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Kastamonu kültürü ve
geleneklerinin yaşatılması gerektiğini
vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu “Birileri vicdan aramaya kalksa
Kastamonulu kardeşlerimize baksa
yeter.  Lütfen bu geleneklerinizi
çocuklarınıza da bırakın, bunu
Kastamonu’yu göstererek, gezdirerek
o kültürü yaşatarak yapınız” dedi. n 10

Çocuklarınıza 
gezdirin ve yaşatın

Vidinlioğlu: Yeniden
göreve talibiz

MHP kadrolarının belediyeyi 20 yıl
yönettiğini anımsatarak 31 Mart
Mahalli İdareler Seçimlerinde destek
isteyen Galip Vidinlioğlu,
“Kastamonu’da da 20 yıl yerel
yönetimde gerçekleştirdiği ve
planladığı projeler ile Kastamonu’ya
damgasını vurmuş olan MHP,
kadroları ve projeleriyle bu göreve
yeniden talibiz” diye konuştu. n 8

Sultangazi’de 
Kastamonu 
buluşması n 6

Derindere Hastanesi ile
sağlıkta iş birliği n 10

Aslandağ Ahşap 
ihracata odaklandı

Geçtiğimiz yıl Londra Ticaret
Merkezinde şovrumunu açan Aslandağ
Ahşap, ihracat hedefini yüzde 40’a
çıkarmayı hedefliyor. İngiltere’de
mimari ofislerle iş birliği yapmayı
planladıklarını kaydeden Aslandağ
Ahşap Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay
Aslandağ, uluslararası kalite
belgelerinin tescilinin ise son aşamada
olduğunu ifade etti. n 5

Geçtiğimiz haa İstanbul
Bayrampaşa deplasmanında

35’inci dakika Erkan Taşkıran,
77’nci dakika Mustafa Çakır

ve 89’uncu dakikada da
Sinan Akaydın’ın attığı

gollerle 3-1 gibi net
bir skorla galip

geldi. 26’ncı
haa

maçında da Samsun sporu kendi
evinde ağırlayan Kastamonuspor
44’üncü dakikada Muhammed
Haşim Çoban’ın attığı tek golle
maçtan 1-0 galip ayrılarak
4’üncülüğe yükselerek, lider
durumda bulunan Keçiörengücü
ile arasındaki puan farkını 5’e
indirdi. 

Temsilcimiz bu sonuçların
ardından 19 golle ligin en az gol
yiyen takımı unvanını elinde
bulundururken, son oynadığı beş
maçın üçünü kendi evinde, ikisini
ise deplasmanda kazandı.

Şampiyonluk 
aşkına!

SEKTÖRÜNDE KALİTE, GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ.
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ÖR  SEKTTÖ   GÜVEN   RÜNDE KALİTE, ,     GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ. GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ.

59 puanla TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta lider
konumda bulunan Keçiörengücü ile Ankara’da
oynayacak olan Kastamonuspor1966, ligin
27’nci haftasına galip girmek istiyor. Kulüp
başkanı Erkan Özcan, “Bir galibiyet serisi
başladı bozmak istemiyoruz. Kastamonu şehri
artık galip gelen ve daha üst liglerde mücadele
eden bir takımı hak ediyor. Bu yüzden Ankara
deplasmanı için tüm hemşerilerimizden
destek istiyoruz” dedi.

Düğüm Ankara’da çözülecek 
1-0 kazanılan Samsun spor maçı sonra-

sında konuşan KSK Teknik Direktörü Ahmet
Yıldırım, “Biz 4 hafta önce şampiyonluğun
temellerini attık takım, camia ve taraftar
olarak. Bugünde bunun göstergesiydi” diye
konuştu. Yıldırım, “Şampiyonluk yarışındaki
rakiplerimizden Keçiörengücü ile
karşılaşacağız. İnşallah oradan da galibiyet ile
ayrılarak şampiyonlukta ne kadar iddialı
olduğumuzu göstereceğiz” ifadesini kullandı.

Biz inandık 

Erkan Özcan Ahmet Yıldırım

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Kastamonuspor 1966,
ligin 22’nci haftasında Gaziantepspor’un sahaya çıkmaması ile
hükmen galip sayıldığı maçtan bu yana galibiyet serisine 4 maç
daha ekleyerek 26’ncı haftada 54 puanla dördüncülüğe yükseldi.

22. Hafta Gaziantepspor (D) 0-3 

23. Hafta BB Bodrumspor 1-0 

24. Hafta Niğde Anadoluspor 1-0 

25. Hafta Bayrampaşaspor (D) 1-3 

26. Hafta  Samsunspor 1-0

5 HAFTALIK GALİBİYET SERİSİ

Esenler Kadir Topbaş Kültür ve Sanat
Merkezi’nde gerçekleşen programda
Devrekani’de düşündüğü plan ve projeleri
aktaran AK Parti Devrekani Belediye
Başkan Adayı Engin Altıkulaç, ilçede 5 yıl
içerisinde sosyal ve kültürel hizmetlerin
yanı sıra tarım, turizm ve eğitimde önemli
adımlar atılacağını vurguladı.

Altıkulaç’a  partisinin Kastamonu il
genel meclis üyesi adayları Uğur Aydın ve
Ali Kaya, Devrekani belediye meclis üyesi
adayları Şükrü Yüksek, İzzet Demirtaş, Sefa
Yalçın, Ahmet Yahnioğlu, Fatih Kaygusuz,
Ünal Yapar ve Onur Tezel eşlik etti. n 2

AK Parti Devrekani
Belediye Başkan

Adayı Engin Altıkulaç,
“Kendimizi bir yerde

görmek için değil,
Devrekâni’mizi bir

yerde görmek için yola
çıktık. Hayata
geçirmeye söz

verdiğimiz
projelerimizle

Devrekâni’nin kendi
potansiyelini fark

edeceğine, diğer ilçeler
arasından sıyrılarak

farkını ortaya
koyacağına

inanıyorum. Sözüm
söz” dedi.

Altıkulaç: Sözüm söz
Türkiye Kick

Boks Şampiyonu
Necdet Şentürk, 33
yıldır ikamet ettiği
Gaziosmanpaşa
Şemsipaşa
Mahallesinde
muhtar adayı oldu.

Yaklaşık 25 bin
nüfuslu
mahalledeki
sorunların çözümü
için bireysel
uğraşlarının

olduğunu anımsatan Necdet Şentürk,
“Devletin bir birimi olan muhtarlık ile
yaşadığım mahalleyi güzelleştirmek,
hizmetlerin üst çıtaya çıkmasını sağmak
istiyorum” dedi. n 11

Türkiye şampiyonu
muhtar adayı oldu
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-
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Eyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın derneğin katıldığı program da 12 Ağustos Pazar akşamı
Kastamonulular gecesi yapılacak. 12 Ağustos Pazar akşamı 1000 kişi-
lik iftar program      
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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2şiir
şair

ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 

4 Her Marka Forklift

Tamiri, Yedek Parça

4 Bakım Servisi, 

4 Transpalet ve Lastik

Satışı 

OSB  Demirciler Sanayi Sitesi, 
C5 Blok No: 255 
İkitelli /İstanbul 

Tel: (0212) 671 12 94

www.atilganmakine.com.tr

APARTMANIN 
BÖĞRÜNDEKİ ÇÖP AĞACI

Başka dallarda elma armut, benim
dallarımda çul çaput. / Ağaçlığımı yitirdim
ben; gören sanır türbe ağacı / Oysa millet
apartmanda, / Çöpü bende kiracı…

KAFES

Muratsızlar, murada ermek için uğraşır,
Her genç insan bir yuva kurmak için uğraşır.
Evlilik bir kafestir, içindekiler çıkmak,
Dışındakiler ise girmek için uğraşır.

Esenler Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde
gerçekleşen programda Devrekani’de düşündüğü plan
ve projeleri aktaran AK Parti Devrekani Belediye
Başkan Adayı Engin Altıkulaç, ilçede 5 yıl içerisinde
sosyal ve kültürel hizmetlerin yanı sıra tarım, turizm ve
eğitimde önemli adımlar atılacağını vurguladı.

Altıkulaç’a  partisinin Kastamonu il genel meclis
üyesi adayları Uğur Aydın ve Ali Kaya, Devrekani
belediye meclis üyesi adayları Şükrü Yüksek, İzzet
Demirtaş, Sefa Yalçın, Ahmet Yahnioğlu, Fatih
Kaygusuz, Ünal Yapar ve Onur Tezel eşlik etti.

