULUŞTURUYORUZ

Seçim döneminde sözünü verdiğimiz projelerden 
birini daha yerine getiriyoruz ve Abana’yı TOKİ ile 
buluşturuyoruz.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 
projesi hazırlanan ve ihalesi gerçekleştirilen 
çalışmalar kapsamında Bağlık Mahallesi’nde 120 
konutun inşa edilmesi için son hazırlıklar 
yapılıyor. İlçemiz hayırlı uğurlu olsun!



YENİ ŞANTİYEMİZDE ÇALIŞMALARA BAŞLADIK

Sel afetinde yıkılan binalardan biri de belediyemizin şantiye 
binasıydı. 

Kısa sürede tamirhane ve demir atölyeleri için gerekli 
malzemeleri temin ederek, şantiyemizi eski otogar binasında 
faaliyete geçirdik ve kaldığımız yerden Abana için çalışmaya 
devam etmeye başladık.

Yine aynı alanda itfaiyemiz için de konteynırdan istasyon 
oluşturarak 112 Acil Çağrı Merkezi entegrasyonunu 
sağlayarak itfaiye hizmetlerimizi de kesintisiz bir şekilde 
sunmaya devam ediyoruz.



ABANA DOĞALGAZA KAVUŞUYOR

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 
talimatları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız 
Fatih Dönmez'in direktifleri doğrultusunda 
bölgemize doğalgaz verilmesi noktasındaki 
çalışmalar devam ediyor.

KarGaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş. 
tarafından yapılacak olan doğalgaz 
çalışmalarında kullanılacak altyapı malzemeleri 
ilçemize getiriliyor.

Belediye Başkanımız Yunus Akgül, doğalgazın 
2022 yılı içerisinde ilçemizde kullanıma 
sunulmasının hedeflendiğini ifade ederek, bu 
konudaki çalışmalarının Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'nın da katkılarıyla sürdürüldüğünü 
belirtti.

İlçemize hayırlı, uğurlu olsun!



SANAYİ SİTESİYENİDEN İNŞA EDİLİYOR

11 Ağustos'taki sel felaketinde ağır hasar 
gören ve yıkımı gerçekleştirilen Abana 
Sanayi Sitesi'nin yeniden inşa edilmesi için 
çalışmalar devam ediyor.

Afetin hemen ardından Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığımızın 
koordinesinde gerekli adımlar hızla atıldı.

Sanayi sitesindeki esnaflarımızın modern 
dükkanlarda yeniden ticari faaliyetlerine 
devam etmesi için projeler hazırlandı ve 
yapım işi ihale edilerek inşaat çalışmaları 
başlatıldı.

2022 yılı Mart ayında inşaat çalışmalarının 
tamamlanarak hak sahiplerine 
dükkanlarının teslim edilmesi 
hedefleniyor.



EZİNE ÇAYI ISLAHI DEVAM EDİYOR

11 Ağustos’taki sel felaketinin ardından 
ilçemiz üzerinden Karadeniz’e dökülen Ezine 
Çayı’nın ıslahı için DSİ tarafından çalışmalar 
hızla sürdürülüyor.



MODERN SPOR TESİSLERİ YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Belediyemiz tarafından inşa edilen kapalı halı saha ile sentetik 
yüzey yenilemesi yapılan ve yürüyüş parkuru ilave edilen ancak 
11 Ağustos’taki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen spor 
tesislerimizin yeniden inşa edilmesi için çalışmalar başlıyor.

11 Ağustos’ta bölgemizde yaşanan sel felaketinin izlerini 
yerinde görmek üzere ilçemize gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Geçtiğimiz aylarda buranın 
açılışlarını yapmıştık, tesislerin önceki halini de görmüştük. 
Çocuklarımız buralarda top oynuyordu. Allah böyle afetleri bir 
kez daha yaşatmasın, inşallah yıkılan tesislerimizi en kısa 
sürede yeniden inşa edeceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda Abana yeniden 
modern spor yatırımlarıyla buluşacak.

