
BAŞKAN 
çDAN

DESTAN YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Belediye Başkanlığı görevimde, üç yılı geride bıra-
kırken, seçim dönemimde vaat ettiğim projelerin birço-
ğunu yerine getirmenin, birçoğuna da başlamış olma-
nın mutluluğunu yaşıyorum. 

Üç yıllık süreçte yaptığımız çalışmalarla 
Afyonkarahisar’a yeni bir vizyon kattığımız ve ‘ne-
reden nereye’ taşıdığımız aşikardır. Ayrıca, ‘ilk kez 
projeleriyle halkın karşısına çıkmış bir başkan’ olarak, 
vaatlerimizin sözde değil özde olduğu halkımızın ma-
lumu ve tabiki takdiridir. 

Ayrıca tüm çalışmalarımızı, ‘hiç borçlanmadan’ 
yapmış olmamıza karşılık, bizden önceki dönemlerde 
yapılan hizmetler için İller Bankası’ndan alınan kre-
di borçlarını ödemiş olmamız, hizmetlerle dolu üç 
yılın önemli bir ayrıntısıdır. Açıkça ifade etmek ge-
rekirse, üç yılda 105 milyon TL yatırım yaparken, 
sadece İller Bankası’na 22 milyon TL borç ödedik. 
Bu yıl da yine hiç borçlanmadan 40-50 milyon ci-
varında yatırım yapmayı planlıyoruz. 

Yatırımlarımızla ilgili bize sıkça sorulan soruların başın-
da, ‘bu kadar yatırıma nereden kaynak bulduğumuz’ geliyor. 
Daha öncede açıkladığımız gibi yatırımlarımızın en önemli 
kaynağı, ürettiğimiz akıllı politikalar ve israfı önleyerek, geli-
rimizi arttırmak için aldığımız tedbirlerdir. 

Yatırımlarda biz güç veren en büyük düşünce ise 
‘Afyonkarahisar’ın mensubu ve bu toprakların insanı ol-
duğumuzu hiçbir zaman unutmamış’ olmamızdır.  Seçim 
kaygısından uzakta, gerçekten yapılması gereken yatırım ve 
hizmetleri yapıyoruz. Bu yüzden yapılması kolay olan çalış-
maları değil de zor olan çalışmaları yapıyoruz. Altyapı ve üst-
yapı çalışmalarında aldığımız eleştirilere rağmen, doğruluğu-
na inandığımız bu çalışmalara devam ettik ve etmeye devam 
edeceğiz. Kaldı ki altyapı çalışmalarında, yeraltından çıkan 
ilistire dönmüş borular, yaptığımız işin doğruluğunu gözler 
önüne seriyor.

Üstyapı çalışmalarını da büyük bir kararlılık ve azimle 
sürdüreceğiz. Bu seçim döneminin sonunda şehrimizin yüz-
de 70’inde yol ve kaldırım sorunu bırakmayacağız. Şu ana 
kadar 30 mahallemizin alt ve üstyapısını bitirdik. Bu yıl ve 
gelecek yılla birlikte bunu 50 mahalle veya üstüne çıkarmayı 
hedefliyoruz. Kurduğumuz asfalt şantiyesi, beton parke ve 
bordür fabrikası, doğaltaş fabrikası ile birlikte şehrimizin yol 
ve kaldırım sorunlarını tek tek çözmeye devam edeceğiz. 

Sevgili hemşehrilerim, merak etmesinler, Afyonkara-
hisar emin ellerde. Çünkü Afyonkarahisar’da uyum var. Ba-
kanı, milletvekilleri, bürokratları, yerel yöneticileri, medya 
organları ve sivil toplum kuruluşları muhteşem bir uyumla 
çalışıyor. Bu uyum; bereket, güven ve hizmeti beraberinde 
getiriyor ve her şeyin en iyisine layık olan halkımıza yeni hiz-
metler yapmak için yoğun mesai harcıyoruz. 

Hizmet yolundan bizi hiç kimse alıkoyamaz. Biz yatı-
rım ve hizmette rekor kırmaya, hiç durmadan koşmaya de-
vam edeceğiz. 
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veya İller Bankası’na borçlanmadan, 
tamamen kendi kaynaklarımızla 57 
milyon lira yatırım yaptık. 2012’nin 
ilk 4 ayında yaptığımız yatırımla bir-
likte şu ana kadarki görev süremizde 
105 milyon TL yatırım yaptık. Ayrı-
ca, 2008 yılında 52 milyon lira olan 
gelirlerimizi, 2011 yılında 110 milyon 
liraya çıkarttık” diye konuştu. Afyon-
karahisar belediyeleri içerisinde ilk 
defa memurları ile toplu sözleşme ya-
pan bir belediye olduklarına da dikkat 
çeken Başkan Çoban, memurlara; kırta-
siye, okul yardımı ve bayram ikramiyesi 
ile birlikte ortalama 180 lira ek ödeme 
yaptıklarını kaydetti.

“ÜLKENİN EN GÜZEL 
ASFALT ÜRETİM 

TESİSİNİ KURDUK”
Asfalt ve parke çalışmalarıyla ilgili 

uzun soluklu bir sunum yapan Başkan Burhanettin Çoban, 
ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi’ne kurdukları Asfalt Üre-
tim Tesisi hakkında bilgi verdi. Kurulan tesisin, Türkiye’nin 
en güzel asfalt üretim tesislerinden biri olduğunu vurgulayan 

Başkan Burhanettin Çoban, “Saatte 
60 ton asfalt üretebilen ve fuel oil ile 
çalışan şehre 13 kilometre uzaklık-
taki eski asfalt şantiyesinin yerine, 
Organize Sanayi Bölgesi’ne saatte 
200 ton asfalt üretebilen, doğal-
gazla çalışan Türkiye’nin en güzel 
asfalt tesislerinden birini kurduk. 
4,5 milyon liraya mâl olan bu te-
sisi, Organize Sanayi Bölgesi’ne 
kurmamızdan dolayı elektriği 
yüzde 27 daha tasarruflu kul-
lanıyoruz. Şantiyemizin şehir 
merkezine yakınlığı nedeniyle 
de nakliyeden de ciddi oranda 
tasarruf elde ediyoruz” dedi.

“KENDİNİ 
AMORTİ EDİP,                              

BİZİ KÂRA 
GEÇİRECEK”

Yeni kurulan tesiste bu yıl, 150 bin ton asfalt üretip ser-
meyi planladıklarını kaydeden Başkan Burhanettin Çoban, 
“Eski şantiyemizde bir ton asfalt 135 liraya mâl oluyordu. 
Yeni tesisimizde ise bir ton asfaltı 85 liraya mâl ediyoruz. Yani 

eski tesiste 20 milyon 
TL’ye mâl olan 150 bin 
ton asfaltı, yeni tesisi-
mizde 13 milyon TL’ye 
mâl edeceğiz. Arada 7,5 
milyon lira gibi ciddi bir 
tasarrufumuz söz konu-
su. Gördüğünüz gibi, 4,5 
milyon liraya mal olan 
asfalt tesisimiz, sağladığı 
tasarruflarla kendisini 
bir yılda amorti ettiği 
gibi bizi de 3 milyon lira 
ekstra kâra geçirecek” 
diye konuştu. Başkan 
Çoban, üstyapı çalışma-
larında dolgu olarak kul-
lanılan mıcır malzemesi-
ni temin etmek için Bay-
ramgazi Köyü’nde de bir 
agrega ocağı açacaklarını 
söyledi. 

Belediye Başkanı Burha-
nettin Çoban, Necip 
Fazıl Kısakürek Genç-

lik ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
kahvaltılı basın toplantısında, hizmette 
üçüncü yılını değerlendirdi. Toplan-
tı öncesinde, NFK Gençlik ve Kültür 
Merkezi’ni basın mensuplarına tanıtan 
Başkan Çoban, yaklaşık iki saat süren 
toplantıda, üç yıl içerisinde yaptığı çalışmaları ayrıntılı olarak 
anlattı. Toplantıya, çok sayıda ulusal ve yerel basın temsilcisi 
ile birlikte, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardım-
cıları ve birim müdürleri katıldı. 

 “HEM YATIRIM YAPIYOR                              
HEM BORÇ ÖDÜYORUZ”

Toplantıda, ilk olarak Belediye’nin mali tablosunu açık-
layan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, görevi devral-
dıkları 2009 yılında Belediye’nin İller Bankası’na 45 milyon 
TL, piyasaya ise 2,5 milyon lira borç olduğunu, buna karşılık 
kasasında ise 350 bin lira para olduğunu söyledi. Göreve gelir 

gelmez Belediye’nin piyasaya olan borçla-
rını ödediklerini belirten Başkan Çoban, 
Belediye’nin 31 Mayıs 2012 tarihi itiba-
riyle piyasaya, müteahhitlere ve personele 
bir kuruş borcunun olmadığını söyledi. 
Geçmişte yapılan yatırımlar için İller 
Bankası’ndan alınan borçlar için de üç yıl 
içerisinde 22 milyon TL ödeme yaptıkla-
rını kaydeden Başkan Çoban, “Şu an 35 

milyon lira borcumuz var. Borcumuz üç yılda 10 milyon lira 
azaldı, çünkü İller Bankası’na ödediğimiz 22 milyon TL’nin 
12 milyon TL’si faize kesildi” diye konuştu. Başkan Çoban, 
tüm borç ödemeleri ve yapılan birçok yatırıma karşılık, bu-
gün Belediye’nin kasasında 5,5 milyon TL paranın olduğunu 
sözlerine ekledi.

“105 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK”
Üç yıllık hizmetlerini rakamsal olarak da değerlendiren 

Başkan Çoban, “2009’da hiç borçlanmadan 11 milyon lira 
yatırım yaptık. 2010’da 26 milyon lira yatırım yaparak tüm 
zamanların rekorunu kırdık. 2011’de ise hiçbir özel bankaya 

AFYONKARAHİSAR 
BÖYLE HİZMET GÖRMEDİ

Hizmette üçüncü yılını değerlendiren Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 
Afyonkarahisar tarihinde görülmemiş yatırımlara imza attıklarını söyledi. 

“29 MAHALLENİN 

ALT VE ÜSTYAPISINI 

TAMAMLADIK”

Başkan Burhanettin Çoban, slayt gös-

terisiyle desteklediği sunumunda, alt ve 

üstyapısı tamamlanan mahalleleri fotoğ-

raflarıyla gösterdi. 2011 yılında 320 bin 

metrekare asfalt yapıldığını aktaran Baş-

kan Çoban, 2012 yılı hedefinin 400 bin 

metrekare olduğunu açıkladı. 3 yılda 29 

mahallenin alt ve üstyapısını tamamladık-

larını belirten Başkan Çoban, 14 mahalle-

nin ise bir kısmını bitirdiklerini söyledi. 

Toplam 250 bin metrekare yol ağına sahip 

olan 2. Küçük Sanayi Sitesi’nin de yolla-

rının üçte birinin tamamlandığını kayde-

den Başkan Çoban, 2012 yılı içerisinde 

geri kalan kısmını da tamamlanmayı he-

deflediklerini söyledi.
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milyon TL’ye sattık. 1 koyduk, 14 aldık. Uydukent’te 
yine şimdi bir iş merkezi inşaatına başladık. 6 milyon 
liraya mâl olacak. Burada, belediye irtibat bürosu, 
market, dükkânlar, muhtar evi, kadın sığınma evi ola-
cak. Çeşitli derneklerimize buradan yer vereceğiz. Bil-
gi Evi, kafeterya, restoranlar ve düğün salonunun da 
olacağı bu iş merkezimiz, Uydukent’e ayrı bir güzellik 
katacak” dedi. Kocatepe Asri Mezarlığı’ndaki kabirle-
rin büyük rağbet gördüğünü söyleyen Başkan Çoban, 

“Yer yok denilen mezarlıkta, 420 yeni mezar yeri 
üreterek, 2,2 milyon TL gelir elde et-

tik” diye konuştu.

“ARAÇ FİLOSU 
TAMAMEN 
YENİLENDİ”

Afyonkara-
hisar Belediyesi’nin araç 
filosunu baştan başa 
yenilediklerini belirten 
Başkan Burhanettin Ço-

ban; “Ekonomik ömrünü 
tamamlamış 48 adet makine 

ve aracımızı hurdaya verdik, 
yerine 81 tane araç, iş makinesi ve 

ekipman aldık. 2009 yılında 11, 2010 
yılında 19, 2011 yılında 24 ve 2012 yılının 

ilk dört ayında ise aldığımız 29 araç, gereç ve iş maki-
nesine harcadığımız rakam, 9 milyon 200 bin lira” dedi. Af-
yonkarahisar Belediyesi’nin araç filosuna yeni iş makineleri 
kazandırmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Çoban, 
“İhalesine çıktığımız 3 adet kamyon ile birlikte bir adet yol 
çizgi makinesi alacağız. Yine dar sokaklarda kullanılmak üze-
re kanalizasyon hizmeti verecek robot kamera sistemi ile ça-
lışan kanal açma makinesi alacağız. Daha önce aldığımız dört 
tane kazıcı-yükleyiciye ek olarak, siparişini verdiğimiz 3 tane 
kazıcı- yükleyicinin gelmesiyle birlikte, Belediyemize toplam 
7 adet kazıcı- yükleyici kazandırmış olacağız” ifadelerini kul-
landı. 

“REKREASYON İÇİN 12 MİLYON LİRA 
HARCAYACAĞIZ”

Akarçay Rekreasyon Projesi için ihaleye çıktıklarını 
hatırlatan Başkan Burhanettin Çoban rekreasyon projesi 
hakkında şunları söyledi: “12 milyon lira harcayacağımız 
projede, 4 tane çocuk oyun alanı, 4 tane spor mekânı, 2 tane 
mini basket sahası, 2 tane süs havuzu, mini golf sahası, satranç 

sahası, 1 tane doğal görünüm su sahası, tenis kordu, bisiklet 
turu, amfi tiyatro, piknik alanları ve kış bahçesi bulunuyor. 
Buradaki parkeler, Belediyemizin parke fabrikasından çıkan 
taşlarla donatılacak. Kadınlarımız bu mekânda çeşitli ürünle-
rini sergileyip, satabilecekler” dedi. 2008 yılında 17 bin met-
rekare olan kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2011 yılında 
29 bin metrekareye ulaştırdıklarını belirten Başkan Çoban, 3 
yılda toplam; 77 adet park, 6 adet refüj, 15 adet ağaçlandır-
ma sahası, 47 takım çocuk oyun grubu ve 42 takım dış mekân 
spor aletleri yaptıklarını ifade etti. 

“EMEKLİLERİMİZ HOBİ BAHÇELERİ 
İLE YARIŞIYOR”

Seçim vaatleri arasında bulunan Hobi Bahçeleri hak-
kında da bilgi veren Başkan Burhanettin Çoban; Fuar Alanı 
ve Devlet Parkı’nda hizmete sundukları 223 adet hobi bah-
çesinin müthiş bir memnuniyet uyandırdığını söyledi. İlk 
defa maddi durumu iyi olmayan ailelerin, takdir ve teşekkür 
belgesi alan çocuklarına başarıyı özendirmek adına 333 adet 
bisiklet dağıtımı yaptıklarını hatırlatan Başkan Çoban yine 
bu yıl da 333 öğrenciyi bisikletle tanıştıracaklarını söyledi. 
Kültürel ve sosyal aktivitelere de büyük önem verdiklerini 
aktaran Başkan Çoban, gönüllülerden oluşan Afyonkarahisar 
Belediye Şehir Tiyatrosu’nun her yıl 2 farklı oyun sergileyerek 
binlerce izleyici kitlesine ulaştığını söyledi. 

“SPORU VE SPORCUYU 
DESTEKLİYORUZ”

Belediyespor Kulübü’nü yeniden aktif hale getirerek, 
birçok spor branşında ulusal ve uluslararası müsabakalarda 
dereceler elde ettiklerini kaydetti. Yine ilk kez amatör spor 
kulüplerine malzeme desteği yapıldığını hatırlatan Başkan 

“BİR YILDA, 70 YILDA YAPILANIN 3 
KATINI YAPTIK”

2008 yılı sonuna kadar, ilimizdeki kaldırım ve beton 
parke miktarının 13 bin metrekare olduğunu söyleyen Baş-
kan Çoban, “Biz 2009 yılında, 36 bin metrekare kaldırım 
ve beton parke yaparak, bir yılda 70 yılda yapılanın 3 katını 
yaptık. 2010 yılında 250 bin metrekare, 2011 yılında ise yine 
kendi rekorumuzu kırarak 470 bin metrekare yol ve kaldırım 
yaptık. Üç yılda toplam 756 bin metrekare yol ve kaldırım 
yaptık. 13 bin metrekare nerede, 756 bin metrekare nerede. 
Bunu vatandaşımız da görüyor” dedi. 

“ÜÇ YILDA 96 BİN METRE                     
İÇMESUYU HATTI DÖŞEDİK”

Yeraltı çalışmalarından da bahseden Başkan Çoban, sa-
dece 2011 yılında yeraltına 4,5 milyon lira yatırım yaptıkları-
nı söyledi. Altyapı ve üstyapıda başlattıkları seferberliğe bağlı 
olarak, mahallelerin içme suyu hatlarını yenilediklerini kay-
deden Başkan Çoban, üç yılda 96 bin metre yeni içme suyu ve 
ana boru hattı döşediklerini ifade ederek, yağmur şebeke hattı 
çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi. 

“MAHALLELERİMİZ İLK KEZ                    
‘BİLGİ EVİ’YLE TANIŞTI”

Çocukların eğitimine çok büyük önem verdiklerini an-
latan Başkan Burhanettin Çoban, dershaneye gitme imkânı 
olmayan yüzlerce öğrencinin Bilgi Evleri Projesi sayesinde 
dershane hizmeti aldığını ifade etti. Başkan 
Çoban konuşmasına şöyle devam etti: “Pro-
je bağlı olarak, Belediye karşısı, 2. Belediye 
Şehir Çarşısı’nda açtığımız bilgi evleriyle bir-
likte, şuan toplantı yaptığımız bu merkezde 
2000 öğrenci eğitim alıyor. Bunun yanında 
Karşıyaka, Harbiş ve Olucak mahallelerinde 
de Bilgi Evleri oluşturduk. İhalesini yaptığı-
mız Kanlıca Mahallesi’ne ve Uydukent’te in-
şaatına başlanan iş merkezinde de yeni Bilgi 
Evleri oluşturacağız” dedi. 

“TARİHİ MİRASIMIZA                                   
SAHİP ÇIKTIK”

Ambaryolu’na 440 araçlık oto-
park yaparak geçen yıl hizmete 
açtıklarını dile getiren Başkan 
Çoban, 1,8 milyon liraya 
mal olacak Yoncaaltı İş 
Merkezi ve Otoparkı’nın 
da bu yıl içerisinde ta-
mamlanacağını kaydetti. 
Kentin tarihine de sahip 
çıktıklarını belirten Baş-
kan Çoban, bunun en güzel 
örneğinin Taş Medrese oldu-
ğunu söyledi. 1,2 milyon liraya 
restore edilen Taş Medrese’nin Af-
yonkarahisar Belediyesi tarihinde bir ilk 
olduğunu vurgulayan Başkan Çoban, tarihi med-
reseyi bir kültür sanat merkezi haline getireceklerini kaydetti.

“YER YOK DENİLEN MEZARLIKTAN 
PARA KAZANDIK”

Akıllı politikalar üreterek, yatırımlara kaynak hazırladık-
larını söyleyen Başkan Çoban, “Örneğin, Park Hastanesi’nin 
orada 70 bin liraya 3 tane eczane yeri yaptık, 3,3 milyon li-
raya sattık. Bir koyduk 30 aldık. Yeni hastanemizin karşısına 
900 bin lira harcayarak iş merkezi ve eczane yerleri yapıp, 14 

Yağmur suyu şebeke hattı çalışması
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Burhanettin Çoban, AFEMEK kapsamında bu güne 
kadar 20 farklı branşta mesleki eğitim kursları dü-
zenlendiğini ve toplam 500 kursiyere MEM onaylı 
sertifika verildiğini dile getirdi. Sultan Divani Mev-
levihane Müzesi’nin 200 bin ziyaretçi sayısına ulaş-
tığını ifade eden Başkan Çoban her yıl yapılan 40 
kazan 40 hafız ve 40 hatimli aşure geleneğinin 5 bin 
kaptan 55 bin kaba çıkarıldığını söyledi. Gazlıgöl 
kaplıcalarını yenilerek müşteri potansiyelini arttır-
dıklarını dile getiren Başkan Çoban, kaplıcanın bu 
sayede modern bir görünüme kavuştuğunu aktardı.

“BİRÇOK ALANDA İLKLERE 
İMZA ATTIK”

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından ilk kez 
oluşturulan Çocuk Korosu’nun çalışmalarına devam 

“MEYDAN İÇİN 
12 MİLYON TL’DEN 

VAZGEÇTİK”
2010 yılında engelli bireylerin hizmeti-

ne sunmak için 85 adet akülü araç dağıt-
tıklarını hatırlatan Başkan Burhanettin 
Çoban, yine Hollanda’dan gelen 85 akü-
lü aracın daha düzenlenen törenle sahip-
lerine teslim edileceğini aktardı. Cum-
huriyet Meydanı proje yarışmasının 
büyük ilgi gördüğünü belirten Başkan 
Burhanettin Çoban; “Cumhuriyet Mey-
danı projemiz, Valiliğimizin taşınması ile 
birlikte hayata geçirilecek” dedi. Başkan 
Çoban bu proje ile Belediye’nin 12 mil-
yon TL gelirden vazgeçtiğini söyledi.

ettiğini ifade eden Başkan 
Burhanettin Çoban, 1930 
yıllarda yayın hayatına baş-
layan Taşpınar Dergisi’nin de 
2010 yılında yeniden yayın-
lanmaya başlandığını söyle-
di. Yine ilk kez başlattıkları 
bir uygulama ile vefat eden 
vatandaşların evlerine sıcak 
yemek ikramında bulun-
duklarını ifade eden Başkan 
Çoban kendisinin de bizzat 

taziye dileklerini ailelere ilettiğini söyledi. Camilerin temizliğine de 
büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Çoban, her yıl Ramazan 
ayı öncesinde 113 camii ile birlikte 20 mescidin halılarının yıkana-
rak temizlendiğini dile getirdi. 

