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2009 yılı Mart ayından bu yana, Afyonkarahisar’ı daha 
iyi noktaya taşımak için çalışıyorum. Projelerimle girdiğim 
seçimin ardından geldiğim bu görevde, her çalışmamızı belli 
bir plan ve program dâhilinde yapıyoruz. Yapıyoruz diyorum 
çünkü işinde uzman görevli personelin bulunduğu deneyim-
li bir ekiple çalışıyorum. Tüm bu çalışmalarımızı, neredeyiz?  
Nereye varmak istiyoruz? Nasıl ulaşabiliriz? Doğru yolda mı-
yız? Sorularına cevap bularak yapıyoruz. 

İlimizin sahip olduğu imkânları çok iyi bildiğimiz için 
kentsel kalkınmanın termal turizmden geçtiği bilinciyle proje-
ler ürettik. Bu alandaki en önemli projemiz olan Spor Komp-
leksi tamamlandığında termal turizmi spor turizmiyle destek-
lemiş olacağız. 

Göreve başladığımda hem alt hem de üst yapıda güzel 
bir tabloyla karşılaştığımı söyleyemem. Bu yüzden ilk günden 
itibaren, alt ve üstyapıya yoğun mesai harcamamız gerekti. Ön-
celik sırasına göre il merkezinin genelinde alt ve üstyapıda bir 
seferberlik başlattık. 

Altyapı çalışmalarında 3,5 yılda; 875 metre kanalizasyon, 
765 metre yağmur hattı, yaklaşık 100 bin metre yeni içme suyu 
ve ana boru hattı yenilemesi yaptık. Hantal eski asfalt şantiye-
sinin yerine Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir Asfalt Üre-
tim Tesisi kurarak, 2011 yılında 118 bin ton, 2012 yılında ise 
şu ana kadar 150 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Bununla 
birlikte 350 bin metrekare parke, 85 bin metretül bordür dö-
şemesi yaptık. Bu yatırımlarla Belediyemiz tarihinde kendi re-
korlarımızı kırdık. 

Belediye’nin araç filosunu baştanbaşa yenileyerek, hiz-
metlerimize ivme kazandırdık. Ekonomik ömrünü tamam-
lamış 50’den fazla makine ve aracımızı hurdaya ayırıp, yerine 
100’e yakın araç, iş makinesi ve ekipman aldık. 

Şehrin içinden geçen ve ilk kez 1938 yılında gündeme 
gelen Akarçay’ın ıslahı yerine, Akarçay Rekreasyon Projesi’ni 
hayata geçirdik. DSİ’nin 38 milyon lira harcadığı proje için Be-
lediye olarak biz de 13 milyon lira harcadık. Bu proje kentimi-
ze nefes aldıracak.

Hayata geçirdiğimiz projeler arasında öne çıkan bir diğeri 
ise Bilgi Evleri Projesi. Dershaneye gitme imkânı olmayan öğ-
renciler için şehrin muhtelif bölgelerinde oluşturduğumuz Bil-
gi Evleri ile eğitimde fırsat eşitliği sağladık. Binlerce öğrencinin 
faydalandığı bu projenin meyvelerini geçtiğimiz yıl itibariyle 
almaya başladık.

Öğrencilerimizi teşvik etmek amacıyla 2011 yılında 320, 
2012 yılında 333 bisiklet dağıttık. Yine ilk kez 2012 yılında 
SBS’de ilk 350’ye giren Bilgi Evi öğrencilerimize dizüstü bilgi-
sayar ve para ödülü verdik. 

Sosyal sorumluluk alanında ülkemizde ilklere imza atan 
çalışmalar yaptık. Örneğin 2011 yılında tek seferde 85 adet 
akülü araç dağıtarak, bu alanda bir rekor kırdık. 2012 yılında 
yine 85 adet akülü aracı engelli vatandaşlarımıza dağıttık. En-
gelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkıp toplumla iç içe olma-
larını sağladık. 

Büyük ilgi gören Hobi Bahçeleri projemizle halkımızın 
gönlünde taht kurduk. İki yılda yaptığımız 237 hobi bahçesi 
ile özellikle emekli vatandaşlarımıza yeni bir yaşam alanı oluş-
turduk. 

Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun 
destekleriyle yaptığımız Atıksu Arıtma Tesisi ile hem Akarçay’ı 
hem de Eber Gölü’nü kurtardık. Sadece il merkezinin değil,  il 
merkezine yakın köy ve kasabaların tamamının atık sularının 
arıtıldığı tesisimizle Türkiye’ye örnek olduk. 

Hizmetlerimizde büyük desteği olan başta Orman ve Su 
İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na, milletvekillerimize 
şükranlarımızı sunarken, ilimizin değerli yöneticilerine de te-
şekkür ediyorum. 

Dergimizin içeriğinde üç aylık kısa dönemde Belediye-
mizce üretilen yatırım ve hizmetlerimizden bazılarını görebi-
leceksiniz. 

Unutmayın ki hizmet ve yatırımlarımız bu içerikle de sı-
nırlı değil.

 Belediye Meclisi Üyelerimiz, memurlarımız, işçilerimiz, 
sözleşmeli personelimiz ve hizmet alım yoluyla bizimle olan 
tüm çalışanlarımızın ürettiği yatırım ve hizmetlerimizi kamu-
oyunun takdirine bırakıyorum. 

Bu vesileyle hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. 
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“STERİL KAPASİTESİ DÖRT KAT ARTTI”

O güne dair haberlerin yer aldığı gazete kupürlerini tören-
de bulunan davetlilere gösteren Başkan Çoban, “Allah’a hamdol-
sun ki bizler, konser vermeden ve temel atma töreni düzenleme-
den bu tesisi hizmete açtık. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisimizi 
de aynı şekilde hizmete açtık” ifadelerini kullandı. Saatte 250 
kilo olan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nin kapasitesini, açılışı 
yapılan ilave tesisinin faaliyete geçmesiyle saatte bin kiloya çı-
kartıldığını kaydeden Başkan Çoban, Antalya, Manisa Burdur, 
Uşak illerinden tıbbi atıkların ilimize getirilerek sterilize edildi-
ğini aktardı.

“AYLIK 150 BİN LİRA GELİR SAĞLIYORUZ”

Elektrik üretim tesisinin faaliyetinden önce 7 tane çöp 
aktarma istasyonundan ilimize gelen çöplerin nakliyesine birlik 
olarak aylık 200 bin lira harcadıklarını belirten Başkan Çoban, 
elektrik enerjisi üretilmeye başlandığı andan itibaren ödenen 
rakamın 50 bin liraya düştüğünü kaydetti.  Elektrik üretim tesi-
si, Birliğe aylık 150 bin lira, tıbbi atık tesisi ise 30 bin ila 50 bin 
lira arasında gelir sağlarken  Başkan Çoban, elektrik üretim tesi-
sinin üretim kapasitesini arttırmasıyla Birliğe üye belediyeler ve 
İl Özel İdaresi’nden ilave para istemeden Katı Atık Düzenleme 

Depolama Tesisi’ni işletecek duruma birkaç yıl içinde gelecek-
lerini belirtti.

 “BAKAN EROĞLU’NUN AFYON’A ARMAĞANI”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun Katı Atık 
Düzenleme Depolama Tesisi için 2007 yılından başlamak üzere, 
karşılıksız 8 milyon lira destek sağladığını belirten Başkan Ço-
ban, tesisin Bakan Eroğlu’nun Afyonkarahisar’a    bir armağanı 
olduğunu belirterek, katılımcıların huzurunda Bakan Eroğlu’na 
teşekkür etti. Elektrik üretim tesisini ilimize kazandıran Arel 
Enerji firmasına ve Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nin ilimize 
kazandıran Miroğlu Temizlik Limited Şirketi’ne de teşekkür 
eden Başkan Çoban, beş büyükşehir hariç, iller bazında sadece 
Afyonkarahisar’ın çöpten elektrik enerjisi üretmeyi başardığını 
ifade etti.

“NEREDEN, NEREYE…”

Yıllarca çöp patlamalarında insanların öldüğü Türkiye’nin 
artık çöpten para üreten bir ülke haline geldiğini kaydeden Vali 
İrfan Balkanlıoğlu “Bir zamanlar İstanbul Ümraniye’de çöplük 
patladı, 37 vatandaşımız çöplüğün altında kalarak yaşamını yi-
tirmişti. Bütün dünyaya konu olmuştuk. Çöp patlar da insan 
altında kalır mı? İşte bizim memlekette bunlar olurdu. Bu tesis 

nereden nereye geldiği-
mizin de bir göstergesidir. 
Artık çöpleri değerlendiri-
yoruz ve para kazanıyoruz. 
Türkiye’ye örnek olacak bu 
güzel tesisi, ilimize kazan-
dıran Belediye Başkanımız 
Burhanettin Çoban’a, ya-
pımcı firmaya ve en önem-
lisi bu işe maddi ve manevi 
destek veren Orman ve 
İşleri Bakanımız Veysel 
Eroğlu’na teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Metan Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesi-
si ile İlave Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’ni 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hiz-

mete açtı. 

2004 yılında dönemin Belediye Yönetimi tarafından adına 
konser ve demeçler verilen ancak lafta kalan bu icraatı hayata 
geçirmek Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a nasip oldu.

“TESİS ÇOK GÜZEL TASARLANMIŞ”

Çevre Hizmetleri Birliği tarafından ‘metan gazından elekt-
rik enerjisi üretilmesini’  sağlayan dev tesis Katı Atık Düzenli 
Depolama Sahası’nda görkemli bir törenle açıldı. Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katıldığı törende aynı zamanda 
İlave Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nin de açılışı yapıldı.

 Arel Enerji Genel Müdürü Halim Dugan, törende yaptı-
ğı açılış konuşmasında Afyonkarahisar’a tesisi yapmanın mut-
luluğunu yaşadığını söyledi. Tesisin şu anda 1.2 megavatlık bir 
güçle yıllık 9 milyon kilovat/saat elektrik üretme kapasitesinin 
mevcut olduğunu kaydeden Genel Müdür Halim Dugan, hedef-

lerinin daha yüksek olduğunu belirterek “Düzenli katı atık de-
polama sahasının çok güzel tasarlanıp Çevre Hizmetleri Birliği 
tarafından doğru işletilmesi sonucunda beklenenden fazla gaz 
kapasitesi oluştu. Bunun sonucu olarak, 2 ay sonra 2,4 mega-
vat güçle yıllık yaklaşık 18 milyon kilovat/saat elektrik üretimi 
hedefliyoruz” dedi.

