
İlk sayısı, 1985 yılında okuyucuyla bu-
luşan BELDEMİZ AFYONKARAHİ-
SAR dergisi yayınlandığı günden bu 
yana büyük ilgi görüyor. 

Afyonkarahisar Belediyesi çalışmaları ve 
markalar kenti Afyonkarahisar’ı tanıt-
mak amacıyla yola çıkan BELDEMİZ,   
Afyonkarahisarlılar’ın gücünü her 
daim arkasında hissediyor. Gerek Af-
yonkarahisar gerekse il dışında, aranı-
lan bir yayın haline gelen BELDEMİZ 
AFYONKARAHİSAR, halkın övgü-
süne mazhar oluyor.  

Beldemizi yayınlamaktan dolayı aldığı-
mız kutlamalar, çalışma tempomuzu 
arttırırken, yöneltilen yapıcı eleştiri-
lerde yolumuza ışık tutuyor. Her sa-
yıda bir önceki sayıdan daha zengin 
içerikli olarak hazırlamaya çalıştığımız 
BELDEMİZ AFYONKARAHİSAR, 
sizlerden aldığı güçle yayın hayatını 
sürdürüyor. 

BELDEMİZ AFYONKARAHİSAR’ın  
62. Sayısını sizlere sunmaktan mutlu 
ve gururluyuz. 

ÇEYREK ASRI 

DEVİRDİK
Afyonkarahisar Belediyesi’nin yayın organı 

BELDEMİZ AFYONKARAHİSAR, 
geçmişten günümüze ışık tutuyor. 



TAŞTAN SU 

ÇIKARACAĞIZ

Afyonkarahisar Belediyesi olarak her şeyin 
en iyisini ve güzelini yapacak güçteyiz. 
Kendime ve ekibime güveniyorum. Parasal 

sorunlarımızı çözüyoruz. Hiçbir yerden 5 kuruş gelmese 
dahi hem 2012 hem de 2013 yılı yatırım planlamasını yap-
tım. Yatırımların hepsini de gerçekleştireceğim. Tabiri caiz 
ise taştan su çıkaracağız. Buna mecburuz. Mazeret bulma-
ya hakkımız yok. Halk bize güvenerek oy vermiş, halkımızı 
mahcup etmeyeceğim.

Hesap vermenin de bir erdem olduğu düşüncesiyle 
geçmişte yapılmayan bir uygulamayı başlattım ve her yıl de-
vam ettiriyorum. Düzenlediğim yıllık basın toplantılarında 
Belediye’yi nereden alıp nereye getirdiğimizi anlatıyorum. 
Belediyemizin mali durumu nedir?  Borçları artmış mı? 
Azalmış mı? Araç parkımız gibi birçok konuda hem basın 
mensuplarını hem de halkımızı bilgilendiriyorum. Bu yıl da 
en geç Mayıs ayı içerisinde toplantıyı bizzat yapacağım ve 
üç yılımı değerlendireceğim.

Muhalefete mensup meclis üyesi arkadaşlarımın, ga-
yet nezaketli ve demokratik teamüllere uygun olarak yaptığı 
eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Gerçekten üç yıldır seviye-
li bir muhalefet ortaya koydular. Hayır oyu verdikleri gün-
dem maddelerinde de gerekçelerini en güzel şekilde ortaya 
koyuyorlar. Bundan dolayı kendilerine özellikle teşekkür 
ediyorum.

Oy veren ya da vermeyen herkesin Belediye Başkanı-
yım. Seçimden önce ne yapacağımızı, hangi kaynakla yapa-

cağımızı, hangi projeyi uygulayacağımızı ve nereye yapaca-
ğımızı taahhüt ettim. Halkımız bize inandı, güvendi. Bizleri 
çok büyük bir oy farkıyla Belediye Başkanlığı görevine ge-
tirdi. Biz de seçildiğimiz günden bu yana parti rozetlerimizi 
bir yere bıraktık. Bize oy veren, vermeyen herkesin Beledi-
ye Başkanı olduk. Kapımızı, gönlümüzü ve Belediyemizin 
imkânlarını herkese açtık.

2012 yılı Ocak ayına kadar, Afyonkarahisar 
Belediyesi’nin yönetim anlayışına, yaptığı hizmetlere yö-
nelik eleştiri olmadı, hatta beklenilenin üstünde yapılan 
hizmetler büyük beğeni topladı. Muhalefet partileri eleşti-
recek bir şey bulamama sıkıntısı çekiyordu. Çetin geçen kış 
şartları imdatlarına yetişti. Kış nedeni ile bozulan yollarımız 
kendileri için önemli bir eleştiri malzemesi oldu.  Ben bunu 
doğal karşılıyorum. 

Spor Kompleksi Projesi için ‘Bu proje, hayalden öte-
ye geçemez’ ve ‘Halkımız kandırılıyor’ şeklinde iddialarda 
bulunanlar yanıldı. Seçimi kazandığım hafta kaybeden aday 
‘Bakalım Manchester City Afyonkarahisar’a gelecek mi? 
Göreceğiz’ demişti. Fakat yanıldı. Çünkü Spor Kompleksi 
inşaatı hızla sürüyor.

BAŞKAN 
ç
DAN



 Akarçay’a bu güne kadar 43 milyon lira para harcan-
dı. Bunun 5 milyon lirasını Belediyemiz harcadı. İnşallah 
bu yıl 6 milyon lira daha harcayacağız. Sadece Akarçay için 
Belediyemizin harcayacağı toplam para 11 milyon liraya 
ulaşacak. Hayal denilen Spor Kompleksi’nin maliyeti ise 
51 milyon liradır. Yapımına başladığımız müzemizin ihale 
bedeli 23,6 milyon lira, Tabiat Parkı 10 milyon lira, Arıtma 
Tesisi’nin ihale bedeli 24 milyon liradır. 2011 yılında sade-
ce Afyonkarahisar’ın içme suyu şebekesi için harcadığımız 
para 4,5 milyon liradır. Bunlar basit şeyler değildir. Topladı-
ğımız zaman 100 milyon lirayı geçiyor. 

Yerin altında delinmiş, ilistire dönmüş pik ve asbest 
borular dururken daha öncekilerin yaptığı gibi göstermelik 
kaldırım ya da satih kaplama asfaltlar mı yapsaydık?

Belediye bana, İller Bankası’na 46 milyon lira borçla 
teslim edildi. Göreve geldiğimiz de hiç borçlanmadan bor-
cu ödemeye başladık. Yani daha önce borçlanarak yapılan 
yatırımların parasını ödemeye başladık. 3 yıl içerisinde İller 
Bankası’na ödediğimiz para 30 milyon lirayı buldu ama bir 
baktık ki borcumuz sadece 10 milyon lira azalmış. Çünkü 
ödemelerimizin büyük çoğunluğu faize gitmiş.

Afyonkarahisar’da minibüs hattı satmadan, İller 
Bankası’na ve özel şahıslara borçlanmadan, müteahhitlere 
para takmadan, 2011 yılında 56 milyon lira yatırım yaptık. 
Bunun 6 milyon  lirası Bakanlık yardımı, 50 milyon lirası ise 
tamamen kendi öz kaynaklarımızla yaptığımız yatırımlardır. 
İller Bankası’na ben de borçlanarak yatırım yapabilirdim 
ama geleceğimizi ipotek altına almadım ve almayacağım. 
Çünkü her işimizi gelir ve giderimize göre ayarlıyoruz.  Ayrı-
ca Atık Su Arıtma Tesisi için gönderilen para dışında, 2010 
ve 2011 yılında bana gönderilen bir kuruş para yoktur. 2010 
yılında 26 milyon lira yatırım yaparak rekor kırmıştık. 2011 
yılında kendi imkânlarımızla  50 milyon lira yatırım yaparak 
kendi rekorumuzu egale ettik ve üstelik bunu hiç borçlan-
madan yaptık.

Boşaltılan Devlet Hastanesi’nin yanına zamanında Be-
lediyemizce bir büfe yapılmış. Ben olsam oraya 3 tane ecza-
ne binası yapardım. Üniversite Hastanesi açılalı 15 yıl olmuş 
ve orada 80 bin metrekarelik bir alan var ama değerlendiril-
memiş. Şimdi biz bu alanda yapacağımız yapılardan en az 6 

milyon lira para kazanacağız. Yapacağımız masraf  1 milyon 
lira bile olmayacak. Yeni Hastane karşısında 1 milyon lira 
masrafla 8 tane eczane binası yaptık. Bu eczaneleri toplam 
13 milyon liraya sattık. Yani bir koyduk 13 aldık. Bize bu ka-
dar yatırımı yapacak parayı nereden bulduğumuzu soruyor-
lar. İşte biz, paraları buralardan buluyoruz. İller Bankası’na 
borçlanmak beceri değildir. Ancak bunu gelir ortaya koya-
mayan insanlar yapar. 