Merkezi idarenin desteği sağlanacak

Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ise
burada yaptığı konuşmada Engin Altıkulaç’ın
donanımlı bir aday olduğunu ve Devrekani’ye
çok şey katacağına emin olduğunu belirterek,
merkezi idarenin desteğini alması için bireysel
olarak katkı sunacağına işaret etti.

Köylü konuşmasında “Hem ülke içerisinde
hem de ülke dışında katıldığı seminer ve etkinliklerle

vizyon sahibi bir kardeşimiz, projelerine destek vererek,
partimizin hedefi olan 2023 vizyonuna
Devrekâni’yi hazırlayacağız. Altıkulaç’ın
anlattığı projelerin bazıları merkezin desteği
alınmadan yapılması mümkün olmayan
işlerdir. Hem Devrekani özelinde hem de diğer
il ve ilçeler özelinde bu böyledir. Ben Engin
kardeşimizin bu çalışmalarına cidden ve özelde
tüm gücümle destek vereceğime söz

veriyorum. Çünkü çok vizyoner şekilde hazırlanmış ve

ihtiyaç göz önünde bulundurularak hazırlanmış bizde
elimizden gelenin çok fazlasını yapacağız” ifadelerine
yer verdi.

Programa 26. Dönem Kastamonu Milletvekili
Murat Demir, Esenler AK Parti İlçe Başkanı Umut
Özkan, Devrekâni Federasyon Başkanı Hasan
Osmancıoğlu, önceki başkan Şükrü Bal, Bizim
Kastamonulular Dernek Başkanı Mustafa Kayıkcı, iş
adamı Levent Kaya, Salim Ertürk, Salim Mıstaçoğlu ve
Yaşar Korkmaz ile çok sayıda misafir katıldı

AK Parti Devrekani Belediye Başkan Adayı Engin Altıkulaç, Devrekani’de ilk etapta yapılmasını hedefledikleri
23 projenin olduğunu açıklayarak, “Kendimizi bir yerde görmek için değil, Devrekâni’mizi bir yerde görmek
için yola çıktık. Hayata geçirmeye söz verdiğimiz projelerimizle Devrekâni’nin kendi potansiyelini fark
edeceğine, diğer ilçeler arasından sıyrılarak farkını ortaya koyacağına inanıyorum. Sözüm söz” dedi.

Altıkulaç: Sözüm söz

AK Parti Devrekani Belediye Başkan Adayı Engin
Altıkulaç seçim beyanatında şu projeleri açıkladı:
n Su İsale hattı yenileme projesi 
n Millet bahçesi projesi 
n Kapalı yüzme havuzu
n Kültür merkezi 
n Sosyal hizmetler projesi
n Tarıma dayalı İhtisas Organize Besi Bölgesi 
n Ovalı pazarı/Yağ-Kesik pazarı 
n Hayvan projesi
n Eski belediye binası gençlik merkezi 
n TOKİ 
n İsmail Bey Hamamı restorasyonu
n Dere ıslahı 
n Sokak ve cadde üst yapı rehabilitasyonu
n Kurban besiciliğini geliştirme 
n İlçe giriş ve çıkışlarının ışıklandırma 
n Mahalle arası parkaların revizyonu
n Tekke kayası mesire alanı 
n Seher Çeşmesi Çevre Düzenlemesi 
n Hayvan pazarı girişi düzenleme 
n Cenaze hizmetleri güçlendirme ve (konuk evi)
n Siyez buğdayı ürünleri geliştirme
n Çöp taksi
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2019 YEREL SEÇİM

1971 yılında Kastamonu'da doğdu. İlk, Orta ve Lise Öğrenimini Çengelköy’de tamamladı. Halen
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi 2. Sınıfta eğitimine devam etmektedir. Siyasete
2001 yılında Ak Parti Kuleli Mahallesi Tanıtım Medya Birim Başkanı olarak başladı. Siyasete 2003 –
2007 yılları arasında Ak Parti Çengelköy/Kuleli Mahalle Başkanlığı, 2007 – 2014 yılları arasında
sırasıyla; Tanıtım Medyadan sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı, Halkla İlişkilerden sorumlu İlçe
Başkan Yardımcılığı, Yerel Yönetimlerden sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Bunun yanı sıra 2009 SKM program sorumluluğu, 2011 Genel Seçimlerinde SKM Başkan Yardımcılığı,
7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde SKM Başkan Yardımcılığı, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde SKM
Başkan Yardımcılığı, Referandum 2017 Seçimlerinde SKM Başkan Yardımcılığı ve 2018
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçimlerinde SKM Program Sorumlusu olarak görev aldı.
Sosyal sorumluluk bağlamında çeşitli eğitim, spor, kültürel ve sosyal yardım alanındaki sivil toplum
kuruluşlarında başkanlık, kurucu ve yönetici olarak görev aldı.  Halen Üsküdar Belediyesi Meclis 1.
Başkan Vekilliği görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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HABER

AK Parti Eyüpsultan
Belediye Başkan adayı Deniz
Köken ilçeyi kültür ve turizmle
kalkındırmayı amaçladıklarını
ifade ederek, “Feshane'yi müze
yaparak, Haliç'teki adaları bir
doğal yaşam parkı haline
getirerek, Pierre Loti'yi de
teleferik sistemini
güçlendirerek insanların
Eyüpsultan’da yarım günden
fazla kalmalarını sağlayacağız”
dedi.

İlçedeki tarımsal faaliyetlerin de ön
plana çıkacağını ifade eden Deniz Köken,
“Toprakla bağımızın kopmaması lazım bu
kapsam da tarımsal faaliyetleri teşvik
edeceğiz. Eyüpsultan’ı turizmin yanı sıra
küçük de olsa tarımla kalkındırma
hedefimiz var. İlçede tarıma elverişli
köylerimiz bulunuyor. Bunların birinde
sadece seracılık faaliyetlerini hayata
geçirmeyi planlıyoruz. Mimar Sinan
Üniversitesiyle projeler noktasında
çalışıyoruz.  Faaliyete geçirmeyi
planladığımız serada sadece hanımların
istihdam edilmesini ve pazarlama ağında
da yine onların olacağı bir sistem
kuracağız. Hem internet ortamından hem
de geniş kapsamlı bir pazar alanı kurarak

satış ağını oluşturacağız” diye konuştu.
Köken, Kastamonu’ya Eyüpspor

Kulübü başkanlığı döneminde gittiğini de
anımsatarak şunları söyledi: “Bol
oksijenden istifade ederek dinlenme
fırsatı bulduğumuz Kastamonu ile
Eyüpsultan’da halihazırda devam eden
bağların artarak güçlenmesini
sağlayacağız.” 

26. Dönem Kastamonu Milletvekili
Murat Demir, Güngören Belediye Meclis
Üyesi İbrahim Sargın ile CİDEFED
yöneticilerinin hazır bulunduğu
toplantıda AK Parti Eyüpsultan Belediye
Başkan Adayı Deniz Köken’e ,Metin
Çırpan’ın da aralarında bulunduğu AK
Parti Eyüpsultan Belediyesi Meclis Üyesi
adayları eşlik etti.

İSTAMONU ÇENGEL BULMACA

Cide Dernekler Federasyonunun (CİDEFED) Eyüpsultan’da bulunan genel merkezini AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken ile Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu ziyaret ederek projelerini anlattılar. CİDEFED Genel Başkanı Mehmet Yılmaz her iki adaya 31
Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde başarılar dilerken, sivil toplum kuruluşlarına gösterilen önem dolayısıyla ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CİDEFED başkan
adaylarını ağırladı
‘Feshane müze olacak’

CHP Eyüpsultan Belediye Başkan adayı
Emel Bilenoğlu ilçe sınırlarında bulunan
MODESA’nın daha cazip hale getirilmesi
gerektiğini vurgulayarak, “Reklamın iyisi
kötüsü olmaz; reklamsız ticaret yapamazsınız,
öncelikle Eyüpsultan’da bu kadar önemli bir iş
kolu ve site varken reklamsız kalıyor olması
belediyenin de kabahatidir. Ben insanların
ziyaret ettiği, esnafa ve üreticiye para
kazandırdıkları bir ilçede yani işleyen bir
belediyede belediye başkanı olmak isterim”
dedi.