“BÖLGESEL ALANDA HİZMET VERİYORUZ”

İlave Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’ne ilişkin konuşan            
Miroğlu Temizlik Limited Şirketi Genel Müdürü Ramazan Avcı 
ise Afyonkarahisar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nin yapılan 
ilave ile birlikte bölgesel bir tesis olarak hizmet verdiğini söyle-
di. Afyonkarahisar’ın yanı sıra, Antalya, Manisa Burdur, Uşak ve 
Akşehir’den de tıbbi atıkların toplanarak bu tesiste sterilize edil-
diğini kaydeden Avcı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 
ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a desteklerinden dolayı 
teşekkür etti.

“TEMEL ATMA TÖRENİ BİLE YAPMADIK!”

Geçmişte yapılamayanları yapmaya devam ettiklerini 
söyleyen Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ilimizde 2004 
yılında çöpten elektrik üretilmesiyle ilgili bir girişim olduğunu 
hatırlattı. Metan Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi’nin 
hizmete girmesiyle çok önemli bir başarıya imza attıklarını be-
lirten Başkan Çoban: “2004 yılında ortada ne tesis ne de pro-
je yokken büyük konserler verilerek Afyonkarahisar’da çöpten 
elektrik üretim tesisinin kurulacağı duyurulmuştu. Bu tesisin, 
yatırım tutarının 30 milyon lira olacağı ve Avrupa’nın ikinci bü-
yük enerji tesisi olacağı söylenmişti” dedi.

“BAKAN EROĞLU’NUN 
AFYON’A ARMAĞANI”

Katı Atık Düzenli 
Depolama Tesisi 
hizmete açıldı
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BİRLİĞE ÜYE OLMAYAN                                                

BELEDİYELERE CEZA YOLDA

Keyfi olarak birliğe katılmayan bazı belediyelerin olduğu-
nu hatırlatan Vali Balkanlıoğlu, bu belediyelere ağır para cezaları 
kesileceğini kaydederek, “Her türlü atık ve artığı kontrolsüz bir 
şekilde doğaya deşarj etmek suç. Gereksiz yere Birliğe katılma-
yan bu belediyelere bu tür müeyyidelerimiz olacak” ifadelerini 
kullandı. Türkiye’yi ormana suya ve barajlara boğan Bakan Vey-
sel Eroğlu’nun Çevre Bakanlığı döneminde, çevre mevzuatında 
çok iyi iyileştirmeler yaşandığını dile getiren Vali Balkanlıoğlu, 
açılışı yapılan tesislerin o iyileştirmelerin birer ürünü olduğunu 
kaydetti. Vali İrfan Balkanlıoğlu, tesislerin tüm illere örnek ol-
masını temenni etti.

MUHTEŞEM BİR TESİS

Gurur duyduğu bir tesisin açılışını yaptığını ifade ederek 
konuşmasına başlayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 
2004 yılında ilimizde çöpten elektrik üretilmesiyle ilgili girişim-
lere dikkat çekti. O dönemler, çöpten elektrik üretimiyle ilgili 
muhteşem bir takım merasimler yapıldığını; ancak tesisin yapı-
lamadığını, Başkan Burhanettin Çoban’ın gösterdiği eski gaze-
te kupürlerinden gördüklerini kaydeden Bakan Veysel Eroğlu, 
“Fakat biz, bırakın merasimler yapmayı, temel atma töreni dahi 

yapmadan bu tesisi ilimize kazandırdık. Dolayısıyla bu muhte-
şem tesisi, ilimize kazandırdığı için Belediye Başkanımızı tebrik 
ediyorum. Başkanımız iller bazında bu tesisi kuran ilk Belediye 
Başkanıdır” dedi.

“HÜKÜMETİMİZ ÇEVRE KONUSUNDA 

ÖRNEK OLDU”

Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nin de önemine dikkat çe-
ken Bakan Eroğlu, sadece Afyonkarahisar’ın değil, Uşak, Mani-
sa, Antalya ve Burdur illerin tıbbi atıklarının da ilimizde sterili-

ze edildiğini söyledi. Tesislerin yer aldığı 
alanın daha önce vahşi çöp depolama ala-
nı olarak kullanıldığını hatırlatan Bakan 
Eroğlu, kendisinin destekleri ve talima-
tıyla yapılan Katı Atık düzenli Depolama 
Tesisi’nin Afyonkarahisar’ı modern bir 
görünüme kavuşturduğunu ifade etti. AK 
Parti hükümetin Türkiye’de çevre konu-
sunda çok büyük adımlar attığını belirten 
Bakan Eroğlu, Türkiye’de bu alanda yapı-
lan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi 
vererek konuşmasını tamamladı.

Afyonkarahisar’ı 2023’e taşıyacak Akarçay Rekreas-
yon Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Belediye Baş-
kanı Burhanettin Çoban, projenin ilk bölümüyle ilgili 
çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. 

Akarçay’ın kente yeni bir vizyon katacağını kay-
deden Başkan Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar halkı-
nın dışarıdan gelen misafirlerini gönül rahatlığıyla gezdirebi-
leceği bir proje olduğunu da vurguladı. DSİ’nin 38 milyon lira 
harcadığı proje için Belediye’nin ise şu ana kadar 12 milyon lira 
harcama yaptığını belirten Başkan Çoban, bu harcamayı da hiç 
borçlanmadan yaptıklarını ifade etti. Bu noktada, Belediye’nin 
gelişimine dikkat çeken Başkan Çoban, geçmişte 3 milyon lira-
lık yatırımın bile borçlanmadan yapılamadığını hatırlattı. 

2000 yılında hizmete giren Eskişehir’deki Porsuk Çayı’nın 
her yıl yapılan ilavelerle bugünkü halini aldığını belirten Başkan 
Çoban, Akarçay’da da her yıl yeni ilaveler yapılacağını ve yapıl-
masının da zorunlu olduğunu kaydetti. Akarçay’ın hem peyzaj 
alanı hem de çay genişliği bakımından Porsuk Çayı’ndan daha 
avantajlı konumda olduğunu kaydeden Başkan Çoban, başlan-
gıç olarak çok güzel projeye imza attıklarını söyledi.

“YAZIN SU SORUNU, KIŞIN SEL TEHLİKESİ YOK”

Akarçay’da yaz aylarında da su bulunacağını belirten Baş-
kan Çoban, “Akarçay’da kışın saatte 400 metreküp su akışının 
sağlanmasına rağmen, Mayıs ayında suyu kesiliyor. Yaz ayların-
da da Akarçay’da su bulunmasını sağlamak için bentlerle suyu 
tutacağız. Hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde DSİ, İsmailköy ve 
Saraycak’ın bentlerle çevirdiği suların Akarçay’a akmasını sağ-

ladı ve burası doldu. Eğer onlara su gitmezse akarsuyumuz do-
lacak. O köyler suyu çevirdiği zaman da Akarçay’ımızda durgun 
su bulunacak” diye konuştu. Bölgede, sel tehlikesinin olmadı-
ğını da ifade eden Başkan Çoban, “Gecek’ten buraya gelen su 
15 metre genişliğinde, buranın genişliği ise 40 metre ve ayrıca 
derinliği daha fazla. Dar alandan gelen su, geniş bir alana yayıl-
dığı için sel tehlikesi yok. Mühendislerin görüşleri de bu yönde” 
dedi.

AKARÇAY HAZIRLANIYOR
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“TARTAN PİST, ALTERNATİF OLACAK”

Havuzların, ışıkla dans sistemine uygun olarak yapıldığını, 
ancak bu sistemi gelecek yıl uygulayacaklarını belirten Başkan 
Burhanettin Çoban, açık olarak yapılan çocuk bahçelerini de ge-
lecek yıl kapatmayı düşündüklerini söyledi. Gezinti yollarının 
bazı bölümlerinde, Dumlupınar 2. Cadde’de kullanılan renkli 
dekoratif parke taşlarının kullanılacağını dile getiren Başkan 
Çoban, 2.2 kilometre uzunluğundaki tartan pistin, “stadyum 
kapanacak nereye gideceğiz” endişesi yaşayan vatandaşlar için 
alternatif bir alan olacağını kaydetti.

“AFYONKARAHİSAR’I 2023’E TAŞIYACAK”

Kentin gelişimi için büyük önem arz eden Akarçay’daki sos-
yal donatılardan da bahseden Başkan Çoban; “Afyonkarahisar’ı 
2023’e taşıyacak vizyon projede, yeşil alan, piknik alanı, yürü-
yüş yolu, bisiklet yolu, süs havuzu, 4 adet wc, 2 adet mescit, 2 
adet mini basketbol sahası, 2 adet voleybol-basketbol sahası, 2 
adet açık fitness alanı, 3 adet çocuk oyun alanı, 6 adet oturma te-
rasları, 1 adet anfi tiyatro, 1 adet kış bahçesi, 1 adet mini golf ve 
yer satrancı, 1 adet suni göl, 1 adet sergi alanı, seyir terasları ve 
oturma alanının bulunduğu yaklaşık 130 bin metrekarelik alanı 
kaplıyor” ifadelerini kullandı.

AKARÇAY’A HAYRAN KALDILAR
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, mühendis odaları, 

müteahhit dernekleri ve yapı denetim kuruluşlarının tem-
silcileriyle birlikte, rekreasyon çalışmaları devam eden Akarçay’da 

incelemelerde bulundu. Oda, dernek ve yapı denetim kuruluşlarının 
temsilcilerine Akarçay’ın fiziki yapısı ve peyzaj alanında yer alacak 

sosyal donatılarla ilgili bilgi veren Başkan Burhanettin Çoban, 
projeyle ilgili önerileri de dinledi. Akarçay’da yapılan çalışmalara 

hayran kalan mühendis odaları, müteahhit dernekleri ve yapı 
denetim kuruluşlarının temsilcileri Başkan Çoban’a tebrik 

ve teşekkürlerini dile getirdi. 

Hizmette sınır tanımayan Afyonkarahisar 
Belediyesi’nin yol düzenleme çalışmaları takdir 
topluyor. Bir yandan asfaltlama ve parke çalış-

maları diğer yandan altyapı çalışmalarıyla şehri adeta şantiyeye 
çeviren Afyonkarahisar Belediyesi, kentin çehresini değiştiriyor.

Yapılan çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Burha-
nettin Çoban, gece gündüz demeden incelemelerde bulunuyor. 
İncelemeleri sırasında, ekipleri motive eden Başkan Çoban, gö-
revlilerden de çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

Asfaltlama sezonu başladığı günden bu yana, yaklaşık 150 
bin ton sıcak asfalt serimi, 350 bin metrekare parke ve 85 bin 
metretül bordür döşemesi gerçekleştirildi. Ayrıca 2012 yılı içe-
risinde, toplam 765 metre yağmur suyu hattı ve 875 metre kana-
lizasyon yenilemesi yapıldı.