 Göreve geldiğimde sadece Karaman Mahallesi’nin alt 
ve üstyapı sorunu yoktu. Bugün biz, yolların bozukluğun-
dan eleştirildik. Fakat bizim alt ve üstyapısını tamamladığı-
mız mahallelerdeki yollarda hiçbir sorun yaşanmadı. Buna 
karşılık bu dönemde hiçbir çalışma yapmadığımız Şeyh 
Şamil, Adnan Menderes Bulvarı, İnönü Caddesi ve Ankara 
Yolu’nda yollar kış şartlarına dayanmadı. 

Ben 3 yılda 31 mahalleyi bitirebildim, 2 yılım daha var 
ve en az 20 mahallenin daha alt ve üst yapısını bitireceğim. 
Bu çalışmalar sırasında biz hala neredeyse 2003 fiyatları ile 
kaldırım ve yol yapıyoruz. Çünkü ‘Belediye’de alacaklarımız 
hemen ödeniyor’ diyen müteahhitler birbirleriyle yarışıyor. 
Keşke bizden önceki dönemlerde de kış şartlarına dayanıklı 
asfalt yapılsaydı da 31 mahallemizde olduğu gibi yol sıkın-
tısını çekmeseydik. 

Belediye Başkanı olarak Afyonkarahisar’ın yolları için 
üst yapısında en önemli üç tesisi; Dekoratif Parke ve Bordür 
Fabrikası, Doğaltaş Mermer Fabrikası ve Asfalt Şantiyesini 
bitirdik. Hizmete açtık. Bu tesislerimiz, özellikle yeni asfalt 
tesisimiz Türkiye’de örnek bir tesis oldu. Bize teslim edi-
len asfalt şantiyesini 50-100.000 liraya satacağım diyorum. 
Kimse talip olmuyor. 2011 yılına kadar ilimize bu şantiye-
den yani değeri 50-100.000 lira olan şantiyeden asfalt veri-
liyordu. Şimdi ise 4.500.000 lira değerinde asfalt şantiyesin-
den asfalt seriliyor. Kalite ve hizmet anlayışımızdaki farkı bu 
durum ortaya koyuyor. Bu üç tesis Belediye’ye kazandırdı-
ğım en önemli eserler arasında yer alacak. 

Görev sürem tamamlandığında, ortaya koyduğum 
eserlerle anılan bir Belediye Başkanı olmak istiyorum.

Bu vesileyle Afyonkarahisar’da yaşayan herkese selam, 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 



YIL: 2012

SAYI: 62

KURULUŞ TARİHİ: 23 Mart 1985

BELDEMİZ AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Belediyesi yayın organıdır.

Afyonkarahisar Belediyesi Adına Sahibi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı 

Burhanettin ÇOBAN

Genel Yayın Yönetmeni

Mehmet SAVAŞ

Yazı İşleri Müdürü

E. Emel SARLIK

Katkıda Bulunanlar

Şükrü ÇUBUK

Ramazan SEYMAN

Ahmet ÇOBAN

Zakire ŞAHİN

Grafik Tasarım

Afyonkarahisar Belediyesi

Basın Yayın Birimi

Baskı & Cilt

İdare Yeri

Afyonkarahisar Belediyesi Basın Yayın Birimi

Tel: 0 272 214 22 23 - Faks: 0 272 213 53 86

Dergimizle ilgili her türlü fikir, öneri ve                                                   
eleştirileriniz için e-posta adresimiz

basinyayin@afyon.bel.tr

Bu dergide yayımlanan tüm yazı ve görseller 

izin alınmak şartıyla kullanılabilir ve 

kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir.

Dergimiz 3 ayda bir yayınlanır.

3000 adet basılmıştır. ISSN 1305-466X

OCAK - ŞUBAT - MART İÇİNDEKİLER

8

10

11

12

13

14

15

18

19

6 Atıksı arıtma tesisi 
hizmete girdi

Rause (Yeniden
Kullanım projesi)

Belediye tarihe 
sahip çıktı

Tuna ve Seyhan
Caddeleri’ne 
yeni düzenleme

Hedef 
150 bin ton asfalt

Araç filosu 
genişliyor

Hobi bahçelerine
büyük ilgi

Afyonkarahisar tarihi
bir hizmete daha 
şahitlik edecek

MASK Çalıştayı’na
ev sahipliği yaptık

Termal turizmde 
dünya yıldızı olacağız

6

10

12

14



20

34

40

25

36

48

28

37

49

52

60

“İşportacılıkta çok yaptım,
İkbal Lokantası’nın karşısında
çok stant açtım”

Başkan Çoban’dan 
öğrencilerle söyleşi

“Bugünü değil, 
geleceği düşünüyoruz”

Yoncaaltı Çarşı ve Otopark
inşaatına devam kararı çıktı

Protokol işadamlarımızı
yalnız bırakmadı

Sanat gönüllülerinden 
mest eden konser

“Hat bütün medeniyetlere
yol gösterir”

Tarım Fuarı umut verdi

“Afyonkarahisar’ı
kimse tutamayacak”

Hamarat eller
hünerlerini sergiledi

Çocuk Korosu’ndan
muhteşem konser

20

25

52

60



ATIKSU ARITMA TESİSİ 
HİZMETE GİRDİ
Akarçay Havzası Koruma Eylem Planı bünyesinde, Çevre ve Orman 
Bakanlığı’nca projelendirilerek Afyonkarahisar Belediyesi tarafından 
yapılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi hizmete girdi.

Afyonkarahisar Bele-
diyesi ile 9 ayrı be-
lediye  ve 10 köye 

hizmet veren arıtma tesisi, 20 yıl 
süre ile işletilmek üzere, Afyon-
karahisar Belediyesi’nin kurucusu 
olduğu Afyonkarahisar İli Atıksu 
Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme 
Birliği’ne devredildi. 

TESİSİN BERTARAF KAPASİTESİ GÜNLÜK 44 BİN METREKÜP

Afyon Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde evsel nitelikli atık 
sular ile ön arıtmadan geçirilerek kanalizasyon sistemine deşarj edilen endüst-
riyel atık sular biyolojik yöntemler kullanılarak arıtılıyor. Günlük 44 bin metre-
küp atık su bertaraf kapasitesine sahip arıtma tesisinde, Afyonkarahisar merkezi 
ile birlikte Salar, Sülün, Nuribey, Erkmen kasabaları ve Ataköy, Akçin, Demir-
çevre, Sadıkbey, Çakırköy köylerinin atık suları arıtılıyor. 
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TARIMSAL SULAMADA DA KULANILABİLECEK

Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince atık su-
lar çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtıldıktan sonra doğaya 
bırakılıyor. Arıtılan atık suların, tarımsal sulamada kullanıla-
bilmesi için birlik tarafından bir proje hazırlanırken, projenin 

hayata geçmesi durumunda, kuru tarımdan 
sulu tarıma geçilerek tarımsal kal-

kınma sağlanması planlanıyor. 
2041 yılına kadar hizmet 

vermesi planlanan tesisin, 
ikinci etabının 2026 yılın-
da devreye alınması plan-

lanıyor. 

BİRLİK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYONU 

SAĞLAYACAK

Birlik Başkanı Burhanettin Çoban, 2010 yılında Mahalli 
İdare Birlikleri Kanunu’na göre kurulan birliğin, arıtma tesisi-
ni işletmekle birlikte, arıtma tesisinden faydalanacak idareler 
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli olduğu-
nu söyledi. Son teknolojik gelişmelere göre yapılan arıtma te-
sisinin, Afyonkarahisar’a kazandırılmasında büyük emeği olan 
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na teşekkür 
eden Başkan Çoban, tesiste arıtılacak atık suların Akarçay’ı ve 
Eber Gölünü kirletmeyeceğini ve bu suların tarımsal sulamada 
yeniden kullanılabileceğini söyledi. 

Afyon merkeze bağlı belde ve 

köylerin atık sularının tamamının 

Arıtma tesisine bağlanması için 

kollektör hatlarının yapımı da  

projelendirildi.
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Afyonkarahisar İli Atıksu Arıt-
ma Tesisi Kurma ve İşletme 

Birliği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Organize 
Sanayi Bölge Müdürlüğü, Afyonkarahi-
sar Bölge Sulama Kooperatifi Birliği ve 

Afyonkarahisar Belediyesi yetkililerince 
hazırlanan Proje, Hollanda Hükümeti 
tarafından “Türk - Hollanda Dostluğu 
işbirliğinde” hibe olarak yapılması plan-
lanlanıyor.