Eyüpsultan’da esnafın ihtiyacı olan
tanıtıma belediye olarak destek vermeyi
hedeflediklerini bildiren Emel Bilenoğlu,
“Vermeden almak Allah’a mahsustur. Sadece ev
yaptığınız bir ilçede ticaret yoksa insanları
mutsuz edersiniz. Hepimizin para kazanması
lazım ki karşılığında mutlu bir hayatımız olsun.
Yoksulluk mutsuzluğu getirir. Evde tencere
kaynamıyorsa, iş yapan insanların aklında
sürekli ödemeler dolanıyorsa o insanlar mutlu
olamaz. Sosyal, halkçı ve katılımcı
belediyecilikten bahsediyoruz. Sarıyer’de,
Beylikdüzü’nde, Kadıköy’de yani CHP’nin
olduğu tüm belediyelerde bunu görebilirsiniz.
Listemde hem liyakat hem ehliyet sahibi hem
de belli bir grubu temsil edebilecek kişiler var.
Ezber bozan bir listemiz oldu, bunun
Eyüpsultan halkı için çok faydalı olacağına

inanıyorum” diye konuştu.
Bilenoğlu, Kent Konseyi ile belediyede açık

kapı uygulamasını hayata geçireceklerini ifade
ederek şunları söyledi: “Kent konseyi belediye
başkanına öğüt verilmesi için gerekli bir araçtır.
Her mahallenin her önemli kurumun ileri
gelenlerinin oluşturdukları geniş katılımlı bir
konseyi olur. Eyüpsultan’da bu zaman kadar
olmayan kent konseyi uygulaması öğüt alan bir
belediye başkanı sistemidir.  Her şeyi bilen bir
insan tipi olamaz. Herkesin derdini kent
konseyi bilir. Belediye başkanının kendi işini
yürütebilmesi için kent konseyine ihtiyaç var.” 

CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı
Emel Bilenoğlu’nun ziyaretinde meclis üyeleri
eşlik ederken, 12.sıradan meclis üyesi adayı
gösterilen Kastamonu Kadın Derneği başkanı
Emine Çelik’te hazır bulundu. 

‘İşleyen bir belediyenin başkanı olmak isterim’
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100,99 t 5,436 t 6,118 t 226,15 t

Gayrimenkul sermaye
iratları (1)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.trhakankizilkum@gmail.com

Yıllık Gelir Vergisi
beyannamesinin Mart ayının
25’inci günü akşamına kadar

verilmesi ve verginin 31 Mart 2019 ve
31 Temmuz 2019 tarihine kadar 2 eşit
taksit şeklinde ödenmesi gerekir. 

Konut İstisnası tutarı 2018 yılı için
4.400 TL’dir.

Birden fazla kişinin ortak olduğu
konuttan elde edilen kira gelirine, her
ortağın payına düşen kısım üzerinden
ayrı ayrı istisna uygulanır.

Birden fazla konuttan kira geliri elde
edenler, istisnayı kira gelirleri toplamına
bir defa uygulayabilirler.

Kira geliri yılın tamamında elde
edilmeyip bir kısmında elde edilmiş
bile olsa istisna tam olarak uygulanır.
Bu hallerde istisnanın kıst uygulanması
söz konusu değildir.

İstisna sadece konut olarak kiraya
verilen gayrimenkullerden elde edilen
gelirler için uygulanır. Bir kişi hem
konut hem de işyeri kira geliri elde
ederse, bunlardan sadece konut kira
gelirine istisna uygulanır, işyeri kira
gelirine uygulanmaz.

İstisna hâddinin üstünde kira hâsılatı
elde edilmesine rağmen bunun beyan
edilmemesi veya eksik beyan edilmesi
halinde istisnadan yararlanılamaz.

Ticarî, ziraî veya meslekî
kazançlarını beyan etmek zorunda
olanların, konut istisnasından
yararlanmaları mümkün değildir.

Ayrıca, istisna haddinin üzerinde
konut kirası elde edenlerden, beyanı
gerekip gerekmediğine bakılmaksızın,
ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret,
menkul sermaye iradı, gayrimenkul
sermaye iradı ile diğer kazanç ve
iratlarının gayri safi tutarları toplamı
103 üncü maddede yazılı tarifenin
üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer
alan tutarı (2018 için 120.000 TL’yi)
aşanlar da bu istisnadan
faydalanamazlar.

İstisna haddinin altında kira geliri
elde edenler, diğer kazanç ve iratları
toplamı ne olursa olsun bu istisnadan
yararlanabileceklerdir. Başka bir ifade
ile istisna haddinin altında kalan konut
kira gelirleri, mükellefin diğer gelirleri
toplamı 2018 yılında 120.000 TL’yi
aşmış olsa bile istisnadan
yararlanabilecektir.

İngiltere’de mimari ofislerle iş birliği yapmayı
planladıklarını kaydeden Aslandağ Ahşap Yönetim
Kurulu Üyesi Tuncay Aslandağ, uluslararası kalite
belgelerinin tescilinin ise son aşamada olduğunu
ifade etti.

Yurt içinde Piyale Paşa, Tem Avrasya, Vadi
İstanbul’un aralarında bulunduğu birçok projede kapı
tedariklerini sağlayarak yer alıyoruz. Hedeflerimizi
daima artırıyoruz yurt içindeki inşaat sektöründe
daralmayı da göz önüne aldığımızda farklı pazarlara
odaklanıyoruz. Londra Ticaret Merkezinde
şovrumumuzu  geçtiğimiz günlerde faaliyete
geçirdik. İngiltere’deki mimarlık ofislerinin
projelerinin tedarikçisi olma konusuna
yoğunlaşıyoruz. Irak, Almanya, Cezayir, Gürcistan,
Amerika’nın yer aldığı 10 ülkedeki firmaya ihracat
gerçekleştirir durumdayız. Yurt dışındaki müşteri
portföyümüzü artırıyoruz. Bu artışın ciromuza da
yansıması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk
etaptaki hedefimiz üretimimizin yüzde 25’ini ihraç
etmek daha sonra ise bu rakamı yüzde 40’a
çıkarmak” dedi.

Yurt dışı bayilik girişimlerinin de bulunduğunu

ifade eden Aslandağ Ahşap Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncay Aslandağ, “Yurt dışına yerleşen Türklerin
bulundukları ülkelerde inşaat sektörüne
yöneldiklerini görüyoruz. Yurt dışındaki
projelerimizin ağırlıklı bölümünü ya ülkemizdeki

yatırımcıların tedarikçisi olarak ya da oraya yerleşen
vatandaşlarımızın kurduğu şirketlerle
gerçekleştiriyoruz. Bizlere gelen talep doğrultusunda
yurt dışından gelen bayilik verme teklifini de
değerlendiriyoruz”  diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Ge-
nel Müdür Yardımcısı Yakup Harmandağ ve Seyit
Ahmet Arslan, Rölöve Anıtlar Müdürü Ahmet İma-
moğlu ile Genel Müdürlük personeli ilçemize gele-
rek Delibeyoğlu Sokak, Ağalar Sokak ve Zımbıllı
Sokak’ta, “Sokak Sağlıklaştırması” kapsamında
projesi hazırlanıp Anıtlar Kurulu onayına sunulan
tescilli ve tescilsiz 74 adet binada incelemelerde
bulundu. 

Bu kapsamda yaptıkları girişimler sonucu Anıt-

lar Kurulu’nca projesi onaylandıktan sonra Kültür
ve Turizm Bakanlığı’nca uygulama ihalesi yapılarak
işe başlanılacak olan “Sokak Sağlıklaştırması” pro-
jesi tamamlandıktan sonra Taşköprü’nün bölgede
2. bir Safranbolu ve Beypazarı olacağının altını çize-
rek kısa sürede “Sokak Sağlıklaştırması” projesinin
hayata geçeceğini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri daha son-
ra ise Pompeipolis Antik Kenti Ören Yeri alanında
da incelemelerde bulunarak burayla alakalıda geç-

tiğimiz aylarda Anıtlar Kurulu’nda onaylanan Ören
Yeri Düzenleme Projesi’nin de bu yıl ihalesi yapıla-
rak ilçeye yerli ve yabancı turist ziyaretçilerinin artı-
rılmasını hedeflediklerini kaydettiler. Geçtiğimiz yıl
hizmete sunulan Taşköprü Belediyesi Kent Tarihi
Müzesi’ni de ziyaret ederek ilçeden ayrıldılar. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gelen heyete
Taşköprü Belediyesi Başkan Yardımcısı Ceyhun
Çorbacı, Kastamonu Müze Müdürü Fulya Aldı ve
Taşköprü Belediyesi yetkilileri eşlik etti.