“KENT BİLGİ SİSTEMİ’NDE                                   
İLK ÜÇE GİRDİK”

Kent Bilgi Sistemi hakkında da bilgi veren Başkan Burhanettin 
Çoban, Afyonkarahisar Belediyesi’nin Türkiye’de bu sistemi kendi 
imkânları ile yapan üç Belediye arasında yer aldığını ifade etti. İlimi-
zin, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi’nde (MAKS) pilot bölge seçildi-
ğini söyleyen Başkan Çoban, bu sistem sayesinde Afyonkarahisar’ın 
imar haritaları ve imar durumlarına kolaylıkla erişilebileceğini be-
lirtti. Birçok belediyenin bu sistemi yüksek maliyetlerle tamamladı-
ğını ifade eden Başkan Çoban; Konya ve Kocaeli ile birlikte Afyon-
karahisar Belediyesi’nin bu işi tek başına başardığını söyledi. Yoncaaltı otopark ve iş merkezi

Akarçay Rekreasyon düzenlemesi

“SİT ALANINDA KENDİ 
ÜRETTİĞİMİZ PARKELERİ 

KULLANACAĞIZ”
Başkan Burhanettin Çoban, Belediye’nin Şirketi olan 

Yüntaş A.Ş. bünyesinde kurulan Doğaltaş Mermer Fabrika-
sı ve Dekoratif Parke ve Bordür Fabrikası hakkında da bilgi 
verdi. Doğaltaş Mermer Fabrikası’nda bazalt taşının kesilerek 
ebatlanacağını ifade eden Başkan Çoban, bu bazalt taşlarının 
SİT alanı içinde kalan 17 mahallenin yol ve kaldırımlarında 
kullanacağını dile getirdi. Dekoratif Parke ve Bordür Fabrika-
sı hakkında da konuşan Başkan Çoban; “Bu fabrikamızda ise 
çeşitli renk ve desenlerde, yüksek beton kalitesinde parke üre-
timi yapacağız” dedi. Başkan Çoban, bu tesisi Afyonkarahisar 
Belediyesi birlikte sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
kurduğunu sözlerine ekledi.

“ÇÖPTEN ELEKTRİK                          
ÜRETİMİNE BAŞLANDI”

Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda metan gazın-
dan elektrik enerjisi üretilmeye başlandığını ifade eden Baş-
kan Çoban, tesiste şuan itibariyle saatte 1,2 megavat civarında 
elektrik enerjisi üretildiğini söyledi. Elektrik üretiminden do-
layı Çevre Hizmetleri Birliği’ne yaklaşık 130 bin lira civarında 
gelir sağlanacağını belirten Başkan Çoban, Türkiye’de il ola-
rak bu işi sadece Afyonkarahisar’ın başardığını kaydetti. Köy-
lerin çöplerinin toplanması hususunda da bir ilke imza attık-
larını kaydeden Başkan Çoban, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından Çevre Hizmetleri Birliği’ne hibe edilen 4 adet çöp 
toplama aracı ile köylerin çöplerinin toplandığını ve düzenli 
depolama tesisinde bertaraf edildiğini söyledi. 

“ATIKSU ARITMA TESİSİ                  
TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU”

Atıksu arıtma tesisleri hakkında da bilgi veren Başkan 

Çoban, 24 milyon mâl olan Afyonkarahisar Merkez Atıksu 
Arıtma Tesisi’nin Türkiye’ye örnek bir tesis olarak, 2011 yılı 
sonunda tamamlandığını söyledi. Başkan Çoban, Susuz ve 
Çayırbağ Atıksu Arıtma Tesisi projelerinin de revize edildi-
ğini söyledi. Köy kasaba ve çeşitli işletmeleri içine alan yak-
laşık 30 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon ve kollektör 
hatlarının projelendirildiğini hatırlatan Başkan Burhanettin 
Çoban ayrıca 12 kilometre uzunluğundaki Küçükçobanlı ve 
Saraydüzü Köyü güzergâhının da projelendirildiğini söyledi. 
Düzağaç Atıksu Arıtma Tesisi’ni devraldıklarını dile getiren 
Başkan Burhanettin Çoban, bu tesiste Afyonkarahisar şehir 
merkezine 45 kilometre mesafede bulunan, Düzağaç, Güney 
ve Tokuşlar beldelerinin atık sularının bertaraf edildiği kay-
detti. 

“ATIK SULAR TARIMSAL SULAMADA 
KULLANILACAK”

Atık suların tarımsal sulamada kullanılması amacıyla 

Hollanda Hükümeti tarafından hibe olarak yaptırılmak üze-

re, Afyonkarahisar Atıksu Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme 

Birliği’nin bir proje hazırladığını kaydeden Başkan Çoban, 

“Bu proje sayesinde ilk etapta 2700 dekar, ileriye dönük ola-

rak 4000 dekar arazinin sulanması planlanmaktadır. Ayrıca 

sulama projesine otomasyon ilave edilerek tarımsal faaliyet-

lerde avantaj sağlanması planlanmaktadır. Bölgede su kaynağı 

probleminin çözülerek kuru tarımdan sulu tarıma geçilecek-

tir. Sulu tarım sayesinde bölgede ekonomik açıdan 14 kat ge-

lir artışı sağlanacağı öngörülmektedir” dedi. 

Başkan Çoban, toplantı öncesinde NFK Gençlik ve 

Kültür Merkezi’ni basın mensuplarına tanıttı. Dershanelikle-

ri, eğitim odalarını ve çok amaçlı salonları Başkan Çoban ile 

birlikte gezen basın mensupları, teknolojiyle donatılan NFK 

Gençlik ve Kültür Merkezi’ne hayran kaldı. 
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“AFYONKARAHİSAR LİG ATLADI” 
Afyonkarahisar için mutlu günlerden birini yaşadıkları-

nı kaydeden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Sait Açba 
ise; “Yüklenici firma ile yapılan pazarlık ve onların gayretli 
çalışmaları sonucu yaklaşık 900 gün sonra Afyonkarahisar 
hızlı trenle tanışmış olacak. Ankara- Afyonkarahisar hızlı 
tren hattı İzmir’e kadar uzanacak, bunun birinci etabı An-
kara- Afyonkarahisar hattının tamamlanmasıyla Ankara’dan 
bavulunu alan bir vatandaşımız, 1 buçuk saatte Afyonkara-
hisar merkeze ulaşacak. Afyonkarahisar son yıllarda yapılan 
yatırımlarla lig atlamış durumda, dolayısıyla havaalanı ve hızlı 
treninde faaliyete girmesiyle Afyonkarahisar’da turizm ve eko-
nomik yönden bir farklılığın yaşanacağını ümit ediyoruz” diye 
konuştu. 

“AFYONKARAHİSAR İÇİN                         
TARİHİ BİR GÜN” 

Protokol anlaşması yapılarak yapımı için 
düğmeye basılan Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin 
zor ama önemli bir proje olduğunu belirten Be-
lediye Başkanı Burhanettin Çoban, dünyada 
7 yerde bulunan hızlı trenin, 8. merkezinin ise 
Afyonkarahisar’da olmasının Afyonkarahisar’a 
ayrı bir değer katacağını söyledi. Belediye Başka-
nı Burhanettin Çoban, “Afyonkarahisar için tarihi 
bir gün, 2003 yılından bu yana Afyonkarahisar 
milletvekillerimizin her türlü desteği verdiği-
ni ben biliyorum. O zamanki ilginin karşılığını 
bugün almaya başladık ve Türkiye’de birinci Es-
kişehir, ikinci Konya ve üçüncü olarak Afyonka-
rahisar hızlı trene kavuşacak. Bize bu mutluluğu 

yaşatan milletvekillerimize, Bakanımız Veysel Eroğlu’na ve 
Türkiye’de hem karayollarında hem de demiryollarında bü-
yük gelişme sağlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım’a ve TCDD Genel Müdürü Süleyman 
Karaman’a candan teşekkür ediyorum” dedi.

“YERLİ TURİST POTANSİYELİ 
ARTACAK” 

Son yıllarda ulaştırma konusunda hükümetin ve Afyon-
karahisarlı milletvekillerinin gayretleriyle, Afyonkarahisar’ın 
altın çağını yaşadığını belirten ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, 
yakın bir zaman diliminde Afyonkarahisar’ın yılda 35 milyon 
yerli turist potansiyeline ulaşacağını söyledi. Serteser, “29 
Ekim 2012’de inşallah Zafer Havaalanı açılacak. Bu imza tö-
reni ile müteahhitlerimiz 180 gün önce bitirmeyi taahhüt etti-
ler. Aşağı yukarı 900 gün sonra Afyonkarahisar başkentimizin 
banliyösü haline geliyor. Ankara’dan akşam 17.00’da mesai-
den çıkan kişiler 18.30’da termal tesislerimize ulaşabilecekler. 
Afyonkarahisar’ın şaha kalktığı bir dönemde bu gelişme çok 
önemli. Bundan sonra da İstanbul- Antalya hızlı tren projeleri 
tamamlandığında aşağı yukarı Afyonkarahisar 35 milyon iç 
turist potansiyeline ulaşacak. Emeği geçen herkese teşekkür 
eder, Afyonkarahisar’a hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” ifa-
delerine yer verdi. 

Ankara-Afyonkarahisar arasında yapılacak Yük-
sek Hızlı Tren Projesi’nin protokolü, Ulaştır-
ma Bakanlığı ile yüklenici firmalar arasında 

imzalandı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Bi-
nali Yıldırım ile Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu’nun katılımı ile gerçekleştirilen protokol törenine, AK 
Parti Afyonkarahisar Milletvekili Sait Açba, Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü 
Serteser de katıldı.

“DEMİRYOLLARINDA DA                     
KAVŞAK NOKTAYIZ”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, pro-
jenin tamamlanmasının ardından Afyonkarahisar’ın demir-
yolunda da kavşak nokta olacağını söyledi. Projenin hayata 
geçmesiyle Ankara-Afyonkarahisar arası ulaşım süresinin 1 
saat 30 dakikaya ineceğini kaydeden Bakan Eroğlu, “Bin 80 
gün olan yapım süresini 6 ay kadar kısalttık. İnşallah Afyon-

karahisar için çok büyük bir imkan olacak. Bundan böyle Af-
yonkarahisar karayollarının kavşak noktası olmasının yanında 
demiryollarının da kavşak noktası olacak. Afyonkarahisar’dan 
hızlı tren Ankara’ya, İzmir’e, Bursa’ya, İstanbul’a, Antalya’ya, 
Konya’ya hızlı bir şekilde ulaşılacak” ifadelerini kullandı. 

“MARKA ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR” 
Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin mimarlarından olan ve 

imkânsız denilen projenin protokolünün imzalanması ne-
deniyle büyük bir gururunu yaşadığını belirten Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, tarihi ve 
konumu itibariyle Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli şehirleri-
nin başında gelen Afyonkarahisar için hayırlı olması temen-
nisinde bulundu. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanı Binali Yıldırım, “Kurtuluş Savaşımızın marka şehri olan 
Afyonkarahisar’ın, Ankara’ya daha yaklaşmasını sağlayacağız. 
Bu kadar önemli bir proje Afyonkarahisar’ımıza, Ankara’mıza 
ve Türkiye’mize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. 

YHT, Afyonkarahisar’a geliyor

“HAYALDi GERCEK OLDU” 
Ankara-Afyonkarahisar ve İzmir’i birbirine bağlayacak Yük-
sek Hızlı Tren Projesi’nin Ankara-Afyonkarahisar etabı için 
protokol imzalanarak çalışmalara başlandı. Bir hayali daha 
gerçeğe dönüştürecek proje, Ankara’dan Afyonkarahisar’a 
ulaşım süresini 1,5 saate indirecek.

Projenin birinci etap çalışması, Sigma, Burkay, Makimsan, 
YDA firmalarının ortaklığında yürütülecek. 
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BAŞKAN ÇOBAN’DAN                         
HELALLİK İSTEDİ

Taşpınar Mahalle Muhtarı 
İsmail Karayiğit ise merhum Erdal 
Akar’dan övgüyle söz etti. Merhum 
Akar’ın hizmet aşığı, garip dostu ve 
mütevazı bir kişiliğe sahip olduğun-
dan söz eden Taşpınar Mahalle Muh-
tarı İsmail Karayiğit, “Başkanımız in-
sanların halinden anlayan, kenar ma-

hallelerde fakir fukarayı düşünen bir insandı” dedi. Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban’a ise seçimlerde oy vermediğini, 
hatta çalışmalarına köstek olduğunu söyleyen Muhtar Kara-
yiğit, Başkan Çoban’a yönelik düşüncelerinde yanıldığını ifa-
de ederek kendisinden bir kez daha helallik istedi. 

“SİT ALANI DİYE                                       
YILLARCA KANDIRILDIK”

Yıllarca “Taşpınar Mahallesi SİT alanı” diye geçmişte 
görev alan yöneticiler tarafından kandırıldıklarını ifade eden 
Taşpınar Mahalle Muhtarı İsmail Karayiğit, “Yıllarca bizlere 
bu bölgenin Sit alanı olduğu söylendi. Sağolsun Sayın Baş-
kanımızla birlikte mahallemize hizmet geldi. Başkanımız, 
Taşpınar’ı Başpınar yaptı. Kendisine sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum” diye konuştu. Bedrik Mahalle Muhtarı Şükrü 

Büke ise Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ a teşekkürleri-
ni sunarak Başkan Çoban’ın verdiği sözlerin arkasında oldu-
ğunu ifade etti. 

“21 YIL AFYONKARAHİSAR’A 
HİZMET ETTİ”

Belediye eski Başkanlarından merhum Erdal Akar’ın 
oğlu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Akar ise babası mer-
hum Erdal Akar isminin yaşatılması adına anlamlı bir adım 
atan başta Belediye Başkanı Burhanettin Çoban olmak üze-
re emeği geçen herkese teşekkür etti. Babasının ölümünün 
üzerinden beş yıl geçmesine 
rağmen ailesi olarak kendisine 
duydukları özlemin her geçen 
gün katlanarak arttığını söyleyen 
Erkan Akar, babasının iki dönem 
belediye başkanlığı olmak üze-
re yaklaşık 21 yılını fiili olarak 
Afyonkarahisar’a hizmet etmek-
le geçirdiğini söyledi. 

Şehrimize yaptıkları hizmetlerin yanı sıra gönül-
lerde de iz bırakan iki değerli hizmet adamının 
isimlerinin yaşatılacağı Vali Haluk İmga Cadde-

si ile Erdal Akar Parkı açılış töreni renkli görüntülere sahne 
oldu. Yoğun katılımın olduğu açılış töreninde adeta bir nos-
talji rüzgarı esti. Afyonkarahisar eski Valisi-Orman ve Su İşle-
ri Bakanı Başdanışmanı Haluk İmga, Merhum Erdal Akar’ın 
ailesi ve Erdal Akar dönemin de görev alan Belediye Meclis 
Üyeleri’nin davetli olduğu törende eski günler yâd edildi.  

VALİ İMGA’YI DUYGULANDIRAN ŞİİR
Şelalesi, dinlenme alanları, çocuk oyun grupları, oto-

parkı ve kale manzarasıyla muhteşem bir görünüm kazanan 
Erdal Akar Parkı ile adeta dağı delerek şehrin doğusu ile ba-
tısını birbirine bağlayan caddenin kentin gelişimine büyük 
katkı sağladığı yönünde hem fikir olan davetliler, Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban’ı tebrik etti. Türkeli Gazetesi’nin 
7 Haziran 2012 tarihli sayısında Vali Haluk İmga’ya hitaben 
yazdığı şiiri törende okuyan Galip Leblebicioğlu, Vali Haluk 
İmga’nın kentimizde unutulmayan eserler bıraktığını söyledi. 
Vali İmga’nın şiirin okunduğu sırada duygulandığı gözlendi. 
Merhum Belediye Başkanı Erdal Akar’la bir dönem birlikte 
çalıştıklarını hatırlatan Leblebicioğlu, Afyonkarahisar’a nasıl 
hizmet edileceğinin heyecanını mutluluğunu ve mücadelesi-
ni Erdal Akar ile birlikte verdiklerini söyledi. Galip Leblebi-
cioğlu konuşmasını, gerek Haluk İmga Caddesi’nin gerekse 
Erdal Akar Parkı’nın yapımını sağlayan Belediye Başkanı Bur-
hanettin Çoban ve ekibine teşekkür ederek tamamladı. 

BELEDİYE’DEN VEFA ÖRNEĞİ
İKİ DEĞERLİ İSİM, İKİ MUHTEŞEM ESERLE ÖLÜMSÜZLEŞTİ
Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Erdal Akar 

Parkı ile Vali Haluk İmga Caddesi törenle hizmete girdi. 
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 “ŞEHRİN DOĞUSU İLE BATISINI 
BİRBİRİNE BAĞLADIK”

Vali Haluk İmga Caddesi’nin şehrin doğusu ile ba-
tısını birbirine bağladığını aktaran Başkan Burhanettin 
Çoban, “Vatandaşımız artık bu yolu kullanır hale geldi. 
Eşyasını, kömürünü bu yoldan taşıyor. Geçen yılsonun-
da bir yangın oldu, o yangına da bu yoldan müdahale 
ettik. Şehrimizin doğusu ile batısını bu yol bağlıyor. He-
men karşıda geçen sene başladığımız çalışmalarla birlikte 
Taşpınar’ı da Keltepe’ye bağlıyoruz. Bu yolda da altyapı-
yı bitirdik. Vadi olan yerde sanat yapıları gerekiyor, sanat 
yapılarını da bu yıl içerisinde bitirmeye gayret edeceğiz. 
Böylelikle İzmir yolunun herhangi bir yerinden vatandaşları-
mız şehre hiç girmeden bu yolu kullanarak Konya Yolu’na Şu-
hut yoluna, Ataköy’e, Kanlıca’ya Esentepe’ye Harbiş’e, Zafer, 
Sümer, İstiklal Mahalleleri ile Kurtuluş Caddeleri’nin uzak 
bölgelerine bu yoldan gidebilecekler” dedi. 

“4 MİLYON LİRAYA MAL OLDU”
Yaklaşık 4 milyon liraya mâl olan yolun, bayındırlık bi-

rim fiyatları ile 8 milyon lirayı bulduğunu ifade eden Başkan 
Burhanettin Çoban; “Bayındırlık birim fiyatları ile Hıdırlık 

yolumuz 8 milyon lirayı buluyor. Ancak biz mazotu koyarak 
kendi iş makinelerimizle yaptığımız için yaklaşık 4 milyon lira-
ya yani yarısına bu yolu mâl ettik. Eğer biz ihale yapsaydık bu 
yola ödeyeceğimiz para tam 8 milyon lira idi. Allah’ın izni ile 
bu yolu da Belediyemiz kendi imkânları ve Özel İdare’nin üs-
tün destekleri ile bitirdik. Burada bize bu gücü veren DSİ’nin 
değerli yetkililerine ve başta dönemin Valisi Haluk İmga Bey’e, 
Özel İdaremizin tüm personeline, İl Genel Meclisimize can-
dan teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Çoban konuşmasını da-
vetine icabet eden tüm konuklarına teşekkür ederek tamam-
ladı.

“BU PARK, KURUMLAR ARASI 
İŞBİRLİĞİNİN BİR ÖRNEĞİ”

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise seçim öncesi 
vaatleri arasında olmamasına rağmen Vali Haluk İmga Cad-
desi ve Erdal Akar Parkı’nı ilimize kazandırmanın mutluluğu 
içinde olduğunu ifade etti. Erdal Akar Parkı’nı 5 bin metre-
kare üzerinden yapmayı planladıklarını ancak gördükleri kale 
manzarası karşısında park alanını 30 bin metrekareye kadar 
çıkarttıklarını ifade eden Başkan Burhanettin Çoban, “Bura-
sı kayalıklarla örtülü bir alandı. Belediyemizin elinde burada 
park yapacak iş makinesi da yoktu. Ama biz uyumdan, ku-
rumlar arası işbirliğinden bahsediyoruz. DSİ’ye gittim, gerek 
Mesut Bey, gerekse o zamanki diğer müdürümüz Faruk Bey, 
dozer ve diğer makinelerini bize verdiler. Dedik ki burada 5 
bin metrekare civarında bir park yapacağız. Sekilendirmeyi 
açtık baktı ki; çok güzel bir coğrafya ve müthiş bir kale man-
zarası var. İkinci kademeye çıktık, daha güzel bir manzara ile 
karşılaştık. Üçüncü kademe ve dördüncü kademeye çıktık ve 
en son beşinci kademeye çıktığımızda 30 bin metrekare alana 
ulaştık. 5 bin metrekare park yapacağız derken, yaklaşık 25-
30 bin metrekarelik bir alana çıktık. Ama iyi ki sona ulaşmı-
şız” dedi. 

“BU PARKA SAHİP ÇIKILMASINI 
İSTİYORUM”

Parkın isminin Erdal Akar olarak kararlaştırılmasın-
da kendisine destek olan tüm Belediye Meclis Üyelerine 
teşekkür eden Başkan Burhanettin Çoban; “Bu park için 
abartmıyorum KDV dâhil, iş makinelerince yapılan işlem-
ler hariç, 1 milyon 200 bin lira 
para harcadık. Ama gerçekten 
harcadığımıza değdi. Bu güzel 
parka kimin ismini verelim diye 
düşündüğümüz zaman sağ olsun 
AK Partili ve MHP’li Belediye 
Meclis Üyelerimizin oy birliği 
ile Afyonkarahisar’a iki dönem 
hizmet etmiş, dürüst, namuslu 
bir hemşehrimiz olan rahmetli 
Erdal Akar Bey’in ismini ver-

meyi kabul ettik. Huzurunuzda bizim teklifimize “evet” di-
yen tüm Belediye Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum. 
Afyonkarahisarlılar’ın eşi ile çocuklarıyla bu parka sahip 
çıkmalarını istiyorum ve inşallah bu park ölümsüzleşir” diye 
konuştu. Afyonkarahisar’a geçen 3 yıllık süre zarfında 77 
tane park kazandırdıklarını kaydeden Başkan Burhanettin 
Çoban; Eylül ayı sonuna kadar tamamlamayı hedefledikleri 
Akarçay’ın bu parklar içerisinde en büyüğü olacağını söyledi. 