Afyonkarahisar Atıksu Arıtma Te-
sisinde arıtılan atıksuların, dezenfekte 

edilerek Tarımsal sulamada kullanılması 
amacıyla hazırlanan ortak projede; top-
rağın ihtiyacı olan minerallerin karşılan-
ması ve temiz su kaynaklarının korun-
ması için önemli bir “yeniden kullanım” 
projesi olduğu belirtildi.

Tüm dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de sanayileşme, hızlı nüfus ar-
tışı ve kontrolsüz kentsel büyüme, su 
kaynaklarının giderek azalmasına ve 
bununla birlikte atık suların artmasına 
neden olmaktadır. Yaz aylarında yağış 
miktarındaki azalma ve yüksek buhar-
laşma su ihtiyaçlarının önemli miktarda 
artışına, su temininde çeşitli problem-
lerle karşılaşılmasına neden olmaktadır. 
Birleşmiş Milletler; 2025 yılında Dün-
yada yaklaşık 2,7 milyar insanın ciddi 

REUSE 
(Yeniden Kullanım Projesi) 

Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının
Tarımsal Sulamada Kullanılması

Afyonkarahisar Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Tarımsal 
Sulamada Kullanılması amacıyla ortak bir proje hazırlandı.

Övgü COŞKUN

Atıksu Arıtma Tesisi Kurma 
ve İşletme Birliği Müdürü
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bir su sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağını 
tahmin ederek, ülkeleri yeni su yönetimi 
stratejileri geliştirmeye zorlamaktadır. 
Suya olan talep artışı nedeniyle, arıtıl-
mış atık sularla tarımsal sulama, ülkele-
rin su kaynaklarının planlaması ve geliş-
tirilmesinde önemli bir bileşen haline 
gelmiştir. 

Sınırlı su kaynakları ve artan su ta-
lepleri karşısında atık suların geri kaza-
nılması ve yeniden kullanılması konusu, 
sadece yoğun kentsel alanlarda değil, 
aynı zamanda kırsal alanlarda da önem 
kazanarak yaygınlaşmaktadır. Dünyada 
atık suların kullanımıyla ilgili gelişti-
rilmiş ve uygulanmış temel alanlardan 
biri de tarımsal sulamadır. Atıksuların 
tarımsal sulamada kullanılması çevresel 
açıdan güvenilir bir yöntem olup, Top-
rağın su, nütrient, organik madde ihtiya-
cını karşılaması ve temiz su kaynakları-
nın korunması açısından yararlıdır.

Atık suların tarımsal sulamada 
kullanılması özellikle su kıtlığı yaşayan 
ülkelerde önemli bir su kaynağı yönte-
midir. Afyonkarahisar Atıksu Arıtma 
Tesisi çevresindeki tarlalar için önemli 
bir su kaynağıdır.

Hazırlanan projede; Atıksuların 
dezenfekte edilerek tarımsal faaliyet-
lerde kullanılması neticesinde, bölgede 
kuru tarımdan sulu tarıma geçilerek, 

ekonomik açıdan 14 kat gelir artışı sağ-
layacağı öngörülmüştür.

Dezenfekte ünitesinin kurul-
ması sırasında, sulanacak tarım ara-
zileri için sulama projesi hazırlana-
caktır. Sulama Sisteminin kurulması için 
%50-%60 oranında devlet hibesi bulun-
maktadır. Bu durum sulama projesinin 
gerçekleşmesinde önemli bir kolaylık 
sağlamaktadır.

Sulama projesi sırasında sisteme 
‘otomatik gübreleme sistemi’  ilave edi-
lerek tarımsal faaliyetlerde avantaj sağla-
nabileceği düşünülmektedir.

Bölgedeki köylerin oluşturduğu 
sulama kooperatifleri projenin uygulan-
ması ve sahiplenilmesi açısında önemli 
bir partnerdir. Ayrıca sulamanın yapı-
lacağı bölgede Gıda, Tarım ve Hayvan-

cılık Bakanlığınca ‘Arazi Toplulaştırma 
Etüdü’ yapılmakta olup Sulama Projesi 
bu kapsamda önemli bir kaldıraç etkisi 
oluşturmaktadır. Sulama projesi Kırsal 
Kalkınma Projesine dönüşmektedir.

Projeyi değerlendiren Belediye 
Başkanı Sayın Burhanettin Çoban, pro-
jenin bir Geri Dönüşüm Projesi olduğu-
nu, temiz su kaynaklarının korunması ve 
çevre açısından çok önem teşkil ettiğini, 
Akarçay ve Eber Gölünün kirlenmesinin 
önlenerek, Doğal kaynakların korunaca-
ğını belirtmiştir. Projenin, sulama yapı-
lamayan tarım arazilerinde uygulanarak 
sulu tarıma geçilmesinin, Afyonkara-
hisar ilinde ekonomik fayda sağlaması 
açısından ayrıca önemi olduğunu ve 
projenin Afyonkarahisar iline kazandı-
rılması için gerekli desteği vereceğini 
belirtmiştir.
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Taş Medrese’de memleketimi-
zin kimliği olan el sanatları 

ile tarih ve kültürümüzü yansıtan çeşitli 
etkinlikler yapılacak.  

Açılışa hazır

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait 
korunması gerekli kültür varlıklarından 
olan Taş Medrese, geleneksel el sanat-
larının yaşatılması ve kültürel hizmet-
lerde kullanılmak üzere Afyonkarahisar 
Belediyesi tarafından kiralandı. Gerekli 
restorasyon çalışmaları tamamlanan 

mekânda, tarihimiz canlı tutularak, mil-
li geleneklerimiz yaşatılacak. Eskişehir 
Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun 
onayladığı projeye göre restore edilen 
Taş Medrese açılışa hazırlandı. 

Kültürel miras yaşatılacak

Afyonkarahisar’a ait el sanatlarının 
canlandırılacağı Taş Medrese’de keçe-
cilik, bakırcılık, hat kursları, ebru kurs-
ları sergi açılacak. İlimizin yetiştirdiği 
sanatkârlar bu tarihi mekânı atölye ola-
rak da kullanabilecek. Afyonkarahisar 

kültürünün devam ettirileceği muhte-
şem bir gösteri merkezi haline dönüşe-
cek olan Taş Medrese’de kültürel mira-
sımıza sahip çıkılacak.  Afyonkarahisar 
tarihinde bir ilk olan yatırım için 1,2 
milyon lira harcandı. 

Taş Medrese’nin içinde çok sayıda 
tasarruflu klima bulunuyor. Akıllı ısıtma 
ve soğutma sistemlerinin yer aldığı Taş 
Medrese görenleri büyülüyor. Kurumlar 
arası işbirliğinin örneği olan restorasyon 
maliyetinin yüzde 60’nı İl Özel İdaresi 
karşıladı. 

BELEDİYE 
TARİHE 
SAHİP ÇIKTI

Afyonkarahisar Belediyesi ilimizin tarihine sahip 
çıkarak, Taş Medrese’nin restorasyonunu tamamladı. 
Taş Mederese’de keçe sanatı, hat ve Osmanlı 
kursları düzenlenecek. İlimize özgü gezeklerin de 
yapılacağı yapıda tarih, yeniden canlanacak.
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Çalışma öncesi cadde üzerindeki 
yollar, asfalt kazıma makinesi (freze) 
ile kazılarak, parke ve bordür döşen-
mesine elverişli hale getirildi. Bu yıl 
ihalesi yapılarak başlayan düzenleme 
çalışmalarında, her iki cadde de yol ve 
kaldırımlar beton parkeyle döşeniyor. 
Çalışmalarda toplam 30 bin metrekare 

beton parke ve bin 500 metrekare bor-
dür kullanılıyor.

Çalışmaların başladığını gören 
mahalle sakinleri, yol ve kaldırımla-
rının beton parke ile döşenmesinden 
duydukları memnuniyeti  Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban’a teşekkür 
ederek gösterdi.

Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu’na sunulacak bu çalışma, uygun görül-
mesi halinde SİT bölgesinde bulunan diğer ma-

hallelere de örnek teşkil edecek. Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban’ın göreve gelmesi ile birlikte yıllardır el değmemiş ma-
hallelerde başlatılan bu çalışma büyük takdir topluyor.

Yüntaş A.Ş.’ye ait Doğaltaş Mermer Fabrikası’nda 
bazalttan üretilen parke ve bordürler, Efecik 
Mahallesi’nin iki sokağına döşendi.

TUNA VE SEYHAN CADDELERİNE YENİ DÜZENLEME
Sahipata Mahallesi 

Tuna ve Seyhan 

caddelerinde, yol ve 

kaldırım düzenleme 

çalışmaları başladı. 