Taşköprü’de tarihi yolculuk

Geçtiğimiz hafta Londra Ticaret
Merkezinde şovrumunu açan
Aslandağ Ahşap, ihracat hedefini
yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyor.

www.yasarkizilkum.com.tr info@yasarkizilkum.com.tr

İhracat kapısını
artıracak

Cemal Aslandağ Aydın Aslandağ Tuncay Aslandağ
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde
hemşerilerinden partisine destek isteyen Kudret
Kayran yaptığı teşekkür ve selamlama
konuşmasında “Bizler birlikte oldukça
güçlüyüz. Diğer meclis üyesi adayı
arkadaşlarımızla inşallah Kastamonuluları en
iyi şekilde temsil edeceğiz. Her zaman olduğu
gibi önümüzdeki yerel seçimlerde de
hemşerilerimizin desteklerini sunmasını
istiyorum” dedi.

Dursun: "Birlikte yöneteceğiz"

Cumhur İttifakı ve AK Parti Sultangazi
Belediye Başkan Adayı Av. Abdurrahman
Dursun ise kapsayıcı bir yapı oluşturmayı
hedeflediklerini bildirerek, "Milliyetçi Hareket
Partisi ile birlikte hareket ettik inşallah onların
da desteği ile büyük bir oy oranı alacağız. Ama
biz yetmez diyoruz. Biz iki parti olarak çıktık
ama diğer partilerin de oylarına talibiz. Çünkü
onlara net olarak ifade ediyoruz biz adalet
getireceğiz. Herkese eşit ve adaletli hizmet

sağlayacağız. Hizmete katılmalarını söylüyoruz.
Gelin birlikte yönetelim diyoruz” diye konuştu.

Gençlerin internet alışkanlıklarını fayda
sağlayıcı alana yönlendirmeyi hedeflediklerini
bildiren Abdurrahman Dursun şunları söyledi:
“Sosyal medyayı içeren, teknolojiyi de işin bir
kenarında tutan Tekno Genç projemiz ile
Sultangazi E-Spor Takımını kuracağız. Madem
ki tableti, bilgisayarı ve telefonları
çocuklarımızın elinden alamıyoruz, o halde
onları belirli alanlara yönlendirelim. O
teknolojiyi iyi kullansınlar. Bu proje içerisinde
E-Spor da var.” 

Sanatın önemi üzerinde duran Dursun şöyle
devam etti: "Genç Mehmetler Mehteran
projemiz var. Bu projemiz ile yeni bir Mehteran
Takımı kurmak istiyoruz. Türk Sanat Musikisi
ve Türk Halk Müziği Korosu kurmak istiyoruz.
Yani sadece binalar ve yollarla anılan bir ilçe

olsun istemiyoruz. Spor ve kültür-sanat
alanlarında gelişmiş, yeşil alanlarıyla, gençlere
ve kadınlara yönelik projeleriyle öne çıkan bir
ilçe olmak istiyoruz. Yani yaşayan bir ilçe olalım
istiyoruz" 

Sultangazi ‘de gerçekleşen programa
İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, AK Parti
Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu,
MHP Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel,
Cumhur İttifakı ve AK Parti Sultangazi Belediye
Başkan Adayı Av. Abdurrahman Dursun, AK
Parti Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Adayları
Onur Uygun, Nurcan Öztürkmen, Zeki Yıldız,
Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen,
Organizasyon Komite Başkanı Mustafa Yiğit,
sivil toplum ve siyasi parti temsilcilerinin
aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.
Ufuk Acar’ın sunumuyla gerçekleşen gecede
sanatçı Orhan Canayakın sahne aldı.

Kudret Kayran 
hemşerilerini ağırladı
AK Parti Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Adayı iş adamı Kudret Kayran, Sultangazi’de bulunan
Kastamonu sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve üyeleriyle bir araya geldi. 

Taşköprü kendi
enerjisini üretecek

Taşköprü Belediye Başkanı
Hüseyin Arslan, 16 dekar arazide
güneş enerji santrali kurmak için
girişimlerde bulunduklarını
söyledi.

Projenin yaklaşık 4 milyon lira
maliyeti bulunduğunu belirten
Arslan, "6 yılda kendini amorti
edeceğini öngördüğümüz güneş
enerjisi santrali projesi için gerekli
başvuruları yaptık ve Başkent
Elektrik Dağıtım AŞ'den çağrı
mektubu aldık. Proje çizimi için bir
firmayla anlaşma yapıldı.
Görselleri önümüzdeki günlerde
elimizde olacak." dedi.

Gökırmak'tan da elektrik
üreteceklerini belirten Arslan,
"Gökırmak üzerine lastik set
yaparak 3 metre yüksekliğinde
gölet oluşturup elektrik
üreteceğiz. Aynı zamanda
Gökırmak üzerine tarihi sandallar
konularak sahil parkıyla eşine
ender rastlanan prestijli bir sosyal
yaşam alanı oluşturacağız. Bu
projemiz için de Dünya Bankası ile
Tarım ve Orman Bakanlığı
nezdinde gerekli girişimleri
yaptık." diye konuştu.

www.izmakelektrik.com

“Çeşitli marka ve ebatlarda kablo
satışımız ile Elektrik, Otomasyon

işlerinizde çözüm ortağınız”

Genel konular, teknik problemleriniz için yanıt
alabileceğiniz ve Online satış için mail adreslerimiz

info@izmakelektrik.com
izzet@izmakelektrik.com

teknik@izmakelektrik.com
satis@izmakelektrik.com

Tel: (0212)  249 36 31

(0212)  249 36 61

Fax: (0212)  249 36 18

Adres:  H. Rıfatpaşa Mah.
Yüzerhavuz Sokak PERPA Tic.
Merkezi No: 291 D: A Blok
Şişli / İSTANBUL
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saraycamisleme.com

0532 467 90 92

CAM BALKON SİSTEMLERİ

TEMPERLİ CAM ISI YALITIMLI CAM LAMİNE CAM

MODERN CAM DİZAYNLARI CAM KORKULUK SİSTEMLERİ

Kastamonu Fabrika:
Kastamonu O.S.B  Halife Köyü
2. Cadde No : 14 Kastamonu

Kastamonu Fab. Tel : 0366 283 94 94
İstanbul Şube Tel : 0212 875 37 34

saraycampvc@gmail.com
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Kağıthane Belediyesi Hamidiye Sosyal tesislerinde
gerçekleşen etkinliğe Saadet Partisi Kadın Kolları İl
Başkanı Nagehan Gül Asiltürk, İBB Belediye Başkan
Adayı eşi Serpil Gökçınar, Kağıthane Belediye Başkan
Adayı Zeynel Keskin, Kadın Kolları Başkanı Emine
Arslan’ın aralarında bulunduğu teşkilat mensupları,
belediye meclis üyesi adayları ve davetliler katıldı.

Siyasette kadının öneminin Millî Görüş’ün etkisiyle
anlaşıldığına dikkat çeken Avukat Serpil Gökçınar
“Teşkilatımızın kurulmasının katkılarıyla aslında kadın
hem sosyalleşmiştir hem de siyasetteki önemi
kavranmıştır. Eşinin ve babasının baskısıyla dışarıya
çıkamayan hanımlar teşkilatta görev almaları için teşvik
edilmişlerdir. Bu sayede çalınmadık kapı bırakılmamış,
sarsılmaz denilen iktidarın taşları yerinden oynatılmış,
sonrasında ilçe belediyeleri kazanılmış, büyükşehir
belediye başkanlığı alınmış. İktidarın yolu bize açılmıştı.
Mahalli İdareler Seçimleri son derece önemlidir. İktidara
giden yolun kapısını açan çok önemli bir anahtardır.
Yaptığımız saha çalışmalarında görüyoruz ki artık taşlar
yerinden oynuyor. Aldatmacalara geçmişte de
inanmıyorduk şimdi de. Sayımız 1 de olsa bin de olsa
biliyoruz ki haklıyız her şeyden önce gelen güç sebebidir.
Küçük zihniyetli insanlar şahıslarla uğraşır. Gelişmiş
insanlar ise sistemlerle uğraşır. Biz sistemlerle uğraşmaya
talibiz. Sistemi adaletle milli görüş yoluna sokmaya talibiz.
Bunun içinde inşallah mahalli idarelerden başlayarak kısa
bir gelecekte bunu temin edeceğiz.
SP’li bir kadın 4 üniversite bitirmiş gibidir

Teşkilattaki kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik
konularda eğitimlerle siyasette etkisinin arttığının
vurgulayan Saadet Partisi Kadın Kolları İl Başkanı
Nagehan Gül Asiltürk de “Millî Görüş’ün iktidar olduğu
dönemde tüm belediyecilik hizmetleri en üst seviyeye
çıktı. Bugün o çıta düşürülmemek için uğraşılıyor.
Toplumun ahlak ve maneviyatı bile belediye başkanından
soruldu. Biz insani değerlerimizden uzaklaştırıldık
maalesef bu en büyük problem, en tehlikeli toplumdur.
Teşkilatlarımızdaki kadınlar hem sosyal hem siyasal hem
de ekonomik manada bilgi sahibidirler. Sadece dini
vecibelerimizi yerine getirmek için toplanmıyoruz bizler.
Her haa belirlenen bir kitabı okuruz, gündem ve
siyasilerin söylediklerinin değerlendirmesi ve
bilgilendirmesini sağlarız. Ailesinden uzak üniversitede
okuyan öğrencilerimize anne şeati, bakıma muhtaç
yaşlılarımıza evlatlık vazifemizi, ihtiyaç sahibi
çocuklarımıza destek olmak için sosyal sorumluk
projelerimizi gerçekleştiririz.  Saadet Partili bir kadın 4
üniversite bitirmiş gibidir.”