BAŞKAN ÇALIŞIYOR, 
AFYONKARAHİSAR  KAZANIYOR
Alt ve üstyapı çalışmalarına büyük önem veren Belediye 

Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar’ı daha yaşanabilir 

kent haline getirmek için ekipleriyle gece-gündüz çalışıyor.
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Afyonkarahisar Belediyesi sıcak asfalt serimi yapı-
lan caddelerde, dönel kavşak bağlantılarını tamamladı. 
Afyonkarahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 
asfalt birimi ekipleri Ramazan ayında da arı gibi çalıştı. 
Şehrin ana arterlerinde sıcak asfalt serimini tamamlayan 
Afyonkarahisar Belediyesi, caddelerin dönel kavşak bağ-
lantılarını da yaptı.

Maliye, Jandarma, Efeler, İstasyon, Müze ve son 
olarak Yoğurt Pazarı Kavşağı’nı tamamlayan ekipler, 
sahur vaktine kadar yaptıkları özverili çalışmaların ar-
dından ana arterlerde yapılan asfaltlama çalışmalarına 
devam etti.

KAVŞAK 
BAĞLANTILARI 
TAMAM

Yıllardır tozun toprağın içerisinde, kendileri için lüks 
sayılabilecek; balkonda oturma, çamaşır kurutma ve bahçe-
de ürün yetiştirmeyi bile yapamayan mahalle halkı, tüm yol-
ların asfaltlanmasıyla, deyim yerindeyse derin bir oh çekti.

 200 BİN METREKARE YOL ASFALTLANDI

Afyonkarahisar Belediyesi, Osmangazi Mahallesi’nin 
en büyük sorununa neşter vurdu. Belediye Başkanı Bur-
hanettin Çoban’ın hem altyapı hem üst yapıda başlattığı 
seferberlikten payını alan Osmangazi Mahallesi’nin büyük 
bölümü 15 yıl sonra ilk kez sathi asfaltla tanıştı. Yaklaşık bin 
konutta 5 binden fazla kişinin yaşadığı mahallede yapılan 
asfaltlama çalışmasında, 30 bin ton alt, 20 bin ton üst temel 
malzemesi kullanılarak yollar asfalta hazır hale getirildi. 40 
kilometrelik yol ağına sahip mahallenin 200 bin metrekareyi 
bulan tüm yolları sathi asfaltla kaplandı.

OSMANGAZİ’YE 15 YIL  SONRA ASFALT

 Uydukent’te 15 yıl önce yapılaşma 
başlayan osmangazi mahallesi’nin 
tüm yolları sathi asfaltla kaplandı. 
Büyük bir bölümü 15 yıl sonra 
asfaltla tanışan mahalle halkı, 
büyük sevinç yaşadı.
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“ASFALTLANMADIK YOL BIRAKMADI”

Son üç dönemdir mahallenin muhtarlığını yapan İb-
rahim Yıldız’ın trafik kazası geçirmesi nedeniyle yaklaşık iki 
yıldır vekâleten muhtarlık görevini yürüten Mahalle Muhtarı 
Arif Zenger, mahalle halkı adına Başkan Burhanettin Çoban’a 
teşekkür etti. Daha önce, Milli Piyango yolu ile Cahar Du-
dayev Bulvarı’nın ve Kültür Merkezi’ne giden yolun asfalt 
olduğunu kaydeden Mahalle Muhtarı Arif Zenger, “İlk kez, 
Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban mahallemizin so-
runlarıyla ilgilendi. Sağolsun mahallemizde asfaltlanmadık 
yol bırakmadı. Kendisine mahalle halkımız adına teşekkür 
ediyorum” dedi.

“MAHALLEDE TOZ DİYE BİR ŞEY KALMADI”

 Yaklaşık 15 yıl önce yapılaşma başlayan mahallenin en 
büyük sorununun yollar olduğunu kaydeden Muhtar Zenger, 
“Geçmiş dönemlerde görev yapan belediye başkanlarına sık 
sık yol sorunumuzu iletmemize rağmen sonuç alamadık. Toz-
toprak içinde yaşadık. Bu sorun, mahalle halkını o kadar ra-
hatsız ediyordu ki hiçbir kimse camını-penceresini açamıyor, 
balkonunda oturamı-

yor ve çamaşırını kurutamıyordu. Mahallenin 
kadınları kışa hazırlık için sebzelerini dahi ku-
rutamıyordu. Ancak yolların tamamen asfalt-
lanmasıyla artık mahallemizde toz diye bir şey 
kalmadı” diye konuştu.

“YOLLAR KÖTÜ, HALK PERİŞANDI”

Mahallenin eski muhtarı İbrahim Yıldız 
ise asfaltlama çalışmalarından önce yolların 
çok kötü, halkın da çok perişan olduğunu söy-
ledi. Geçmiş dönemlerde, yolların asfaltlanma-
sı için defalarca talepte bulunduklarını belirten 

Yıldız, “Her talebimizde, yollar kısım kısım yapılabiliyordu. 
Bu durum, halkın belli kısmını mutlu ederken, büyük çoğun-
luğunun tepkisini çekiyordu. Bu dönem mahallemizin tüm 
yolları yapıldı ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban tüm 
mahalle halkının takdirini kazandı. İnsanlar yatıp kalkıp dua 
ediyor” dedi.

“UYDUKENT DEĞİŞMEYE BAŞLADI”

Başkan Burhanettin Çoban’ın göreve gelmesiyle 
Uydukent’te artık birtakım şeylerin değişmeye başladığını 
ifade eden Yıldız, “Uydukent, gelişiyor. Bu konuda gerçekten 
Başkanımıza müteşekkiriz. Bu değerlendirmede bulunurken 
sadece yol çalışmalarını dikkate almıyorum. Uydukent’in en 
büyük kazanımlarından biri de Akarçay’daki rekreasyon ça-
lışması oldu ve gerçekten de çok harika oldu. Netice itibariy-
le mahallemize, kurulduğu günden bu yana bir çivi çakandan 
Allah razı olsun, bin çivi çakandan bin kere Allah razı olsun. 
Geçmiş Belediye Başkanları da bir şeyler yaptı, fakat bu dö-
nem biraz daha güzel şeyler olmaya başladı” ifadelerini kul-
landı.  

Yol düzenleme ve asfaltlama çalışmalarında çığır 
açan Afyonkarahisar Belediyesi, ana arterler-
den başlattığı çalışmaları mahallelerde sürdü-

rürken, yaklaşık 15 yıl önce yapılaşmanın başladığı Yeşilyurt 
Mahallesi’nin büyük bir bölümü ilk kez asfaltla tanıştı.

123 BİN METREKARE YOL ASFALTLANDI

Yaklaşık 300 hanenin bulunduğu ve bin 700’den fazla kişi-
nin yaşadığı mahallede yapılan asfaltlama çalışmalarında, 26 bin 
ton alt temel, 15 bin 500 ton üst temel malzemesi kullanılarak 
yol zemini hazırlandı. Çalışmalar boyunca toplam, 123 bin met-
rekarelik 17 kilometre uzunluğunda yol sathi asfaltla kaplandı.

BAŞKAN ÇOBAN’A TEŞEKKÜR

Üç dönemdir mahallenin muhtarlığını yapan Mahalle 
Muhtarı Cafer Akkafa, mahalle halkı adına Başkan Burhanettin 
Çoban’a teşekkür ederek, mahallenin yol sorunun büyük ölçüde 
çözüldüğünü söyledi. Geçmiş dönemlerde yolların belli kısım-

larının asfaltlandığını belirten Muhtar Cafer Akkafa, ilk kez bu 
dönem büyük çaplı bir asfaltlama yapıldığını kaydetti.

BÜYÜK BÖLÜMÜ ASFALTLANDI

Yılın başında Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a di-
lekçe vererek, mahallesinin durumunu aktardığını dile getiren 
Muhtar Akkafa, “Başkanımız, bu yıl içerisinde yollarımızın yapı-
lacağını söyledi. Sağolsun sözünü yerine getirdi ve mahallemizin 
yollarının büyük bir bölümü sathi asfaltla asfaltlandı. Geriye 3-4 
sokağın yolları kaldı, en kısa zamanda bu yolların da asfaltlan-
masını bekliyoruz” dedi.

“BAŞKAN ÇOBAN TEPKİLERDEN KURTARDI”

 Yolların asfaltlanmasıyla mahalle halkının büyük sevinç 
yaşadığını aktaran Mahalle Muhtarı Cafer Akkafa, “Mahalle hal-
kı yıllardır kışın çamurdan, yazın tozdan çok sıkıntı çekti. Tabi 
muhtar olarak ben de bu durumun sıkıntısını yaşadım. İnanın 
yollar asfaltlanmadan önce, mahallede rahatça gezemiyordum. 
Nereye gitsem insanlar yollardan dolayı bana tepki gösteriyor-
du. Sağolsun Başkanımız, beni de bu tepkilerden kurtarmış 
oldu” diye konuştu.

MAHALLE DAHA DA GÜZELLEŞTİ

 Mahalle halkının yolların asfaltlanmasından dolayı Başkan 
Burhanettin Çoban’a teşekkür ettiğini kaydeden Muhtar Akkafa, 
bu dönem yapılan çalışmaların sadece yollarla sınırlı kalmadı-
ğını söyledi. Bu dönem mahallede dört yeni parkın yapıldığını 
kaydeden Akkafa, Yeşilyurt Mahallesi’nin yapılan çalışmaların 
ardından güzelleştiğini ifade etti.  

YEŞİLYURT’TA ASFALT SEVİNCİ
Uydukent Bölgesi’nde Osmangazi Mahallesi ile aynı kaderi paylaşan Yeşilyurt 
Mahallesi’nin yollarının büyük bölümü sathi asfaltla kaplandı.
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YÜNTAŞ’a ait doğaltaş mermer fabrikası ile dekoratif par-
ke ve bordür fabrikasında üretilen özel desenli ve yüksek kaliteli 
parkelerin kullanıldığı Dumlupınar 2. Cadde, yeni görünümüyle 
büyük beğeni topladı. 

Toplam 7 bin metrekare dekoratif parke ve eskitilmiş ande-
zit taşıyla birlikte belirli aralıklarla led parke döşenen cadde de 
görme engelli bireyler de unutulmadı. Engelli vatandaşlarımızın 
yürüyüşünü kolaylaştıran özel desenli taşların ilk örnekleri de 
yine bu cadde de kullanıldı.  