ÖRNEK ÇALIŞMA
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Nisan ayının ilk haftasında 
asfalt sezonunu başlatan 

Afyonkarahisar Belediyesi, çalışmalarını 
yoğun bir şekilde sürdürüyor. Gazlıgöl 
Caddesi’nden başlayan çalışmalar, şeh-
rin ana arterlerinde yoğunlaşırken, şu 
ana kadar Gazlıgöl, Ambaryolu ve Yeşil-
yol tamamlandı.  Asfaltlama çalışmaları 
sırasında Kurtuluş, Bankalar Caddesi ile 
Ordu Bulvarı sıcak asfaltla kaplanacak.

Tamirat çalışması devam eden Fil-
li Kavşak- Devlet Hastanesi arası, diğer 
kurumların altyapı çalışmalarını tamam-
lamasının ardından sıcak asfaltla kapla-
nacak. Ayrıca, altyapı çalışmaları kısmi 
olarak devam eden İnönü ve Atatürk 
caddeleri ile birlikte,  Jandarma Kavşağı 
ile Karayolları Kavşağı arasında da sıcak 
asfalt serimi yapılacak.

Esentepe ve Fatih mahallelerinin 
bazı yerlerinde de sıcak asfalt çalışma-
sı yapacak olan ekipler, şehrin muh-
telif yerlerinde, özellikle toplu taşıma 
araçlarının güzergâhlarında, yol tamir 
çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl en az, 
150 bin ton asfalt dökmeyi hedefleyen 
Afyonkarahisar Belediyesi, Şeyh Şamil 
Bulvarı’nı sıcak asfaltla kaplayacak.

HEDEF 
150 BİN TON 

ASFALT
Afyonkarahisar Belediyesi tarafından kentte başlatılan 

asfaltlama çalışmaları süratle devam ediyor.  
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ARAÇ FİLOSU GENİŞLİYOR
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Fuar Alanı’nda oluşturu-
lan 111 hobi bahçesi için 
227 kişi başvuruda bulu-

nurken, hak sahipleri kura çekimi ile 
belirlendi. 

Fuar Alanı’nda oluşturulan 111 
hobi bahçesine, 227 vatandaşın başvu-
ruda bulunurken hak sahipleri kurayla 
belirlendi. Belediye Meclis Salonu’nda 
gerçekleştirilen kura çekimine, Beledi-
ye Başkanı Burhanettin Çoban, Baş-
kan Yardımcıları Ayfer Örten, Sabri 
Demirkapu, Park ve Bahçeler Müdürü 
Kasım Baydar ile başvuruda bulunan 
vatandaşlar katıldı. 

Yeni hobi bahçeleri sahiplerini kurayla buldu

BAŞKAN ÇOBAN’A ‘TEŞEKKÜR’

Başkan Burhanettin Çoban’ın kendile-
rine sunduğu bu hizmetten en güzel şekilde 
yararlanmayı planlayan hobi sahipleri sebze 
ve meyveleri kendi yetiştirecek olmanın he-
yecanıyla yaşadıklarını söyledi. Afyonkarahi-
sar Belediyesi’nin bu hizmetinden son derece 
memnun olan vatandaşlar, “Bizlere, doğayla iç 
içe bir yaşam sunduğu için Başkanımıza şükran-
larımızı sunuyoruz” dediler.

Her biri 135 metrekare olan Hobi Bahçe-
leri, 100 lira peşinat, aylık 25 lira taksitle 5 yıl 
süreyle kiraya verildi. Hobi bahçeleri, Mayıs ayı 
başında hak sahiplerine teslim edilecek.

“TALEP OLURSA                              
YENİLERİNİ YAPARIZ”

Seçim öncesi vaatlerden bir ta-
nesinin de hobi bahçeleri olduğunu 
belirten Belediye Başkanı Burha-
nettin Çoban, 2011 yılı içerisinde, 
Devlet Parkı’na 112 hobi bahçesi 
yaparak hak sahiplerine tahsis ettik-
lerini söyledi. Bu kez Fuar Alanı’na 
yaptıkları 111 adet hobi bahçesini 
tahsis edeceklerini kaydeden Başkan 
Çoban, talep olması halinde yeni 
hobi bahçeleri yapmaya hazır olduk-
larını ifade etti.
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Tıbbi ve Aro-
matik Bitkiler 
Merkezi’nin hayata 

geçirilmesi için Afyon Konağı ile 
mezarlık civarında, Belediye’ye 45 
bin metrekare arazinin ifraz edi-
leceğini açıklayan Başkan Burha-
nettin Çoban, projeye Orman ve 
Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu’nun çok ciddi destek verdi-
ğini söyledi. 

“ÇEVRECİ BİR PROJE”

Merkezin çevreci bir pro-
je olduğunu dile getiren Başkan 
Çoban, “Tesis, kendi elektriğini 
kendisini üreten, arıtma tesisleri 
olan ve fazladan ürettiği elektriği 
sisteme verecek şekilde yapılacak. 
Merkezin açık alanında; tıbbi ve 

şifalı bitkiler, kapalı alanında; bu 
bitkilerin tohumları yetiştirilecek. 
Burada aklınıza gelen her türlü 
bitki yetiştirilip satılacak. Ayrıca 
çiçeklerin suyu veya yağı çıkartılıp, 
şişelenerek satılabilecek” dedi.

“BELEDİYE İŞLETECEK”

Tesisi Orman Genel Müdür-
lüğü ile beraber yapacaklarını ifa-
de eden Başkan Çoban, “Biz yerini 
vereceğiz, binayı Orman Genel 
Müdürlüğü yapacak. Projenin 2 ila 
3 milyon liraya mal olması bekle-
niyor. Tamamlandıktan sonra da 
Belediyemiz tarafından işletilecek. 
Merkezde, süs havuzları, sera, kon-
ferans salonu, laboratuvar, teşhir 
merkezleri, yemek salonları bulu-
nacak” diye konuştu. 

“Afyonkarahisar, tarihi bir 
hizmete daha şahitlik edecek”
Afyon Konağı ile mezarlık civarında, Afyonkarahisar 
Belediyesi’ne ait 45 bin metrekarelik alanda Tıbbi ve 
Aromatik Bitkiler Merkezi yapılacak. Projenin hayata 
geçmesi ile birlikte, Afyonkarahisar tarihi bir hizmete 
daha şahitlik edecek.

Başkan Çoban, Tıbbi ve 
Aromatik Bitkiler Merkezi 
projesinin, Özdilek firmasının 
tüm alışveriş merkezlerini 
çizen mimar tarafından 
tasarlandığını söyledi.
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Zafer Kalkınma 
Ajansı’nın SÜKAP adı 
altında kamu kuruluşla-

rına yönelik başlattığı destek programı 
için proje hazırlayan Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetimi ile projede iştirakçi 
kuruluş olarak yer alan Afyonkarahi-
sar Belediyesi arasında anlaşma sağ-
landı. Projenin kısa adı ZEKA tara-
fından kabul edilmesi halinde fabrika 
atıkları ön arıtmadan geçtikten sonra, 
kolektör hattı vasıtasıyla Belediye Atık 
Su Arıtma Tesisi’ne sevk edilecek. İki 
ayrı tesiste arıtılan atıklar daha te-
miz  şekilde, Akarçay Havzası ve Eber 
Gölü’ne dökülecek. 

BELEDİYE OSB İŞBİRLİĞİ

Fabrika 
atıkları 
ön arıtmadan 
geçecek

Afyon Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetimi’nin hazırlayıp Zafer Kalkınma 
Ajansı’nın desteklediği  ‘fabrika atıklarını 
ön arıtmadan geçirilmesi’ projesine 
Afyonkarahisar Belediyesi de katkı verdi.

             

Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban’ın makamında düzenlenen basın 
toplantısında proje ile bilgi veren OSB 
Müdürü Ali Ulvi Akosmanoğlu, pro-
jenin ZEKA tarafından kabul edilmesi 
halinde, ihale ve yapım süreçleri dâhil 
18 ayda tamamlanmasını beklediklerini 
söyledi. OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Bekir Yeşilçay hazırlanan proje sayesin-
de, Afyonkarahisar Belediyesi’nin yükü-
nü hafifleteceklerini söyledi. 

                

Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetimi’nin önemli bir sorun üzeri-
ne proje hazırladığını kaydeden Bele-
diye Başkanı Burhanettin Çoban ise 
Belediye’nin de bu projeye iştirakçi 
kuruluş olarak katıldığını ifade etti. 
Projenin başarıyla ajanstan geçmesi-
ni temenni eden Başkan Burhanettin 
Çoban, ön arıtmayla birlikte özellikle 
Akarçay ve Eber Gölü’nün büyük bir 
oranda kirlilikten arınacağını aktardı.
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Kutlu Doğum Haftası kutlamalarında bu yıl, kar-
deşlik ahlakı ve hukukunun ana tema olarak belirlendiği-
ni belirten Müftü Mustafa Kaya, hafta boyunca bu tema 
üzerine etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. Kutlama 
programına, Afyonkarahisar Belediyesi’nin büyük destek 
verdiğini ifade eden Müftü Kaya, desteklerinden dolayı 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a teşekkür etti.

“DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kutlu Doğum Haftası’nın Peygamber Efendimizi 
daha iyi anlamak adına önemli olduğunu söyleyen Bele-
diye Başkanı Burhanettin Çoban ise bu yıl kutlamalarda 
ana tema olarak belirlenen kardeşlik ahlakı ve hukukunun, 
en iyi şekilde anlaşılması temennisinde bulundu. Başkan 
Burhanettin Çoban, bu tür etkinliklere ellerinden gelen 
desteği verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini 
söyledi. 

Mütfü 
Kaya’dan 

ziyaret

İl Müftüsü Mustafa Kaya, Kutlu Doğum 
Haftası nedeniyle Belediye Başkanı 

Burhanettin Çoban’a ziyarette bulundu. 
Müftü Yardımcıları Ali Abay ve Galip 

Kolcu’nun da katıldığı ziyarette, Kutlu 
Doğum Haftası’na ilişkin sohbet edildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşle-
ri Genel Müdürlüğü’nün 
Afyonkarahisar’ı Mekânsal Ad-

res Kayıt Sistemi’nde (MAKS) pilot bölge seçti-
ğini belirten Başkan Çoban, bu sistem sayesinde 
Afyonkarahisar’da imar haritaları ile imar durum-
larına kolaylıkla erişilebileceğini belirtti. Birçok 
belediyenin bu sistemi yüksek maliyetle tamam-
ladığını söyleyen Başkan Çoban; Konya ve Koca-
eli ile birlikte Afyonkarahisar Belediyesi’nin bu işi 
tek başına başardığını kaydetti. 

KAÇAĞA GEÇİT YOK

Kent Bilgi Sistemi’nin yüzde 95 oranında 
tamamlandığını aktaran Başkan Çoban, “Bu ça-
lışmamızı birçok navigasyon firmasına veriyoruz. 
Artık, Afyonkarahisar’da imar haritası ve imar 
durumları görünüyor. Bu program sayesinde,  
apartman bilgilerine ulaşıp, kimin beyanname 
verip vermediğini görebileceğiz. Yani kaçağa geçit 
vermeyeceğiz. Bununla ilgili 10 personel alarak, 
yeni bilgisayar sistemi kurduk. Afyonkarahisar 
tamamında bizim kayıtlarımızla vergi beyanlarını 
karşılaştıracağız” dedi. 

KENT BİLGİ 
SİSTEMİ’NDE 

İLK ÜÇE GİRDİK
Afyonkarahisar Belediyesi Kent Bilgi 
Sistemi’nde sona gelindiğini açıklayan 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 
Türkiye’de bu sistemi kendi imkânları 
ile kuran üç belediye arasında yer 
aldıklarını söyledi.  
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“KURUMSAL TAASSUPLARA 
YER VERİLMEMELİ”

Çalıştayın açılış konuşmasını ya-
pan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürü Dr. Ahmet Sarıcan, metinsel 
verilerden mekânsal verilere geçiş yap-
ma döneminin geldiğini ve bu döneme 
geçişi MAKS Projesi’nin sağlanacağını 
söyledi. Türkiye’de artık Kent Bilgi Sis-
temi ile bütünleşmiş ortak bir veri taba-
nının oluşturulması gerektiğini belirten 
Genel Müdür Sarıcan, bu projenin bir 
zaruret haline geldiğini ifade etti. Sa-
rıcan, projenin kurumların işbirliği ile 
başarıya ulaşabileceğini belirterek, ku-
rumsal taassuplara yer verilmemesini 
istedi. 

MAKS Çalıştayı’na 
ev sahipliği yaptık

“BÜROKRATİK SORUNLAR 
ÇÖZÜLEBİLİR”

Genel Müdür Sarıcan’ın ardın-
dan, ilimizi tanıtan kısa bir konuş-
ma yapan Vali Vekili Akgün Corav 
ise MAKS Projesi’nin bürokratik 
alanda yaşanan sıkıntıları çözeceği-
ne inandığını söyledi. Çalıştay, Kale 
Yazılım Yöneticisi Ali İnce’nin sunu-
muyla devam etti. Daha sonra, Prof. 
Dr. Tahsin Yomralıoğlu’nun başkan-
lığında, Ali İnce, Onur Söğüt, Murat 
Akdoğan ve İrfan Nuri Karaca’dan 
oluşan proje koordinatörleri tara-
fından, MAKS Veri Modeli başlığı 
altında katılımcılara bilgi verildi.

İlk günkü programında, 
“MAKS Veri Modelleri” anlatılan 
çalıştayın ikinci gününde, “MAKS 
İş Akışı ve Kullanıcı Arayüzleri” ve 
“Yetkili İdare Sistemleriyle Enteg-
rasyon” konuları anlatıldı. Çalıştay, 
yapılan genel değerlendirmeyle 
sona erdi.

9–11 Nisan tarihleri 
arasında Korel Termal 
Otel’de gerçekleştirilen 

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Oluş-
turulması, Çevrimiçi Emlak ve İnşaat 
İzinleri II. Proje Çalıştayı, geniş katı-
lım altında yapıldı. Çalıştaya, Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü 
Dr. Ahmet Sarıcan, Vali Vekili Ak-
gün Corav, Belediye Başkan Vekili 
Mustafa Kumtepe, Belediye Başkan 
Yardımcısı Ayfer Örten, İl Nüfus ve 
Vatandaşlık Müdürü İsmail Hakkı 
Ulu, Kent Bilgi Sistemi çalışması ya-
pan belediyelerin temsilcileri ve çok 
sayıda akademisyen katıldı. 

A. Corav
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Özel söyleşide, 
Afyonkarahisar’ı 
bütün yönleriy-

le anlatan Başkan Burhanettin 
Çoban, Afyonkarahisar’ın termal 
turizmi ile sadece Türkiye’de de-
ğil dünyada da bir numara olma 
yolunda hızla ilerlediğini kaydetti.

Termal turizmin yanı sıra 
Afyonkarahisar’ın mermer sektöründe ileride olduğunu 
dile getiren Başkan Çoban ilimizin sahip olduğu değerleri 
anlattı. Bu değerlerin, Zafer Havalimanı’nın faaliyete geç-
mesiyle daha çok anlam kazanacağını belirten Başkan Ço-
ban, “Afyonkarahisar, termal turizmde dünya yıldızı olmaya 
hazırlanan bir şehirdir. Türkiye’nin en iyi termal tesisleri 
ilimizde bulunuyor. Bir yıl içerisinde açılacak olan uluslara-
rası havalimanı ile sadece termal değil sağlık ve spor turizmi 
de Afyon’un dünyaya açılmasında büyük bir etken olacak” 
dedi. 

Afyonkarahisar Mevlevihanesi’nin Konya’dan sonra 
dünyada en büyük ikinci Mevlevihane olduğunu ifade eden 
Başkan Çoban söyleşinin sonunda özel yaşantısı ile ilgili de 
bilgiler aktardı.

Termal turizmde 
DÜNYA YILDIZI 
olacağız

“
Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban, Denizbank’ın yayın organı 
olan www.belediyedeniz.com isimli 
internet sitesine konuk oldu.

Afyonkarahisar Belediyesi Yardım 
Birimi ile İHH İnsani Yardım Vakfı 

Afyonkarahisar Temsilciliği ortak bir organizas-
yonla ilimizde mülteci olarak yaşayan 100 ailenin 
yüzünü güldürdü. 

Yardım paketleri, Belediye hizmet binası 
önünde gerçekleştirilen programla ihtiyaç sahibi 
mülteci ailelere dağıtıldı. Programa katılan Be-
lediye Başkan Vekili Mustafa Kumtepe, mülteci 
ailelere uzanan yardım ellerinin daha da artması 
temennisinde bulundu. 

İHH İnsani Yardım Vakfı Afyonkarahisar 
Temsilcisi Ahmet Ertürk ise, vakıf olarak hem 
ülke vatandaşlarına hem de mülteci ailelere, el-
lerinden gelen yardımı yapmaya çalıştıklarını 
söyledi. İlimizde yaklaşık bin 500 mültecinin 
yaşadığı belirtilirken, yardım yapılan 100 ailenin 
yardıma en fazla ihtiyacı olan ailelerden oluştuğu 
ifade edildi. 

Mülteci ailelere 
gıda yardımı

Afyonkarahisar Belediyesi Yardım 
Birimi ile İHH İnsani Yardım Vakfı 
Afyonkarahisar Temsilciliği 
işbirliğiyle ilimizde mülteci 
olarak yaşayan 100 aileye 
gıda yardımı yapıldı. 