İttifak içinde değiliz
Saadet Partisi Kağıthane Belediye Başkan Adayı

Zeynel Keskin burada yaptığı konuşmada 31 Mart'ta
yapılacak yerel seçimlerde hiçbir siyasi parti ile ittifak
halinde olmadıklarını vurgulayarak, “İstanbul’da seçimler
iki parti üzerinden devam ediyormuş gibi gösteriliyor.
Onun dışındaki adaylara söz hakkı verilmiyor. Saadet
Partisi bin 389 belediyede hiçbir partiyle ittifak yapmadan
Türkiye’de seçime giriyor” dedi. Dürüst Belediyecilik
gereklerinden bahseden Keskin, “Kâğıthane’de iki seçenek
var ya biz göreve geleceğiz ya da mevcut iktidarla devam
edilecek. Seçimler bizi eleştirmemeli, kutuplaştırmamalı,
düşman kardeşler yapmamalı. Türk- Kürt, Alevi- Sünni,
laik- anti laik bunların hepsi oyun. Herkes dini vecibesini
yaşar ya da yaşamaz. Herkesin giyim tercihi kendini
ilgilendirir. Hiç kimseyi ötekileştiremeyiz. Bu ülkede
birliğe beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç var. Biz Saadet
Partisi olarak bunu daha önce yaptık yine yapabiliriz” diye
konuştu.

YIL: 7 SAYI: 271 10 MART 2018

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

BASKI: Dünya Süper Veb Ofset A.Ş - 100. Yıl Mah. 34204 Bağcılar- İST

+90 (212) 544 5 544 www.ozdemirmodel.com
+90 (212) 684 42 43

+90 (212) 544 5 544 .ozdemirmodel.comwww+90 (212) 544 5 544 .ozdemirmodel.com
+90 (212) 684 42 43+90 (212) 684 42 43

www.ekoiselbiseleri.com.tr

info@ekoiselbiseleri.com.tr

İŞ ELBİSELERİNDE 
UZMAN KADRO 
VE ÜRETİM 

Adres: Altınşehir mah. Tavukçuyolu Cad. Hayat Sk. No:2
Ümraniye / İSTANBUL
Tel    : +90 (216) 466 74 86-87 Fax   : +90 (216) 466 74 88

Saadet Partisi Kağıthane
Kadın Kolları organizesinde
düzenlenen programda Millî
Görüş temsilcisi kadınların

siyasetteki önemi
vurgulandı. Teşkilattaki

kadınların sosyal, siyasal ve
ekonomik konularda
eğitimlerle siyasette
etkisinin arttığının

vurguladığı etkinlikte,
geçmişe atıfta bulunarak

iktidara giden yolda
kadınların etkisi anlatıldı ve

31 Mart Mahalli İdareler
Seçimlerinde destek istendi.

Millî Görüş kadınları
teşkilatı güçlendiriyor
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Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu Belediye Baş-
kanı Galip Vidinlioğlu, Kastamonu için çözüm projele-
rini açıkladı.

Sakin Kastamonu, Tarihi Kastamonu ve Akıllı Kas-
tamonu başlığı altında projelerini geliştirdiklerini ifade
eden Vidinlioğlu, “Sakin Kent Kastamonu ile şehrimizin
mevcutta bulunan yerleşim alanları dışında oluşturaca-
ğımız yeni yerleşim alanlarında; son yıllarda literatürü-
müze giren, tüm dünyada da büyük bir ilgi uyandıran,
yerel kimliğimizi ve özelliklerimizi koruyarak var olmak
isteyen yaşanabilir bir kent anlayışının temelini oluştu-
racağız. Tarihi Kent Kastamonu’yla da yıpranmış ve
özelliklerini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat
varlıkları ile koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil
ve ilan edilen bölgelere ait koruma alanlarını, bölgenin
gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore eder-
ken, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkları iyileştirerek
korunmasını ve yaşatılarak kullanılmasını sağlayacağız.
Akıllı Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) ile ise kentiyle
bütünleşen, vatandaşların isteklerini, mevcut ve potansi-
yel sorunlarını zamanında ve yerinde tespit eden, prob-
lem önceliklerini objektif kriterlerle belirleyen, bürokra-
siyi azaltarak, çözümlerin üretiminde halkın da katılı-
mını sağlayan; şeffaf, katılımcı ve üretken belediyeciliği
öne çıkaracağız” diye konuştu.

MHP Kastamonu Belediye Başkanı Adayı Galip Vi-
dinlioğlu’nun açıkladığı projeler arasında şunlar yer aldı:

n Kır kahvesi, manzara ve seyir alanları, dinlen-
me alanları, piknik alanları, otopark, çocuk oyun
alanları, tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi, ormancı-
lık faaliyet alanı, yürüyüş parkuru, açık hava sahnesi
ile Toklu Tepe’de sosyal alan oluşturulacak

n Hasan Doğan Spor Tesisinin orada yapılacak olan
Kuzeykent Kent Park’ta bilim sanat merkezi, spor kom-
pleksi, binicilik tesisi ve hipoterapi merkezi, hayvanat
bahçesi, mesire alanı, göl, botanik bahçe, açık hava sah-
nesi, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları bulunacak

n Saraçlar Mahallesinde Kongre ve Kültür Mer-
kezi inşa edilecek. Komplekste kongre ve konferans
salonları, tiyatro ve konser salonları, sergi salonu ve
fuaye ve fuar alanları, teknik birimler, kafe-restoran,
açık hava sahnesi bulunacak

n Vatan Parkı bünyesinde Şelale Kafe’yi de içinde
barındıran belediye sosyal tesis alanı inşa edilecek olup
içinde, Şerife Bacı Aile ve Toplum Yaşam Merkezi, kafe-
restoran, şehir parkı, toplu konut alanı, açık-kapalı oto-
park alanları yer alacak

n Yeni yapılacak Kuzeykent Gençlik Merkezinde
gezi kulüpleri, spor eğitim ve faaliyet alanları, atölye
birimleri, tiyatro ve gösteri salonu, sergi alanı, mini
kütüphane, teknoloji merkezi, konservatuar, çok
amaçlı salon, kayıt stüdyosu bulunacak

n Modern Kent Müzesi oluşturulup, aynı anda bir-
den fazla dilde dinleme, tamamen elektronik gezi, ki-
osklar ile interaktif bilgi alışverişi, sunumlar ile yerli ve

yabancı ziyaretçileri, kent hakkında bilgilendirme, ma-
ketler ve 3 boyutlu görseller ile ziyaretçilere uzağı yakın
etme olanağı sağlanacak.

n Sosyal ve sportif yeni alanlar oluşturulacak. Bu
alanlarda engelli araçları hazır bulunacak ayrıca en-
gelliler için park alanları ve şarj istasyonları kurula-
cak. Kaldırımlar, yürüyen merdivenler, ışıklar engel-
liler için revizyon edilecek

n Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yaşam Kompleksi,
Mahalle Konakları, Modern Kurban Kesim Tesisi inşa
edilecek

n Yeni Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı,
Oyuncak Kütüphanesi, Ücretsiz Wi-Fi Noktaları,
Kastamonu Belediyesi Meslek Eğitim Kursları (KAS-
MEK), Yöresel Ürün Pazarı, Kapalı Pazar Alanları,
İnanç Turizm Merkezi, İstiklal Müzesi oluşturulacak

n Hilal Kart uygulaması ile ihtiyaç sahipleri beledi-
yenin belirlediği iş yerlerinden alışveriş yapabilecek.
Muhtaçlara günde 2 öğün sıcak yemek servis edilecek

n Yeni fuar alanı oluşturulacak. Ahşap Fuarı
uluslararası bir organizasyon haline getirtilecek ayrı-
ca Gastronomi Fuarı da düzenlenecek

n Evde yaşlı, çocuk ve engelli bakım hizmetlerini bu
konunda deneyimli kişiler yapacak

n Kültür Akademisi ile yabancı dil eğitimleri ve-
rilecek, belirli aralıklarla rehber eşliğinde şehir içi ve
şehir dışı kültür gezileri düzenlenecek. Her mahalleye
ihtiyaca göre eğitim konakları açılacak

n Belediyede eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının
karşılanması için ek birim oluşturulacak

n İkametini Kastamonu’ya aldıran üniversite öğ-
rencilerinin, memleketlerine gidiş dönüşlerinde ula-
şım masrafları karşılanacak. Sosyal market vasıtasıyla
ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin kırtasiye
ihtiyaçları giderilecek. Vakıf, dernek ve sivil toplum
kuruluşları harekete geçirilerek eğitim bursu hizmeti
verilecek.