“DAĞI DELDİK YOL YAPTIK”
Hıdırlık yolunu yapmanın cesaret gerektirdiğine dikkat 

çeken Başkan Burhanettin Çoban; “Hıdırlık yolu yıllardır 
konuşulur. Hep yapılmasından bahsedilir, yaklaşık 2,5 kilo-
metre. Ancak bu yolu yapmak için cesaret gerekiyordu. Biz 
de bu cesaret vardı fakat yine iş makinemiz yoktu. Dönemin 
Valisi Haluk İmga, Özel İdare Genel Sekreterimiz İbrahim 
Demirsoy ve İl Genel Meclisi Başkanımız Salih Sel Bey’in 
kapısını çaldık. Sağ olsunlar Sayın Valimizin de talimatları ile 
Özel İdaremize ait kırıcı makinelerin bazen bir tanesi, bazen 
iki tanesi burada üç ay çalışsın diye rica ettik. Tam tamına bir 
yıl çalıştı. Çünkü kayalık zemin beklediğimizden daha sert 
ve acımasız çıktı. 3 ayda bitireceğiz dediğimiz yolu bir yılda 
tamamlayamadık. Baktık ki bitecek gibi değil bu arada Bele-
diyemizin imkânları arttı ve güçlendi Belediyemize 32 tonluk 
bir kırıcı alarak üçüncü makineyi da bu alana biz indirdik ve 
böylelikle o zor coğrafyayı aştık. En dar yerinde 8 metre, çoğu 
yerinde ortalama 12 metre olmak kaydı ile 2,5 kilometrelik 
yolumuzu açtık ve 2011 yılı sonuna doğru sanat yapıları, taş 
duvarları ile yağmur kanalları, kaldırımları ile parkesi ile biti-
rerek hizmete soktuk” dedi. 
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“ŞEHRİN HER KÖŞESİNDE 
HİZMETLERİ VAR”

Afyonkarahisar Milletvekili Sait Açba ise bu güzel iki ese-
rin ilimize kazandırılmasında emeği geçen Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban’ı tebrik etti. Başkan Burhanettin Çoban’ın 
Afyonkarahisar’ın her köşesinde her mahallesinde halkın fay-
dalanacağı güzel eserleri yapmaya devam ettiğine dikkat çeken 
Milletvekili Açba;  gerek merhum Erdal Akar’ın gerekse Vali 
Haluk İmga’nın kentimize yapılan hizmetlerde canla, başla, 
gayretle ve uyum içerisinde çalıştıklarına dikkat çekti. 

“FERHAT GİBİ DAĞLAR DELİNMİŞ”
Afyonkarahisar Valisi İrfan Bal-

kanlıoğlu ise makamların gelip geçici 
olduğunu hatırlatarak kalıcı olanın bu 
tür hizmetler olduğunu söyledi. Vali 
Balkanlıoğlu; “Bizler buralarda gelip 
geçiciyiz. Sayın Valimiz Haluk İmga, 
uzun yıllar Afyonkarahisar’da kalmış 
güzel hizmetler yapmış, ebedi kalama-
mış. Bizlerde öyleyiz. Ancak kalıcı olan 
bu tür hizmetlerdir. İnsana hizmet etti-
ğin sürece oturduğun makamın bir an-
lamı var. Bu makam ve koltuklar, bizler 
saltanat sürelim, buralardan faydalana-

lım diye ihdas edilmemiş” dedi. Erdal Akar Parkı’nı çok be-
ğendiğini kaydeden Vali Balkanlıoğlu, Hıdırlık yolunda Ferhat 
gibi dağların delindiğine dikkat çekti. 

“ÖMRÜMÜN 
EN MUTLU 

GÜNLERİNDEN 
BİRİNİ 

YAŞIYORUM”
Afyonkarahisar 

eski Valisi-Orman ve 
Su İşleri Bakanı Başda-
nışmanı Haluk İmga da 
Afyonkarahisar’la arasın-
da duygusal bir bağ oldu-
ğuna işaret etti. Kendi-
sini Afyonkarahisar’a ait 
hissettiğini belirten Vali 
İmga; “Allah hepimize bir 
kader tayin ediyor. Benim 
kaderimde de Afyonkarahisar’ın ayrı bir yeri var. Kayma-
kamlık kursunu tamamladığımda ilk kurramı Afyonkarahisar 
Şuhut’a çektim. Orada üç yıl görev yaptım. Yıllar sonrasında 
da Afyonkarahisar’da dört yıl Valilik yaptım. Afyonkarahisar 
benim için duygusal bağın güçlü olduğu bir ilimiz. Kendimi 
bir ölçüde buraya ait hissediyorum. Tabii adımın verildiği bu 
cadde benim aidiyet duygumu daha da geliştirdi. Verdiğimiz 
hizmetin karşılığını maaşımızla alıyoruz ama asıl bizi mane-
vi tatmine ulaştıran kısmı, hizmetin vatandaşa ulaştığını gör-
mek ve bu hizmetin vatandaş nezdinde değerlendirilmesidir. 
Bu açıdan ömrümün en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. 
Buna vesile olan Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban 

Bey’e, Belediye 
Meclis Üyesi de-
ğerli dostları-
mıza, İl Genel 
Meclisi Üyesi 
arkadaşlarıma, 
Özel İdaremizin 
seçkin bürokrat-
larına teşekkür 
ediyorum.” dedi. 

Yapılan 
konuşmaların 
ardından, törene 
katılan protokol 
mensupları, Erdal 
Akar Parkı’nı ve 
Vali Haluk İmga 
Caddesi’ni gezdi. 

Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda kuru-
lan tesiste, Vali İrfan Balkanlıoğlu, Garnizon 
Komutanı Tuğgeneral Veli Yıldırım ile bir-

likte incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban tesiste, ilk etapta saatte 1,2 megavat civarında elektrik 
enerjisi elde edildiğini söyledi. Sistemin çok güzel bir şekilde 
çalışmaya başladığını ifade eden Başkan Burhanettin Çoban, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan da (EPDK) gerek-
li izinlerin alındığını söyledi. Arel Enerji Şirketi tarafından 
yürütülen işin daha da genişletileceğini kaydeden Başkan 
Çoban, üretilen elektriğin 1,5 ya da 2 megavata çıkmasının 
ihtimal dâhilinde olduğunu ifade ederek, “İnşallah yatırım-
cı firma, ikinci motoru da kurmayı düşünüyor. İkinci motor 
kurulduktan sonra, beklediğimizin üç katı bir elektrikle karşı 
karşıya kalmış olacağız. Şuan sistem tamamen Avrupa malı 
motor ve makinelerle çalışır hale geldi” dedi. 

“YİNE İLKLERE İMZA ATTIK”
Elektrik üretiminden dolayı Çevre Hizmetleri 

Birliği’ne yaklaşık 130 bin lira civarında gelir sağlanacağı-
nı belirten Başkan Çoban, Türkiye’de il olarak bu işi sadece 
Afyonkarahisar’ın başardığını söyledi. Birliğin, elektrik üreti-
minden dolayı yaklaşık 130 bin lira civarında gelire sahip ola-
cağını dile getiren Başkan Çoban, üretilen elektrik miktarının 
artmasıyla gelir miktarının da artacağını söyledi. Türkiye’de 
şu an 6 büyükşehir belediyesinde çöplerden elektrik ürettiği-
ni hatırlatan Başkan Burhanettin Çoban, il düzeyinden bu işi 
başaran tek ilin Afyonkarahisar olduğunu vurguladı. Tesisisin 

BİYOGAZDAN 
ELEKTRİK 

ÜRETİMİNE 
BAŞLANDI

AFYONKARAHİSAR, TÜRKİYE’YE  ÖRNEK BİR TESİS DAHA KAZANDIRDI

BU TESİS KOKU DEĞİL, IŞIK SAÇIYOR
Çevre Hizmetleri Birliği tarafından geçtiğimiz yıl ihalesi yapılan metan gazından 
elektrik enerjisi üretilmesi ile ilgili proje hayata geçti. Katı Atık Düzenli Depolama 
Sahası’nda elektrik enerjisi üretilmeye başlandı. 

16 BELDEMİZ Afyonkarahisar 17 BELDEMİZ Afyonkarahisar



çevre duyarlı şekilde çalıştığına dikkat çeken Başkan 
Çoban, “Daha önce bu tesis kurulmadan önce maalesef 
bu gazlar atmosfere gidiyor ve tehlike arz ediyordu. Ar-
tık bu tehlikeden de kurtulmuş oluyoruz. Hem atmos-
fer kirlenmiyor, hem de çöp alanının patlaması gibi bir 
tehlikeden de kurtulmuş oluyoruz” diye konuştu.

 “BAKANIMIZA SONSUZ 
TEŞEKKÜR”

Başkan Çoban, birliğin kurulması yönünde tali-
mat veren ve Düzenli Depolama Alanının yapılmasını sağla-
yan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na teşekkürlerini 
iletti.  Firmanın bu işi ilk kez yaparak referans kazandığına 
dikkat çeken Başkan Çoban: “Firma yetkilileri, ‘Türkiye’de 
bu tür işletmelere müdahil olmak ve burayı da örnek göster-
mek istiyoruz’ diyorlar. Sanıyorum ikinci bir işi de büyük bir 
Belediye’den bu şekilde aldılar. Afyonkarahisar Belediyesi’nin 
bu tür tesisleri Türkiye’de örnek olmaya devam ediyor. Ben bu 
tesisi en güzel şekilde kurup, işletmeye alan Arel Enerji’ye ve 
yetkilisi Halim Bey’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

VALİ BALKANLIOĞLU, ESKİYLE 
YENİYİ KARŞILAŞTIRDI

Vali İrfan Balkanlıoğlu da böyle bir tesisi ilimize kazan-
dırdığı için Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ı tebrik etti. 
Çöplerin daha önce ortalığa gelişi güzel atılarak son derece 
kötü bir görüntü oluşturduğuna dikkat çeken Vali Balkanlıoğ-
lu; “Bu tesisi, sadece Afyonkarahisar merkezi olarak mütalaa 
etmemek gerekir. Buraya çöplerini gönderen 70- 80 kadar yer-
leşim birimi var. Bunların içerisinde köyler, ilçeler, belediyeler 
var. Afyonkarahisar’ın yarısından fazlası çöpünü buraya gön-

deriyor. Önceden bu çöpler gelişi güzel, ortalığa atılıyordu. 
Esen rüzgârlarla her taraf poşet tarlasına dönüyordu. Çevresi-
ne yaydığı, koku ve mikropta çabası” dedi. 

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK TESİS
Katı atıkların, çevre ve görüntü kirliliği ile başa bela ol-

duğunu aktaran Vali Balkanlıoğlu, “Katı atıklar, belediye ve 
yerleşim birimlerinin istemediği bir husustur. Bunu ekono-
miye kazandırmak çok güzel bir düşünce. Bunun öncüsü ve 
lideri olmak çok güzel bir düşünce herkesi tebrik ediyorum. 
Burada metan gazı, ince borularla emiliyor ve en az 1500 
konutu aydınlatacak ve elektrik ihtiyacını giderecek kadar 
elektrik üretiliyor. Saniyede 500 metreküp metan gazı çeki-
yorlar ve elde ettikleri elektrik en az 1000 megavat. Neredeyse 
Afyonkarahisar’ın üç- dört bin konutu ısınacak veya aydınla-
nacak seviyeye geliyor. Çöpü başımıza bela olmaktan kurta-
rıp, çevre dostu bütün Türkiye’ye örnek olacak çok güzel bir 
tesisi kazandıran Belediye Başkanımıza, bu işe maddi manevi 
destek olan Orman ve İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu’na ve 
yapımcı firmaya teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar’a ve ülke-
mize hayırlı olsun. Bu tesisin, çöp üreten yerleşim birimlerine 
örnek olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. 

   

Devlet Parkı’nın arkasında faaliyet gösteren eski 
asfalt şantiyesinin, üretim maliyetlerinin fazla 
olması nedeniyle 4,5 milyon lira harcanarak 

Organize Sanayi Bölgesi’ne kurulan Asfalt Üretim Tesisi bek-
lenen tasarrufu fazlasıyla sağlıyor.

YAKITTAN  47, ELEKTRİKTEN               
YÜZDE 27 TASARRUF 

Saatte 200 ton asfalt üretim kapasitesine sahip olan yeni 
tesis, saatte 60 ton asfalt üreten eski tesise göre, yüzde 40 tasar-
ruf sağlıyor. Tesisin tasarruf sağladığı kalemlerin başında, yakıt 
ve elektrik geliyor. Doğalgaz ile çalışan yeni tesis, fuel-oil ile 
çalışan eski tesise göre, yakıt kullanımında yüzde 45, Organize 
Sanayi Bölgesi’ne kurulması nedeniyle de elektrik kullanımın-
da yüzde 27 tasarruf sağlıyor. 

TASARRUF YAPIM MALİYETİNİ 
AMORTİ EDECEK

Eski tesisin şehir merkezine 15 kilometre uzakta olma-
sına karşılık, yeni tesisin şehir merkezine sadece 3 kilometre 
uzaklıkta olması, nakliyenin zamandan ve araç yakıtlarından da 
tasarruf edilmesini sağlıyor. Geçen yıl Ağustos ayında faaliyete 
geçen tesisin, sağladığı bu tasarruflarla yapım maliyeti olan 4,5 
milyon lirayı bu yılın sonunda amorti etmesi bekleniyor.

KApASİTE ARTTı, MALİYET AZALDı

ASFALT ÜRETİMİNDE 
ÇİFTE KAZANÇ
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın 
dev yatırımlarından biri olan Asfalt               
Üretim Tesisi, hem yakıt, hem elektrik 
hem de zamandan tasarruf sağlıyor. TRT ARAP KANALI ASFALT 

ŞANTİYESİNDE ÇEKİM YAPTI
Afyonkarahisar’ı Arap dünyasına tanıtmak 

amacıyla ilimize gelen TRT Arap Kanalı ekibi, Af-
yonkarahisar Belediyesi Asfalt Üretim Şantiyesi’nde 
tanıtım çekimi yaptı. 

Afyonkarahisar Belediyesi’nin yeni kurduğu 
Asfalt Üretim Tesisi’nin Türkiye’nin ender tesisle-
rinden biri olduğunu öğrenen TRT Arap Kanalı’nın 
talebi üzerine, Asfalt Üretim Şantiyesi’nde özel bir 
tanıtım çekimi yapıldı. 

Asfalt Üretim Tesisi’nin üretim tekniklerini, 
tesiste üretilen asfaltın kalitesini ve tesis bünyesin-
de kurulan laboratuarı görüntülemek isteyen TRT 
Arap Kanalı ekibi, çekimler sırasında Belediye Baş-
kanı Burhanettin Çoban’la da özel bir röportaj yaptı. 

Başkan Burhanettin Çoban, kendisiyle yapılan 
bu özel röportajda, çevreye duyarlı bir tesis kurduk-
larını belirterek, asfalt üretim maliyetleri ve üretim 
kapasitesi başta olmak üzere tüm ayrıntılarıyla Asfalt 
Üretim Tesisi’ni anlattı.
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Asfaltlama çalışmalarında rekora koşan Afyon-
karahisar Belediyesi tarafından başlatılan as-
falt seferberliğinde şu ana kadar;

-Ankara- Afyonkarahisar Karayolu 1. Etabı, Gazlıgöl 
Caddesi’nin aşağı kısmı, Yeşilyol Caddesi, Ambaryolu 
Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Zübeyde Hanım Cad-
desi,  Adnan Kahveci Bulvarı,  Cahar Dudayev Bulvarı, 
Ordu Bulvarı,  İnönü Caddesi, Atatürk Caddesi 1. Bölüm, 
Bankalar Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Gün Sazak Bulvarı’nı 
Esentepe ve Kanlıca mahallelerine bağlayan caddede sıcak 
asfalt serimi gerçekleştirildi. 

Yeni alınan fireze makinesi ise kazılan yollar yeni alınan 
finişerin de faaliyete geçmesiyle çift finişerle asfaltlanıyor. 

DURMAK YOK, 
ASFALTA DEVAM

Altyapısı tamamlanan Ka-
sımpaşa Mahallesi’nin yol ve kaldı-
rımları yenilendi. Hattat Karahisar 
Mahallesi’nde ise üstyapı çalışmaları 
devam ediyor.

Belirli bir plan ve program da-
hilinde mahallelerin alt ve üstyapı 
çalışmaları yoğun bir şekilde devam 
ediyor. Komple altyapı ve üstyapı 

seferberliği doğrultusunda, altyapı-
sı tamamlanan mahallelerinin üst-
yapısı da yenileniyor. Kasımpaşa 
Mahallesi’nin yol ve kaldırımları ise 
estetik görünümüyle büyük beğeni 
topladı.

 Hattat Karahisar Mahallesi’nde 
ise çalışmaların önümüzdeki süreçte 
tamamlanması hedefleniyor.

KASIMPAŞA ‘TAMAM’ 
HATTAT KARAHİSAR ‘DEVAM’
Belirli bir plan ve program dahilinde devam eden yol 
ve kaldırım çalışmalarında, Hattat Karahisar Mahallesi 
ile Kasımpaşa mahalleleri tamamlandı. 

 “BELEDİYE SEFERBER OLMUŞ”
Geçen kış, 50-60 yılın en soğuk kışının yaşadığını hatır-

latan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, çetin 
kış şartlarının yollarda ağır tahribata neden olduğunu söyledi. 
Afyonkarahisar Belediyesi’nin bu tahribatı düzeltmek için yo-
ğun bir seferberlik başlattığını kaydeden Bakan Eroğlu, asfalt 
sezonu başladığı günden bu yana 70 bin ton sıcak asfalt serimi 
gerçekleştirildiğini belirtti.   

 “ASFALTTA TÜRKİYE REKORU   
KIRILACAK”

Asfalt sezonu başladığında, asfaltlama çalışmalarıy-
la ilgili olarak Başkan Çoban’dan iki önemli konuya dikkat 
edilmesini istediğini ifade eden Bakan Eroğlu, “Yeni asfaltın 
serilmeden önce, eski asfaltın kazılmasını istemiştim. Gördü-
ğünüz gibi Başkanımız sağolsun bu şekilde asfalt serimi ger-
çekleştirmiş. Bir de mutlaka eğim verilmesini istemiştim. Baş-

kanımız buna da dikkat etmiş. Her şey güzel 
olmuş. Başkanımızı bu güzel çalışmasından 
dolayı takdir ve tebrik ediyorum” dedi. Yaz 
sonuna kadar 200 bin ton sıcak asfalt serile-
ceğini kaydeden Bakan Eroğlu, Afyonkara-
hisar Belediyesi’nin bu alanda Türkiye’de bir 
rekora imza atacağını ifade etti.

“AFYONKARAHİSAR’I 
MUHTEŞEM YAPACAĞIZ”

Merkezi ve yerel hükümetin koordine-
li çalışmasıyla Afyonkarahisar’ın çok büyük 
gelişim kaydettiğini belirten Bakan Eroğlu, 
“Burada yaşayan insanlar bu gelişimi göreme-
yebiliyor ama dışarıdan gelen insanlar hemen 

BAKAN EROĞLU’NDAN 
ASFALTA TAM NOT

İnönü Caddesi’nde yapılan asfaltlama 
çalışmalarını inceleyen Orman ve Su 
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, TSE 
standartlarında asfalt serildiğini belirterek, 
Başkan Burhanettin Çoban’ı takdir ve tebrik etti.

Asfalt finişerini de kullanan Bakan Eroğlu, serilen asfaltın 
yanı sıra asfalt ekipmanlarını da çok beğendiğini söyledi.
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fark ediyor. İnşallah çok daha güzel gelişmeler olacak. Afyon-
karahisar, altyapısıyla, üstyapısıyla Türkiye’nin en yaşanabilir 
kenti olacak. Afyonkarahisar’ı her yönüyle muhteşem yapa-
cağız. Bunu gerçekleştirmekte bizim boynumuzun borcudur” 
diye konuştu.

 “BAŞKANIMIZ BU İŞTEN ALNININ 
HAKKIYLA ÇIKACAK”

 Vali İrfan Balkanlıoğlu ise asfalt çalışmalarından dolayı 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ı tebrik etti. Afyonkara-
hisar Belediyesi’nin yol çalışmalarını takdirle karşıladığını be-
lirten Vali Balkanlıoğlu, “Zor bir kış dönemi geçirdik. Allah’ın 
hikmetinden sual olunmaz ancak ağır kış şartları yolları tahrip 
etti. Ancak şimdi Belediyemizin milyonlarca lira harcayarak 
kurduğu asfalt üretim tesisi ve asfalt ekipmanlarıyla inşallah 
Afyonkarahisar’da yapılmamış yol kalmayacak. Sıcak asfaltta 
çığır açan Afyonkarahisar Belediyesi, kendi fabrikasında üret-
tiği modern parke taşlarıyla da kenti vizyonunu değiştirecek. 
Başkanımızı bu çalışmalarında dolayı kutluyorum. Bu konu-
da Afyonkarahisar örnek gösterecek bir il olacak. Başkanımı-
zın bu işten alnının hakkıyla çıkacağına inanıyorum. Biz de 
gereken maddi ve manevi desteği vereceğiz.” diye konuştu.

“HALKIMIZ SERİLEN                           
ASFALTA GÜVENSİN”

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yollara seri-
len asfaltın kalitesine dikkat çeken Başkan Burhanettin 
Çoban,”Halkımız attığımız asfalta güvensin. Asfalt şantiye-
miz çok iyi durumda. Gördüğünüz gibi sıfır ekipmanlar kul-
lanıyoruz. Asfalt ekiplerimiz tekniğe uygun olarak serim ya-

pıyorlar. Bu önümüzdeki kış yine böyle çetin bir kış olsa bile 
asfaltımız Allah’ın izniyle bu kışa dayanabilecek standartta 
yapılıyor. Şu anda 12 santimetre civarında asfalt seriyoruz, bir 
iki yıl sonra bu asfaltın üstüne 5 santimetre aşınma tabakası 
atacağız” dedi.