Mülteci ailelerin çocuklarına da kırtasiye 

malzemesi ve oyuncak dağıtıldı. 
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Demirayak:

İkbal Lokantası’nın 
karşısında çok stant açtım 

İş hayatı ve sosyal yaşamına 

dair açıklamalarda bulunan 

Demirayak, Beldemiz okurları için 

çok özel anılarını da paylaştı. 

İkbal Lokantası’nın karşısında çok 

stant açtım. Yani işin sözü, çok 

mücadele ederek bugünlere 

geldim. Şükürler olsun halimize” 

diyerek Allah’a şükrediyor.
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“Bizim hayatımız daha 
iyi olabilir ya da daha 

kötü olabilirdi. Kaderimiz 
ne varsa onu yaşarız. 
Ben şikâyetçi değilim. 

Allah’a her gün dua ve 
şükrediyorum” diyerek 

hayatının her anında Yüce 
Yaradan’a dua eden Bekir 
Demirayak aynı zamanda 
Afyonkarahisar’ın iyiliksever 

bir insanı olarak kendini 
yardım işlerini adamış 
olarak hayatını yaşıyor.  
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Babasının 

tavsiyeleri ve 

cesareti ile 

iş hayatında 

başarıya 

ulaşan Bekir 

Demirayak’ın 

çalışma ofisinin 

duvarını, 

babasının 

fotoğrafı 

süslüyor.
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Gerekli güvenlik önlem-
lerinin alınması koşu-
luyla onaylanan inşa-

atta çalışmalara kaldığı yerden devam 
ediliyor.

Yoncaaltı Çarşı ve Otopark, Os-
manlı mimarisine göre tasarlanırken, 
Yoncaaltı Camii ile bütünleşecek. 3 
bin 750 metrekarelik alan üzerinde 
11 adet asma katlı dükkan ve 86 araç 
kapasiteli otoparkın yer alacağı inşa-

atın, 2012 yılı Ağustos ayı içerisinde 
tamamlanması planlanıyor. 

Yoncaaltı Çarşı ve Otopark, ge-
rek trafik sorununu çözümü için ge-
rekse bölgenin canlanması için büyük 
önem arz ediyor. Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban’ın 437 araçlık 
Ambaryolu Otoparkı’nın ardından bu 
projeyi de hayata geçirmesi vatandaş-
lar tarafından büyük bir memnuniyetle 
karşılanıyor.

Yoncaaltı Cami 
arkasına yapılacak 

çarşı ve otopark 
için Eskişehir Kültür 
ve Tabiat Varlıkları 

Koruma Kurulu’ndan 
“devam” kararı çıktı.

YONCAALTI ÇARŞI VE OTOPARK 
İNŞAATINA ‘DEVAM’ KARARI ÇIKTI
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Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban’ın davetiyle ilimize ge-

len Ege Ağız Diş Sağlığı ve Diş Hekimle-
ri Derneği gönüllü diş hekimleri, engelli 
bireyleri diş taramasından geçirdi. Ata-
türk İlköğretim Okulu’nda gerçekleşen 
taramada, engelli bireylere diş fırçalama 
yöntemleri öğretildi, acil diş tedavileri 
yapıldı.

İKİNCİ KEZ İLİMİZE GELDİLER

Diş taramasında derneğin kuruluş 
amacı hakkında bilgi veren Ege Üniver-
sitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Sabah, Türkiye 
genelinde bu proje ile 66 bin kilometre 
yol kat ettiklerini söyledi. Türkiye’nin 
her yerinde engelli çocukların ağız ve 
diş sağlığını korumaya çalıştıklarını kay-
deden Ertuğrul Sabah, Belediye Başka-
nı Burhanettin Çoban’ın daveti üzerine 
ikinci kez Afyonkarahisar’a geldiklerini 
söyledi. 

“TAKDİRE ŞAYAN                        
BİR ÇALIŞMA”

Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban ise engelli bireylere, böyle bir 
imkânın sunulmasından duyduğu mut-
luluğu dile getirdi. Ege Ağız Diş Sağlığı 
ve Diş Hekimleri Derneği’nin takdire 
şayan bir çalışmaya imza attığına dik-
kat çeken Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban, dernek yönetimi ile birlikte tüm 
diş hekimleri ve yardımcı personele te-
şekkür etti.

Afyonkarahisar Belediyesi, 
Ege Ağız Diş Sağlığı ve 
Diş Hekimleri Derneği 
işbirliğinde 250 engelli 
birey, ücretsiz ağız ve diş 
taramasında geçirildi.

Belediye Başkanı Burhanettin 

Çoban tedavi olan engellilerle  

yakından ilgilendi. 

Engelli bireylere 
özel diş tedavisi

250 engelliye diş taraması
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Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın maddi 
imkânsızlık nedeniyle dershaneye gidemeyen 
öğrenciler için oluşturduğu Bilgi Evleri hızla 

yayılıyor. Bu arada Belediye Meclis kararı ile Bilgi Evleri’nde 
eğitim alan öğrencilerin başarıya özendirilmesi için yeni bir 

uygulama başlatıldı. 

Belediye Meclisi’nin Nisan Ayı Toplantısı’nda oy bir-
liğiyle alınan karara göre, SBS ya da LYS’de il genelinde ilk 
300’e girme başarısını gösteren Bilgi Evi öğrencilerine, di-
züstü bilgisayar ile birlikte 750 lira para ödülü verilecek. 

BAŞARIYI TEŞVİK

İLK 300’E GİREN 
BİLGİSAYARI 
KAPACAK

Afyonkarahisar Belediyesi, SBS ya da LYS’de il         
genelinde ilk 300’e giren Bilgi Evi öğrencilerine, 
dizüstü bilgisayar ile 750 lira para ödülü verecek.

BAŞARILI 
ÖĞRENCİLERİ 
333 BİSİKLET 
BEKLİYOR

Belediye Mecli-
si kararına göre 
2011–2012 öğ-

renim yılı sonunda, sınıfını 
teşekkür ya da takdirname bel-
gesi alarak geçen 333 öğrenci 
bisikletle ödüllendirilecek. İl-
köğretim ve lise öğrencilerini 
kapsayan bisiklet ödülü, aile ge-
liri 850 liradan az olan başarılı 
öğrencilere verilecek.

Bu uygulamayla bisiklet 
kullanımını yaygınlaştırarak 
daha sağlıklı nesiller yetişmesini 
amaçlayan Afyonkarahisar Bele-
diyesi, geçen yıl 320 öğrenciye 
bisiklet dağıtmıştı. Afyonkara-
hisar Belediye Meclisi Nisan ayı 
Toplantısı’nda teklif maddesi 
olarak gündeme alınan ödül uy-
gulaması meclis üyeleri tarafın-
dan oy birliğiyle kabul edildi. 

2011 yılında maddi durumu iyi olmayan 320 öğrenciye bisiklet dağıtan 
Afyonkarahisar Belediyesi, aynı uygulamayı bu yıl da devam ettirecek.
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Afyonkarahisar’lı ünlü 
Hattat Orhan Altuğ, 
hat sanatını ve sa-

natın yaşamındaki yerini Beldemiz 
Dergisi’ne anlattı. Hat ile 
birlikte hayatının tamamen 
değiştiğini dile getiren Or-
han Altuğ, “Ben işine âşık bir 
insanım, bugün mutluysam 
ve yaşamdan zevk alıyorsam 
bunu Hat sanatına borçlu-
yum” dedi. Hattın bambaşka 
bir ufuk olduğunu vurgula-
yan Altuğ; “Bunun sebebi o 
içeriğindeki manadır. Dünya 
ile bağlantıya geçtiğiniz an 
çizgi eğrilmeye başlıyor” diye 
konuştu. 

“SANATKâRLIK                            
AİLEDEN GELİYOR” 

Sakarya Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi Hat Ana Bilim Dalı Baş-

kanı Hattat Orhan Altuğ, sanatkâr 
bir aileden geldiğini belirterek hat 
sanatıyla nasıl tanıştığını anlattı. 
Sanatkârlığın dededen geldiği ifade 

eden hemşerimiz Or-
han Altuğ, “Ailemde 
birçok sanatçı bulunu-
yor. Dedem, amcam-
lar, halamlar babam 
sanata temayülü olan 
bir aile. Resim yetene-
ği dedem rahmetli ve 
amcamda çok iyiydi. 
Böyle genetik bir sil-
sile var. Mesela babam 
da yazı sevdalısıdır” 
diye konuştu. 