Yüksek kaliteli özel parkeler, çeşitli ışık oyunlarının verildi-
ği ledli aydınlatmalar, oturma grupları, çiçeklikler ve aydınlatma 
direkleri ile kente farklı bir görünüm katan Dumlupınar 2. Cadde 
büyük beğeni topladı.

DUMLUPINAR 2. CADDE 
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
afyonkarahisar Belediyesi Dumlupınar  

2. Cadde’de yol ve kaldırım düzenleme 
çalışmalarını tamamladı.

YÜNTAŞ’a ait Doğaltaş Mermer Fabrikası ile 
Dekoratif Parke ve Bordür Fabrikası’nda üretilen özel 
desen ve yüksek kaliteli parkelerin kullanıldığı cadde-
ye hayran kalan Genel Başkan Yardımcısı Tanrıverdi, 
çalışmaya tam not verdi.

Özel desen ve yüksek kaliteli parke üretmek için 
Belediye’nin şirketi olan YÜNTAŞ bünyesinde iki 
ayrı fabrika kurulmasının, Afyonkarahisar’ı diğer il-
ler karşısında avantajlı konuma geçirdiğini kaydeden 
Tanrıverdi, “Yol ve kaldırım düzenleme çalışmaların-
da bu parkeler kullanılmaya başlanmış. Gördüğüm 
kadarıyla çok güzel olmuş. İnşallah bu çalışmalar yay-
gınlaştırıldığında Afyonkarahisar daha farklı bir şehir 
olacak” dedi.

Özellikle, Dumlupınar 2. Cadde’de ilk kez kul-
lanılan ve engelli bireylerin yürüyüşünü kolaylaştıran 
özel desenli parke taşlarını inceleyen Hüseyin Tanrı-
verdi, Belediye’nin engellileri unutmadığını ifade etti. 

Başkan Burhanettin Çoban’ı çalışmalarından 
dolayı tebrik eden Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Tanrıverdi, tüm Belediye Ekibi’ne başarılar diledi. 

TANRIVERDİ, TAM NOT VERDİ

aK parti Genel Başkan Yardımcısı hüseyin 
tanrıverdi, Dumlupınar 2. Cadde’yi 
inceledi, çalışmaya tam not verdi.
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Belediye Başkan Burhanettin Çoban’ın hizmetle-
rini takdirle karşılayan Tanrıverdi: “Halkımız bu 
hizmetler karşısında, ‘durmak yok hizmete de-

vam’ diyecektir. Çünkü belediyecilik bizim işimiz. Biz hizmetin 
adresiyiz” dedi.

“GELECEĞİMİZİ İPOTEK ALTINA ALMADIK”

Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Tanrıverdi’ye belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Baş-
kan Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Belediyesi’nin kendi 
imkânlarıyla kendi giderlerini karşılayabilir duruma geldiğini 
söyledi. Belediyenin yıllık yatırım ortalamasının 2009 yılına ka-
dar 10 milyon lira civarında olduğunu belirten Başkan Çoban, 
“Biz bu yatırım miktarını; 2010 yılında 26 milyon, 2011 yılında 
56 milyon liraya çıkardık. Bunu yaparken de hiçbir yerden borç 
almadık ve fazla gayrimenkul satmayarak geleceğimizi ipotek al-
tına almadık. Kendi imkânlarımızla gelir kaynakları oluşturarak 
bu yatırımları gerçekleştirdik” dedi.

 “28 MİLYON LİRA BORÇ ÖDEDİK”

Bu yıl, 40–50 milyon lira aralığında yatırım yapmayı he-

deflediklerini kaydeden Başkan Burhanettin Çoban, 2011 yılın-
da 110 milyon lira olarak gerçekleşen belediye bütçesini de 130 
milyon lira civarında beklediklerini ifade etti. Yatırımda rekor 
kırarken geçmiş dönemlerde İller Bankası’na yapılan borçları da 
ödemeye devam ettiklerini dile getiren Başkan Çoban, “Görevi 
devraldığımızda, Belediyenin İller Bankası’na 46 milyon bor-
cu vardı. Biz 3,5 yıl içerisinde ne özel bir bankadan ne de İller 
Bankası’ndan kredi kullanmadan yaklaşık 28 milyon lira borç 
ödedik” diye konuştu.

35 MAHALLENİN ALT VE ÜST YAPISI TAMAM

Belediye çalışmalarında, alt ve üstyapı çalışmalarına ağır-
lık verdiklerini kaydeden Başkan Çoban, önce içme suyu ve ka-
nalizasyon gibi altyapı çalışmalarını daha sonra yol ve kaldırım 
gibi üstyapı çalışmalarını yaptıklarını söyledi. Başkan Çoban, şu 
ana kadar 35 mahallenin komple alt ve üst yapısı tamamladıkla-
rını sözlerine ekledi. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu ve milletvekilleri başta olmak üzere, parti teşkilatının 
tüm kademelerinin destekleriyle bu çalışmaları yaptıklarını ifa-
de eden Başkan Çoban, Belediyenin diğer hizmetleri hakkında 
Genel Başkan Yardımcısı Tanrıverdi’ye detaylı bilgi verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel 
Yönetimler Başkanı Hüseyin Tanrıverdi Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban’ı ziyaret etti.

“BELEDİYECİLİK BİZİM İŞİMİZ”

BAŞKAN ÖNEMLİ SORUNLARLA BOĞUŞUYOR

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’dan aldığı bilgiler ışı-
ğında bir değerlendirme yapan AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Hüseyin Tanrıverdi, geçmiş dönemlerde yapılması gereken 
hizmetlerin ihmal edilmesinden dolayı bugün Başkan Çoban’ın 
önemli sorunlarla boğuştuğunu ifade etti.

 Afyonkarahisar’da hala altyapı sorununun olduğunu kay-
deden Genel Başkan Yardımcısı Tanrıverdi, “Doğal olarak, alt 
yapı sorunu çözülmeden üst yapı çalışması yapmak oldukça 
zordur ya da kamu kaynağını israf etmek demektir. Bu anlamda 
Belediye Başkanımız, Afyonkarahisar’ın önemli sorununu tes-
pit edip, hizmeti altyapıya yoğunlaştırınca, üstyapıda eksiklik-
lerin olduğu görülüyor. Ancak altyapı hizmetleri tamamlanınca 
üstyapı hizmetleri de tamamlanmış olacaktır” dedi.

BAŞKAN HALK SAĞLIĞINA BÜYÜK ÖNEM VERİYOR

Afyonkarahisar’ın altyapı hizmetlerinde gecikmiş bir il 
olduğunu dile getiren Hüseyin Tanrıverdi, “Daha önceleri ta-
mamlanması gereken bu hizmetlerin, Başkanımıza kalmış ol-
ması Afyonkarahisar için büyük bir kayıptır ama bu kaybı telafi 
etmekte Belediye Başkanımız ve arkadaşlarının görevidir. Zaten 
kaldı ki bu kayıp telafi ediliyor. Bunun örneğini, ziyaret öncesin-
de, Belediyenin giriş kısmında sergilenen eski ve yeni içme suyu 
borularından gördüm. Altyapıya verilen önem, halk sağlığına 
verilen önemin de bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

 “BİZ HİZMETİN ADRESİYİZ”

Tanrıverdi şöyle devam etti: “İnşallah Belediye Başkanı-
mız, süratle bu hizmetlerini tamamlayacak ve 2009 seçimlerin-
de göreve gelirken seçim zamanında vaat ettiği bu hizmetleri 
gerçekleştirmiş olacak. Biz de seçimde halkın huzuruna anlı 
açık bir şekilde sözünü yerine getirmiş bir şekilde çıkacağız. 
Halkımız bu hizmetler karşısında, ‘durmak yok hizmete devam 
diyecek’ ve AK Partili bir Belediye Başkanımızı tekrar iş başına 
getirmiş olacaktır. Çünkü belediyecilik bizim işimiz. Biz hizme-
tin adresiyiz. İnsan merkezli çalışma odaklı çalışan bir partiyiz. 
Tabi ki Afyonkarahisar’ın iklim şartları oldukça ağır. Bu ağır 
şartların verdiği zararları ortadan kaldırmak için Belediyemizin 
daha yoğun ve daha teknik çalışmalar ortaya koyması gerekiyor. 
Bu anlamda, yol çalışmalarından tutun kaldırım yapımına ka-
dar tüm şehrin, ağır iklim şartlarına uygun hale getirilmeli” diye 
konuştu.
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 “YASAL DÜZENLEME BEKLİYORUZ”

Hayvan Barınağı’nın 900 bin liraya mal olduğunu aktaran 
Başkan Çoban, 186 bin lirasının Orman ve Su İşleri Bakanı Vey-
sel Eroğlu’nun talimatı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü tarafından karşılandığını söyledi. Başkan Çoban 
konuşmasını şöyle sonlandırdı; “Üzerinde bulunduğumuz alan 
Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Hayvan Bakım Evi yapılmak 
üzere bize tahsis edildi. Şu an kullandığımız alan yaklaşık 10-15 
bin metrekare civarında. Geride 45 bin metrekare alanımız daha 
var. Yeni yasamız çıkarsa bu alanda sokak hayvanlarımızın doğal 
ortamda yaşayacakları bir yer de yapacağız. Bunun için yasal bir 
düzenleme gerekiyor. Yasada düzenleme yapılması halinde top-
ladığımız köpekleri sokağa değil, burada oluşturduğumuz doğal 
yaşam alanında bakım ve rehabilite edeceğiz” 

“AFYONKARAHİSAR’A HAYIRLI OLSUN”

Türkiye’de ilk olarak üniversite ile işbirliği çerçevesinde 
bugüne kadar bin 400 köpeğin kısırlaştırıldığına dikkat çeken 
Başkan Burhanettin Çoban, bu konuda destek sağlayan AKÜ 
Veterinerlik Fakültesi hoca ve öğrencilerine teşekkür etti. Hay-
van Barınağı’nın yapımında desteklerini esirgemeyen başta Or-
man ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu olmak üzere Doğa Koru-
ma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne teşekkür eden Başkan 
Çoban, tesisin Afyonkarahisar’a hayırlı olmasını temenni etti. 

 “GÖNÜLLÜ OLMAK GEREKİYOR”

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürü Ahmet Özya-
nık ise Genel Müdürlük olarak yaptıkları çalışmalardan bahset-
ti. Evcil hayvanların ve sokak hayvanlarını korumak için önemli 
çalışmalara imza attıklarını ifade eden Genel Müdür Özyanık;  
“Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis ülke genelindeki 
190 sokak hayvanı geçici barınaklarından bir tanesidir. 2004 
yılında çıkan 5199 sayılı kanunla birlikte kedi ve köpeklerin sa-
hiplenilmesi için düzenleme yapıldı. Bugün hizmet veren tesis-
lerimiz de bu kanunun getirdiği yenilikler çerçevesinde hizmet 
vermektedirler. Sokak hayvanlarımızı korumak için anlayış sa-
hibi olmak gerekiyor, gönüllü olmak gerekiyor” dedi.