 Nisan ayında başlayan asfalt çalışmaları için bugüne 
kadar 10 milyon lira harcama yapıldığını ifade eden Başkan 
Çoban, yılsonuna kadar yollara 20-25 milyon lira harcama 
yapacaklarını söyledi.

Başkan Çoban şöyle devam etti: “Sadece bu kış sonra-
sı Nisan ayında başlattığımız asfaltlama çalışması 10 milyon 
TL’yi geçti. Bunun yanında beton parke çalışmalarımız da 2 
milyon liraya ulaştı. Yılsonuna kadar sanıyorum 20-25 mil-
yon lira civarında yollara para harcayacağız. Afyonkarahisar 
Belediyesi geçmişte yollara bırakın 25 milyon para harcamayı 
4-5 milyon TL’yi geçemiyordu. Bu sene biz 5 katını yapıyo-
ruz. Bunun içerisinde aldığımız makineler yok. Örneğin bu 
yıl 3 kamyon, 4 tane iş makinesi aldık, şimdi yine bir adet 
yama makinesi alıyoruz” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Vali İrfan 
Balkanlıoğlu ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İnönü 
Caddesi’nde devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi. 

Tuna ve Ceyhan’da çalışmalar tamam
Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Sahipata Mahallesi, Tuna ve Ceyhan 
caddelerinin yol ve kaldırımlarında beton parke çalışmaları tamamlandı. 

2. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ’NDE 2. ETAP ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Afyonkarahisar 

Belediyesi 
tarafından 2. 
Küçük Sanayi 

Sitesi’nde 2. Etap 
yol düzenleme 

çalışmaları başladı. 

Yol düzenleme çalışmalarını şehrin 
dört bir yanında sürdüren Afyonka-

rahisar Belediyesi, 2. Küçük Sanayi Sitesi’nde 
2. Etap yol düzenleme çalışmalarına başladı. 
Birinci etabı geçen yıl tamamlanan 2. Küçük 
Sanayi Sitesi’nde ikinci etap çalışmalarının 
yaklaşık dört ay süreceği bildirildi.

Müteahhit firma tarafından iki ekip ha-
linde yapılan çalışmalar sonunda, toplam 40 
bin metrekare parke döşemesi yapılacak. Yol 
düzenleme çalışmalarının yanı sıra yağmur 
suyu hattı döşemesi de yapılan 2. Küçük Sa-
nayi Sitesi’nde çalışmaların başlaması sanayi 
esnafı tarafından sevinçle karşılandı. 

Afyonkarahisar Belediyesi’nin başlattığı altyapı 
ve üstyapı çalışmaları çerçevesinde, Sahipata 

Mahallesi Tuna ve Ceyhan caddelerine yol ve kaldırımları 
yeniden düzenlendi. Tuna ve Ceyhan caddelerine yeni bir 
görünüm katan çalışmalarda, 30 bin metrekare beton par-
ke, 5 bin 500 metre bordür döşendi.

Çalışmaları gören mahalle sakinleri yol ve kaldırımla-
rının beton parke ile kaplanmasından duydukları memnu-
niyeti ifade ederek Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a 
şükranlarını sundu.
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Daha önce alt 
yapısı tamamlanan 
mahallelerin içme 
suyu borularında 
karşılaşılan kötü tablo, 
Doğancı ve Karakatip 
Mahalleleri’nde de gün 
yüzüne çıktı.

Mahallelerde alt yapı çalışmalarına 
ara vermeden devam eden Afyon-
karahisar Belediyesi tarafından 

Doğancı ve Karakatip mahallelerinin içme suyu ve 
kanalizasyon hatlarını yeniledi. Çalışmaları yerinde 
inceleyerek, ekiplerden bilgi alan Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban altyapıya verdikleri önemi bir kez 
daha yineledi. 

3 yıl içerisinde Afyonkarahisar Belediyesi'nin araç filo-
suna kazandırdıkları araç, gereç ve ekipmanların, 80 
yılda alınanlardan çok daha fazla ve kaliteli olduğunu 

belirten Başkan Burhanettin Çoban, iş makinesi alanında bölgede  
kaliteli, pahalı ve en donanımlı ekipmanlara sahip olan bir Belediye 
haline geldiklerini söyledi. Şimdiye kadar asfaltların, insan gücüyle 
ya da farklı iş makineleri ile kazıldığına dikkat çeken Başkan Bur-
hanettin Çoban, bu durumun ciddi zaman kaybı ve geri dönüşümü 
olmayan bir durumu ortaya çıkardığını ifade etti. 

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 
Afyonkarahisar Belediyesi’ne, tarihinde 
görülmemiş iş makinesi, araç- gereç ve 
ekipmanları kazandırmaya devam ediyor. 

CUMHURİYET TARİHİNİN 
REKORUNU KIRDIKYol yapım çalışmalarında 

kullanılmak üzere alınan bir 
adet asfalt-yol kazma ve 
yükleme aracı ile finişeri, 

Anıtpark önünde düzenlenen 
törenle halka tanıtıldı. Tanıtım 

sırasında konuşan Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban, 
araç ve ekipman alımında 

Cumhuriyet tarihinin rekorunu 
kırdıklarını söyledi.

“HALKIN SAĞLIĞI                     
HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”

Çıkan boruları kendisi de incele-
yen Başkan Burhanettin Çoban, halkın 
sağlığının her şeyden önemli olduğunu 
ifade etti. Yer altından çıkan ilistire dön-
müş boruları gören mahalle sakinleri 
ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, içme 
suyu borularının yenileri ile değiştirile-
cek olmasının mutluluğunu yaşadıkları-
nı belirttiler. 

Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban, Doğancı ve 

Karakatip mahallelerinde 
yapılan altyapı çalışmalarını 

yerinde inceledi. 

"FREZE, 3 AYDA KENDİSİNİ              
AMORTİ EDECEK"

KDV hariç 550 bin liraya mal olan Asfalt Freze 
Makinesi'nin üç ay içerisinde kendi maliyetini amorti ede-
ceğini belirten Başkan Burhanettin Çoban; “Biz daha önce 
beton parke ve asfalt yapım işlerini müteahhitlere yaptırı-
yorduk. Bir müteahhide sadece 3 mahallede yaptığımız iş 
için yaklaşık 500 bin lira ödeme yapıyorduk. Artık bu para 
cebimizde kalacak. Ayrıca müteahhide yaptırdığımız işlerde, 
kazınmış malzemeyi kaldırımlarda dolgu malzemesi olarak 
kullanamıyorduk ve bu dolgu malzemesini almak için tonuna 
KDV dâhil yaklaşık 8–10 lira civarında bir bedel ödüyorduk. 
Şimdi ise bu makinenin kazıdığı malzemeyi dolgu malzemesi 
olarak kullanabileceğiz ve artık dolgu malzemesine de para 
ödemeyeceğiz. Böylelikle makinemiz, üç aya kalmadan tüm 
giderini kendisi karşılamış olacak" dedi. 

"NEREDEN NEREYE GELDİĞİMİZ 
ORTADA"

Yeni alınan finişerle birlikte finişer sayısını üçe çıkart-
tıklarını kaydeden Başkan Çoban, “Biz göreve geldiğimizde, 
eski ve hantal durumda olan 1988 model asfalt serme finişe-
rimiz vardı. Hurdadan başka hiçbir işe yaramayan bu finişerle 
asfalt serimi yapılıyordu. Biz hemen göreve gelir gelmez, 1 
adet 1994 model bir finişer aldık. Hemen bir yıl sonrasında 
da Vögele marka sıfır bir finişer aldık. Tanıtımını yaptığımız, 
yine Vögele marka sıfır finişer ile birlikte, Afyonkarahisar 
Belediyesi'nin iş makinesi parkurunda, 2 tane sıfır, bir tane 
de ikinci el olmak üzere 3 tane finişer oldu. Yani sadece asfalt 
şantiyemize değil, asfalt serim makinelerine de ciddi yatırım 
yaptık. Afyonkarahisar Belediyesi'nin nereden nereye geldiği 
açık bir şekilde ortada" diye konuştu.

YİNE AYNI MANZARA...
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“YENİ İŞ MAKİNELERİ 
KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Afyonkarahisar Belediyesi'nin araç filosuna yeni iş maki-
neleri kazandırmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Ço-
ban, "2 adet kamyon ve dar sokaklarımızda kullanılmak üzere 
bir adet itfaiye aracını aldık. Yine dar sokaklarda kullanılmak 
üzere kanalizasyon hizmeti verecek kanal açma makinesi alaca-
ğız.Mini süpürme araçları alıyoruz. Daha önce aldığımız dört 
tane kazıcı-yükleyiciye ek olarak, siparişini verdiğimiz 3 tane 
kazıcı- yükleyicinin gelmesiyle birlikte aracı Belediyemize top-
lam 7 adet kazıcı- yükleyici kazandırmış olacağız" diye konuştu. 

"ALDIĞIMIZ HER ARAÇ İÇİN TÖREN 
DÜZENLEMİYORUZ"

Geçmişte Afyonkarahisar Belediyesi'ne kazandırılan 30 
bin liralık araç için dahi tören düzenlendiğine dikkat çeken Baş-
kan Burhanettin Çoban, 200 bin liraya mâl olan ve yaklaşık bir 
yıldır belediye bünyesinde çalışan taşıyıcı- çekici tır için tören 
dahi yapmadıklarını söyledi. Tanıtım programına, AK Parti İl 
Başkanı Mehmet Zeybek, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri 
Demirkapu ve Fen İşleri Müdürü Hüseyin Öztürk katıldı. Ta-
nıtımı yapılan iş makineleri, Afyonkarahisar halkının büyük ilgi 
ve beğenisini kazandı. 

Özel olarak yaptırdıkları aracın Türkiye'de bir ilk oldu-
ğunu söyleyen  Başkan Burhanettin Çoban, "Artık dar sokak-
larda çıkan yangınlara ve araç yangınlarına bu aracımızla mü-
dahale edeceğiz. Dolayısıyla sokak darlığından ya da yol ke-
narına park etmiş araçlardan dolayı 'itfaiye aracı yangına ula-
şamadı' şeklindeki mazeretleri de ortadan kaldıracağız" dedi. 

Aracın hem basınçlı su hem de köpük püskürtme özelli-
ğine sahip olduğunu kaydeden Başkan Çoban, üretici firma-
nın aracı tüm Türkiye'ye ilimiz üzerinden referans göstermek 
istediğini ifade etti. 

Dar sokaklara özel 

Dar sokaklarda çıkan yangınlara müdahale etmek amacıyla 
özel olarak yaptırılan itfaiye aracı hizmet vermeye başladı.

itfaiye aracı 
İncelemeler sırasında, yapılan 

çalışmalarla ilgili basın mensuplarına 
ve mahalle halkına bilgi veren Bele-
diye Başkanı Burhanettin Çoban, ma-
hallelerin alt ve üst yapı sorunlarını 
komple çözüme kavuşturmak istedik-
lerini belirterek, şu ana kadar yaklaşık 
30 mahallenin komple alt ve üstyapı-
sını tamamladıklarını söyledi.

“MAHALLE HALKINI 
TERTEMİZ SUYA 
KAVUŞTURDUK”
Taşpınar Mahallesi’nin alt ve üstyapısı tamlanan mahal-

leler arasında önemli bir farklılığı bulunduğunu belirten Baş-
kan Çoban, “Afyonkarahisar’ın en eski mahallelerinden biri 
olmasına rağmen, doğru düzgün altyapısı olmayan Taşpınar 
Mahallesi’nin zemini çok sert kayalardan oluşuyor. Bu yüzden 
çok zor şartlarda çalışma yaptık. Bütün bu zorluklara rağmen, 
önce kanalizasyonunu yaptık sonra da içme suyu hatlarını de-
ğiştirdik. Tabiri caizse karış karış ilerleyerek, mahalle halkını 
gönül rahatlığıyla içebilecekleri tertemiz suya kavuşturduk” 
dedi. 

PİS SU İÇİLEN BORULAR 
BASINA GÖSTERİLDİ

2011 yılı Kasım ayında tamamlanan 
çalışmalar öncesinde, mahalle halkının 
sağlıklı ve temiz su içtiğini söylemenin 
doğru olmayacağını kaydeden Başkan 
Burhanettin Çoban, çalışmalar sırasında 
yeraltından çıkan boruları gören mahalle 
sakinlerinin, bu duruma şahit olduklarını 
ifade etti. Başkan Çoban’ın bu sözlerini 
tasdik eden Taşpınar Mahalle Muhtarı 
İsmail Karayiğit, ispat olarak, altyapı ça-

lışmaları sırasında yeraltından çıkarılan içme suyu borularını 
basın mensuplarına gösterdi.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, alt ve üstyapısı 
tamamlanan Taşpınar Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. 

TAŞPINAR OLDU BAŞPINAR
Yıllarca ‘sit alanı’ denilerek 

hizmet yapılmayan 

Taşpınar’ı mahalle halkının 

deyimiyle ‘Başpınar’ haline 

getiren Başkan Çoban, 

yaptığı hizmetlerin karşılığını, 

bol bol hayır duası ve sevgi 

gösterileriyle aldı. 
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MAHALLE TARİHİNİN EN BÜYÜK 
YATIRIMI YAPILDI

Taşpınar Mahallesi’ne tarihi boyunca en büyük, en kap-
samlı ve en maliyetli yatırımın yapıldığını belirterek konuş-
masına devam eden Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 
“Çalışmalar sırasında bize her türlü desteği veren mahalle 
muhtarımız ve mahalle halkımızla birlikte canla başla çalışan 
Belediyemizin ekiplerine teşekkür ediyorum. Ayrıca hem alt-
yapı hem de üstyapıda, yaptığı güzel çalışmalardan dolayı mü-
teahhit firmaya da çok teşekkür ediyorum” dedi. 

 “BAŞKAN ÇOBAN GELDİ                        
ACILAR BİTTİ”

Mahalle halkının altyapı sorunları nedeniyle çok acılar 
çektiğini ifade eden Taşpınar Mahalle Muhtarı İsmail Kara-
yiğit ise Başkan Burhanettin Çoban’ın başlattığı alt ve üstya-
pı seferberliği ile bu acıları dindirdiğini söyledi. Taşpınar’ın 
Afyonkarahisar’ın en eski mahallelerinden olmasına rağmen, 
içme suyu bağlanan en son mahallelerden olduğunu kaydeden 
Muhtar Karayiğit, geçmiş dönemlerde, kanalizasyon ve içme 
suyu borularının altlı üstlü yapılması nedeniyle yıllarca pis su 
içmek zorunda kaldıklarını vurguladı. Muhtar Karayiğit, pis 
su içmek zorunda kaldıkları için bir mahalle sakininin iki ço-
cuğunun hastalığa yakaladığını ve bu hastalık nedeniyle haya-
tını kaybettiğini söyledi.

“DESTEKÇİSİ DEĞİLDİM                    
AMA HELALLEŞTİM”

Bir ağabey gibi gördükleri Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban’ın kendilerini pis su içmekten kurtardığını kaydeden 
Karayiğit, “Burhanettin Başkanımızdan önceki dönemlerde, 
sorunlarımızı ilettiğimizde bize hep ‘burası sit alanı’ dediler. 
Bu yüzden ne kendileri bir şey yaptılar ne de bize yaptırdılar. 
Ama Burhanettin Başkanımız göreve gelince bu gerekçe orta-

dan kalktı. Çünkü başkanımız fakir dostu. Ayrıca şunu da be-
lirtmek isterim ki, yerel seçimlerde Burhanettin Çoban’a des-
tek vermemiştim. Buna rağmen yaptığı bu hizmetleri görünce 
kendisiyle helalleştim” dedi. 

“TAŞPINAR BAŞTAN BERİ                        
SİT ALANINDA DEĞİL”

 Sit konusuna açıklık getiren Başkan Burhanettin 

Çoban, “Afyonkarahisar’da 17 mahallemiz sit alanı içerisinde 

yer alıyor. Ancak bu mahallelerin de bazı kısımları sit alanı içe-

risinde bulunuyor. Örneğin, Bedrik Mahallesi’nin yüzde 50’si 

sit alanın içinde, yüzde 50’si sit alanın dışında ka-

lıyor. Taşpınar Mahallesi’nin ise tamamı sit alanı 

dışında. Bunu biz değiştirmedik, bu baştan beri 

böyleymiş ama vatandaş buraya hizmet istediği 

zaman ‘burası sit alanı hizmet yapamıyoruz’ şek-

linde karşılık verilirmiş” diye konuştu.

Vali İrfan Balkanlıoğlu da incelemelere ka-
tılarak, vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Yapı-
lan çalışmaları çok beğenen ve Taşpınar sokak-
larının Paris sokaklarını aratmadığını ifade eden 
Vali Balkanlıoğlu, Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban’ı tebrik etti.

Afyonkarahisar’ın araç yoğunluğuna alter-
natifi olarak yapılan bölgede tamamlanan 
çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Baş-

kanı Burhanettin Çoban, zor bir coğrafya üzerine kurulu 
dağlık alanda yürütülen çalışmalarda, yol yapımına engel 
teşkil eden kayaların, Belediye’nin iş makineleriyle kırılarak 
geniş ve alternatifli bir yol oluşturulduğunu söyledi. 

Hıdırlık yolu denilince sadece Erdal Akar Parkı’na 
kadar olan kısmın bilindiğini söyleyen Başkan Burhanettin 
Çoban, yol çalışmalarında gelinen noktayla ilgili olarak, 
“Geçen yıl kendi iş makinelerimizle yolu açmaya başladık. 
Tepeye kadar çıktık. İstinat duvarıyla karşıya geçmemiz 

gerekiyor. Arkadaşlarımız bunun hesaplanmasını yapıyor. 
Bunu da gerçekleştirdiğimiz zaman artık şehrimizin doğu-
su ve batısı birbirine bağlanmış olacak” dedi. 

Bölgede çok geniş bir yol açıldığını belirten Başkan 
Burhanettin Çoban, “Yol açılınca buradaki güzellikler de 
ortaya çıktı. Vatandaşımız gerek spor ve seyir amaçlı, gerek-
se de ulaşım için bu yolu kullanabilecekler. Biz bu yolu ken-
di iş makinelerimizle değil de özel sektörü kanalıyla yap-
saydık şimdiki giderimizin 4–5 katını harcamak zorunda 
kalacaktık. Ancak güçlü bir araç filosuna sahip olduğumuz 
için bu tür zor coğrafi alanları açmakta zorluk çekmiyoruz” 
dedi. 

ŞEHRİN DOĞUSUYLA BATISI 
BİRBİRİNE BAĞLANACAK
Hıdırlık Yolu’nun Taşpınar üzerinden Keltepe’ye bağlanmasına 
yönelik başlatılan 2. Etap yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Yolu en kısa zamanda hizmete 
açacaklarını ifade eden Başkan 
Burhanettin Çoban “Burada çok 
güzel bir alan var. Bence burası 
bir kamu tesis veya bir huzurevi 

olabilir. Burada her türlü proje için 
kullanılabilecek cinsten bir arazi 

mevcut” dedi.
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2010 yılında engelli bireylere dağıttığı 85 adet akülü 
araçla kamuoyunda büyük yankı uyandıran Afyonkarahisar 
Belediyesi, 85 adet akülü aracı daha törenle sahiplerine ulaş-
tırdı.  30 engelli bireye de tekerlekli sandalyenin dağıldığı tö-
rende üçüncü kampanyanın da mesajı verildi. 

ENGELLİLERİN HAYATINDA                
ÇIĞIR AÇTI

ATATÜRK Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen tö-
renin açılış konuşmasını Kent Konseyi Engelliler Meclisi 
Başkanı Mesut Yurt yaptı. Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban’ın engelli bireylerin ha-
yatlarında çığır açtığını kayde-
den Mesut Yurt, engelli birey-
lerin artık dört duvar arasında 
kalmadığını söyledi. Mesut 
Yurt konuşmasın şöyle sürdür-
dü: “Bilindiği üzere Başkanı-
mız, iki yıl önce 85 tane akülü 
araç dağıtarak engelli kardeş-
lerimizi evlerinden çıkarmaya 
başlamıştı.  Artık, okula gitmek 
isteyen engelli öğrenciler oku-
la, işe gitmek isteyen engelli 
bireylerimiz iş yerlerine, iba-
detini yapmak isteyenler ise ca-
miiler de ibadetlerini rahatlıkla 
yapabilecekler. Bu gerçekten 
bir çığırdır. Bizlere bu çığırı 
açan Belediye Başkanımıza 
sonsuz teşekkürlerimizi sunu-
yorum” dedi. 

TÜRKİYE’YE   
ÖRNEK OLDU
BÖYLESİ bir etkinliğin 

Türkiye’de bir ilk olduğuna dik-
kat çeken Engelliler Meclisi 
Başkanı Mesut Yurt, bu konuda 
basın mensuplarından bir ricada 
bulunarak, “Böyle bir etkinlik 
Türkiye’de belki de bir ilk oldu. 
Afyonkarahisar Belediyesi Tür-
kiye’deki 81 il belediye başkanı-
na örnek bir çalışma yaptı. Bu 
çalışmanın ulusal basında da yer 
almasını sağlamalarını temenni 
ediyorum.” diye konuştu.  Öztürk 
Koyuncu İnşaat Yöneticisi Musa 
Çetinkaya ise tekerlekli sandalye-
lerin dağıtımı konusunda kendi-
lerine bu imkânı sağlayan herkese 
teşekkür etti. 