“Hat bütün medeniyetlere yol gösterir” 

“Dünya ile bağlantıya 

geçtiğiniz an, çizgi eğrilir”
“Sanata kucak açan 

bir iktidar var” 

Çiçek 
formunda 
Allah
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“BABAMIN TAvSİYESİ             
ETKİLİ OLDU” 

Hat sanatına girişinde babası-
nın etkili olduğunu belirten Orhan 
Altuğ, babasının tavsiyesi üzerine 
Üniversite’de hat bölümünü tercih et-
tiğini söyledi. Altuğ şöyle devam etti; 
“Üniversiteye girerken grafik bölümü-
nü düşünerek yetenek sınavlarına git-
tim, ancak üniversitenin tanıtım form-
larında Geleneksel Türk El Sanatları 
Bölümü’nde Hat Ana Sanat Dalı’nın da 
eğitim verdiğini görünce babamı ara-
dım ve sordum. Hat sanatına müthiş 
düşkün ve birebir uygulamaya çalışan 
bir insan olan babam ‘grafik yerine hat 
bölümünü düşün’ dedi. Nedeni sordu-
ğumda ise ‘Bu ülkede yeterince grafiker 
yetişiyor zaten ama hat sanatçısı yetiş-
miyor’ diye cevap verdi”

“HOCAM                                   
MEHMET MEMİŞ,              

DüNYANIN SAYILI                                           
SANATçILARINDAN”

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 
GSF Geleneksel Türk El Sanatları Hat 
Ana Bilim Dalı’ndan mezun olan Hat-
tat Orhan Altuğ, girdiği sınavda gös-
terdiği başarıyla Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi 
olarak iş hayatına başladı. Üniversite’de 
hat sanatıyla daha çok işli dışlı oldu-
ğunu ifade eden Orhan Altuğ, “10 yıl 
Çanakkale’de görev yaptıktan sonra 
kendimi bu alanda daha çok gelişti-

rebileceğim, Sakarya Üniversitesi’ne 
geçtim. Oradaki bölümüm tamamen 
Geleneksek Türk El Sanatları bölü-
müydü ve hat sanatına daha çok za-
man ayırabilecektim. Burada benim 
için çok değerli olan Mehmet Memiş 
hocam ile tanıştık. Kendisi sadece Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin değil, tüm İslam 
Medeniyeti’nin tanıdığı bir isimdir. 
Onunla ilk görüşmemizden sonra onun 
tedrisatından istifade edebileceğimi 
bana söylediğinde dünyalar benim ol-
muştu. Hocamla uzunca bir süre çok 
yoğun bir tempo ile çalışmaya başladık” 
dedi. 

“SANATTA FEDAKâR         
OLMAK GEREKİYOR” 

Hat sanatının her gün belli bir sü-
reyi ona ayırmayı beklediğini dile geti-
ren ünlü Hattat Orhan Altuğ, bazen bir 
gün bile yazmadığınızda melekenizin 
kaybolabileceğine dikkat çekti.  

Bilgisayar teknolojisine hâkim, 
grafik programlarını kullanabilen, tek-
nolojiyi de takip eden bir insanın sa-
dece hat sanatını çalışmasının çok zor 
olduğunu ifade eden Altuğ şöyle devam 
etti; “Bu yüzden bu geçiş süresini biraz 
daha yavaşlatarak atlatmak üzereyim. 
Çünkü bana dokunan her şeyi uzaklaş-

tırmaya çalışıyorum. Yapamayacağımı, 
vaktimin olmadığını söyleyerek redde-
diyorum. Çoğu zaman bana zarar ve-
receğini bilsem de yapıyorum. Çünkü 
sanatta fedakâr olmak gerekiyor. Sanat 
kendisine başka bir eş istemez. Sanat 
bir evlilik gibidir. Hayatın sadakat ol-
duğunu, Allah’a sadık kalacak kullar 
olduğumuzu düşündüğümüzde sanat 
da kendisine sadık bir sanatçı bekliyor”

“SANATTA USTA çIRAK 
İLİŞKİSİ MAKSİMUM             

SEvİYEDE”

Sanatına sadık bir sanatçının ba-
şarıyı elde edebileceğini vurgulayan 
Orhan Altuğ, sanata bakış açısının 
Sakarya’da değiştiğini dile getirdi. ‘Bu-
gün eğer Sakarya Üniversitesi’nde ça-
lışıyorsam, mutluysam, hayatımın her 
alanında da mutluluğu yakalayabiliyor-
sam bu hat sanatındaki sürekliliğimden 
kaynaklanıyor’ diyen Hattat Orhan 
Altuğ; “Hocaya intisap etmeden bu 
işin gelişmeyeceğini bilen bir insanım. 
Mehmet Memiş Hocamı bulduğum 
anda hayatımdaki tüm konuları danıştı-
ğım büyük bir tecrübe oldu benim için. 
Allah razı olsun Hocamdan. Sanatta 
usta çırak ilişkisinin mecburiyeti Hat 
sanatında en maksimum seviyede yaşa-
nıyor” ifadelerini kullandı.  

Kelebek Formunda Allah
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“AŞK OLMADAN                      
MEŞK OLMAZ”

Kendisini işine âşık bir insan ola-
rak tarif eden Hattat Orhan Altuğ, “Aşk 
olmadan meşk olmaz. Hat sanatının sa-
dece çizgiden yazıdan ibaret olduğunu 
düşünen yanılır. Hat sanatı arka planın-
daki felsefe, içerisindeki mana ve bütün 
medeniyetlere yol gösterici kimliği söz 
konusu olduğunda ondan değil nefret 
etmek, sıkılmak ona daha çok sarılma 
mükellefiyetiniz oluşuyor. O yüzden 
hat bambaşka bir ufuktur. Bunun se-
bebi o içerindeki manadır. Dünya ile 
bağlantıya geçtiğiniz an çizgi eğrilmeye 
başlıyor. Çünkü siz metafizik bir olguyu 
yazıyla insanlara sunuyorsunuz. Belli 
bir disiplin var. Hocaların öğretisinde o 
katı kural devam ediyor” dedi. 

“AK PARTİ HüKüMETİ İLE 
BüYüK İvME KAZANDI”

Son dönemde ülkemizde hat sana-
tında ciddi bir gelişme olduğunu ifade 
eden 1980’li yıllarda yetişen hattatların 

bugün genç nesillere müthiş bir aktarı-
mı olduğunu söyledi. Hattat sayısında 
da artış meydana geldiğini belirten Al-
tuğ şunları söyledi; “Sanatçı sayısında-
ki artış çok güzel bir şey. Beraberinde 
AK Parti’nin hükümet politikalarından 
birisi de kültürüne sahip çıkma adına 
kurulmuş. Özellikle meslek edindirme 
kurslarını yerel yönetimler üzerinden 
hareketlendirdiğinden bu yana bu ülke 

çok ciddi sanatkârlara kavuştu. Sanat-
ta bilinçlenen kendi özünden istifade 
eden sadece 600 yıllık bir dilimi atıp 
ondan önceki geçmişe sahip çıkmaya 
çalışan bir sanat anlayışından uzaklaşıp 
sanatı komple kucaklayan bir nesil ye-
tiştirme hedefini gözetti. Bunu herkesin 
kabul etmesi lazım” 

“SANATA KUCAK AçAN 
BİR İKTİDAR vAR” 

Mevcut dönemde sanata ve sa-

natçıya sahip çıkıldığını ifade eden 

Hemşerimiz Orhan Altuğ, “Bu ülkenin 

insanına kendi sanatını, kendi inandı-

ğı sanatı tekrar sunma ve izleme fırsatı 

verdi. Şuanda kesinlikle sanata sahip 

çıkılıyor. Hangi görüşte olursanız olun 

bütün sanat etkinliklerine kucak açan 

bir iktidar var. Hani söyleniyor; AK Par-

ti Hükümeti geldi yollar müthiş düzel-

di, otobanlar yapılıyor, ulaşım kolaylaştı 

bunlar konuşuluyor hep ama biz şunu 

çok net söyleyebiliriz sanat da destekle-

niyor şu anda” diye konuştu.  