n Genç Girişimci Akademisi ile sanat ve mesleki
eğitim veren kurslar açılacak.

n Kent Kütüphanesi çağın gereksinimlerine göre
tasarlanarak şehir merkezinde yeniden inşa edilecek.

n İnönü Mahallesinde Spor Kompleksi inşa edile-
cek. Kompleksin yanı sıra farklı spor branşları için okul-
larda profesyonel antrenörler eşliğinde eğitim verilecek.

n Yeni yapılaşmanın yoğun olduğu yerlerde eksik
olan dere ıslahı ve rekreasyon çalışmaları tamamla-
nacak

n Futbol kamp merkezi kurulacak hem Kastamo-
nuspor daha modern tesislerde antrenman yapacak
hem de yerli ve yabancı spor kulüplerinin kamp yapma-
sı sağalarak kulübe gelir getirici bir kaynak oluşturula-
cak. 

n Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonuspor
Kulübü iş birliğinde şehri temsil edecek e-spor takımı

kurulacak
n Turizm sektörünün canlanması için “Türkiye’nin

Yeşil Başkenti” unvanı ile yurt içi ve yurt dışında turizm
etkinliği artırılacak

n Şehir merkezinde tek tip tabela uygulamasına
geçilecek

n Şehir içi ulaşımı rahatlatmak ve sağlıklı hayata
teşvik amacıyla bisiklet kiralama sistemi kurulacak

n Kentsel Dönüşüm ihtiyacı olan bölgeler tespit
edilerek bölge bazında projeler hayata geçecek. Temi-
nat sisteminin güvence altına alınmasıyla kimse mağ-
dur edilmeyecek

n İmam Hatip Lisesinin alt tarafında bulunan dere
üzerine köprü yapılacak. Eligüzel Evleri Sitesi, Candaro-
ğulları Sitesi, Mutlular Sitesi, Şeker Evleri, PTT Lojman-
ları gibi yoğun nüfus barındıran bölgeyi Karaçomak
Deresi üzerinden M. Akif Ersoy Mahallesi ile bağlana-
cak. Trafik yoğunluğunu azaltan çalışmalarımız olacak. 

n Daday Kavşağı, Ataç Kent Önü ve Sunta Köp-
rüsü yayalar ve araç sürücüleri için bir çile haline gel-
mektedir. Bu bölgelerde yapacağımız yağmur suyu
drenaj çalışmaları ile bu sorunu ortadan kaldıracağız.

n Daday Kavşağı, Ataç Kent Önü ve Sunta Köprüsü
yayalar ve araç sürücüleri için bir çile haline gelmekte-
dir. Bu bölgelerde yapacağımız yağmur suyu drenaj ça-
lışmaları ile bu sorunu ortadan kaldıracağız.
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MHP kadrolarının belediyeyi 20 yıl
yönettiğini anımsatarak 31 Mart
Mahalli İdareler Seçimlerinde destek
isteyen Galip Vidinlioğlu, “Şehrimizi
güzelleştirmek, gelecek nesillere
yaşanabilir, kültürünü koruyan ve
yaşatan bir kent bırakmak en büyük
görevimizdir. Kastamonu’da da 20 yıl
yerel yönetimde gerçekleştirdiği ve
planladığı projeler ile Kastamonu’ya
damgasını vurmuş olan MHP,
kadroları ve projeleriyle bu göreve
yeniden talibiz” dedi.

Vidinlioğlu: Yeniden
göreve talibiz

Kastamonu TOBB İl Genç
Girişimciler ve Kadın Girişimciler icra
kurulu başkanını seçti  

Kastamonu Ticaret ve Sanayi
Odasında (KATSO) gerçekleştirilen
seçimde Ahmet Cevdet Uyanık TOBB İl
Genç Girişimciler İcra Kurulu
Başkanlığına, Halime Nilgül Şener ise
Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanlığı’na seçildi. Genç Girişimciler
Kurulu Başkan yardımcılıklarına Murat
Mahmutoğlu, Fazıl Cihan Yılmaz ve
Sefa Abayın seçildi. Kadın Girişimciler
Kurulu Başkan Yardımcılıklarına
Meltem Bozkurt, Seda Pehlivan, Bengi
Şener, Münevver Mehpare Abacı
seçildi.

Seçimin ardından konuşan TOBB İl
Genç Girişimciler Kurulu Başkanı
Cevdet Uyanık, Kastamonu ticaretinin
geliştirilmesi için faaliyetler
gerçekleştireceklerini, yapılan
faaliyetleri destekleyeceklerini ve genç
girişimciliğin özendirilmesi için
çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Halime Nilgül Şener yaptığı
açıklamada; Kastamonu’da Kadın
Girişimciliğin özendirilmesi noktasında
faaliyetlerde bulunacağını belirtti. 

Her iki başkanı ve seçilen yönetimi
tebrik eden Kastamonu Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu,
Kastamonu’da genç ve kadın
girişimciliğin özendirilmesi noktasında
her iki kurula çok büyük görevler
düştüğünü belirterek başarılar diledi.

İcra kurulu 
başkanları 
seçildi

Kastamonu Taşköprü Pirahmetli Köyü Merkez
Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan 

Derneğimiz 2. olağan genel kurul toplantısı
17.3.2019 Mart Pazar günü, saat 14.00’da
DERNEK MERKEZİ ATAŞEHİR- İSTANBUL
adresinde aşağıda yazılı gündeme göre
yapılacaktır.
Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde,
ikinci toplantı 24 03 2019 günü aynı gündemle,
aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır. 
Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygıyla rica
olunur. 

TOPLANTI GÜNDEMİ
1-Açılış ve yoklama,
2-Kongre başkanlık divanı seçimi ve başkanlık
divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin
verilmesi,
3-Saygı duruşu,
4-Yönetim Kurulu ve denetleme kurulu faaliyet
raporlarının okunması ve müzakeresi,
5-Yönetim Kurulu ve denetleme kurallarının
ibrası,
6-Kesin hesap bütçesinin ve tahmini bütçenin
görüşülerek onaylanması,
7-Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu asıl ve
yedek üyelerinin seçilmesi,
8-Dilek ve temenniler,
9- Kapanış.

GENEL KURUL İLANI
Kastamonu İli İnebolu İlçesi Deliktaş
Hacıibrahim Köyü ve Çevre Köyleri 

Kültür Dayanışma Derneğinden

Derneğimizin 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı
07.04.2019 Pazar Günü saat 10.00 da Gümüşsuyu
Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi No: 36 Beykoz
İstanbul adresindeki Dernek Lokalinde aşağıda
yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen gün
çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 21.04.2019
Pazar günü aynı gündemle, aynı yer ve aynı saatte
nisapsız olarak gerçekleştirilecektir. Sayın
üyelerimize ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Kongre Başkanlık Divanı Seçimi
3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim
Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi
5-Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu ayrı ayrı ibrası
6-Gelecek dönem bütçesinin görüşülerek
onaylanması
7-Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Asil ve
Yedek üyelerin seçimi
8-Tüzük Tadili yapılması ve 2 madenin
değiştirilmesi 
Tadil edilmek üzere görüşülecek ve oya sunulacak
tüzük maddeleri:
a)Tüzüğün 1. Maddesi b) Tüzüğün 12.Maddesi
9-Dilek ve Temenniler
10-Kapanış

GENEL KURUL İLANI
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Çırpan’a destek

Kastamonu Konfederasyonu, Kastamonu Dernekler Federasyonu ve
Kastamonulular Dayanışma Derneğinin bir araya gelerek organize ettiği
Kastamonulular Eyüpsultan’da Buluşuyor programı yoğun katılımla gerçekleşti. 

Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde
gerçekleşen programa İstanbul Milletvekili Ahmet
Hamdi Çamlı, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı
Adem Koçyiğit, Eyüpsultan Belediye Başkan adayı
Deniz Köken, Kaskon Genel Başkanı H. Selami
Çelebioğlu Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen, Kas-
Der-Fed Genel Başkanı Fatma Kıranoğlu,  AK Parti
Eyüpsultan Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Sevim ve
meclis üyesi  adayları Metin Çırpan, Saibe Kara ve
çok sayıda vatandaş katıldı.  Ufuk Acar’ın
sunumuyla gerçekleşen programda sanatçı Yılmaz
Cesur sahne aldı. 

Köken: İlçemizi ayağa 
kaldırmamız gerekiyor

Eyüpsultan Belediye Başkan
adayı Deniz Köken burada yaptığı
konuşmada “Derneklerimiz, ilçe
genelinde ve başka sorunların
çözümünde önemli rol oynuyor.
Önümüzdeki süreçte il dernekleriyle
birlikte yapılacak görüşmeler
sonrasında seçecekleri bir köyü,
kardeş köy yaparak örnek olacak
çalışmalara imza atacağız. Kastamonu’da bir köyü,
buradaki bir köyümüzle kardeş etmek isteriz.

Kalkınma yerelden başlar. El ele vererek ilçemizi ve
köylerimizi ayağa kaldırmamız gerekiyor. 31 Mart
Yerel Seçimleri birisinin başkan olacağı sıradan bir
seçim olmayacak. Bu seçim Türkiye
Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyıla geçtiği bir seçim
olacak. O yüzden mantıklı hareket ederek ülkeyi
daha yaşanabilir daha güçlü bir seviyeye
çıkarmamız gerekiyor. Devletlerin her yüzyılı sancılı
geçmiştir. Biz de o sancıları yaşıyoruz ama bir
olursak diri olursak bu sorunları rahatça atlatacağız”
dedi.

Çırpan: Teşekkür ediyorum
Eyüpsultan Belediye Meclis Üyesi

Adayı Metin Çırpan ise yaptığı
konuşmada, “Kastamonu Araçlı bir
hemşeriniz olarak sizle bir arada
olmaktan son derece mutluyum.
Uzun zamandır siyaset yaptığım AK
Parti başta olmak üzere, bu süreçte
yanımda olan Kastamonu sivil
toplum camiamızın tüm değerlerine
teşekkür ediyorum. Siyaset ve belediyecilik hizmet
odaklı ve hizmet ettikçe karşılığı alınan bir şeydir.
Bunu peşin olarak bu akşam hemşerilerim bana
ödedi” diye konuştu.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kas-Der Fatih Şubesi
tarafından Fatih Belediye meclis üyesi adayları Şenol
Özdemir ve Selahattin Kara için düzenlenen aday tanıtım
programına katıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde
Kastamonululardan partisine destek isteyen Soylu, “2017
yılında Kastamonulu akillerimizle bir araya gelmiş 16 Nisan
referandumunu konuşmuş ve destek istemiştik. Daha sonra
çeşitli vesilelerle gerek Kastamonu’da gerek İstanbul’da
Kastamonulularla sık sık buluştuk. Ülkemizin demokrasi
sürecini, darbelerle bastırılan sağ sol kavgalarıyla, Türk -
Kürt, Alevi Sünni, Laik- dindar, başı açık-örtülü, nasıl
birbirimize düşürülmek istendiğimizi, fitnelerle fuzuli işlerle
nasıl oyalandırılan bir ülke olduğumuzu konuşmuş, kayıp
yıllar koalisyonlu hükümetleri ifade etmiştik. Sağ olun
destek verdiniz ve Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline
hep birlikte geçtik. Millet olarak geleceğe emin ve sağlam bir
atmış olduk. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de de bu
birlikteliği sürdüreceğimize hiç şüphem yok” diye konuştu.

Kastamonu ve Kastamonululardan övgüyle bahseden
Soylu şöyle devam etti: “Geçtiğimiz 2 yıldan bu yana çok
farklı ve tehlikeli cepheleşmeyle de karşı karşıya kaldık.
Bunu en iyi Kastamonulular bilir. Ülkemin kahraman
memleketlerinden biri ve en çok şehit veren illerimiz
arasındadır Kastamonu. Yüksünmeyen, korkmayan,
cepheden geri durmayan, tarihin maneviyatın kültürün
doğanın bize büyük bir mirasıdır. Hatta sadece Kastamonu
kentimiz değil, insanları da öyledir. Birileri vicdan aramaya
kalksa Kastamonulu kardeşlerimize baksa yeter.  Lütfen bu
güzellikleri ve birlikteliklerinizi çocuklarınıza da bırakın,
bunu da Kastamonu’yu göstererek, gezdirerek o kültürü
yaşatarak yapınız.”

Narin: Hizmet çıtası yükseldi
AK Parti Fatih İlçe Başkanı Seydilerli iş adamı Orhan

Narin’de AK Parti ile hizmet çıtasının yükseldiğini ifade
ederek, “Fatih’te 3 dönemdir gerek Mustafa Demir gerek ise
15 yıldır belediye meclisinde görev yapmaktan onur
duyduğum şu anki belediye başkanımız Hasan Süver dur
durak bilmeden hizmetlere devam ettirdi. Bu hizmetlerin
devam edebilmesi için Cumhur İttifakı adayımız olan
Mehmet Ergün Turan’ı, büyükşehirde ise adayımız sayın
Binali Yıldırım’ı desteklemenizi rica ediyorum” diye
konuştu.

“İnsanlar daha güvenli bir Fatih istiyorlar”
AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün

Turan ise şunları söyledi: “Fatih’in sorunlarını anlamaya ve
tespit etmeye çalışıyoruz. İnsanlar daha güvenli bir Fatih
istiyorlar. Fatih, önümüzdeki 5 yıl içerisinde, İstanbul’un 39
ilçesi içerisinde gençler için sporun ve sportif faaliyetlerin
en çok konuşulacağı ve en çok çocukların sportif alanlara
erişeceği ilçelerden birisi haline gelecek. Önceliklerimiz
arasında otopark sorunu geliyor. Ekibimizle gerekli otopark
sayısını tespit ettik; 14-15 bin kapasiteli otopark lazım. Bunu
yapmak zor bir şey değil, biz bunu yaparız ama arazi
üretmek zor. Çünkü Fatih tarihi bir mekan ama ben şuna
inanıyorum bir şeye inanıyorsan, dertleniyorsan o işi
çözüyorsun hallediyorsun”

31 Mart Yerel Seçimleri çalışmaları kapsamında İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı programda, AK Parti
Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, Fatih Belediye Başkanı
Hasan Suver ve AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı
Mehmet Ergün Turan, Fatih Belediyesi Meclis Üyesi Tacettin
Civriz, Fatih Belediyesi Meclis Üyesi ve adayı Şenol
Özdemir, Fatih Belediyesi Meclis Üyesi adayı Selahattin
Kara, Kas-Der Fatih Şube Başkanı Kemal Kebapçı, Kas-Der
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Ortakçı, Sanatçı
Orhan Canayakın  ile çok sayıda Kastamonulu yer aldı.

Kastamonu Belediyespor, Hentbol Kadınlar
Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında
Yalıkavak Belediyespor’u kendi evinde 46-26
yendi.

Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor

Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını
Kastamonu Belediyespor, 22-16 üstün
tamamladı. Karşılaşmanın rövanşı 16 Mart’ta
Atatürk Spor Salonunda gerçekleşecek.
Ekibimiz galip gelirse yarı finale yükselecek.

İlk çeyrek galibiyetle kapandı

İstamonu Gazetesi ile Derindere
Hastanesi sağlık alanında iş birliği
protokolü imzaladı.

Protokol
kapsamında
Derindere
Hastanesi
İstamonu Gazetesi
aboneleri ve 1.
derece
akrabalarına
muayenede yüzde
25, diş hizmetleri,
medikal estetik,

labaratuvar, radyoloji, fizik tedavi ve
rehabilitasyon hizmetlerinde yüzde 15,
ameliyat hizmetlerinde ise yüzde 10
indirim uygulayacak.

Derindere 
Hastanesi ile 
sağlıkta iş birliği

Çocuklarınıza
gezdirin, yaşatın

Bakan Süleyman Soylu, Fatih’te Kastamonulularla buluştu

Kastamonu
kültürü ve

geleneklerinin
yaşatılması
gerektiğini

vurgulayan
İçişleri Bakanı

Süleyman Soylu
“Birileri vicdan

aramaya kalksa
Kastamonulu

kardeşlerimize
baksa yeter.

Lütfen bu
geleneklerinizi
çocuklarınıza

da bırakın,
bunu

Kastamonu’yu
göstererek,

gezdirerek o
kültürü

yaşatarak
yapınız” dedi.