İKİ YILDA 175 ENGELLİ 
HAYATA BAĞLANDI

“TÜRKİYE’YE 
GÖNDERDİĞİMİZ 

ARAÇ BİNİ AŞTI”   
AvRUPA’dan akülü araçların temini ve şehrimize ulaş-

masını sağlayan EYAD Başkanı Metin Edeer ise Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban ile birlikte böylesi güzel bir 
organizasyona imza atmaktan onur duyduklarını söyledi. 
EYAD’ın Türkiye genelinde bugün itibariyle binin üzerinde 
engelli aracı bulunduğuna dikkat çeken EYAD Başkanı Me-
tin Edeer, “ Bu tür organizasyonları bizler 
yedi yıldır yapıyoruz. Şu anda Türkiye ‘ye 
gönderdiğimiz araç sayısı 1020 ‘ye ulaştı. 
Bu desteğin manevi huzuru bizleri daha 
çok çalışmaya teşvik ediyor. Belediye 
Başkanımız sayesinde akülü aracı olma-
yan engelli kalmayacak. Kendisine engelli 
kardeşlerimize gösterdiği ilgiden dolayı 
teşekkür ediyoruz. Engelli kardeşlerimi-
ze huzur içinde kazasız, belasız araçlarını 
kullanmalarını diliyorum” dedi.  

“İKİ TANE ARAÇ 
DAĞITAN ULUSAL 

BASINDA”
TÖRENİN ulusal basına taşınması 

gerektiğinin altını çizen EYAD Başkanı 
Metin Edeer, “Belediye Başkanımız bu 
araçlarla birlikte Afyonkarahisar geneli-
ne 175 tane araç dağıtımı yapmış olacak. 
Yurt dışında ulusal basından ülkemizdeki 
gelişmeleri yakından takip ediyoruz.  Va-
lilikler olsun belediye başkanları olsun 2 
tane akülü araç veriyor ulusal medyanın 
tamamı orada. Bu dağıtımı ulusal bası-
nımız Türkiye geneline taşıması gerekir. 
Bir başka organizasyonda 85 araç daha 
dağıtmak ümidiyle organizasyonda eme-
ği herkesi saygıyla selamlıyorum” diye 
konuştu. 

“BAŞLARI DİK  SESLERİ GÜR”
ENgELLİ dernekleriyle birlikte engellilerin hayat 

standartlarının yükseltilmesine yönelik birçok çalış-
maya imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban ise, “İl başkanlığım dönemimde, engelli kardeşlerimi-
zi temsil eden sivil toplum kuruluşlarımızla ilişkilerimiz çok 
iyi gelişmişti. Bu ilişkilerimizi, belediye başkanlığım döne-
mimde daha da geliştirdik. Bu iyi ilişkiler sayesinde engelli 
derneklerimizle birlikte engelli kardeşlerimize yönelik çok 

güzel çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar 
neticesinde de Afyonkarahisarımızın 
her tarafında engelli kardeşlerimizin 
sesi daha çok gür çıkmaya ve başları 
daha dik gezmeye başladılar. Onlar 
kendileriyle ilgilenilmesinden çok 
mutlu oldular” dedi.  

“175 ARAÇ DAĞITAN                                           
TEK BELEDİYEYİZ”

AKÜLÜ araç dağıtımının, yapılan 

çalışmaların en önemlileri arasında 

yer aldığını kaydeden Başkan Çoban, 

“2010 yılında 85 adet akülü araç da-

ğıtarak önemli bir başarı elde etmiş-

tik. Daha sonra tören düzenlemeden 

5 adet akülü araç dağıtmıştık. Bugün 

dağıttığımız bu 85 araçla beraber Af-

yonkarahisar Belediyesi’nin dağıttığı 

akülü araç sayısı toplam 175’e ulaştı. 

EYAD Başkanı Metin Edeer’in dedi-

ği gibi geçmişte 2 tane 10 tane araç 

dağıtıldığı zaman çok büyük organi-

zasyonlar düzenleniyordu. Bu durum 

bugün ve daha önce dağıttığımız 175 

tane aracın ne kadar önemli olduğunu 

gösteriyor. Sanıyorum Belediye ola-

rak, 175 tane akülü araç dağıtan tek 

Belediye’yiz” diye konuştu. 

İki yıl içerisinde dağıttığı 

175 adet akülü araçla Türkiye 

rekorunu kıran Belediye Başka-

nı Burhanettin Çoban, engellile-

rin önündeki ‘engelleri’ kaldıra-

rak, onları sokağa çıkartıp, haya-

ta katmanın sevincini yaşıyor.       
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ÇORUM’DAN SİİRT’E KADAR ULAŞTI
2010 yılında dağıtımını yaptıkları akülü araçları, basın 

yayın yoluyla duyurduklarını belirten Başkan Çoban, Afyon-
karahisar dışında, Eskişehir’den Kütahya’dan, Isparta’dan ve 
Iğdır’dan müracaat olduğunu ve bu illere dahi araç gönder-
diklerini söyledi. İkinci kez dağıtılan 85 akülü aracı, yine ba-
sın yayın yoluyla duyurduklarını belirten Başkan Çoban, bu 
araçların 22 tanesinin il merkezindeki engellilere diğerlerinin 
ise ilçe ve beldelerde yaşayan engellilere dağıtıldığını söyledi. 
Başkan Çoban, yine il dışından gelen müracaatlar üzerine, iki 
tane Çorum’a iki tane Muş’a bir tane de Siirt’e araç gönder-
diklerini ifade etti.

“KEYFİMİZE GÖRE ARAÇ 
VERMİYORUZ”

AKÜLÜ araçların, belirli kriterler doğrultusunda dağı-
tıldığını kaydeden Başkan Burhanettin Çoban, “EYAD’daki 
arkadaşlarımız bize bu araçları gönderirken, Belediye tara-
fından engellilere dağıtılma şartıyla gönderiyor. Dolayısıyla 

araç için müracaat eden kişinin, öncelikle sakat raporu olması 
ve akülü engelli aracını kullanabilmesi gerekiyor. Bu şartlar 
dışındaki kişilere araç vermemiz mümkün değil. Örneğin zi-
hinsel engelli bir kardeşimizin bu araçlardan alması mümkün 
değil. Çünkü yasal engel var. Keyfimize göre araç vermiyo-
ruz” dedi. 

YENİ KAMPANYANIN                                
MESAJI VERİLDİ 

EYAD ile birlikte yine bir kampanya yapabileceklerini 
ifade eden Başkan Çoban, EYAD Başkanı Metin Edeer’in bu 
konuda destek verdiğini söyledi. Dağıtılan akülü araçların bir 
tanesinin Türkiye’deki değerinin en az 2 bin 500 Euro oldu-
ğuna dikkat çeken Başkan Çoban, engelli bireylerden araçları 
dikkatli şekilde kullanmalarını istedi. Engelli araçlarının da-
ğıtımına katkı sağlayan kurum ve kişilerin bol bol hayır duası 
kazandığını kaydeden Başkan Çoban, EYAD yetkilileri başta 
olmak üzere katkıda bulunan tüm kurum ve kişilere teşekkür 
etti. 

“AFYONKARAHİSAR’I ENGELLİLER 
İÇİN DÜZENLİYORUZ”

2005 yılında çıkan Özürlüler Kanunu’nun dikkat çeken 
Başkan Burhanettin Çoban, “Bu kanun çerçevesinde şehirler-
de tüm yollar, kaldırımlar, insanların yaşadığı her yer, engel-
liler için ulaşılabilir olmak zorunda. Verilen süre de Temmuz 
sonunda bitiyor. Bizler de belediye olarak kaldırımlarımızı, 
ışık sistemlerimizi buna uydurmak için bir çalışma başlattık. 
En önemlisi kaldırımlarda görme engellilerin yürüyüşünü 

kolaylaştıracak bir mekanizmanın kurulmasıydı. Bölgemiz-
de böyle bir tesis yoktu. Biz de Ocak ayı itibari ile tesisimizi 
kurduk ve özel taş üretmeye başladık. İnşallah kendi fabrika-
mızda ürettiğimiz beton  parkelerle kaldırımlarımızı engelli-
ler için ulaşılabilir hale getireceğiz. Bununla ilgili çalışmayı 
yaptık. Arkadaşlarımız ışıkla ilgili çalışmalarını sürdürüyor-
lar. İmar Müdürlüğümüz de yapılacak binalarla ilgili her türlü 
tedbiri alıyor” diye konuştu.

KATKI SAĞLAYANLARA                         
PLAKET VERİLDİ

DAğITILAN akülü araçların hayırlı olmasını dileyerek ko-
nuşmasını tamamlayan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 
akülü araçların temin edilmesine katkı sağlayan Emirdağ Yar-
dımlaşma Derneği Başkanı Metin Edeer, Öztürk Koyuncu İn-
şaat Yöneticisi Musa Çetinkaya, Baro Başkanı Turgay Şahin, 
Çağdaş Geri Dönüşüm firması sahibi Tahir Vurgun’a plaket 
verildi.  Törende ayrıca, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Baş-
kanı Mesut Yurt tarafından da Başkan Çoban’a plaket takdim 
edildi. 

ANAHTARLARI PROTOKOL 
MENSUPLARI DAĞITTI

PLAKET töreninin ardından Belediye Başkanı Burhanet-
tin Çoban, protokol mensupları ile birlikte, engelli bireylere 
araçlarının anahtarlarını dağıttı. Törene,  Afyonkarahisar Mil-
letvekili Kemalettin Yılmaz,  AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Solak, Baro Başkanı Av. Turgay Şahin, AK Parti Merkez İlçe 
Başkanı Bülent Eser,  Emirdağ Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Metin Edeer, Öztürk Koyuncu İnşaat Yöneticisi Musa Çetin-
kaya,  kurum müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri, il, ilçe ve 
belde belediye başkanları ile çok sayıda engelli birey katıldı.
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Belediye Meclisice yapılan yeni 
düzenlemeye göre, sadece 
mülkiyeti Belediye’ye ait olan 

alanda Kentsel Dönüşüm Alanı planının uy-
gulanmasına, şahıs mülkiyetli alanlara yönelik 
planlamanın ise iptal edilerek, önceden uygu-
lamada olan imar planına devam edilmesine 
karar verildi. 

“HANCIOĞLU, BARUT 
VE KAPTAN ADINA 
PARK YAPTIRMAYI 

DÜŞÜNÜYORUM”
AFYONKARAHİSAR Belediye Meclisi 

Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Bele-
diye Başkanı Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleşti-
rildi. Toplantı öncesinde açılışı yapılan Erdal Akar Parkı ve 
Vali Haluk İmga Caddesi ile ilgili Belediye Meclisi Üyelerini 
bilgilendiren Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, parka Er-
dal Akar’ın, caddeye de eski Vali Haluk İmga’nın ismini veren 
Meclis Üyelerine teşekkür etti. İlimizde eski belediye başkanı 
Nuri Demirayak adına bir park olduğunu hatırlatan Başkan 
Çoban, meclis üyelerinin de uygun görmesi halinde eski 
belediye başkanları M. Sami Hancıoğlu, Hayrettin Barut ve 
Abdullah Kaptan adına da isimlerine yakışır birer park yaptır-
mayı düşündüğünü söyledi. 

ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ GENİŞLİYOR

ÖNEMLİ gündem maddelerinin 
görüşüldüğü Meclis toplantısında, alan 
yetersizliği nedeniyle yatırım talepleri-
ne cevap veremeyen Organize Sanayi 
Bölgesi’nin genişletilmesi adına ciddi bir 
adım atıldı. Konuyla ilgili İmar ve Şehir-
cilik Müdürlüğü teklifi ilgili komisyonda 
görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. 
Buna göre, OSB’nin kuzeydoğu yönünde-
ki yaklaşık 360 hektarlık alan ile bölgenin 
güney yönündeki yaklaşık 13 hektarlık 
alanın ve Lojistik Merkez ve Sosyal Tesis 

kurmak amacıyla Şahitler Kayası’nın bulunduğu bölgede 69 
hektarlık alanın OSB’ye ilave edilmesi kararlaştırıldı. Gün-
dem maddesine açıklık getiren Başkan Çoban, OSB’de yer 
kalmadığını ve bu nedenle fiyatların yüksek olduğunu belir-
terek, “İlimize çok yatırımcı geliyor ancak alan yetersizliği 
nedeniyle talepler yeterince karşılanamıyor. Bizim bu çalış-
mamızla sorun tam anlamıyla çözülmeyecek ama en azından 
ciddi bir atım atılmış olacak. Çünkü aldığımız karar, Bilim 
sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı’na gidecek ve ilgili kurullardan 
da gerekli kararlar alınacak. Sanıyorum aldığımız bu kararla 
OSB, yaklaşık 4 milyon metrekare kadar daha genişleyecek. 

Yani şimdiki alan kadar ilave alan gündemde” dedi. 

SADECE BELEDİYE MÜLKİYET 
ALANINDA UYGULANACAK
TOPLANTININ en çok konuşulan konusu ise bir 

önceki toplantıda onaylanan Kentsel Dönüşüm planla-
rının, yapılan itirazlar nedeniyle yeniden düzenlenmesi 
oldu. İtirazı değerlendiren ilgili komisyon, itirazı olum-
lu karşılayarak yeniden düzenlenme konusunda uygun 
görüş belirtti. Uzun süren değerlendirmeler neticesinde 

Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısında, bir önceki toplantıda onaylanan 
Kentsel Dönüşüm Alanı planı, yapılan itirazlar nedeniyle yeniden düzenlendi. 

gündem maddesi kabul edildi. Buna göre, eski otogar, Halil 
Ağa Pazaryeri ve Halil Çarşısı’nın bulunduğu alanlarda bir 
önceki toplantıda onaylanan planların aynen korunmasına, 
1. Küçük Sanayi Sitesi, Çimento Fabrikası’nın altı ve Travers 
Fabrikası’nın karşısındaki sanayi alanlarına ilişkin yapılan 
planlamanın iptal edilerek, önceden uygulamada olan imar 
planının aynen  korunmasına karar verildi. 

“ÇOK BEĞENMELERİNE RAĞMEN 
İTİRAZ ETTİLER”

İKTİDAR ve muhalefete mensup meclis üyelerinin oy 
birliğiyle kabul ettiği planlamanın itirazlar nedeniyle yeni 
düzenlenmek zorunda kalınması, toplantıda adeta soğuk duş 
etkisi yarattı. Birçok meclis üyesi, Afyonkarahisar’ın büyük 
değer kazanacağı Kentsel Dönüşümün, planlandığı gibi de-
vam etmesi yönündeki fikrini bir kez daha dile getirdi. Baş-
kan Çoban da konuyla ilgili şunları söyledi: “Belediyemizin 
bu alanda 76 bin metrekare alanı vardı. Fakat biz, ilimizin ge-
leceği açısından büyük önem arz eden bu planlama için ken-
di arsamızdan 34 bin metrekare fedakârlık ederek 60 milyon 
liralık gelirden vazgeçtik. Ancak vatandaşımız planlamayı çok 
beğenmesine rağmen itiraz etti. Hiç kimse yapılanın yanlış ol-
duğunu söylemiyor ama arsasının yüzde 35-40’ının gitmesini 
de istemiyor. Yaptığımız planlamayı herkese anlattım ve ‘bir 
daha böyle imkân bulamazsınız’ dedim ama değişen bir şey 
olmadı.”

BİR SEÇİMİ VAADİ DAHA 
GERÇEKLEŞİYOR

TOPLANTIDA, Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban’ın seçim öncesi vaatlerinden olan eğitim kampüsüyle 
ilgili de bir karar alındı. Gazlıgöl yolu üzerinde, ilave alanlarla 
birlikte toplam 200 bin metrekarelik alanda eğitim kampüsü 
oluşturacaklarını açıklayan Başkan Çoban, 4+4+4 sistemine 
uygun olacak kampüsün oluşturulmasıyla eğitim için yer yok 
bahanesini de ortadan kaldıracaklarını söyledi.

“Kentsel Dönüşüm ve Gelişme Alanı” planlarının 
Belediye Meclis Toplantısı’nda onaylanmasıyla Beledi-
ye Başkanı Burhanettin Çoban’ın eski otogarın bulun-
duğu alana pazaryeri yapılacağını açıklaması esnaf oda-
larını sevindirdi. 

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birli-
ği Başkanı Abdülkadir Konak, Kahveciler Odası Başka-
nı Atilla Kocabaş, Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası 
Başkanı Ergün Aykın ve Giyim Eşyası İmalat ve Satı-
cıları Odası 2. Başkanı Niyazi Sevimli’den oluşan oda 
başkanları, yapılan planlamadan dolayı Başkan Burha-
nettin Çoban’a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

“Kentsel Dönüşüm ve Gelişme Alanı” ile ilgili gö-
rüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Afyonkarahisar 
Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Abdülkadir 
Konak tarafından Başkan Burhanettin Çoban’a fincan 
takımı hediye edildi.

Oda başkanlarından 
teşekkür ziyareti

“Kentsel Dönüşüm ve Gelişme Alanı” 
çerçevesinde, eski otogarın bulunduğu 

alanda yapılması planlanan pazaryerini 
memnuniyetle karşılayan esnaf oda 

başkanları, Başkan Burhanettin Çoban’a 
teşekkür ziyaretinde bulundu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI 
YENİDEN DÜZENLENDİ
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“PORSUK, İLAVELERLE                                      
BU HALE GELMİŞ”

Akarçay’da yapılacak düzenlemeler için 
geçen hafta, belediyenin konuyla ilgili tüm tek-
nik elemanlarıyla birlikte Eskişehir’deki Porsuk 
Çayı’nı incelediklerini belirten Başkan Burhanet-
tin Çoban, “2000 yılında biten Porsuk Çayı’nda 
bugüne kadar her yıl yeni bir şey ilave ediliyor. 
Örneğin üç sene önce orada yapılan köprüler ve 
dik ferforjeleri çok beğendim. Porsuk, her yıl yeni 
ilaveler yapılarak bu hale gelmiş” dedi. 

Belediye Başkanı Burhanettin ÇoBan, akarÇay rekreasyon 
Projesi ile ilgili Belediye Meclisi Üyeleri’ni Bilgilendirdi. 

“AKARÇAY, PORSUK’TAN 
DAHA gÜZEL OLACAK”

Akarçay’da rekreasyon 
çalışmalarına 
başlandığını belirten 
Başkan Burhanettin 
Çoban, müteahhit 
firmanın, çalışmalarını 
Eylül ayı sonuna kadar 
tamamlayacağını, 
Belediye’nin yapacağı 
çalışmalarla birlikte 
Ekim ayı sonunda 
halkın hizmetine 
sunulacağını söyledi. 

“TEK DEZAVANTAJIMIZ VAR,                                               
ONU DA ÇÖZECEĞİZ”

Akarçay’da da her yıl yeni ilaveler yapılacağını ve yapılmasının da zorunda 
olduğunu kaydeden Başkan Çoban, “Bizim projemizin başlangıcı bile çok gü-
zel olacak. Her yıl yapılacak yeni ilavelerle komşu ilimizden çok daha öne geçe-
ceğimizi iddia ediyorum. Bizim başlangıcımız en az onun kadar güzel, sonrası 
ondan daha da güzel olacak diye düşünüyorum. Çünkü 2,5 km uzunluğunda 
bir hattımız var ve en dar yerimiz 20 metre, en geniş yerimiz ise 60 uzunluğun-
da. Hareket alanımız çok güzel ve düz bir alan. Tek dezavantajımız orada su 
sürekli akıyor ama bizim Mayıs ayı sonunda kesiliyor. Bu sıkıntıyı da otomatik 
bent ve havalandırma sistemleri ile çözmeye çalışacağız” dedi.

Yapılan değişiklikle birlikte, 81 mahallenin 
43’ünde birleştirme planlaması yapılarak 10 
adet mahalleye dönüştürüldü ve toplamda 48 

mahalle oluşturuldu. Birleşen mahalleler nüfus olarak en bü-
yük mahallenin ismi adı altında toplandı.

Konuyla ilgili Meclisi bilgilendiren Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban, mahalle sayılarını azaltarak mahallelere 
güç kattıklarını ifade etti. Çevre illerin mahalle sayılarından 
örnekler sunan Başkan Burhanettin Çoban, “Isparta’nın nü-
fusu bizden 20 bin fazla 44 mahallesi var. Kütahya’nın merkez 
nüfusu 218 bin, 43 mahalle idi, 22 köyü kendine bağladı, 65 
mahalle haline geldi. Uşak ilinin nüfusu 195 bin, toplam 19 
mahallesi var. Biz 81 mahalleyiz” dedi.

“MAHALLELERİMİZE                              
GÜÇ KATIYORUZ”

Birleştirilen mahalleler içerisinde nüfusu 250’nin altın-
da birçok mahallenin yer aldığını kaydeden Başkan Burhanet-

tin Çoban, bu mahallelerin içerisinde yüz ölçümü sadece 6 
bin 500 metrekare civarında mahallelerin de bulunduğunu 
aktardı. Güzel bir çalışmaya imza atacaklarını belirten Başkan 
Burhanettin Çoban; “Birleştirdiğimiz mahalleler içerisinde 
Belediyemiz ve yanında yer alan ve iş merkezinin bulunduğu 
alan kadar olan mahallelerimiz var. Bu şekilde nüfusu 250’nin 
altında yaklaşık 8 tane mahalle var. Örneğin Karamanoğlu 
Mahallesi dar bir sokak ve alanı toplam 7 bin 500 metrekare. 
Mahalle sayılarını azaltarak mahallelerimize güç katıyoruz” 
dedi.

MAHALLE SAYISI 48’E DÜŞÜRÜLDÜ

“MAHALLELER GÜÇLENDİ”

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, 
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun           
9. Maddesi gereğince bazı 
mahallelerin birleştirilmesine 
karar verdi.
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BELDEMİZ: İlk olarak sizi tanıyabilir miyiz?

H. HAKKI ÖZSOY: 1940 Afyonkarahisar doğumlu-

yum. Anne ve baba tarafım, Afyonkarahisar’ın yerleşik ve 

belli ailelerinden geliyor. Annem, Turunçzade Münür Bey’in 

kızı, Babam Ebül Kasımzade Hacı Hakkı Bey’in oğlu. Soyadı 

kanununu çıktıktan sonra Özsoy soy ismini almışız. Eğitim 

hayatıma, Kadınana İlköğretim Okulu’nda başladım. 1952 

yılında Kadınana İlköğretim Okulu’ndan mezun oldum. İl-

kokulu bitirdiğim tarihten itibaren mağazamızda çıraklıkla 

iş hayatına başladım. 1959 yılında Afyon Lisesi’nden mezun 

oldum. 