“ONLARA HAYAT HAKKI TANIMAK ZORUNDAYIZ”

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından oluşturulan Havyan 
Bakım Evi’nin Türkiye’deki bütün belediyelere örnek teşkil et-
mesini arzu eden Özyanık, “Tabii ki belediyelerimiz bu konuda 
gönüllülük esasına göre hareket ediyor. Ancak bizler kendimize 
parklar yaptığımız gibi, bizimle hayatını devam ettiren kedi ve 
köpeklere de parklar ve geçici barınaklar yapmak zorundayız. 
Onlara hayat hakkı tanımak zorundayız” dedi. Kurumun yap-
tığı kampanyalardan bahsederek konuşmasını sürdüren Doğa 
Koruma Milli Parklar Genel Müdürü Ahmet Özyanık, “Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Kedi Evleri projesi 
hakkında da bilgi verdi. 

2009 yılı Şubat ayında açıkladığı seçim beyannamesinde 
Afyonkarahisar’a modern bir Hayvan Barınağı kazandıracağı 
sözünü veren Başkan Burhanettin Çoban, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye’ye örnek bir tesis daha ka-
zandırdı.  

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katılımla-
rıyla açılışı gerçekleştirilen Hayvan Barınağı’nda bakıma muh-
taç sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonunu yapılmaya 
başlandı. 

6 AY ÖNCE HİZMETE AÇILDI

Törenin açılış konuşmasını Afyonkarahisar Belediye Baş-
kanı Burhanettin Çoban yaptı. 2009 yerel seçimleri öncesinde 
verdiği bir sözün daha gerçekleştiğine tanıklık etmenin mutlu-
luğunu yaşadığını dile getiren Başkan Burhanettin Çoban, “Bili-
yorsunuz Afyonkarahisar’a modern bir hayvan barınağı yapaca-
ğımızı 2009 yılı Şubat ayı seçim beyannamemizde açıklamıştık. 
Allah’a şükürler olsun ki; yaklaşık 6 ay önce tamamıyla biten 
tesisimizi hizmete açmıştık. Ancak, Sayın Bakanımızın açılış ve 
temel atma törenleri öyle yoğun ki; bizim hayvan bakım evi açı-
lışımıza ancak sıra gelebildi” dedi. 

YILDA 500 KÖPEK KISIRLAŞTIRILIYOR

Sokak hayvanlarının aşılanması, 
küpe işlemlerinin yapılması ve 
kısırlaştırılması konusun-
da Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Vete-
rinerlik Fakültesi 
ile işbirliği halinde 
olduklarını dile 
getiren Başkan Bur-

hanettin Çoban; “Afyonkarahisar tarihinde ilk defa Türkiye’de 
örnek bir il olarak 2009 yılından bu tarafa her yıl yaklaşık 500 
hayvanımızı kısırlaştırıyoruz. Köpeklerimiz sadece kısırlaştırıl-
makla kalınmıyor, aynı zamanda aşıları yapılıyor, küpe işaretleri 
yapılıyor, sonrada rehabilite ediyoruz. Onların iyileşme müd-
deti neyse bu müddet zarfında her türlü bakım ve gözetimini 
yapıyoruz. Daha sonra kanunda yazdığı üzere alındığı yere geri 
bırakıyoruz. Halkımızdan da bu konuda çok şikayetler geliyor. 
Ancak yasa gereği ne Belediyemizin ne de Doğa Koruma Milli 
Park ekiplerinin burada yapacağı bir şey yok. Yasa değişir mi?, 

Değişmez mi? Bilemiyorum ama 
halkımızın büyük bir ke-

siminin bu yasanın 
değişmesin-

den yana 
olduğunu 
biliyo-
rum” 
diye ko-

nuştu. 

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, seçim 
öncesi vaatlerinden birini daha gerçekleştirdi. 

SOKAK HAYVANLARI ARTIK GÜVENDE
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 “İŞKENCEYE HAPİS CEZASI”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile Hay-
vanları Koruma Kanunu’nda bir takım değişiklikler yapacak-
larını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 
kanunu geliştirmek için sivil toplum kuruluşları ile işbirliği 
halinde olduklarını dile getirdi. Kanun tasarısı hakkında bilgi-
ler veren Bakan Eroğlu, “Hayvanları işkence yapanlara, öldü-
renlere daha önce para cezası uygulanıyordu, kanun tasarının 
yasalaşması halinde iki yıla kadar hapis cezası uygulanacak. 
Hazırlanan kanun tasarısı hakkında maalesef bazı kesimlerce 
“hayvanları öldüreceksiniz” şeklinde bir takım vasıflandırma-
lar var. Bu düşünceler son derece yanlıştır. Kanunda öyle bir şey 
yoktur. Bizim maksadımız hayvanları yaşatmaktır” dedi. 

“SOKAK HAYVANLARINI SAHİPLENİN”

Hayvan Barınağı’nın Afyonkarahisar’a kazandırılması 
konusunda gösterdiği çabadan 
dolayı Belediye Başkanı Burha-
nettin Çoban’ı tebrik eden Ba-
kan Eroğlu, barınakta kısırlaştı-
rılan ve rehabilite edilen sokak 
hayvanlarının gönül rahatlığıyla 
sahiplenilebileceğini ifade etti. 
Sokak hayvanlarının, barınakta-
ki işlemlerin ardından alındıkları 
yere geri bırakıldığını hatırlatan 
Bakan Eroğlu, “Hazırladığımız 
kanun tasarında da sahiplen-
dirmeyi özendiriyoruz. Vatan-
daşlarımız gelsinler buradan bu 
hayvanları sahiplensinler” diye 
konuştu.

“BAKANIN HAYVAN                        

SEVGİSİ”

İlk kez oluşturulan kedi ev-
leri de açılış öncesinde, Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-
lu, Vali İrfan Balkanlıoğlu, Bele-
diye Başkanı Burhanettin Çoban 
ve Doğa Koruma Milli Parklar 
Genel Müdürü Ahmet Özyanık 
tarafından sahiplerine teslim 
edildi. Açılışın ardından Hay-
van Barınağı’nı gezen protokol 
üyeleri, modern görünümüyle 
göz kamaştıran barınağa hayran 
kaldı. İki kangal köpek sahibi 
olan Bakan Eroğlu, barınaktaki 
köpeklerle yakından ilgilenerek, 
hayvan sevgisini bir kez daha 
gösterdi.  

“SOKAK KEDİLERİNİ DE KORUYACAĞIZ”

Genel Müdür Ahmet Özyanık şöyle devam etti: “Özel-
likle parklarımızda, apartmanlarımızda, sitelerimizin bahçe-
sinde bulunan kedilerimizin kışın üşümeden barınabilecek-
leri, yağmurdan korunabilecekleri evcikleri oluşturuyoruz. 
Bu projeyi Afyonkarahisar’dan başlatmak istiyoruz. Top-
lumumuz projeyi kabul ederse 2013 yılı yatırım programı 
ile birlikte Türkiye’nin her tarafına yaygınlaştırmayı düşü-
nüyoruz. Bugün itibariyle Afyonkarahisar Belediyesi’ne 97 
adet kedi evini vermiş olacağız ama Türkiye’de de yılsonuna 
kadar bin adet kedi evini pilot bölge olarak dağıtmayı düşü-
nüyoruz. Bu da kedilerimizin korunması için iyi bir çözüm 
olacak” “AFYONKARAHİSAR’I GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

Törenin son konuşmasını Orman ve Su İşleri Bakanı Vey-
sel Eroğlu yaptı. AK Parti hükümetinin Afyonkarahisar’a olan 
yatırım hamlesinin hızlanarak devam ettiğini belirten Bakan 
Eroğlu, “Yatırım seferberliğimiz devam ediyor. Afyonkarahisar’a 
yaptıklarımıza başkalarının hayalleri bile ulaşamaz. AK Parti 
Hükümeti ile birlikte Afyonkarahisar muhteşem bir dönüşüm 
yaşıyor. Afyonkarahisar’ı geleceğe hazırlıyoruz” dedi. Hayvan 
hakları konusuna da büyük önem verdikleri söyleyen Bakan 
Eroğlu; “Hayvanları korumak boynumuzun borcudur. Onlar 
bize emanet. Hayvanları sahiplenmek bizim kültürümüzde var.  
Ancak zaman içinde bu anlayış maalesef erozyona uğramış. İlk 
defa hükümetimiz 2004 yılında 5199 Sayılı Hayvanları Koru-
ma Kanunu çıkardı. Önemli bir dönüm noktası olan bu tarih-
ten sonra, Bakanlığımız ilk defa sokak hayvanları ile ilgili ola-
rak, belediyelere 5 milyon TL civarında kaynak aktardı. Yine 
Türkiye’de ilk defa hayvan barınaklarını biz kurduk” dedi. 
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Afet Riski Altındaki Alanlara Ait yasaya göre il merke-
zinde afet riski taşıyan alanlardan ilki Belediye Mec-

lisi tarafından Mısri Camii etrafı olarak belirlendi.

Konuyla ilgili Meclis Üyelerini bilgilendiren Belediye 
Başkan Yardımcısı Ayfer Örten, Mısri Cami’nin etrafı olarak 
nitelendirilen bölgenin, 1. Kentsel Dönüşüm Alanı olarak ilan 
edildiğini söyledi.

5 MİLYON METREKARELİK REZERV ALAN 

TESPİT EDİLDİ

Mısri Camii etrafının 3 bin kişinin yaşadığı 170 bin metre-
karelik bir alanı kapladığını kaydeden Başkan Yardımcısı Örten, 
“Yaklaşık 2 bin mülkiyet sahibini ilgilendiren bu alanda, 971 
tane parsel, 878 tane bina var. Ayrıca 10 tane de tescilli yapı var. 
Konuyla ilgili dosyayı hazırlıyoruz. Dosya tamamlandığında 
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne göndereceğiz. Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’nda incelenen dosya Bakanlar Kurulu’nun gün-
demine girecek. Alan kentsel dönüşüm alanı olarak Bakanlar 
Kurulu tarafından ilan edilecek” dedi. Örten, rezerv alan olarak 
ise Sadıkbey ve İsmailköy civarında yaklaşık 5 milyon metreka-
relik alanın tespit edildiğini sözlerine ekledi.