Şehir stadyumu ile kapalı halı sahanın Mayıs ayında 
tamamlanarak sporseverlerimizin hizmetine sunulması, yıkımı 
yapılacak olan kapalı spor salonunun ise bir yıl içerisinde 
tamamlanması hedefleniyor.



2022 YILINDA ABANA BELEDİYESİNDE ZAM YOK

Belediye olarak hem 11 Ağustos’ta yaşadığımız sel felaketini 
hem de koronavirüs pandemisini göz önüne alarak esnaf ve 
vatandaşlarımıza destek için 2022 yılı ücret tarifemizde su, 
abonelik işlemleri, iş yeri açma ruhsatı ve imar işlemleriyle ilgili 
ücretler başta olmak üzere ücret gelirlerini oluşturan diğer tüm 
kalemlerde zam yapmayacağız.

Yaşadığımız bu zor süreçlerin üstesinden el birliğiyle geleceğiz 
ve belediye olarak üzerimize düşen her konuda 
vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz.



BELEDİYEMİZİN POMEM HAZIRLIK KURSU'NA KATILAN 3 GENCİMİZ HAYALİNE KAVUŞTU

Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Polis Meslek Eğitim 
Merkezleri’nin (POMEM) 27. Dönem Sınavı’nın spor 
mülakatlarına Belediyemiz tarafından açılan kurs 
aracılığıyla hazırlanan 3 gencimiz mülakat ve sınavlarda 
başarı göstererek polislik hayaline kavuştu.

Vücut Geliştirme ve Fitness Merkezi’mizin hocası 
Mehmet Akif Erenci tarafından POMEM'e hazırlanan 
gençlerimizden Berkay Erol ve Hakan Çolak Kayseri'de, 
Kübra Ceylan ise Yozgat'ta eğitimlerine başladı.

Gençlerimizi tebrik ediyor, eğitimlerinde başarı ve 
kolaylıklar diliyoruz.



HASTANE ALTERNATİF YOLUNU YENİDEN YAPTIK

11 Ağustos'taki sel felaketi sonucunda ağır 
hasar oluşan ve kullanılamaz hale gelen 
devlet hastanemizin alternatif orman yolu 
belediyemizin hummalı bir çalışması 
neticesinde yeniden ulaşıma açıldı.

Çalışmalar kapsamında yolun göçen kısımları 
onarıldı, şarampol bakımı yapıldı ve 
güzergahta yeniden araç geçişi sağlandı.



ESNAFLARIMIZ İÇİN KONTEYNIR İŞ YERLERİ OLUŞTURULDU

11 Ağustos’taki sel felaketi sırasında ilçemizin dağ yamacında 
meydana gelen heyelanlar nedeniyle tarihi hamam ile paşa 
çeşmesi arasında “Afete Maruz Bölge” olarak ilan edilen noktada 
yapılacak olan yıkım nedeniyle burada iş yerleri bulunan 
esnaflarımızın mağdur edilmemesi için konteynır iş yerleri 
oluşturuldu.

Bu kapsamda Belediye Başkanımız Yunus Akgül’ün girişimleri, 
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
destekleriyle halk pazarının kurulduğu bölgeye 8 adet konteynır 
konuldu.

Dükkanlarını terk eden vatandaşlarımız konteynır iş yerlerinde 
faaliyet göstermeye başladı.



ABANA 6 MİLYON TL’LİK BETON SANTRALİ YATIRIMI

İlçemizde sanayi bölgesinde yer alan ve belediyemizce ihaleye 
çıkarılarak 10 yıl süreyle kiralanan arsa üzerine 6 milyon liralık bir 
yatırımla beton santrali inşa edildi.

Abana’ya yaklaşık 6 milyon liralık bir tesis kazandıran yatırımcı 
firma, hem istihdam açısından hem de ekonomik açıdan ilçemize 
katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçirdi.