1960 yılında yedek subay olarak askerliğimi yaptım. 

1961 yılında terhis oldum. Afyonkarahisar’a döndüm ve tica-

ri hayatıma başladım.

BELDEMİZ: Ticaret ve sanayi hayatınızı anlatır mısı-

nız?

H. HAKKI ÖZSOY: Ticaret ve sanayi hayatımız, dede-

den babaya, babadan bizlere devretmiştir. Çok küçük yaşta 

başladığım ticarette, bir yandan okul eğitimimizi yaparken, 

diğer yandan da sürekli ticaretin içinde oldum. Boyumuz 

süpürge kadarken büyüklerimiz bize işyerlerini süpürmeyi, 

camları ve tezgahları temizlemeyi öğretti. Bu arada çocuklu-

ğumuzu yaşamaktan da mahrum kalmadık. Çalışmayı, üret-

meyi, sevgiyi, saygıyı, başarılı olma idealini, her işi dengeli 

bir şekilde götürmeyi ve kurallarını büyüklerimiz bize bizzat 

yaşatarak öğrettiler. Kabirleri cennet olsun. Büyüklerimizi 

hayırla anıyorum. Büyüklerimizin bizi yetiştirirken üzerinde 

durdukları en önemli konu güzel ahlaklı, dürüst insan olma, 

Hayatımda, devlete, millete faydalı olma,                               
üretim, iş sahası açma heyecanı ve düşüncesi, 
çok çalışma sorumluluğu önceliğim olmuştur. 

“70 yılı aşan ömrümde, 
kişisel ve özel yaşantı 

hep ikinci planda olmuştur”

Aile bireylerinin arkalarında daha net çalışmalar bırakması adına 
şirketleri ayırdıklarını belirten Özsoy, kendi sorumluğundaki 

şirklerde 50’ye yakın kişiyi istihdam ettiğini söyledi. 

işlerine hile karıştırmama, hakkı hukuku, helali haramı tanı-

ma kuralları hep rehberimiz olmuştur. 

Büyüklerimiz haksızlık ve hukuksuzluğu hiç affetmez-

lerdi. O tarihlerde evimiz Ordu Bulvarı’nda, mağazamız ise 

Uzun Çarşı’da, şimdiki Millet Caddesinde, bugünkü Kuveyt 

Türk’ün olduğu yerdeydi. Hacı Hakkıların Mağazası olarak 

bilinen işyerimizde, iplik, manifatura, tuhafiye, hazır giyim 

ve çeyizlik eşyalarla ilgili o dönemin giyim ve kuşamına hi-

tap eden toptan ve perakende ürünler satılırdı. Büyüklerimiz 

dini bayramlar öncesinde ve tatil günlerinde ticareti 

daha iyi öğrenebilmemiz için dükkan önünde işporta 

sergisi açarlardı. Belirli sayıda ürün verip akşam oldu-

ğunda alım-satım konusunda bir şeyler öğrenmemizi 

sağlarlardı. 

Günümüzde bizim yaşlarımızda olanlar o mağa-

zayı, hizmetlerini, ekonomik çapını çok iyi 

bilirler. Çıraklığa başladığım 1952 yılında 

rahmetli babamın, “işyeri sahibi işyerini 

bismillah diyerek bizzat açar, çalışanlar 

da ona göre zamanında işe gelir ve iş 

disiplini olur” emirleriyle işyerini açıp 

kapatma görevini bana verdi. Ben her 

gün sabah okula gitmeden önce per-

sonelle birlikte mağazayı açar, temizlik 

işlerine katılır, daha sonra okula giderdim. 

Böylelikle ticaret hayatının ve çalışmalarının 

içinde kendimi buldum. Süre içerisinde maza-

ğa içindeki sorumluluklarım da arttı. 1961’de 

askerden döndüğümde babam işi tamamen bana bıraktı. 

1985 yılında tuğla fabrikamızla sanayi çalışmalarına başla-

yıncaya kadar mağazada görev yaptım. 1985 yılında mağaza-

yı profesyonel yöneticilere bıraktık ve böylelikle sanayi çalış-

malarını başlatmış olduk. 

BELDEMİZ: Peki, o dönem ailenizin ticari alandaki tek 

faaliyeti bu mağazamıydı?

H. HAKKI ÖZSOY: Hayır. Ailemizin bir deri-kösele 

fabrikası, inşaat-taahhüt şirketi, tarım ve hayvancılık dal-

larında çalışmaları vardı. Yönetim bizlere geçtikten 

sonra tuğla, yem, pet şişe, mermer sanayiinde aile 

şirketlerimiz oldu ve başarıyla çalışmalarımızı sür-

dürdük. 

BELDEMİZ: Başarınızın sırrı nedir 

sizce?

H. HAKKI ÖZSOY: Başarı-

mın sırrını, aldığım güzel eğitime 

ve aile terbiyesine bağlıyorum. 

Başımızda her alanda tecrübe-

li büyüklerimizle belli süreler 

birlikte çalışmamız da önemli 

etkenlerden birisidir. Büyük-

lerimizin ortaya koyduğu, bize 

öğrettiği insani, imani, ahlaki, ti-

cari ve ekonomik değerlere bağ-

lılık, saygı, çalışkanlık, dürüstlük 

başarının bana göre sırrıdır. 

TOBB 31. GENEL KURUL TOPLANTISI
Soldan Sağa: H. Hakkı Özsoy, İsmail Turunç, merhum 
Nedim Helvacıoğlu, Yusuf Özer, merhum Mustafa Akkent, 
merhum Mustafa İnce ve Süleyman Diyar. (Yıl 1976, TOBB 
Genel Kurulu Afyon Delegeleri bir arada) 

H. HAKKI ÖZSOY ORTAOKUL YILLARINDA
Soldan Sağa: Kadir Tütüncü, H. Hakkı Özsoy, 
Sabahattin Genelioğlu. (Yıl 1954, Lise bahçesinde) 
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BELDEMİZ: Hiç iflas ettiniz mi?

H. HAKKI ÖZSOY: Hayır. Pek ciddi ekonomik sorun-

lar yaşamadık. İş hayatının olağanı sayılacak bir kısım ekono-

mik güçlükler süre içinde çektik ve yaşadık. Ancak yaptığımız 

işleri iyi bilmemiz, çıraklıktan işe başlamış olmamız, çalışma-

yı ve işi sevmemiz, mücadele azmimiz, kritik zamanlarda aldı-

ğımız isabetli, doğru kararlarla sorunların üstesinden gelmeyi 

başardık. 

BELDEMİZ: Afyonkarahisar’ın ticaret ve sanayisini de-

ğerlendirir misiniz?

H. HAKKI ÖZSOY: Afyonkarahisar değil Türkiye’yi 

düşünmek lazım. Bugün ülkemizin ticari ve sanayi açıdan 

yakalamış olduğu seviye bence mükemmel. Yeterli değil 

ama çok hayırlı ve güzel gelişmeler yasıyoruz. Bunların 

Afyonkarahisar’a yansıması da ortada görülüyor. Afyonka-

rahisar, coğrafi, tarihi, siyasi ve sosyal, kültürel ve ekonomik 

gelişmelerden nasibini alıyor. İlimizin, ülkemizle birlikte 

kalkınma ve büyüme hızını uyumlu biçimde sürdüreceğine 

inanıyorum.  

BELDEMİZ: Gazetecilik hayatına nasıl başladınız?

H. HAKKI ÖZSOY: Okul yıllarında edebiyata, özel-

likle şiire sevgim ve merakım vardı. Örneğin yakın tarih-

te kaybettiğimiz Abdürrahim Karakoç’u çok beğenirim. 

Kendisini günümüzün yaşayan Necip Fazıl Kısakürek ve 

Mehmet Akif Ersoy’u olarak tanımlardım. Edebiyata, şiire 

olan merakım, yazıyla ve okumayla olan ilişkilerimi geliştir-

diğim lise yıllarında okulumuzda çıkardığımız okul gazete-

lerine öncülük ederdim, yazılarım çıkardı. 1960’tan sonra 

Afyonkarahisar’da yalnız Kocatepe ile Türkeli gazeteleri ya-

yınlanırdı. Kocatepe’nin kurucusu merhum rahmetli İbrahim 

Küçükkurt ve Türkeli’nin kurucusu Doktor Mehmet Sadettin 

Aygen sevdiğim, saydığım insanlardı. Her iki gazete de gizli 

(mahlas) isimle köşe yazılarım çıkardı. 

1987 yılında Doktor Aygen Afyon’dan ayrılmaya karar 

verdi. Giderken Türkeli Gazetesi’ne bana bırakmak istedi. 

Ben kabul etmedim. “Ben ticaret adamıyım. Bu iş seçim için, 

geçim için yapılıyor, senden sonra bu işi götürecek kişi ola-

maz” dedim. Dr. Aygen’in yoğun ısrarları neticesinde gazeteyi 

aldım. 6 ay sonra başkasına devrederim diye düşündüm. Ama 

gazete üzerimde kaldı. Türkeli Gazetesinin toplumda çok gü-

zel, saygın, güvenilir bir yeri vardı. Toplum beni Dr. Aygen’in 

yerine koydu. Bu işi yapmadığım, bıraktığım takdirde adeta 

kendimi suçlu hissedecektim. Bu yüzden gazeteciliği sürdür-

meye karar verdim. Başlangıçta çok zorluklar çektim ama 

kurumsal kimliğe gazeteyi kavuşturmayı başardıktan sonra 

da belli bir düzeyi yakalamış olduk. Elbette bu kolay olmadı. 

Sonra matbaa düzenini geliştirerek, matbaa malzemeleri tica-

retini başlatarak, ekonomik çalışmalarını geliştirdik. Sonuç 

itibariyle Türkeli bu günkü seviyelerine gelmiş oldu. 

Bugünkü Kuveyt Türk Afyonkarahisar Şubesi’nin bulunduğu 
binada yıllarca hazır giyim alanında Afyonkarahisarlı’lara 
hizmet veren Hacı Hakkıların mağazası

H. Hakkı Özsoy,  Mehmet Sami Hancıoğlu, 
Erdal Akar, Recai Yumutruğ

BELDEMİZ: Yerel medyanın başlıca sorunları siz-

ce nelerdir?

H. HAKKI ÖZSOY: Kalkınan, büyüyen ve gelişen 

ülkeler, çeşitli kademeleri aşarak büyüyüp gelişiyor. Acı, 

tatlı olayları yaşayarak ilerliyor. Türkiye de gelişen ve 

büyüyen bir ülke olarak tüm bu olaylardan etkileniyor. 

Elbette medya da bu etkilenmenin içinde. Gelişim sü-

recinde, taşlar yerine oturarak ilerliyoruz. Yerel medya-

nın yaşadığı sıkıntıları aşacağına inanıyorum. İl bazında 

Basın İl Kurumu Müdürlüğünün, Basın Enformasyon İl 

Müdürlüğünün kurulması, gazetelerdeki kadrolaşmalar ha-

yırlı ve güzel gelişmelerin olduğunu gösteriyor. Gelecekten 

yerel medya adına ümitliyim. 

BELDEMİZ: Siyasete girmeyi hiç düşündünüz mü?

H. HAKKI ÖZSOY: Hayır düşünmedim. Çünkü benim 

nasibime hayırla hasenatla ilgili sosyal hizmetlere yönelik 

çalışmalar çıktı. Dolayısıyla bu görevlerimdeki sorumluluk-

larım gereği ömür boyu siyasetten uzak durmam gerekti. Bu 

konuda iyi bir örnek oluşturduğumu gönül rahatlığıyla ifade 

edebilirim. 

BELDEMİZ: Hayır hizmetlerinde isminiz ön planda 

geçiyor. Nedenini açıklar mısınız?

H. HAKKI ÖZSOY: Yukarıda belirttim. Sosyal hizmet-

lerde benim nasibime genelde Hayri hizmete dönük olanlar 

düşmüştür. Örneğin 1963 yılında Kızılay yönetimine girdim. 

43 yıl aralıksız görev yaptım. Huzurevinin yapımında, Diya-

net Vakfı çalışmalarında, Devlet Hastanesine ilk diyaliz mer-

kezinin açılmasında, Dumlupınar Camiinin yapımında, Hacı 

Ahmet Özsoy, Hacı Hayriye Özsoy İlköğetim okullarının 

yapımında ve benzeri hayır hizmetlerinde maddi ve manevi 

katkılarım, çalışmalarım, ömrümün büyük bölümünü teşkil 

etmiştir. Bu hayır hizmetleri bana ömrümün en hayırlı, beni 

en çok mutlu ve tatmin eden, heyecanlandıran dönemini de 

yaşatmıştır. 

BELDEMİZ: Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir 

şey var mı?

H. HAKKI ÖZSOY: Allah izin verirse son nefesime 

kadar devletime, milletime, din kardeşlerime faydalı olmak 

için çalışmalarıma devam edeceğim. Ülkemizde yoksul, işsiz, 

zavallı bir kısım insanlarımız ve toplumsal sorunlarımız var. 

Bu bir gerçek. Onlardan bana ne diyemem. Yaşam felsefem 

gereği onların yanında yerimi almam gerekir. Malı, parayı, 

maddeyi öbür dünyaya götürmek mümkün değil. Mutlaka 

bir gün hayatın hesabını vereceğiz. Cenab-ı 

Hak ‘Kulum hayatta neler yaptın’ diye sordu-

ğunda ‘Yolunda bulunmaya çalıştım Ya Rabbi, 

bilerek kusur yapmamaya çalıştım, kusurlarım 

varsa af diliyorum’ cevabını vermek istiyorum. 

 Bu güzel ve anlamlı röportaj için teşek-

kür ederim. Konuşmamızı Hz. Mevlana’nın 

çok etkilendiğim dörtlüğü ile noktalamak is-

tiyorum. 

Ah canım çalışmak, 

Ne güzel şey çalışmaya alışmak

Eğer daha iyisini ararsan

İnsanın kendi kendisiyle tanışmak.

HZ. MEVLANA

Hacı Hakkı Özsoy, Afyonkarahisarlı işadamları Yusuf  
Özer, Bekir Demirayak ve kardeşi Münir Özsoy ile birlikte.

H.Hakkı Özsoy bürosunda, dedesinden 
hatıra, metre, kantar, kama ve heybe 
önünde hatıralarıyla baş başa. 
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SOSYAL Güvenlik Haftası nedeniyle Garden Kale 
Otel’de özel bir tören düzenleyen İl Sosyal Gü-
venlik Kurumu, en çok prim ödeyen ilk 10 şirke-

ti ödüllendirdi. En çok prim ödemesinin yanı sıra ‘hiç borcu 
olmama’ kıstasının da değerlendirildiği ödüllerde, ‘en çok 
prim ödeyen şirket’ ödülü, Afyonkarahisar Belediyesi şirke-
ti olan Yüntaş A.Ş.’ye verildi. Ödül, Vali Yardımcısı Ahmet 
Ertürk tarafından Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a 
takdim edildi.

600’DEN FAZLA KİŞİYE                       
İSTİHDAM SAĞLIYOR

YÜNTAŞ A.Ş.’nin özellikle son 3 yılda hızlı bir şekilde 
büyüdüğünü belirten Başkan Burhanettin Çoban, son yapı-
lan atılımlarla birlikte, iki tane fabrikası, iki tane benzinliği 
ve 600’den fazla çalışanı olan büyük bir şirket haline geldiği-
ni söyledi. Şirket çalışanlarına asgari ücretin üstünde ödeme 

yapıldığını kaydeden Başkan Çoban, ayrıca yılda 52 gün ik-
ramiye ödemesi yaptıklarını ifade etti. Çalışanların ücretle-
rinin gecikmesiz ödendiğini belirten Başkan Çoban, Maliye 
ve SGK ödemelerinin de aksatılmadan yapıldığını söyledi. 

İLK 10 ŞİRKET ÖDÜLLENDİRİLDİ
TÖRENDE ayrıca, en çok prim ödeyen diğer 9 şirket 

olan; Korel Elektronik Sanayi A.Ş., Hera Tekstil Sanayi Ti-
caret Limited Şirketi, İkbal Akaryakıt Dinlenme Tesisi A.Ş., 
Tureks Turunç A.Ş., Özdilek Tekstil Sanayi A.Ş., Sektör Te-
mizlik Limited Şirketi, Afyon Çimento Sanayi A.Ş., Afyon 
Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve Tempo Personel Yönetim 
Çağrı A.Ş.’ye plaket verildi. Resepsiyona, Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban, Vali Yardımcısı Ahmet Ertürk, Baro 
Başkanı Av. Turgay Şahin, SGK İl Müdürü Kerim Aslan, 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şirket yöneticileri 
katıldı.

YÜNTAŞ’A ‘EN ÇOK PRİM 
ÖDEYEN ŞİRKET’ ÖDÜLÜ
İstihdama sağladığı katkının yanı sıra, ülke ekonomisine de katma değer sağlayan Yüntaş 
Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elektrik Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. İl Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından ‘en çok prim ödeyen şirket’ ödülüne layık görüldü. 

YAZ kış aynı sıcaklıkta şifalı termal su, 9500 metrekare-
lik SPA merkezi, toplam 15 adet havuz, bir tanesi 1500 
kişi kapasiteli toplam 13 toplantı salonu ve 2200 met-

rekareye yayılan eğlence ve sosyal alanlarıyla Güral Afyon, bir ter-
mal otelden çok daha fazlasını sunuyor.

Bir termal otelden 
çok daha fazlası…
Güral Afyon, sadece bölgenin en büyük termal 
oteli olmakla kalmayacak, kongre turizmine yönelik 
özellikleriyle de Afyon’u iş dünyasının yoğun olarak 
ziyaret ettiği noktalardan birisi haline getirecek.

9500 METREKARE ALANA 
YAYILAN SPA MERKEZİ 

gÜRAL Afyon Wellness & Convention, 213 
standart oda, 8 engelli odası, 112 deluxe oda, 10 
Corner Deluxe oda, 36 Dublex aile odası, 34 Dub-

lex suite odası, 11 Suite odası, 
2 Dublex Queen Suite odası 
ve 2 Kral dairesi ile toplamda 
428 oda kapasiteyle hizmet 
sunuyor. Otele ait 9 bin 500 
metrekarelik SPA merkezin-
de ise, içlerinde Uzak Doğu’lu 
terapistlerin de bulunduğu uz-
manlar tarafından 40 farklı SPA 
uygulaması yapılıyor. Termal 
su ile desteklenen fizyoterapi 
tedavileri de tıbbi uzmanların 
yönlendirmeleriyle gerçekleşti-
riliyor. Ayrıca merkezde yaşam 
kalitesini arttırmaya yönelik 
wellness ve antiaging hizmetleri 
sunuluyor. Güral Afyon Well-
ness & Convention’ın sunduğu 
avantajlar bunlarla sınırlı değil. 

Yepyeni bir termal 
otel anlayışı ile Güral 

Afyon Wellness& 
Convention hizmete 
girdi. Toplam 9. 500 

metrekare alana sahip 
spa merkezi, yaz-kış  

aynı sıcaklıktaki şifalı 
termal suyu ve 2.200 
metrekareye yayılan 

eğlence ve sosyal 
alanları ile Güral Afyon 
Wellness& Convention, 

Türk turzminin 
parlayan yıldızı olmaya 

aday.
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AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı Burhanettin Ço-
ban, AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı’na Necip Fazıl Kısakürek 
Gençlik ve Kültür Merkezi’ni tanıttı. Seçim öncesi vaatlerin-
den olan Bilgi Evleri’nden bir tanesini de Necip Fazıl Kısakü-
rek Gençlik ve Kültür Merkezi’nde hizmete açtıklarını ifade 
eden Başkan Burhanettin Çoban, Bilgi Evleri’ni teknoloji ile 
donattıklarını söyledi. 

EğİTİMDE fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başlatılan 
Bilgi Evleri Projesi’nden binlerce öğrencinin faydalandığına 
dikkat çeken Başkan Burhanettin Çoban; “Öğrencilerimiz 
burada ödevlerini eğiticiler gözetiminde yapıyor. Bilgisayar 
sınıfları oluşturulan Bilgi Evleri’nde dersler, akıllı tahta aracı-
lığı ile veriliyor. Öğren-
ciler, kendilerine dağı-
tılan kaynak kitaplar ve 
verilen dersler sayesinde 
dershaneye giden bir öğ-
rencinin öğrenebileceği 
tüm bilgilere ulaşabili-
yor” dedi.

ÇEŞİTLİ köy ve kasabalardan da öğrencilerin Bilgi 
Evleri’ne geldiğini anlatan Başkan Burhanettin Çoban, Bilgi 
Evleri’nde çocuklar için her türlü sosyal aktivite imkânının 
oluşturulduğunu belirterek, “Çocuklarımızın sosyal aktivite-
lerde yer alması için langırttan playstationa, bilardodan masa 
tenisine kadar burada her şeyi düşündük. Ayrıca bu merkezi-
me 450 metrekare büyüklüğünde bir yüzme havuzu yapıyo-
ruz” diye konuştu.

BÜYÜK BİR MEMNUNİYET 
UYANDIRDI

NECİP Fazıl Kısakürek Gençlik ve Kültür Merkezi’nin 
teknoloji ve sosyal donatısına hayran kalan teşkilat üyeleri, 

Bilgi Evleri’nin kamuoyunda büyük bir mem-
nuniyet uyandırdığını söylediler. Merkezin 
muhteşem bir altyapıya sahip olduğunu kay-
deden AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice 
Özkal, “Bu mekân Bilgi Evi değil, adeta bilgi 
üniversitesi haline gelmiş. Bu hizmetinden do-
layı Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban’a 
şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. 

AK KADINLAR BİLgİ Evİ’NE HAYRAN KALDI

AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı Üyeleri, 
Necip Fazıl Kısakürek Gençlik ve Kültür 
Merkezi’ne hayran kaldı. 