BAŞKAN ÇOBAN, SÖYLENTİLERİ DEĞERLENDİRDİ

Konuyla ilgili söz alan Belediye Meclisi Üyesi Halil İbra-
him Baykara, kamuoyunda,

“Meclis Üyeleri kentsel dönüşüm alanı olacak yerleri önce-
den biliyorlar ve bu arazileri palazlıyorlar” dedi. Baykara’nın dile 
getirdiği söylentiyi değerlendiren Başkan Çoban, Belediye’nin 
Tapu Sicil Müdürlüğü’ne online olarak bağlı olduğunu ifade 
ederek, “Sisteme girip bakarız, hangi meclis üyemizin ya da Be-
lediye çalışanımızın nerede ne aldığı varsa ortaya çıkar. Ayrıca, 
rezerv alan olarak öngörülen alan, tamamen Hazine mülkiyetin-
de olduğu için alınması zaten mümkün değil” dedi.

“SÖYLENTİLERLE PROPAGANDA YAPIYORLAR”

Kendisinin de başka bir söylentiden haberdar olduğunu 
açıklayan Başkan Çoban, “Gazlıgöl Caddesi’nde Demiryalayan 
Türbesi’nden yukarıya doğru, güya yol aşağıdaki gibi genişmiş 
de biz daraltıp insanlara ruhsat veriyormuşuz diye propaganda 
yapıyorlar. Böyle bir düzenleme yapsak, Meclise gelir ve bütün 
Meclis Üyeleri bilir. Erdal Akar, Hayretin Barut ve bizden ön-
ceki Abdullah Kaptan döneminde imar nasılsa aynen geçerli, 
hiçbir değişiklik yapmadık” dedi.

“GÜNAHIMIZI VE VEBALİMİZİ                  

ALIYORLAR”

Gazlıgöl Caddesi’nin üst kısmında yaşa-
nan yol darlığının sebebini de açıklayan Baş-
kan Çoban, “Bu durumu arkadaşlara sordum. 
Dediler ki, söz konusu caddenin üst kısmında-
ki yol, yukarıya doğru 30 metre olacak şekilde 
genişletildiği zaman, tarihi hamamın bir kısmı 
gidiyor. Ayrıca aşağıdan 30 metre genişliğinde-
ki yoldan gelen araçların yukarıda gidebileceği 
kadar yeterli bir alan yok. Trafik akışı genişten 
dara iniyor. Bu duruma trafikte şişe ağzı deni-
liyor. Yani propaganda yapılan söylentinin tek-
nik olarak yapılması mümkün değil. Bunu kim 
söylüyorsa dedikodumuzu yapıyor, günahımı-
zı ve vebalimizi alıyor” diye konuştu.

MISRİ CAMİİ ETRAFINA 
KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kanalizasyon ve içme suyu hatlarının yıllarca aynı 
yerden aktığı, düzgün yol ve kaldırımı bulunma-
yan Olucak Mahallesi, yapılan alt ve üst yapı ça-

lışmalarıyla adeta yenilendi.50 yıldır yatırım hasreti çeken Olu-
cak Mahallesi sakinleri, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve 
ekibine şükranlarını iletti.

“RÜYADA GÖRSEK İNANMAZDIK”

Gezi sırasında, Başkan Çoban’a eşlik eden Olucak Mahalle 
Muhtarı Osman Aytuğ, 50 yıldır bekledikleri yatırım ve hizmet 
hasretinin sona erdiğini söyledi. Altyapı çalışmaları öncesinde 
mahallenin kanalizasyon ve içme suyu hattının aynı yerden geç-

tiğini belirten Muhtar Aytuğ, “Başkanımızdan Allah razı olsun. 
Böyle bir Başkan Afyonkarahisar’a kesinlikle gelmez. Mahal-
lemize kilitli parke yapıldığını rüyamızda görsek inanmazdık. 
Belediye’nin imkânlarını bizlere sunan Başkanımıza mahalle 
halkım adına şükranlarımı sunuyorum” dedi. Başkan Burha-
nettin Çoban ise yılbaşı itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanan 
Olucak Mahallesi’nin Afyonkarahisar’ın ilk göz ağrısı olduğunu 
dile getirdi.

“BENİM YOLUM BOZUK” DİYEN HANE KALMADI

Olucak Mahallesi’nin Afyonkarahisar denince akla gelen 
ilk Türk mahallesinden biri olduğunu ifade eden Başkan Çoban; 

“Ecdadımızın, ceddimizin yaşadığı ilk bölgeler buralar. 
Bizim için burası büyük önem arz eden bir mahalle. Alt 
yapıyı bitirdikten sonra kaldırım yoktu. Kaldırımları 
mozaik kaldırım yaptık. Çünkü bizim kültürümüzde 
ablalarımız, annelerimiz, kız kardeşlerimiz gündüz çıkar 
evinin önünde komşuları ile birlikte ya tarhana yapar, 
üzüm kurutur, elişi yapar ya da sohbet eder. Bizim ma-
hallelerimizin kültürü budur. Hanım kardeşlerimiz rahat 
otursunlar diye kaldırımları mozaik yaptık. Tüm yolla-
rın doğaltaş parkelerini de kaldırarak beton parke olarak 
bitirdik. Adı ‘Olucak’ geçip de, ‘benim yolum bozuk’ di-
yen bir hane dahi kalmamıştır” dedi.

OLUCAK’IN HASRETİ BİTTİ, 
HİZMETİ GELDİ
Belediye Başkanı Burhanettin çoban, alt ve 
üst yapı çalışmaları tamamlanan olucak 
mahallesi’ni basın mensuplarına gezdirdi. 
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“DÜZENSİZLİĞİ ÇÖZDÜK”

Başkan Burhanettin Çoban, “Bu mahallemizde kanalizas-
yon yoktu. Çünkü zemin kayalık olduğu için hem içme suyu 
boruları, hem de kanalizasyon atıkları kayanın 5–10 santim al-
tından verilmiş. Şehir merkezinde 1 metrelik kanalizasyon yap-
mak için 10 lira harcarken, burada en az 20 lira harcadık ve bu 
düzensizliği çözdük” dedi.

Doğancı ve Karakatip mahallelerinin de alt yapısını ta-
mamladıklarını da söyleyen Başkan Çoban konuşmasını şöyle 
sürdürdü; “Bu bölgede SİT alanı olmayan, Bedrik, Olucak, Taş-
pınar mahallelerinin tamamen alt ve üst yapısını bitirdik, SİT 
alanı olan, Doğancı ve Karakatip mahallelerinin ise alt yapısını 
tamamladık. Üst yapılarını ise beton parke yapma şansımız ma-
alesef olmuyor. Hâlbuki beton parke yol yapmak metrekaresi 20 
liraya mal oluyor, doğaltaştan yol yapmak ise metrekaresi en az 
80 liraya mal oluyor. SİT kurulu doğaltaş yapmamıza izin verirse 
onu da yapacağız fakat maalesef o izni yeni gelen SİT Kurulu 
vermiyor. En son talebimiz de reddedildi. SİT alanı içerisinde 
kalan mahallelerimize de bir değişiklik olmazsa ki; olmayacak 
gibi görünüyor, sadece altyapıyı yenileyeceğiz, üst yapıdaki do-
ğal taşları aynen muhafaza edeceğiz. Doğaltaşların arasına asfalt 
derz yaparak bayan ve çocukların yürümesini kolaylaştırabilir 
miyiz? Diyerek arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Belediye Başkanı Burha-
nettin Çoban basın mensupları ile birlikte Olucak Mahallesi’ni 
gezdi.

Yıllardır fark edilmeyen arsaları tespit ederek, çe-
şitli amaçlarla hizmete dönüştürdüklerini kay-
deden Başkan Çoban, Çakırköyü 21 pafta 2193 

parselde, 15 bin metrekare alana sahip gayrimenkulün tapusunu 
alarak Belediye mülkiyetine kazandırdıklarını açıkladı.

“BİZE TESLİM EDİLDEN DAHA FAZLASINI 

BIRAKACAĞIZ”

Daha önce, Üniversite’nin önünde 80 bin metrekare, 
Akarçay’ın yanında da 20-30 bin metrekare arsanın tapusunu 
çıkardıklarını hatırlatan Başkan Çoban, “Biz bu paraları, işte 
buralardan buluyoruz. Uzun yıllar fark edilmeyen bu arsaları 
tespit edip tapusunu alarak, Belediye hizmetlerinde değerlendi-
riyoruz. Böylelikle yatırımlarımıza kaynak oluşturuyoruz. Ayrı-
ca şunu da belirteyim ki, Allah’ın izniyle bize teslim edilen arsa 
metrekaresinden daha fazlasını bırakacağız” diye konuştu.

“EKSTRADAN BEŞ KURUŞ PARA ALMIYORUZ”

Hiçbir yerden ekstra bir destek almadan yatırımlara kay-
nak ürettiklerini belirten Başkan Çoban, “Uşak ve Isparta Bele-
diyesi MHP’li, Kütahya Belediyesi AK Parti’li, Eskişehir Bele-
diyesi CHP’li. Bu Belediyeler merkezi hükümetten ne alıyorsa 
biz de onu alıyoruz. Bunun dışında ekstradan beş kuruş para 
almıyoruz. 2009 yılında Sayın Bakanımız 4 milyon 750 bin lira 
yardım yaptı onu da 2011 yılında 5 milyon lira olarak geri öde-
dik. Ama akıllı işler yaparak, yeni iş makineleri alıyor ve birçok 
yatırıma imza atıyoruz” dedi.

“BAKAN EROĞLU’NUN ÇOK BÜYÜK                

DESTEKLERİ OLDU”

“Hiçbir yerden ekstra destek almadık 
ama Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel 
Eroğlu’nun projelerimize çok büyük destek-
leri oldu” diyen Başkan Çoban, “Örneğin, se-
çim projemiz olan Akarçay için Bakanımız net 
38 milyon lira harcadı. Biz de şu ana kadar 12 
milyon lira harcama yaptık, proje tamamlandı-
ğında ise 13 milyon lira harcamış olacağız. Yine 
seçim projelerimizden olan Spor Kompleksi, 
Müze Projesi, 26 Ağustos Tabiat Parkı ve Za-
fer Ormanı aynı şekilde Bakanımızın destek ve 
katkılarıyla oldu” ifadelerini kullandı.