2019 Yılı Yatırım Programını
değerlendiren Kastamonu Milletvekili
Hasan Baltacı “Kastamonu’ya ayrılan
ödeneğin bir önceki yıl ayrılan
ödenekten yüzde 64 daha az olduğu ve
iktidar tarafından Kastamonu’nun
üzerine çizgi çekildiği görülmektedir”
dedi.

Türkiye genelinde 2019 yılında 2 bin
964 projeye 65 milyar lira ödenek
ayrıldığını anımsatan Hasan Baltacı,
“2018 yılında 582 milyon 139 bin lira
yatırım ödeneği alan Kastamonu’ya
2019 yılı için sadece 213 milyon 95 bin
lira yatırım ödeneği ayırmıştır. Yani
ilimize geçen yılki ödeneğin yarısını
bile çok görmüştür. 2019 yılı yatırım
programı detaylı incelendiğinde ise
213 milyon 95 bin liralık ödeneğin 47
milyon 812 bin lirasının Türkiye Şeker
Fabrikaları Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü’ne ait olduğu ve aralarında
Kastamonu’nun yanı sıra; Ankara,
Elazığ, Eskişehir, Kars, Konya, Ağrı,
Balıkesir, Malatya, Uşak ve Van’ın
bulunduğu 11 ile ayrıldığı
görülmektedir. Yine Kırsal
Dezavantajlı Alanlar Projesi
kapsamında ayrılan 1 milyon 300 bin
lira ödenekte başlı başına Kastamonu
için ayrılmış bir kaynak değildir.
Mersin, Osmaniye ve Sinop’ta bu
ödenekte pay sahibidir. Aslında 2019
Yatırım Programı’nda Kastamonu’ya
ayrılan ödenek 170 milyon lirayı
geçmemektedir” diye konuştu.

İhtiyaçlar çeyrek porsiyon 
ödenekle geçiştiriliyor

İktidarın Kastamonu’nun
ihtiyaçlarını çeyrek porsiyon ödenekle
geçiştirme gayretinde olunduğunu
belirten Baltacı şunları söyledi:
“Maaşını yüzde 26, sarayın ödeneğini
yüzde 233 arttıranlar, şatafat ve
gösteriş içinde gününü gün edenler,
kendi harcamalarından tasarruf etmek
yerine Kastamonu’ya yapılması
gereken yatırımlardan tasarruf etmeyi
tercih etmiştir. Bu rakamlarla
Kastamonu-İnebolu Yolu, Kastamonu
Karabük Yolu, Kırık Barajı Relokasyon
Yolu, Kırık Barajı, Tıp Fakültesi, sahil
tahkimatları ve de köylerimizin her kış
mevsiminde yaşadığı elektrik sorunu
çözülemez. İktidar vekillerinin ve
temsilcilerinin yatırım programına
alınmasıyla övündükleri projelere
konulan 2 bin liralık iz ödenekler ise
bu projelerin akıbetlerinin ne olacağı
hakkında şimdiden bize fikir
vermektedir. Bu kara tabloya rağmen,
çıktıkları kürsülerde Kastamonu’ya
yatırım yağdığını, kaynak aktığını iddia
edenler kendi bekaları uğruna
söylediklerinin doğruluğunu tartmaya
bile ihtiyaç duymamaktadır.”

Kastamonu’nun
üzerine 
çizgi çekildi 
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza
Yerlikaya, Kastamonu’da çeşitli temaslarda bulundu. 

Bakanlıkla ilgili konuları istişare edebilmek için
Kastamonu'ya geldiğini bildiren Yerlikaya şehre
önemli yatırımlar yapılacağını belirterek, "Bir spor
salonumuz, bir de yurdumuza başlayıp
vatandaşlarımızın hizmetine sunma arzusundayız.
Stadyumumuzda ufak tefek eksiklerimiz var.
Milletvekillerimiz ve belediye başkanımız ile birlikte
eksiklikleri tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz.
Bir de olimpiyat hazırlık merkezimiz zamanında
yapılmış ama kısmen yarım kalmış. Onunla ilgili
konuyu da Ankara'ya taşıyıp hızlı bir şekilde neticeyi
alıp merkezi faaliyete sokmanın gayreti içerisinde
olacağız" dedi.

Sporcuların başarısının artmasıyla birlikte devlet
teşvikinin artacağını ifade eden Yerlikaya, geçmişte
tesadüflerle başarıların geldiği dönemler olduğunu
söyleyerek "Geçmişte ailenin özverisi, bir belediye
başkanının sevgisiyle tesadüfen başarılı olan
sporcular vardı. Biz de bu durumu tersine çevirelim
diyoruz. Devletimizin sistemi içinde yetişsin ve
yetiştirsin. Bu yöne doğru gidiyoruz"
değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Kick Boks Şampiyonu Necdet
Şentürk, 33 yıldır ikamet ettiği
Gaziosmanpaşa Şemsipaşa Mahallesinde
muhtar adayı oldu.

Yaklaşık 25 bin nüfuslu mahalledeki
sorunların çözümü için bireysel
uğraşlarının olduğunu anımsatan Necdet
Şentürk, “Çevreme duyarlı bir vatandaş
olarak bu zamana kadar mahallemde
gördüğüm tüm sorunların çözümü
muhatap kurumlara başvurdum. Ancak bir
mahalle sakinin taleplerinin karşılık bulması belli
bir noktaya kadar oluyor. Devletin bir birimi olan
muhtarlık ile yaşadığım mahalleyi güzelleştirmek,
hizmetlerin üst çıtaya çıkmasını sağmak
istiyorum” dedi. 

Devlet kaynaklarının mahallenin ihtiyaçları

doğrultusunda kullanılmasının en büyük
hedefi olduğunu belirten Şentürk, sosyal
alandaki ekonomik şartların
sağlanmasında bireysel katkı sunacağını
da vurgulayarak, “Muhtarlık, devletle
milletin arasındaki köprüdür.  Devletten
yardım almadan yaptırım uygulayacak bir
kurum değildir. Milleti mağdur etmeden,
devletin kaynaklarını adaletli bir şekilde
dağıtılmasını muhtarlık sağlar. Yıllarca
birçok devlet adamının yakın korumalığını

yaptım bu doğrultu da mahallemin ihtiyaçlarını
aracısız olarak aktarabilecek durumdayım.
Mahallemizde gerçek manada sosyal yardıma
ihtiyaç duyan kişilere gerekli kaynakları çevresel
etkimi ve bireysel ilişkilerimi kullanarak
aktarmayı planlıyorum” diye konuştu.

Azalarının demografik yapının göz önünde
bulundurarak her bölgeden etkin kişiler arasından
belirlendiğini de kaydeden Gaziosmanpaşa
Şemsipaşa Mahallesi Muhtar Adayı Necdet
Şentürk 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde
destek isteyerek şunları söyledi: “33 yıldır
Şemsipaşa Mahallesinde yaşıyorum oturduğum
sokakta 18 ağaç dikildi bireysel çabalarım
sonucunda gerçekleşti. Gördüğüm birçok
aksamayı vatandaşlık görevim olarak ilgili
kurumlara titizlikle aktarıyorum.
Gaziosmanpaşa’nın en eski mahallerinden biri
olmasına rağmen Şemsi Paşa’da hala 1976
yılındaki elektrik direkleri duruyor. Yaşanan
aksaklıkları çözüme kavuşturmak için hem
hemşerilerimizin hem de mahalle sakinlerimizin
sandıkta desteklerini bekliyorum.”

Türkiye şampiyonu muhtar adayı oldu

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
(KYK) Genel Müdürü Recep Ali Er ile
Kastamonu'ya gelen Yerlikaya, ilk olarak Mahalli
İdareler Eğitim Merkezini (MİEM) ziyaret ederek
yetkililerden bilgi aldı. Ardından Gazi Stadı'na
giden Yerlikaya, spor salonu yapılması planlanan
alanda da incelemede bulundu. Daha sonra Vali
Yaşar Karadeniz'i ziyaret eden Yerlikaya,
çalışmalar hakkında bilgi aldı. Valiliğin ardından
spor kompleksini ziyaret eden Yerlikaya, burada
sporcularla masa tenisi oynadı. Türkiye Gençlik
Vakfı (TÜGVA) Erkek Öğrenci Yurdu, Hüma Hatun
Kız Öğrenci Yurdu ve erkek öğrenci yurdunu da
ziyaret eden Yerlikaya, daha sonra kentten ayrıldı.

Bakanlık 
yatırımlarını 

inceledi
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Yıl: 7 10 Mart 2019

Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz
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