Tesis yalnızca ilçemize değil belediyemize de ekonomik açıdan 
önemli bir gelir kaynağı olacak. 

İhale sözleşmesine göre, yatırımcı firma belediyemize yıllık 506 
bin, 10 yılda ise 5 milyon 60 bin lira ödeme yapacak.

Ayrıca, yaklaşık bir milyon lira mali değeri bulunan beton belediye 
çalışmalarımızda kullanılmak üzere belediyemize bedelsiz bir 
şekilde verilecek. Bu sayede ise özellikle yol sorunları kalıcı olarak 
çözüm bulacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun.



SELDE ZARAR GÖREN ARAÇLARIMIZ

ASKAM DESETO Çift Kabin Kamyonet Sel Hasarlı Kullanılamaz Halde

PEUGEUOT PARTNER Sel Hasarlı Kullanılamaz Halde

FORD Asvalt Kamyonu Ağır Hasarlı Yetkili Serviste Tamir Edilecek

WOLKSVAGEN Cenaze Aracı Sel Hasarlı Kullanılamaz Halde

FORD OTOSAN Ağır Hasarlı Tamir Edildi

MERCEDES Damperli KAMYON Selde Kayboldu Enkazına Ulaşılamadı

HYUNDAİ H 100 Kamyonet Sel Hasarlı Kullanılamaz Halde

Küçük Çöp Kamyonu Sel Hasarlı Kullanılamaz Halde

BMC FATİH Damperli Kamyon Hasarlı

AS 950 Damperli Kamyon Sel Hasarlı Kullanılamaz Halde

ISUZU D MAX Kamyonet Hasarlı

FORD Arazöz Beyaz Ağır Hasarlı Yetkili Serviste Tamir Edildi

HİDROSTATİK YOL SÜPÜRME Ağır Hasarlı Yetkili Serviste Tamir Edilecek

OTOKAR Çöp Aracı Sel Hasarlı Kullanılamaz Halde

Çukurova Kepçe Loder Yükleyici Sel Hasarlı Kullanılamaz Halde

JET.S.K.İ Deniz Aracı Sel Hasarlı Kullanılamaz Halde

Zot Yak Bot Deniz Aracı Sel Hasarlı Kullanılamaz Halde



SELİN ARDINDAN ENVANTERİMİZE EKLEDİĞİMİZ YENİ ARAÇLARIMIZ

MARKASI

FORD CDL1  Çift Dingil Damperli Kamyon

FİAT PRATİCO Kamyonet

Fiat  Fiorino

TCM Forklift

XCMG Greyder

GEHL Bobcat

HMS HARMAN SİLİNDİR

ISUZU D MAX 4X4 

KADEME Hdrostatik Yol Süpürme

HYUNDAİ  STAREX Zabıta Aracı

TOYOTA   COROLLA

MİTSUBUSHİ FUSO CANTER YOL SÜPÜRME ARACI 3,5 M3 

MİTSUBUSHİ FUSO CANTER ÇÖP TOPLAMA ARACI 6+1

FATİH Merdivenli Arazöz

İVEKO Cenaze Yıkama Aracı

FİAT PRATİCO Kamyonet

FİAT Dukato 4X4 Cenaze Aracı



ABANA’YA 3 YENİ OKUL

Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer, sel 
felaketinin ardından son durumu yerinde 
incelemek üzere ilçemizi ziyaret etti.

Abana temasları kapsamında Kastamonu Valimiz 
Avni Çakır ve Belediye Başkanımız Yunus Akgül 
ile esnaflarımızı gezen Bakanımız, 
vatandaşlarımızla sohbet etti, geçmiş olsun 
dileklerini iletti.

İlçemizdeki okulların durumuna ilişkin 
Başkanımızdan bilgi alan Bakanımız Prof. Dr. 
Mahmut Özer, Abana'ya yeni ilk ve ortaokulu ile 
lise binalarının yapılacağının müjdesini verdi.



DEVLETİMİZ BİZİ YALNIZ BIRAKMADI