“AKILLI İŞLER YAPIYORUZ”

 “MHP VE CHP’Lİ 
BELEDİYELER NE 

ALIYORSA AYNISINI 
ALIYORUZ”

 Akıllı politikalarla kaynak ürettiklerini belirten 
Başkan Burhanettin Çoban, “CHP’li ve MHP’li 
belediyeler merkezi hükümetten ne alıyorsa biz 
de onu alıyoruz. Bunun dışında hiçbir yerden 
ekstradan beş kuruş para almıyoruz” dedi.  
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Bi-
nali Yıldırım ile daha önce üç defa görüştüğünü 
belirten Başkan Çoban, "Lojman ve idari bina-

ların, Karayolları'nda kalması, diğer alanların yeşil alan olarak 
Belediyemize devrinde sözlü mutabakata vardık. Belediye Mec-
lisimiz de bunu uygun gördükten sonra protokol imzalayacağız" 
dedi.

 "ÇOK GÜZEL BİR YEŞİL ALAN YAPACAĞIZ"

Başkan Çoban, "Bakanımız Veysel Eroğlu, Erzincan'da 
DSİ'ye ait bir araziyi Erzincan Belediyesi'ne veriyor. Onlar devir 

işlemlerini bitirdi ve imzayı attılar. 
Bizde herhangi bir bedel ödeme-
den ve Karayolları'na yeni bir bina 
yapmadan inşallah bu araziyi alma-
ya çalışacağız. Alacağımız 22 bin 
metrekarelik alanda çok güzel bir 
yeşil alan düzenlemesi yapacağız. 
Lojman ve idari binalar taşındığın-
da geriye kalan 10 bin metrekarelik 
alanı da isteyeceğiz" diye konuştu.

"PAZARYERİ SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ"

Daha önce bu araziye yapmak istedikleri pazaryerini eski 
otogarın olduğu alana yapacaklarını hatırlatan Başkan Çoban, 
"Pazaryeri sözümüzü tutacağız. Eski otogarın olduğu bölgede, 
15 bin metrekarelik bir alana 3 katlı ve otoparklı pazaryeri yapa-
cağız. Vatandaşlarımız yazın sıcaktan kışın soğuktan korunacak. 
Hanımlar lokalini de oraya yapıyoruz. Geriye yaşlılar lokali kalı-
yor. Bunun dışında, vaat edip de yapmadığımız seçim vaadimiz 
kalmıyor" dedi.

KARAYOLLARI ALANI 
KENTE NEFES ALDIRACAK
Karayolları alanının Belediye’ye devrinde Bakan 
eroğlu’nun destekleriyle sözlü mutabakata 
vardıklarını açıklayan Başkan Burhanettin 
çoban, yeşil alan olarak değerlendirilecek 
arazinin kente nefes aldıracağını söyledi.

Alt gelir grubuna yönelik yapmayı vaat ettiği 300 
konutun 240 adedini tamamlayan Başkan Ço-
ban, geriye kalan 60 konutun fazlasıyla yapılaca-

ğını söyledi.

Sahipata Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 96 konut, Or-
man ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katılımıyla düzenle-
nen törenle sahiplerine teslim edildi. Törenin açılış konuşmasını 
yapan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, bir seçim vaadini 
daha gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

300 KONUTUN 240’I YAPILIP TESLİM EDİLDİ

2009 yılı yerel seçimlerinde bir takım projelerle halkın 
karşısına çıktığını hatırlatan Başkan Burhanettin Çoban, “Seçim 
projelerimden bir tanesi de alt gelir grubuna mensup insanları-
mız için 15 yıl vade ile bir kısmı faizsiz olmak kaydıyla 300 adet 
2+1 ve 1+1 şeklinde konutlar yapmaktı. Belediye başkanı olup, 
göreve başladığım ilk üç ay içerisinde, bu projeyi hayata geçir-
mek için yoğun bir çalışma yaptık. Dönemin Milletvekilleri ve 
başta Bakanımız ve özellikle Sait Açba milletvekilimizin üstün 
desteği ile dönemin TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar ile gö-
rüşmelerde bulunduk ve bu işin temelleri atıldı. Daha sonra 
arazi tespiti ve imar çalışmaları neticesinde, bu bölgemizde 
vaat ettiğimiz 300 konutun 240 adedi yapıldı. Afyonkarahisar’a 
60 tane daha borcumuz var ama daha fazlasını yapacağız” dedi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Konut sahibi olanlar arasında, sadece Afyonkarahisar mer-
kezden değil, ilçelerden, beldelerden ve köylerden vatandaşların 
olduğunu kaydeden Başkan Burhanettin Çoban, şehit aileleri ve 
gazilerden de ev sahibi olanların olduğunu söyledi. Konuşması-
nı, emeği geçenlere teşekkür ederek tamamlayan Başkan Çoban 
şöyle konuştu: “Bu konutların yapılmasında çok büyük destek-
leri olan Sayın Bakanımız, Milletvekilimiz Sait Açba ve dönemin 
milletvekilleri başta olmak üzere, her türlü bürokratik işlemler-
de büyük hizmetlerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bu arazinin tespiti ve 
tahsisi noktasında her türlü desteği veren İl Defterdarlığımıza 
ve İl Milli Emlak Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

“SÖZÜMÜZÜ FAZLASIYLA 
YERİNE GETİRECEĞİZ”

sahipata mahallesi’nde daha önce anahtar teslimi 
yapılan 144 konutundan ardından, yapımı tamamlanan 
96 adet konutun anahtarları da sahiplerine teslim edildi.
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“96 KİŞİ DAHA EV SAHİBİ OLDU”

TOKİ tarafından alt gelir grubuna yönelik yapılan konut-
ların, fakir ve fukara için yapılan hizmetlerden birisi olduğunu 
belirten Vali İrfan Balkanlıoğlu, “Sayın Bakanımız, Belediye 
Başkanımız ve milletvekillerimizin yoğun gayretleriyle yapılan 
bu konutlarla bugün 96 kişinin daha ev sahibi olması sağlandı. 
Konutlar için müracaat eden bin kişi arasından kura ile seçilen 
96 vatandaşımız, 27 bin lira değerindeki bu konutlara ayda 100 
lira taksit ödeyerek sahip olacaklar. Tüm konut sahiplerine, aile-
leriyle birlikte kazasız belasız, bu güzel evlerde mutlu ve huzurlu 
bir şekilde oturmalarını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu ol-
sun” ifadelerini kullandı.

“BAŞBAKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ”

Konutların teslim edilmesiyle en az konut sahipleri ka-
dar mutluluk yaşadıklarını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu ise TOKİ’nin önünü açan kişinin, Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı. Başbakan Erdoğan’ın 
daha İstanbul Belediye Başkanı iken, kendisini kimsesizlerin 
kimsesi olarak ilan ettiğini dile getiren Bakan Eroğlu, “Başba-
kanımız fakir fukaranın yardımcısı bir Başbakan. Böyle bir Baş-
bakan gelmedi” dedi. Başbakan Erdoğan’ın, kendilerine, ‘Bölge-
nizde hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak” şeklinde bir talimat 
verdiğini kaydeden Bakan Eroğlu, “Zaten bizim dinimizde ve 
kültürümüzde de bu var. Peygamber Efendimizin, ‘Komşusu 
açken kendisi tok yatan bizden değildir’ hadis-i şerifi bunun en 
güzel örneğidir. Biz de şu dünyada hoş bir seda bırakmak, fakir 
ve fukara yardım etmek için gayret ediyoruz” dedi.

“HEDEFİMİZ DAHA BÜYÜK”

Hali vakti yerinde olmayan vatandaşlar için ayda 100 TL 
taksitle konut yapımının da Başbakan Erdoğan’ın talimatı ol-
duğunu ifade eden Bakan Eroğlu, “Bütün Türkiye’de bu şekilde 
2+1’lik 1+1’lik mükemmel evler yapılıyor ve vatandaşlarımız 
kiradan daha az taksitlerle konut sahibi oluyor. Şimdi hedefi-
mizi daha da büyüktük. Yeni dönemde bir milyon konut yapa-

cağız” dedi. 2B çalışmaları ve Hazine’ye ait tarım arazilerin sa-
tışlarından 25 milyar lira gelir elde edileceğini açıklayan Bakan 
Eroğlu, bu parayı millete hizmet olarak sunacaklarını belirterek 
şöyle konuştu: “Bu parayı deprem bölgelerinde, kentsel dönü-
şüm ve depreme dayanıksız binaların yenilenmesi için kullana-
cağız. Geçmişteki siyasetçiler, bankaları hortumlatıyordu biz ise 
milleten aldığımızı millete hizmet olarak sunuyoruz”

“SÖZÜMÜZÜ FAZLASIYLA YERİNE                         

GETİRECEĞİZ”

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın seçimlerden önce 
verdiği bir söz üzerine bu konutların yapıldığına dikkat çeken 
Bakan Eroğlu, “Belediye Başkanımız, seçimlerden önce ‘yoksul-
lar için 300 tane konut inşa edeceğim’ diye söz vermiş. Başkanı-
mız söz verince yapmak zorundayız. O zamanlar Erdoğan Bay-
raktar, TOKİ’nin Başkanı’ idi. Kendisini makama davet ederek, 
en azından 240 tane konut yapılması için söz aldık. Defterdarlı-

ğımız ve Milli Emlak Müdürlüğümüzün yer tespitinin ardın-
dan, Belediyemiz tarafından buranın imar planı yapıldı. Bu 
imar plan, Belediye Meclisi’nden hemen geçirildi. Belediye 
Meclisi üyelerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Neticede 
inşaat hemen başladı. Şu anda 300 taneden 240 tanesinin 
sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ama 60 
tane daha borcumuz var. Bu borç hepimizin borcu onu da 
fazlasıyla ödeyeceğiz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından anahtar teslim töreni-
ne geçilirken, protokol mensupları tarafından hak sahipleri-
ne konutlarının anahtarları teslim edildi.

Bölgede yapılan yol çalışmasının, Afyonkarahisar 
Belediyesi tarihinde, en zor coğrafyada en büyük 
çaplı çalışmalardan bir tanesi olduğunu vurgula-

yan Başkan Burhanettin Çoban, “Afyonkarahisar Belediyesi ta-
rihinde böylesine zor bir yol çalışması yapılmadı” dedi.

“BİZ BAŞARDIK, ÇÜNKÜ FARKLILIĞIMIZ VAR”

Bölgede şu ana kadar, genişliği 25–30 metre arasında olan 
2,5 kilometreye yakın yolun altyapısının tamamlandığını belir-
ten Başkan Çoban, “Geçmişte, Afyonkarahisar Belediyesi böyle 
zor coğrafyalarda, bırakın 25–30 metre genişliğinde 2,5 kilo-
metre yol yapmayı, bunun yarısını bile yaptığını göremezsiniz. 
Ama biz, bunun ilkini Hıdırlık yolunda başarmıştık. Şimdi bu-

rada başarıyoruz. Biz başardık diyorum; çünkü bizim farklılığı-
mız var. Birincisi, çok ciddi iş makinesi yatırım yaptık ve güçlü 
makineler satın alarak işlerimizi büyük ölçüde kolaylaştırdık. 
İkinci ise Cenab-ı Allah, bizlere çok büyük yardım ediyor” diye 
konuştu.