Toplantıda, AK Parti Afyonkarahi-
sar Kadın Kolları üyelerine, Afyonkarahisar 
Belediyesi’nin yatırımlarını anlatan Başkan 
Burhanettin Çoban, vizyon projelerle ilimizi 
modern ve yaşanılabilir bir kent haline getir-
mek için büyük çaba sarf ettiklerini ifade etti. 
Başkan Çoban’ın eşi Emine Çoban ile birlikte 
katıldığı toplantı yaklaşık iki saat sürdü. 

BAŞKAN ÇOBAN, AK PARTİ  KADIN TEŞKİLATINI AğIRLADI
Belediye Başkanı           

Burhanettin Çoban, 
AK Parti Afyonkarahisar 

Kadın Kolları 
Teşkilatı ile Belediye 
Sosyal Tesisleri’nde 

düzenlenen toplantıda 
bir araya geldi. 

Otelde açık ve kapalı spor alanlarının yanı sıra her yaş guru-
buna hitap eden 2 bin 200 metrekare büyüklüğünde oyun ve 
sosyal alanlar da yer alıyor.

13 AYRI TOPLANTI SALONU 
MİSAFİRLERİN ihtiyaç duyacakları her tür konforun ve 

kullanım rahatlığının düşünüldüğü Güral Afyon Otel’de biri 
üçe bölünebilir balo salonu olmak üzere 10 ayrı toplantı odası 
bulunuyor. Kolonsuz olması nedeniyle daha elverişli kullanı-
labilen balo salonunda ise bin beş yüz kişi ağırlamak müm-
kün. Ayrıca balo salonuna ve lobby içerisine binek araç da 
sokulabiliyor

ÖZEL TASARIM MOBİLYALAR
TERMAL kür ihtiyacı olan misafirler, çocuklu aileler, top-

lantı grupları, şirket misafirleri gibi farklı gruplardan ziyaret-
çilere hizmet veren Güral Afyon Wellness & Convention’ın 
dikkat çekici bir başka özelliği de otele özel tasarlanan mobil-
yaları. Her mekanın özel görünmesi gerektiği düşüncesiyle 
tasarlanan mobilyalar konuklara üst düzey rahatlık sağlıyor.

GÜRAL AFYON WELLNESS & CONVENTION’DA 
NELER VAR?

• Toplam oda sayısı: 428

• 13 toplantı odası

• 1.500 kişi kapasiteli balo salonu

• 9.500 m2’lik SPA merkezi 

• 2.200 m2’lik oyun ve sosyalleşme alanları

Özgün detayları ile birbirinden farklılaştırılan odalarda 
konforlu ve elegan bir yaşam anlayışı öne çıkıyor.

Yapımı 655 gün yani 21, 5 ayda tamamlanan otel, 428 oda 
ile aynı anda  bin 28 kişiye hizmet sunabiliyor. 

Otelde bir tanesi 1500 kişi kapasiteli olmak üzere 13 toplantı 
salonu, farklı konseptlerde dekore edilen restorantları ve şık 
fuaye alanlarıyla Avpura’nın en iddialı spa otelllerinden biri. 
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Ambalaj atıkların geri ka-
zanımı amacıyla 2009 
yılından başlatılan Geri 

Dönüşüm Çöp Toplama Sistemi’ni başa-
rıyla yürüten mahalleler, örnek seçilerek 
ödüllendirildi.

EKONOMİYE BÜYÜK 
KATKI SAĞLIYOR

Geri Dönüşüm Çöp Toplama 
Sistemi’nde örnek mahalle seçilen, Dervişpaşa, Dumlupınar, 
Hacı Mustafa, Örnekevler ve Kanlıca mahallelerinin muhtar-
larına, Anıtpark’ta düzenlenen törenle ödülleri verildi. Tören-

de ayrıca, Geri Dönüşüm 
Sistemi’ne bireysel olarak 
büyük destek veren Yük-
sel Varlı İlköğretim Okulu 
öğrencisi Aleyna Gürel’e 
bisiklet hediye edildi. Mi-
nik öğrenciye bisikletini 
teslim eden Belediye Baş-
kanı Burhanettin Çoban, 

ambalaj atıkların geri kazanımının ekonomiye çok büyük kat-
kılar sağladığını söyledi. 

ÖRNEK MAHALLELERE ‘TEŞEKKÜR’
70 mahallede uygulanan Geri Dönüşüm Çöp Toplama 

Sistemi’nin başarıyla sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Bur-
hanettin Çoban, özverili çalışmalarıyla örnek mahalle seçilen 
mahallerin muhtarlarına teşekkür etti. Törene, Belediye Baş-
kanı Burhanettin Çoban, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Vahit 
Okumuşer, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü 
Mehmet Kuşçu ve Kent Konseyi Başkanı M. Emin Birliktir, 
Belediye Başkan Yardımcısı Ayfer Örten, Çevre Hizmetleri 
Birlik Müdürü Mehmet Durak ve lisanslı geri dönüşüm fir-
malarının yetkilileri katıldı. 

ÖRNEK MAHALLELER 
ÖDÜLLENDİRİLDİ
70 mahallede uygulanan Geri Dönüşüm Çöp Toplama 
Sistemi’ne uyumlulukta örnek seçilen mahalleler ödüllendirildi. 
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Engelli bireylerin tekerlekli 
sandalyeye kavuşmasını sağ-
layan Plastik Kapak Toplama 

Kampanyası'na bir destekte, İlköğretim 
Okulu Müdürleri Dostluk Dayanışma ve 
Ortak Hareketi Projesi kapsamında oluştu-
rulan 8. Ekip Okulları'ndan geldi. 

8. Ekip'te yer alan Atatürk, Mareşal 
Fevzi Çakmak, Gedik Ahmet Paşa, Namık 
Kemal, Özlem Özyurt, Büyükkalecik, Bü-
yükkalecik Kocatepe, Salar ve Erenler ilköğ-
retim okulu öğrencileri ile Özel TED Koleji 
öğrencilerinin topladığı 100 bin adet ka-
pak, Afyonkarahisar Belediyesi Beyaz Masa 
Birimi'ne teslim edildi. 

Topladıkları kapakları, okul müdürleri 
nezaretinde Beyaz Masa'ya teslim eden öğ-
renciler, engelli bireylerin umutlarını yeşer-
tecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını 
ifade ettiler. Kapak teslim programına katı-
lan Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı 
Mesut Yurt, 8. Ekip Okulları'na kampanyaya 
verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. 

8. EKİP OKULLARI’NDAN 
100 BİN KAPAK

8. Ekip Okulları, Kent Konseyi 
Engelliler Meclisi’nin başlattığı 
Plastik Kapak Toplama 
Kampanyası’na topladıkları 100 
bin adet kapakla destek verdi. Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere 

ilimize gelen Gençlik ve Spor Genel Müdürü 
Mehmet Baykan, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ı 
ziyaret etti. Sportif aktivitelerin gençler üzerinde etkisinin 
konuşulduğu ziyarette, sporun, gençleri kötü alışkanlıklar-
dan uzak tutacak en önemli etkenlerden biri olduğu vur-
gulandı. 

Bu konuda, Afyonkarahisar’da sporun gelişmesi için 
önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Bur-
hanettin Çoban, sporun ve sporcuların her zaman destek-
çisi olduklarını ifade etti. Spor Kompleksi ile ilgili de görüş 
alışverişinde bulunulan ziyarete, Konya Amatör Spor Ku-
lüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay, Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Genel Müdürü Zeki Kuş ve Afyonkarahisar 
ASKF Başkanı Orhan Küçüksağrıcı  katıldı. 

gSgM MÜDÜRÜ 
BAYKAN’DAN ZİYARET 

Gençlik ve Spor Genel Müdürü 
Mehmet Baykan, Belediye Başkanı 

Burhanettin Çoban’ı ziyaret etti. 

Afyonkarahisar basınının, hem yazılı hem gör-
sel yayın anlamında oldukça güçlü olduğunu 
belirten Belediye Başkanı Burhanettin Çoban 

basın kuruluşlarının yayın politikasından genel ölçüde mem-
nun olduklarını kaydetti. Basın kuruluşlarının, bazı illerde 
olduğu gibi hep eleştirisel yaklaşımda olmadığını vurgulayan 
Başkan Çoban, yapıcı yayın politikasının kendilerine güç ver-
diğini ifade ederek basın kuruluşlarına teşekkür etti. 

“AĞIZDAN ÇIKAN SÖZÜN SİLAHTAN 
ÇIKAN KURŞUN GİBİDİR”

        Afyonkarahisar’daki basın kuruluşlarının kaliteli 
yayıncılık yaptığını belirten Vali İrfan Balkanlıoğlu da basının 
yapıcı yaklaşımını olumlu karşıladıklarını söyledi. Gazeteci-

lerin, sorumluluk merkezindeki insanlara genellikle soğuk 
geldiğini kaydeden Vali Balkanlıoğlu, Afyonkarahisar basının 
sağduyulu bir yayın politikası izlediğini ifade etti. Ağızdan çı-
kan sözün silahtan çıkan kurşun gibi olduğunu kaydeden Vali 
Balkanlıoğlu, basın önünde konuşurken dikkatli konuşmak 
gerektiği yönünde latifede bulundu. 

            Afyonkarahisar Gazetecileri Dayanışma Derne-
ği Başkanı Mehmet Abdioğulları ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
tarafından kapıda karşılanan Vali Balkanlıoğlu ve Başkan Ço-
ban, yeni göreve gelen dernek yönetimine hayırlı olsun dilek-
lerini ileterek başarılar diledi. Oldukça samimi bir ortamda 
gerçekleşen ziyaret programını, çok sayıda basın mensubu 
takip etti. 

“YAPICI YAYINLARDAN gÜÇ ALIYORUZ”
Vali İrfan Balkanlıoğlu ile birlikte Afyonkarahisar Gazetecileri Dayanışma Derneği’ne 
iade-i ziyarette bulunan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar 
basınının ‘yapıcı yayın politikasının’ kendilerine güç verdiğini söyledi. 
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BELDEMİZ: Koleksiyon merakınız nereden geliyor? Ne za-
mandır koleksiyon topluyorsunuz?

İBRAHİM ALİMOĞLU: Koleksiyon merakım bundan 8-10 
yıl önce Endonezya’ya bir seyahatim sırasında oluştu. Orada deniz 
altında yapılmış bir cam fanus gördüm. O kadar çok etkilendim ki 

Afyon’a döner dönmez, güzel bir 
akvaryum yapmayı düşündüm ve 
İstanbul’dan mimar bir arkadaşı-

mın desteğiyle fabrikanın içinde 
1,5 ton kapasiteli deniz akvaryumu 

kurdum. Daha sonra akvaryumun 
etrafını kaptan köşküyle bezedik. Bu 

kaptan köşküne koymak için gemilerde 
kullanan eşyalarla birlikte deniz ürünleri-

ne ait ne varsa toplamaya başladık. Endo-
nezya seyahati bir deniz tutkusu getirdi, o 

tutku da bende bir hobi merakı uyandırdı. 

İş dünyasındaki başarılarının 
yanı sıra sanatsal yönüyle 
de tanınan İbrahim Alimoğlu 
ile kültür ve sanat üzerine 
keyifli bir söyleşi yaptık. 
Alimoğlu’na önce koleksiyon 
merakını sonra da eserlerini 
sergilemeye başladığı 
Alimoğlu Kültür ve Sanat 
Merkezi’ni sorduk…

“SERGİLENMEYİ BEKLEYEN 

Alimoğlu Kültür ve Sanat Merkezi’nde koleksiyonun bir 
bölümünü sergilemeye başlayan İşadamı İbrahim 

Alimoğlu, imkân verilmesi halinde sergilenmeyi 
bekleyen daha çok eser olduğunu söyledi. 

DAHA çOK ESERİMİZ vAR”
BELDEMİZ: Peki koleksiyonunuzdaki bütün bu eserle-

ri nasıl topladınız?

İBRAHİM ALİMOĞLU: Bu eserlerin bir kısmını pa-
rayla satın aldım ama birçoğunu eş dost yardımıyla topladım. 
Tarihe duyarlı insanlarımız çok fazla; fakat tarihi antikaları 
muhafaza etmek zor. Benim böyle bir merakım ve hobim ol-
duğunu duyan insanlar sahip çıkamayacağı antikalarını bana 
getirdi. Yani koleksiyonumun çoğunluğu hediye niteliğinde 
antikalardan oluşuyor. Böylelikle 8-10 yılda yaklaşık 3 bine 
yakın eser toplandı. Bunların yarısını yaklaşık bir yıl önce aç-
tığımız Alimoğlu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergilemeye 
başladık. 

BELDEMİZ: Koleksiyonunuzu Alimoğlu Kültür ve Sa-
nat Merkezi’nde sergileme fikri nereden oluştu?

İBRAHİM ALİMOĞLU: İlimizin protokol mensupları 
ve değerli büyüklerimiz bir araya gelip bizi ziyaret ettiğinde, 
‘neden bu eserleri halkla paylaşmıyorsun’ diyerek şehirde 
merkezinde bir mekânda sergilememi istediler. Bunun üzeri-
ne Vali İrfan Balkanlıoğlu Çeşmeli Konak’ı uygun bularak bu 
eserleri sergilenmesi amacıyla hizmetimize sundu. Böylelikle 
koleksiyonun bir kısmını Çeşmeli Konak’a taşıdık ve ücretsiz 
olarak sergilemeye başladık. 

BELDEMİZ: Peki eserleriniz bu merkezde sergilenmeye 
başladıktan sonra nasıl tepkiler aldınız?

İBRAHİM ALİMOĞLU: Olumlu tepkiler aldım. İnanın 
herkes çok mutlu oldu. Hiçbir maddi beklenti içerisinde ol-
madan gönüllü olarak bu işi yapıyor olmamız da takdir edi-
len noktalar oldu. Merkezi açarken ilgi görüp görmeyeceği 

yönünde herhangi bir endişemiz 
yoktu ama beklediğimizden faz-
la ilgi gördüğünü söyleyebilirim. 
Hafta içi günlük 40–50 kişi, hafta 
sonları da yaklaşık 70–80 kişi, ser-
gilenen eserleri görmek için mer-
kezi ziyaret ediyor. Şehir içinden 
çok fazla insan meraklı değil; ancak 
dışarıdan gelen insanlarla özellik-
le öğrenciler çok meraklı. İnsanlar 
ziyaretten sonra buradan memnun 
ayrılıyor; fakat yerin küçüklüğün-
den yakınıyor. Onun dışında şu ana 
kadar hiç tepki almadık. İnanıyo-
rum ki Afyonkarahisar’ın turizm 
potansiyeli arttıkça AKSAM’a olan 
ilgi de artacaktır.
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BELDEMİZ: Bu merkezde ne tür kültürel ve sanatsal ça-
lışmalar yapıyorsunuz?

İBRAHİM ALİMOĞLU: Konağa sadece müze olarak 
kullanmak yerine bir takım sosyal faaliyetlere giriştik. İlk etap-
ta Bolvadin’den Muharrem Bayar Hocamız ile anlaşarak Os-
manlıca Kursu açtık. İlk kez düzenlenmesine rağmen büyük 
ilgi gören bu kursla 60 vatandaşımızın Osmanlıca öğrenmesi-
ni sağladık. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Türker Göksel 
Hocamız ile fiziksel gelişim ve beden dili eğitimleri düzenle-
dik. Şimdi yeni bir koro oluşturmaya çalışıyoruz. Yine Afyon 
Kocatepe Üniversitesi’nden Burhan Kul Hocamız ile birlikte 
35 kişiden oluşan koro ile prova çalışmalarımız devam ediyor. 
Kısmet olursa 17 Temmuz’da güzel bir sanat müziği konseri 
vermeyi düşünüyoruz.

BELDEMİZ: Merkezi ziyaret eden insanların yerin kü-
çüklüğünden yakındığını söylediniz. Peki daha geniş bir alan-
da bu faaliyetleri sürdürmek ister misiniz? 

İBRAHİM ALİMOĞLU: Gönül ister ki bu hizmetleri, 
Valilik adına Millet Hamamı’nda Belediyemiz adına medre-
sede sürdürmek isteriz. Ama bize bu yerlerin tahsis edilmesi 
lazım. Bu yerlerde, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin daha geniş 
yapılacağına inanmaları lazım ki bize versinler. Eğer bu imkân 
bize sağlanırsa sergilenmeyi beklenen daha çok eşyamız var. 
Bu eşyaların yanında bir depo dolusu çok büyük bir kütüpha-
nemiz mevcut. Eğer şartlar oluşturulursa bu kütüphaneyi de 
halkla paylaşabiliriz. Biz burada beklemediğimiz ilgiyi gördük 
ancak, daha geniş bir mekân olursa insanların ilgisi daha fazla 
olacaktır. Tarihi dokunun yoğun olduğu bir bölgede bu eser-
lerin sergilenmesi bence daha uygun olacaktır. Benim bir bek-
lentim yok ben halkın buradaki eşyalardan daha fazla istifade 
etmesini istiyordum. Bu teklifleri, sayın valimize ve belediye 
başkanımıza götürdüm. Onların oralarda yapmak istedikleri 
amacın daha fazlasını yapmaya hazırım. Çok daha iyi yerlerde 
Afyonumuza daha layık hale getirebiliriz. 

 
BELDEMİZ: Sizce Afyonkarahisar, kültür ve sanat ala-

nında hak ettiği yerde mi? Eğer değilse neler yapılabilir?

İBRAHİM ALİMOĞLU: Afyonkarahisar birçok alan-
da olduğu gibi kültür ve sanatta alanında hak ettiği yerde 
değil. Örneğin Çanakkale’den daha fazla zenginliğimiz olan 
Kurtuluş Savaşımız var. 10’a yakın şehitliğimiz ve Kurtuluş 
Savaşı’nın başlangıcı olan Kocatepe’miz var. Bunları değer-
lendiremediğimiz gibi Safranbolu’da Beypazarı’nda olmayan 
çok değerli sanat eserleriyle dolu evlerimiz var. Bu evlerin res-
torasyonunun önü açıldı ve pek çoğu restore edildi ama halka 
açılamadı, içerileri düzenlenmedi. Mevlevi Camii’ni gezen 
insanlar birkaç derneğin evlerini gezip oralardan istifade ede-
biliyorlar. Fakat o bölgede bizim eşyamız kadar eşyası olan ev 
yok. Ayrıca bu mahallelerde park yeri hala sorun. Bu bölgede 
Mihrioğlu, Şehitoğlu ve benzeri konak işletmelerini destekli-
yorum. Bu tür işletmelerin sayısının artması yararlı olacaktır. 
Ancak bu bölge halka açılmalıdır. Kadınlarımız, ele emeği göz 
nuru işlemelerini ve el sanatlarını buralarda sergileyip sata-
bilmelidir. Ayrıca unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş 
değerler bu bölgede yeniden canlandırılmalıdır. 

BELDEMİZ: Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir 
şeyler var mı?

İBRAHİM ALİMOĞLU: Afyonkarahisar çok iyi insan-
larla bezenmiş bir şehir. Fakat insanlar tek tek iyiler, iki kişi bir 
araya gelip maalesef bir şey yapamıyorlar. Bizim şehrimizde 

6 tane işadamı derneği var. Bunların baş-
kanlarını bir arada görmemiz mümkün 
değil. Bence Afyon’da bir araya gelme-
mekten doğan istişare yetersizliği var. 
Yapılan güzel şeyler yok mu? Elbette 
var. Örneğin, geçtiğimiz günlerde açı-
lışı yapılan Erdal Akar Parkı ve Haluk 
İmga Caddesi çok güzel çalışmalardan 
birkaçı. Allah Razı olsun Belediye Baş-
kanımızdan. İnanın, yukarı mahalleler-
de yapılan çalışmaları kıskanıyorum. 
Çünkü yapılan altyapı ve üstyapı ça-
lışmalarının ardından o mahalleler 
Bodrum sokaklarını aratmayacak bir 
güzelliğe kavuştu. 

İbrahim Alimoğlu, AKSAM Müdiresi Zeynep Küçüksöylemez’in gönüllü olarak 

büyük bir özveriyle merkezin çalışmalarını yürüttüğünü söyledi. 
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Dernek yöneticileri ile 
Afyonkarahisar’ın kültürel 

değerleri üzerine görüş alışverişinde bu-
lunan Başkan Burhanettin Çoban, resto-
rasyon çalışmaları son tamamlanan Taş 
Medrese hakkında bilgi verdi. Başkan Ço-
ban, 1,2 milyon TL’ye mal olan yatırımın 
Afyonkarahisar Belediyesi tarihinde bir 
ilk olduğunu söyledi. Bu tarihi yapıda ili-
mizin kimliği olan el sanatları ile kültürü-
müzü yansıtan çeşitli etkinliklerin düzen-
leneceğini kaydeden Başkan Burhanettin 
Çoban, Afyonkarahisar Belediyesi’nin 
tarihe sahip çıktığını belirtti. 

Afyonkarahisar Belediyesi 
bünyesinde faaliyet göste-

ren Afyonkarahisar El Sanatları Meslek 
Edindirme Kursları’nın İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliğiyle başlattığı Hasta 
Kabul İşlemleri, Osmanlıca Türkçesi ve 
Keçe Yapımı kursları sona erdi. 3 grupta 

açılan Hasta Kabul İşlemleri Kursu’nda 
93 kursiyer, Osmanlıca Türkçesi 
Kursu’nda 10 kursiyer ve engellilere 
yönelik açılan Keçe Yapımı Kursu’nda 
5 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

İŞ HAYATLARINDA 
BAŞARILAR DİLEDİ 

Başarılı kursiyerlere sertifikaları, 
Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda 
düzenlenen törenle verildi. Törene, 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 
İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim 

Çakal, Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
Metin Aygök ve Halk Eğitim Merkezi 
Müdür Yardımcısı Seyfullah Oruç ka-
tıldı. Kurs öğretmenlerinin de yer aldığı 
törende, kursiyerleri tek tek tebrik eden 
Başkan Burhanettin Çoban, iş hayatla-
rında başarılar diledi. Afyonkarahisar 
Belediyesi’nin eğitim çalışmalarına çok 
büyük destek verdiğini belirten İl Milli 
Eğitim Şube Müdürü İbrahim Çakal ise 
Başkan Çoban’a desteklerinden dolayı 
teşekkür etti. 