Müsenna El-Aziz
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“NESİLLER ARASI BİLİNç 
AYRIŞMASI vAR”

Bilgisayarla büyümeyen bir nes-
lin şuanda ebeveyn durumunda oldu-
ğuna dikkat çeken Altuğ, tamamen 
bilgisayarla büyüyen çocukların ise 
yeni nesil olduğunu söyledi. Bir bilinç 
ayrışması ile karşı karşıya olunduğunu 
ifade eden Altuğ, “Farklı bir pencere 
bakışı var. Gerçi bu kuşak çatışması 
her zaman yaşanmıştır ama bu sefer 
bu hat çok keskin. Dolayısıyla bu hattı 
belli noktaya getirmek, belli bir uyum 
sürecine getirmek zaman alacaktır. Bu 
sadece Türkiye’de olan bir şey değil, 
tüm dünyanın problemi şu anda. Ama 
en önemli unsur, eğitim politikalarının 
da yeniden düzenlenmesidir. Mesela 
okul öncesi eğitimin ehemmiyetini şu 
dönemde çok net görüyoruz. Zorunlu 
oldu, ailelerin güncel yaşam aktiveleri 
arttı. Eskisi gibi evde oturma dönemi 
bitti. Dışarıda hayatı kovalama ve kendi 
rızkını kendin kazanma gibi bir mecbu-
riyeti var. Kazanılan paralar artık yetmi-

yor, çünkü yaşam standardı da yükseldi. 
Aileler artık buna göre hareket ediyor. 
İşte bu ayrışmalarda yorulma çok olur. 
Akşam ailenin çocukla ilgilenme sevi-
yesi düşüyor. Burada kayıplar var as-
lında yeterince takip edemiyorsunuz 
çocuğu. En büyük sorunu üniversite 
de yaşıyoruz. Çünkü üniversite öğren-
cisi ailesi tarafından takip edilemiyor. 
Şu söyleniyor ‘gençtir yapar’ bu yanlış 
bir tutum. Çocuklarda sınırlarını aşma 
çabası var. Hâlbuki sınırlarını kontrol 
etmeyi öğrettiğiniz bir çocuk çok ciddi 
başarıları imza atabilir. Biz bu ayrışmayı 
sürdürülebilir bir uyuma dönüştürdü-
ğümüz an ülkenin eğitim seviyesi de 

yükselecek. Bugün dikkat edin polis 
memurları bile artık üniversite mezunu. 
Çünkü toplumla olan diyalogu gelişsin 
diye Emniyet Personeli de çok değişti. 
Yani eskisi gibi gerçekten korkulan bir 
durum yok” dedi. 

“AFYON’DA BU İŞLER             
BAŞARILIR” 

Halkın bilinçlenmeyi beklediğini 
ifade eden Altuğ, insanın hizmet ettiği 
sürece gelişeceğini belirterek şunları 
söyledi; “Bize ihtiyaç duyulduğun-
da, şartlar yerine getirildiğinde biz bu 
desteğimizi çok net bir şekilde ortaya 
koyarız. Afyonkarahisar değil istedi-
ğiniz yerde bu başarı elde edilebilir.                                
Köy okulu denilebilecek bir yerde 
yüksekokulda hocalık yaptım. Bugün 
o okuldan mezun olan arkadaşlarım 
birçok ilde üniversite hocasıdır. Siz ne 
veriyorsanız onu alırlar. Afyonkarahisar 
bu anlamda doğru yolda. Olay kavran-
mış hedefler belirlenmiş, çok ciddi bir 
Bakan desteği var. Belediye’nin müthiş 
desteği var.  Üniversitenin desteği var 
ve güzel bir işbirliği var. Afyon’da bu iş-
ler başarılır yeter ki adım atılsın ve biz 
gidiyoruz gelin denilsin. Karahisar-i 
çıkartmış bir memleket. Bu kentin ev-
liyası, uleması, bu kentin yetişmiş genç 
beyinleri, bugünün Türkiye’sini yöne-
ten Süleyman Demirelleri, Ahmet Nec-
det Sezerleri, İsmail Hakkı Karadayıları 
böyle büyük beyinleri çıkartmış bir Af-
yon çıkartmaya devam edebilir. Afyon 
sadece halkına güvendiğini göstersin. 
Ve uygulama yapsın, eleştirmeden, des-
tek vererek…” 

Celi Sülüs Tevbe Suresi 18. Ayet
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“Afyonkarahisar için 
desteğe hazırız”

BAŞKAN ÇOBAN’A DARICA’DAN DAVET

Ziyaret sonunda, Darıca-Gebze Afyonkarahisarlılar Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Numan Benek tarafından, Belediye Başkanı Burhanettin 

Çoban’a geçen yıl katıldığı etkinlikte çekilen fotoğrafı hediye edildi.  
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85 AKÜLÜ ARAÇ DAHA DAĞITILACAK
Belediye 

engelleri 

kaldırıyor 

MUHTAR FEDERASYONU’NDAN ZİYARET
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“EKİP+PLAN+PROGRAM= 

BAŞARI”

BAŞKAN ÇOBAN’DAN ÖĞRENCİLERLE SÖYLEŞİ
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BAŞKAN ÇOBAN’A TEŞEKKÜR

Söyleşi sonunda Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ayhan 
Taşman, Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban’ı ağırlamaktan duydukları mem-
nuniyeti dile getirdi, teşekkür etti. Söy-
leşi sırasında Başkan Çoban tarafından 

öğrencilere lokum ikram edildi. Daha 
sonra okul yemekhanesinde öğrenciler-
le birlikte öğle yemeğinde buluşan Baş-
kan Çoban’a çıkışta Doğal Yapı Tekno-
lojileri öğrencileri tarafından hazırlanan 
mermerden hazırlanan isimlik hediye 
edildi. 
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Protokol 
işadamlarımızı 
yalnız bırakmadı

BAŞKAN ÇOBAN 
TDBB YÖNETİMİNDE
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Afyonkarahisar 

Belediyesi, Ticaret ve Sanayi 

Odası, Ticaret Borsası ve Türkiye 

Ziraat Odaları Birliği’nin katkılarıyla 

düzenlenen 1. Tarım Hayvancılık ve 

Tarım Teknolojileri Fuarı, gelecek 

yıllar için umut verdi. 

TARIM FUARI UMUT VERDİ

Protokol mensupları tarafından fuarın 

açılış kurdelesi kesildi, stantlar gezildi. 
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ZABITA’DAN SIKI DENETİM

Zabıta ekipleri, denetledikleri işyerlerinde çalışan personelin, 

kişisel temizlik kurallarına uyup uymadığını da kontrol etti.

Korsan oto galericilik 

ÖNLENECEK
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ZABITA’YA 
SON MODEL ARAÇ 

HURDA ARAÇLAR TOPLANIYOR
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“BUGÜNÜ DEĞİL, 
GELECEĞİ 

DÜŞÜNÜYORUZ”
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HEDEF SİNEKSİZ YAZ

MİNİK ELLER, FİDAN DİKTİ
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İŞÇİLER KURA İLE 
BELİRLENDİ

ASANSÖRLERİN BAKIMI İÇİN 
PROTOKOL İMZALANDI

Asansörlerin yıllık kontrol protokolu, Belediye 

Başkanı Burhanettin Çoban ile Makine Mühendisleri 

Odası İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı  

Mühendis Yıldırım Göbel arasında imzalandı.
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YÜNTAŞ BÜFELERİNDE 
EKMEK 45 KURUŞ

PAZAR YERİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ
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“SEVGİLİ DOKTOR” 
HASTALARINA VEDA ETTİ
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TRT BELGESEL KANALI 
AFYONKARAHİSAR’I TANITTI
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İTFAİYE, 
ÖĞRENCİLERİ 
EĞİTİYOR
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SANAT GÖNÜLLÜLERİNDEN 
MEST EDEN KONSER
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“AFYONKARAHİSAR’I 
KİMSE TUTAMAYACAK”
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, TGRT’de yayınlanan 

“Memleketim” isimli gezi programının konuğu oldu. 
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BİRLİKTİR’DEN GENÇLERE ÖĞÜT

“SADECE KARTVİZİT 
BAŞKANI OLMAYIN”
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EMNİYET KEMERİNE BAŞKAN TEŞVİĞİ
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HAMARAT ELLER 
HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

73 yarışmacının katıldığı yarışmada, jüri üyeleri 

birbirinden leziz yemekleri değerlendirmede zorlandı.
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TAŞPINAR’IN SON SAYISI 
OKUYUCUYLA BULUŞTU

BAŞKANLAR

STRES ATTI
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BELEDİYESPOR 

BİRİNCİLİĞİ KAPTIRMADI
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BAŞARILAR MÜNEVVERE
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KUTLU DOĞUM HAFTASI’NA 
COŞKULU FİNAL

Müftü 
Kaya

M. Emin 
Yıldırım
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ÇOCUK KOROSU’NDAN 

MUHTEŞEM KONSER
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Yasin 
Tugan

Ayfer 
Ölmez
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BİLGİ EVİ ÖĞRENCİLERİ 
GÖNÜLLERİ FETHETTİ
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Mutlu Günlerimiz
Belediyemiz personeli OCAK-ŞUBAT- MART aylarında hayatının önemli anlarını yaşadı. 

EMEKLİ OLANLAR: Mehmet Selman, Mehmet Yiğit

ÇOCUĞU OLANLAR: Ali Kara, Yasin Demir, Serkan Karakaya, Mevlüt Gül, Recep 

Dinler,Ayhan Karademir, Fatih Oğuz, Kadir Akkaya, Abdurrahman Cermen,

Hasan Hüseyin Azat, Kamil Şahin, Beytullah Menteş

LALELER AFYONKARAHİSAR’I

ÇİCEK BAHÇESİNE ÇEVİRDİ
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