KÜLTÜR KONSEYİ’NDEN 
‘TAŞ MEDRESE’ TEŞEKKÜRÜ
Taş Medrese’de yapılan restorasyona hayran kalan Kültür Konseyi Derneği 
Yönetim Kurulu Üyeleri, tarihe sahip çıkarak kültürel değerleri yaşatma gayreti 
içinde olan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a teşekkür ziyaretinde bulundu.   

“AFYONKARAHİSAR’IN 
KÜLTÜR VE SANATINA 

KATKI VERMEYE HAZIRIZ”

Taş Medrese’de kültürün ve sana-
tın yeniden ihya edilmesi adına nelerin 
yapılabileceğinin masaya yatırıldığı 
ziyarette, Kültür Konseyi Derneği Ge-
nel Sekreteri Dr. Metin Eriş de Başkan 
Çoban’a derneğin kuruluş amacı hak-
kında da bilgi verdi. İstanbul merkezli 
derneğin, kültürümüzü oluşturan bütün 
unsurların, tespiti, korunması, tanıtımı 
ve gelecek nesillere aktarılması amacı 
ile kurulduğunu belirten Genel Sekreter 

Dr. Metin Eriş, Afyonkarahisar’ın kültür 
ve sanatına da katkı vermeye hazır ol-
duklarını dile getirdi. Eriş, tarihi ve kül-
türel değerlere verdiği önem nedeniyle 
Başkan Burhanettin Çoban’a teşekkür 
etti. 

Ziyarete, Kültür Konseyi Derneği 

Genel Sekreteri Dr. Metin Eriş, Yöne-

tim Kurulu Üyesi hemşehrimiz Mustafa 

Uysal, Prof. Dr. Cevdet Küçük ve Kül-

tür Konseyi Derneği Başkan Yrd. Ömer 

Faruk Berksan’ı temsilen Halil Kütük 

katıldı. 

AFEMEK SERTİFİKALANDIRDI
Afyonkarahisar El Sanatları ve Meslek Edindirme Kursları (AFEMEK) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 
Hasta Kabul İşlemleri, Osmanlıca Türkçesi ve Keçe Yapımı kurslarında başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Hıdırlık Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen 
26. Uçurtma Şenliği, yarışma kriterlerine 
uyan 50 yarışmacının katılımıyla ‘en güzel 

uçurtma’ ve ‘en güzel uçan uçurtma’ dallarında gerçekleştiril-
di. Yarışmacıların dereceye girebilmek için birbirleriyle kıyası-
ya yarıştığı yarışmanın jüri heyeti ise en iyi uçurtma ve en iyi 
uçan uçurtmayı seçmekte bir hayli zorlandı. 

Yapılan değerlendirmeler sonunda, en güzel uçurtma da-
lında birinci Mehmet Sandıkçı, ikinci Mevlüt Yavuz, üçüncü 
ise Mücahit Demirefe oldu. En güzel uçan uçurtma dalında 
ise birinciliği Çağrı Meydan, ikinciliği Zeynep Başkurt, üçün-

cülüğü ise Erkam Gürışık elde etti. Yarışma sırasında, Afyon-
karahisar Belediyesi tarafından vatandaşlara pilav ve ayran 
ikramı yapıldı.

GÖSTERİLER BÜYÜK İLGİYLE İZLENDİ

Yarışmada dereceye giren yarışmacılara ödüllerini, Bele-
diye Başkan Yardımcısı Ayfer Örten ile Belediye Meclisi Üyesi 
Suzan Yonca verdi. Afyonkarahisar Belediyesi Halk Oyunları 
ekibinin sergilediği oyunlar vatandaşlara neşeli dakikalar ya-
şattı. Daha sonra Koro Şefi Ayfer Ölmez yönetimindeki Af-
yonkarahisar Belediyesi Çocuk Korosu sahne alırken, AKÜ 
Klasik Batı Müziği Kulübü Pop Müzik Topluluğu da şarkıla-
rıyla şenliğe renk kattı. 

Yarışmanın jüri üyeliklerini, Belediye Başkan Yardımcısı 
Ayfer Örten, Belediye Meclis Üyesi Suzan Yonca, Milli Eği-
tim Şube Müdürü İbrahim Yeşilırmak, Müze Müdürü Mevlüt 
Üyümez, Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü İsmail Ba-
rın ve Belediye Basın Yayın Birim Sorumlusu Emel Sarlık yap-
tı. Şenliğe, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Dernekler 
Müdürü Ahmet Gök, Emniyet Müdür Yardımcısı Kasım Kor-
kut ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Gelenek bu yıl da bozulmadı 
UÇURTMA ŞENLİĞİ 26. KEZ YAPILDI
Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Hıdırellez Bahar Bayramı kutlamaları çerçevesinde her 
yıl geleneksel olarak düzenlenen Uçurtma Şenliği’nde gelenek bu yıl da bozulmadı. 26.’sı 
düzenlenen şenlikte, rengârenk uçurtmalar, Afyonkarahisar semalarını süsledi. 

54 BELDEMİZ Afyonkarahisar 55 BELDEMİZ Afyonkarahisar



Anıtpark’ta gerçekleştirilen 7. Engelliler Fes-
tivali, Zafer Müzesi önünden başlayıp, Uzun 
Çarşı istikametinden eski belediye binası 

önünde sona eren kortej yürüyüşü ile başladı. Fatih Anadolu 
Lisesi Bando Takımı eşliğinde gerçekleşen korteje, il protoko-
lü ve engelli bireyler katıldı. Gözlerine bandaj bağlayarak ve 
tekerlikli sandalye kullanarak kortejde yürüyen il protokolü, 
engelli bireylerin yaşadıkları hissiyatı anlamaya çalıştı. Festi-
val, kortejin ardından eski belediye binası önünde düzenle-
nen konserle devam etti. Konser öncesinde yapılan protokol 
konuşmalarında, engelli bireylerin toplumdaki yeri ve önemi 
bir kez daha vurgulandı.

“ENGELLİ BİREYLERE                                           
İŞ İMKÂNI SAĞLIYORUZ”

Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Mesut Yurt, 
engelli bireylerin yaşam standartlarının arttırılmasına yö-
nelik birçok alanda çalışmaya imza attıklarını söyledi. İstih-
dam amaçlı eğitim kurslarının en önemli çalışmalar arasında 
yer aldığını ifade eden Başkan Yurt, hala devam eden özürlü 
memur hazırlık kursları, İş-Kur ile ortaklaşa gerçekleştirilen 
projeler ve özel sektör temsilcileriyle yaptıkları görüşme-
ler neticesinde birçok engelli bireye iş imkânı sağladıklarını 
dile getirdi. Engelliler Festivali’nin de Engelliler Meclisi’nin 
çalışmalarından biri olduğunu kaydeden Yurt, yapılan tüm 
çalışmalarda Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’dan büyük 
destek aldıklarını sözlerine ekledi. 

“BELEDİYE DESTEK VERMEZSE 
ÇALIŞMA YAPAMAYIZ”

Kent Konseyi Başkanı Mahmut Emin Birliktir ise En-
gelliler Meclisi Başkanı Mesut Yurt’un konuşmasını destek-
leyerek, Engelliler Meclisi’nin çok başarılı çalışmalara imza 

ENGELLİLER FESTİVALDE COŞTU
Afyonkarahisar Belediyesi Engelliler Meclisi tarafından 
Engelliler Haftası kutlamaları çerçevesinde, her yıl 
geleneksel olarak düzenlenen Engelliler Festivali’nin 
yedincisi büyük bir coşkuyla kutlandı.

attığını kaydetti. Kent Konseyi olarak, konsey bünyesindeki 
meclislerin çalışmalarına, gereken desteği vermeye çalıştıkla-
rını belirten Başkan Birliktir, asıl destek merciinin Belediye 
olduğunu vurguladı. Bu noktada, Belediye Başkanı Burha-
nettin Çoban’dan çok büyük destek aldıklarını kaydeden Bir-
liktir, “Eğer ki Belediyemiz, Kent Konseyi’ne ve meclislerine 
destek vermezse bu konseyin iş yapması mümkün değildir. 
Ancak belediyemizden çok büyük destek alıyoruz. Bu yüzden 
Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban’a çok teşekkür edi-
yorum” dedi.  

“ÖZÜRLÜLER KANUNU                   
ENGELLİLER İÇİN MİLAT”

Engelli bireylere yönelik, ülkemiz ve ilimizde yapılan ça-
lışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Baş-
kanı Burhanettin Çoban ise 2004 yılında çıkartılan Özürlüler 
Kanunu’nun engelli bireyler için bir milat olduğunu ifade etti. 
Bu kanun çıkmadan önce özürlü bireylerin; eğitim, bakım ve 
rehabilitasyon noktasında aileleri için büyük yük teşkil ettiği-
ni aktaran Başkan Çoban, “Bu kanun çıktıktan sonra, bugün 
Türkiye’nin her yerinde kurulan bakım merkezleri, neredeyse 
köy köy kasaba kasaba gezerek, ‘çocuğunuzu biz eğitelim, biz 
rehabilite edelim’ diye birbirleriyle yarışıyorlar” diye konuştu. 

Festivale, Vali İrfan Balkanlıoğlu, Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban, Gençlik Hizmetleri ve  Spor İl Müdürü 
Zeki Kuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Osman Çiz-
meci, Kent Konseyi Başkanı M. Emin Birliktir, Engelliler 
Meclisi Başkanı Mesut Yurt, belediye başkan yardımcıları 
ve belediye birim müdürleriyle birlikte çok sayıda engelli 
vatandaş katıldı. 
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Asker gecelerinin düzenlenmesinde emeği ge-
çen mahalle muhtarlarına teşekkür eden Be-
lediye Başkanı Burhanettin Çoban, Belediye 

olarak gerek mahalle muhtarları ile gerekse de mahalle sakin-
leriyle bir ve beraber olduklarını kaydetti. Asker adaylarının 
burunlarının dahi kanamadan memleketlerine dönmelerini 
temenni eden Başkan Çoban, Mehmetçiklerin kutsal vatan 
görevini fedakârca yapacaklarına olan inancının tam olduğu-
nu söyledi.  

“GÖNLÜMÜZ VE KAPIMIZ                     
HER ZAMAN AÇIK”

Afyonkarahisar Belediyesi olarak, halkın sıkıntılarını 
ve mutluluklarını paylaşmaya devam edeceklerini kaydeden 
Başkan Çoban “Gönlümüz ve kapımız sizlere bu güne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da açık olmaya devam edecek. Bize 
her konuda her zaman gelebilir, her türlü müşkülatınızı ile-
tebilirsiniz. Bize ait olmayan tüm görevlerde bile en azından 
ciddi bir şekilde ilgileneceğimizden emin olunuz” diye ko-
nuştu. 

AKAGÜNDÜZ’DEN                                     
BAŞKAN ÇOBAN’A TEŞEKKÜR

Türkiye Muhtarlar Derneği Afyonkarahisar Şube Başka-
nı Süleyman Akagündüz, Afyonkarahisar’da ilk kez bir Bele-
diye Başkanı’nın böylesine güzel bir organizasyon düzenledi-
ğini ifade ederek Başkan Burhanettin Çoban’a teşekkür etti. 
Akagündüz, askere gidecek olan gençlere de hayırlı teskereler 
diledi. 

KUR-AN’I KERİM VE TÜRK BAYRAĞI 
HEDİYE EDİLDİ

Yapılan konuşmaların ardından asker adaylarına Beledi-
ye Başkanı Burhanettin Çoban ile mahalle muhtarları tarafın-
dan Kur-an’ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi. 

Geceye, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Şehitoğlu ve 
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 
Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı’nın yanı sıra 
çok sayıda mahalle muhtarı ile asker adayları katıldı. 

Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programda, 
Mevlit-i Şerif ve ilahiler okunarak dualar edildi.

DUAYLA UĞURLANDI
92/2 TerTipler 

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ‘Asker 
Uğurlama Gecesi’ bu kez 1992/2 tertip olarak askere gidecek 
gençler için düzenlendi. Gecede asker adaylarına Kur-an’ı Kerim 
ve Türk Bayrağı hediye eden Başkan Çoban, kutsal vatan görevini 
fedakârca yapacaklarına inandığını söyledi.

1987 yılından bu yana Afyonkarahisar Belediyesi 
bünyesinde hizmet veren Afyonkarahisar Belediyesi 

Musiki Eğitim Merkezi, Türk Sanat Müziği konseriyle yine 
gönülleri fethetti. Koro Şefliğini Raif Somer’in yaptığı kon-
ser, solo şarkıların ağırlıkta olduğu iki bölümden oluştu. Ünlü 
bestekârların ölümsüz eserlerini seslendiren Musiki Eğitim 
Merkezi üyeleri, muhteşem performanslarıyla sanatseverler-
den tam not aldı. 

KATILIM YOĞUN OLDU
         Belediye Başkan Burhanettin Çoban, konser sonun-

da Musiki Eğitim Merkezi üyelerini tebrik ederek, Koro Şefi 
Raif Somer’e çiçek takdim etti. Çeyrek asırdır Afyonkarahisar 
Belediyesi bünyesinde hizmet vermenin gururunu yaşadıkla-
rını dile getiren Raif Somer, kendilerine büyük destek veren 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a teşekkür etti. Konsere, 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Belediye Başkan Yar-
dımcısı Ayfer Örten, Yüntaş Genel Müdürü Mehmet Sarlık 
ve Belediye Basın-Yayın Birim Sorumlusu Emel Sarlık’ın yanı 
sıra yüzlerce sanatsever katıldı.

MUSİKİ EĞİTİM MERKEZİ’NDEN Muhteşem Konser
Afyonkarahisar Belediyesi Musiki Eğitim Merkezi tarafından Hattat 
Ahmet Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Türk 
Sanat Müziği konseri sanatseverleri mest etti. 

Mutlu 
Günlerimiz Serkan Karakaya

Murat Türköz
Muhittin Ok

İrfan Yuran
Beytullah Menteş
Kamil Şahin

EvLENENLER
Kadir Öztürk
Kerim Karakuzu
Ömer Kök

ÇOCUğU OLANLAR
Levent Dönmez
Necdet Üye
İzzet Bostancı
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Afyonkarahisar Belediyesi, ilimizle ilgili kül-
türel yayınlara destek vermeye devam edi-

yor. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güneş'in Afyonkarahisar'ın 
Osmanlı Devleti dönemindeki iktisadi, ictimai, idari, 
hukuki ve askeri yapısına dair değerli belgeleri derlediği 
"Afyonkarahisar'ın 563 Nolu Şer'iyye Sicili" isimli kitap, 
Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkılarıyla basılarak ya-
yımlandı.  

“İLİMİZ TARİHİNE İLGİYİ ARTIRACAK”

Kitabın takdim kısmında okuyuculara hitaben 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar 
Belediyesi'nin katkılarıyla Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güneş 
tarafından hazırlanan kitabın, ilimizin tarihine olan ilgiyi 
artıracağını umut ettiğini belirterek, Afyonkarahisar hal-
kına sunulan kültürel hizmetlere bir yenisini daha ekle-
menin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Afyonkarahisar Belediyesi’nin katkıları ile 
ilk baskısı 2008 yılında yayınlanan “Karahisar-
Sahib Sultan Divani Mevlevihanesi ve Mevlevi 
Meşhurları”adlı kitabın kapsamı genişletilerek 
ikinci baskısı beğeniye sunuldu.   

Afyonkarahisar Belediyesi’nin destekleri 
ile AKÜ Öğretim Görevlisi Uzm. Yusuf İlgar 
tarafından hazırlanan kitapta, Karahisar- Sahib 
Sultan Divani Mevlevihanesi’nin açılışından gü-
nümüze kadar geçirdiği safhalar, arşiv kayıtları 
kaynaklara dayalı olarak aydınlatılmaya çalışılı-
yor. Ayrıca eserde orijinal bir kısım belgeler ile 
elde edilen yeni fotoğraflar kullanılırken, kısalt-
malar, bibliyografya ile bazı şahıs, yer adı, eser 
ve kavramları bulunuyor. 

BAŞKAN ÇOBAN BÜYÜK 
DESTEK OLDU

Kitabın yayınlanması konusunda Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban’a teşekkürlerini su-
nan Yusuf İlgar, “Hiçbir beklentiye düşmeden, 
Afyonkarahisar’a, ebediyatımıza ve kültürümü-
ze hizmet aşkıyla uzun yılların birikimi olarak, 
Hz. Mevlana’nın doğumunun 800. Yılı anısına 
hazırladığımız bu çalışmamızın faydalı olacağını 
ümit ederek bir takım ilaveler yaptık. Çalışma-
mızın genişletilmesi konusunda ikinci baskısı-
nın yapılmasını sağlayan Belediye Başkanı Bur-
hanettin Çoban’a teşekkür ederim” dedi.

AFYONKArAHiSAr 563 NO’lU 

Şer’iYYe SiCili YAYINlANDI 
Afyonkarahisar Belediyesi’nin katkılarıyla Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güneş tarafından 
hazırlanan “Afyonkarahisar’ın 563 No’lu Şer’iyye Sicili” isimli kitap okuyucuyla buluştu.

191 sayfadan oluşan kitapta, Şaban 1238 (Nisan-Mayıs 1823)’den 
Zilhicce 1245 (Mayıs-Haziran 1830) tarihleri arası kayıtları içeren 563. Nolu 
Afyonkarahisar Şer’iyye Sicili’nin tanımı, özet ve değerlendirmesi yer alıyor. 

KÜLTÜREL YAYINLARA 

DESTEK SÜRÜYOR

Afyonkarahisar 

Belediyesi, kentin kültürel 

hayatını aksettiren 

araştırmalara olan 

desteğini sürdürüyor.

İlk kademesi Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 
ikincisi kademesi Nevşehir’in Kapadokya bölgesin-
de gerçekleştirilen Oryantiring Yarışması’nın üçün-
cü kademesi ilimizde düzenlendi. 

İki gün süren yarışmanın ilk günü kent merke-
zinde, ikinci günü ise Sinanpaşa ilçesinde gerçekleş-
tirildi. Kent merkezinde yapılan yarışma, Çavuşbaş 
Mahallesi’nden başlayıp Anıtpark’ta sona erdi. 40 
ilden bine yakın sporcunun katıldığı yarışmada, 
ekipler halinde mücadele eden yarışmacılar, kendi-
lerine verilen bir harita ve pusula yardımıyla hedef 
notları bulup bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı. 

Büyük bir çekişmeye sahne olan yarışma so-
nunda, Anıtpark’ta ödül töreni düzenledi. Törende, 
dereceye giren sporculara, Türkiye Oryantiring Fe-
derasyonu Başkanı Mehmet Genç, Gençlik ve Spor 
Hizmetleri İl Müdürü Zeki Kuş, Afyonkarahisar 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gökhan 
Güzeltaş ve federasyon üyeleri tarafından madalya-
ları takdim edildi.  

40 İLDEN BİN SpORCU 
İLİMİZDE BULUŞTU

Afyonkarahisar, tarihinde ilk kez oryantiring yarışmasına ev sahipliği yaptı. Türkiye 
Oryantiring Federasyonu tarafından Afyonkarahisar Belediye’nin destekleriyle 
gerçekleştirilen yarışma, 40 ilden bine yakın sporcuyu ilimizde buluşturdu.
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Üç ayrı kategoride 175 sporcunun 
kıyasıya yarıştığı Okullararası Satranç 
Takım Turnuvası’nda yaklaşık 3 ay sü-
ren zorlu mücadelenin ardından ödül 
heyecanı yaşandı. Afyonkarahisar Bele-
diyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen 
ödül töreninde, Küçükler, Yıldızlar ve 
Gençler kategorisinde dereceye giren 
takımlar kupa ve madalyalarını aldı. 

Ödül törenine, Gençlik Hizmetle-
ri ve Spor Şube Müdürü İsmail Barın, 
Satranç İl Temsilcisi Alptuğ Akyıldız, 
Belediye Beyaz Masa Birim Sorumlusu 
Gökhan Avcı, Belediyespor Kulübü İda-
recisi İbrahim Yılmaz ve satranç hakem-
leri katıldı. Öğrenci ailelerinin de katıl-
dığı tören, toplu olarak yenilen yemekle 
sona erdi. 

Afyonkarahisar Belediyesi ile Satranç İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen 
Okullararası Satranç Takım Turnuvası’nda dereceye giren takımlara kupaları verildi. 

SATRANÇ TURNUVASINDA 

KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Takım sporlarındaki başarısını ferdi spor alanlarında da 
gösteren Afyonkarahisar Belediye Spor Kulübü’nün bayan ve 
erkek güreş takımları, Mayıs ayında yapılan Spor Toto Yıldız 
Kadınlar Türkiye Şampiyonası ve minik erkekler grup müsa-
bakalarında ilimizin yüz akı oldu. 

İlk olarak, Afyonkarahisar Belediye Spor Kulübü Bayan 
Güreş Takımı, Eskişehir’de düzenlenen Spor Toto Yıldız Ka-
dınlar Türkiye Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü. Daha 
sonra Afyonkarahisar ve Uşak’ta düzenlenen grup müsabaka-

larında mücadele eden erkek sporcularımız, aldıkları derece-
lerle Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. 

Başarılı güreşçileri makamında kabul eden Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban her birini ayrı ayrı tebrik ederek 
ödüllendirdi. Sporcuların başarılarıyla ilimizi gururlandırdı-
ğını kaydeden Başkan Çoban, grup müsabakalarından elde 
ettikleri dereceler sonucu Aksaray ve Çorum’da düzenlene-
cek Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek sporculara 
başarılar diledi. 

BAŞKAN ÇOBAN BAŞARILI 
SPORCULARI ÖDÜLLENDİRDİ
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Eskişehir ’de düzenlenen Spor Toto 
Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonası’ndan madalyalarla dönen Belediye Spor 
Kulübü’nün bayan güreşçileri ile Afyonkarahisar ve Uşak’ta düzenlenen grup 
müsabakalarında dereceye giren erkek güreşçileri ödüllendirdi.
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