 “CENAB-I ALLAH YÜZÜMÜZE GÜLDÜ”

Çalışmalar sırasında karşılaşılan, şaşırtıcı ve bir o kadar 
da memnun edici bir gerçeği de basın mensuplarıyla paylaşan 
Başkan Çoban, “Şu ana kadar yapılan yollar için 500 bin ton alt 
temel malzemesi kullandık. Şehir içi yollarda kullandığımız alt 
temel malzemesinin tonunu nakliye ve KDV dâhil 8 ila 10 lira 
arasında aldığımızı hesap ederseniz, sadece alt temel malzemesi 

için 5 milyon lira harcama yapmamız gerekiyordu. 
Ancak Cenab-ı Allah yüzümüze güldü. Şöyle ki, 
bu bölgedeki yatırımcılardan Ali Acar, kendi oteli 
için çalışmaya başladığında kendi iş makineleri ile 
kırdığı tümseklerden çıkan malzemenin en güzel 
alt temel malzemesi olduğu ve çok güzel sıkıştığı 
ortaya çıktı. Bu durum bizim için bulunmaz bir 
fırsat ve avantaj oldu. Dolayısıyla sadece kendi 
operatör paramızı ve iş makinelerimizin mazot 
bedelini ödeyerek Ali Acar’dan kendi iş makine-
leri ile kırdığı, hafriyatı yine onun yükleyicisi ile 
kamyonlarımıza yükledik, dozerimizle düzeltip 
yollarda kullandık” ifadesini kullandı.

“İNAZ’DA DA ZORU BAŞARDIK”

Belediye Başkanı Burhanettin çoban, inaz Bölgesi’nde imara 
açılan ve altyapısı tamamlanan 30 metre genişliğindeki 
yaklaşık 2,5 kilometrelik yolda incelemelerde bulundu.
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“5 MİLYON LİRALIK İŞİ                                         

1 MİLYON LİRAYA YAPTIK”

Şu ana kadar yapılan çalışmaların parasal 
değerini de açıklayan Başkan Çoban, “Sadece 
beton istinat duvarları için 300 bin lira harcama 
yaptık. Şu ana kadar ödediğimiz mazot parası ise 
500 bin lira. Operatör giderleri, yedek parça ve 
diğer görünmez giderleri dâhil edersek toplam 1 
milyon lira harcadık. Sadece hafriyatına 5 milyon 
lira gidecek yol imalatını, 1 milyon lira harcayarak, 
neredeyse asfalta hazır hale getirdik. Bu noktada, 
kendi iş makinesiyle kırdığı hafriyatı, yine kendi 
iş makinesi ile araçlarımıza yükleyen Ali Acar’a teşekkür ediyo-
rum. Onun sayesinde biz tam 4 milyon liralık masraftan kurtul-
duk. Ancak burada açacağımız yol uzunluğu 10 kilometre civa-
rında. Bu bölgede arsa sahibi olan daha 3 yatırımcımız daha var. 
İkisi proje aşamasında biri de havalimanını açılmasını bekliyor. 
İnşallah onlarla da benzer bir çalışma içerisine girerek destek is-
teyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

 İNAZ’IN ANA GİRİŞ YOLLARI AÇILDI

Şu ana kadar yapılan çalışmalarla İnaz Bölgesi’nin ana gi-
rişinin yollarının açıldığını kaydeden Başkan Çoban, açılan yol-
dan deprem konutlarının ve bölgedeki tüm yatırımcıların fay-
dalanacağını söyledi. Başkan Çoban son olarak şu değerlendir-
mede bulundu: “Bu çalışmadaki en büyük kazancımız, buranın 
malzemesinin yollar için en güzel alt temel malzemesi olması ve 
çok güzel sıkışmasıdır. Bu durum, masraflarımızı yüzde 20’ye 
düşürdü. Bizim için bu çok büyük avantaj oldu. Ayrıca, Afyon-
karahisar Belediyesi tarihinde daha önce böyle bir yol çalışması 
yapılmadı”

“DEVLET-MİLLET İŞBİRLİĞİNİ GÖSTERDİK”

Kendisinin de destek verdiği çalışmanın devlet-millet iş-
birliğinin bir örneği olduğunu belirten İşadamı Ali Acar ince-
lemeler sırasında değerlendirmede bulundu. Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban’ın Afyonkarahisar’a yatırım yapılması ve 
daha çok insana istihdam sağlanması düşüncesiyle yatırımcılara 
karşı pozitif bir yaklaşım sergilediğini belirten Ali Acar, “Bele-
diye Başkanımızın bu düşüncesini görünce, buradaki arsayı 
alırken, bizden sonra arsa olmak isteyenlere örnek olsun diye 
elimizden geldiği kadar yüksek fiyat vermeye çalıştık. Bu yap-
tığımız yol çalışmasıyla da devlet- millet işbirliğini göstermiş 
olduk. Eğer biz işadamları olarak, her şeyi devletten beklersek 
ne işe yararız. Biz bu ülkede yaşıyorsak, bu topraklarda dünya-
ya gelmişsek bu topraklara borcumuz var diye düşünüyorum. 
Yatırım yaparak ve istihdam sağlayarak bu borcu ödeyebiliriz. 
Neticede, yapılan bu işbirliği sayesinde, sadece alt temel malze-
mesi 5 milyon liraya mal olacak olan iş 1 milyon liraya yapıldı” 
diye konuştu.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından kiralanarak 
restoresi yapılan Taş Medrese’de restorasyon ça-
lışmaları tamamlandı. 

Tefrişatında sona gelinen bu tarihi yapıda memleketimizin 
kimliği olan el sanatları ile tarihi kültürümüzü yansıtan çeşitli 
etkinlikler yapılacak. 

MİLLİ GELENEKLERİMİZ CANLI TUTULACAK

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait korunması gerekli kül-
tür varlıklarından olan Taş Medrese geleneksel el sanatlarının 
yaşatılması ve kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere Afyonka-
rahisar Belediyesi tarafından kiralandı. Gerekli restorasyon ça-
lışmaları tamamlanan mekânda, tarihimiz canlı tutularak, milli 
geleneklerimiz yaşatılacak. Eskişehir Kültür Varlıkları Koruma 
Kurulu’nun onayladığı projeye göre restore edilen Taş Medrese 
aslına uygun hale getirildi. 

KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKILACAK

Afyonkarahisar’a ait el sanatlarının canlandırılmasının 
amaçlandığı Tarihi Taş Medrese’de keçecilik, bakırcılık, hat ve 
ebru kursları açılacak. Taş Medrese ayrıca sergi salonu olarak 
kullanılacak. İlimizin yetiştirdiği sanatkarlar bu tarihi mekânı 
atölye olarak da kullanabilecek. Afyonkarahisar kültürünün de-
vam ettirileceği muhteşem bir merkez haline dönüşecek olan 
Taş Medrese’de kültürel mirasımıza sahip çıkılacak.

Kentin tarihine de sahip çıkan afyonkarhisar Belediyesi, bunun en güzel örneğini taş medrese’de gösterdi. 

1.2 milyon liraya restore edilen taş medrese afyonkarahisar Belediyesi tarihinde bir ilk oldu. 

TAŞ MEDRESE AÇILIŞI BEKLİYOR
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Eğitimde fırsat eşitliği sağlayan Bilgi Evleri’nin sayı-
sı her yıl artıyor. Son olarak Çavuş Mahallesi’nde 
oluşturulan Bilgi Evi, hizmete girdi. Çavuşbaş Bil-

gi Evi’nde incelemelerde bulunan Başkan Burhanettin Çoban, 
bilgi evlerinin bulundukları bölgelerin halkına çok amaçlı olarak 
hizmet verdiğini söyledi.

ÇOCUKLAR BİLGİSAYARLA TANIŞTI

Çavuşbaş Bilgi Evi’nde 24 saat kesintisiz internet ve bil-
gisayar hizmetinin verildiğini belirten Başkan Çoban, mahalle 
çocuklarının bilgisayar sınıfında, belli saatlerde oyun oynadığını 
belli saatlerde internet ortamında ödevlerini yaptığını söyledi. 
Çocukların, ödevleri için yazıcılardan ücretsiz olarak çıktı dahi 
alabildiğini kaydeden Başkan Çoban, mahalle çocuklarının yüz-
de 90’ının bilgisayar ve internetle bu Bilgi Evi sayesinde tanıştı-
ğını belirtti. 

“700 BİN LİRA HARCANDI”

Bilgi Evi’nde 20–22 kişilik dersliklerde eğitim 
verildiğini dile getiren Başkan Çoban, sınıfların 
tamamında projeksiyon cihazı ve bilgisayar siste-
mi bulunduğunu ifade etti. Çavuşbaş Bilgi Evi’nin 
mefruşat ve inşaatı için toplam 700 bin lira harcan-
dığını belirten Başkan Çoban, Bilgi Evi’nin yaklaşık 
900 metrekareyi bulan geniş bir alana kurulduğunu 
söyledi. 

Bilgi Evi’nde masa tenisi, langırt ve mini sine-
ma salonu ve oyun salonu bulunuyor. Çocukların 
ders aralarında, hoşça vakit geçirmesi için her türlü 
imkânın sağlandığı bilgi evlerinden çocuklar gü-
nün her saatinde yararlanabiliyor.

‘BİLGİ EVİ’ 
MAHALLENİN 
HERŞEYİ
Belediye Başkanı Burhanettin çoban’ın seçim projelerinden olan Bilgi 
evleri’ne yenileri ekleniyor. çavuşbaş mahallesi’nde oluşturan Bilgi evi ile 
afyonkarahisar Belediyesi’nin eğitime verdiği destek çığ gibi büyüdü.

ÇOK AMAÇLI İMKÂN SAĞLIYOR

Bilgi Evleri’nin sadece öğrencilere yönelik yapılmadığını 
belirten Başkan Çoban, “Bu bilgi evimizde, mübarek Ramazan 
Ayı’nda kadın ve erkekler ayrı ayrı Kur’an-ı Kerim  günleri yaptı. 
Yine bu bilgi evimizde, alt gelir grubuna mensup vatandaşları-
mız, nişan, kına gecesi ve söz kesme gibi özel günlerini yapa-
bilirler. Hatta geçen aylarda ilk nişan merasimi ücretsiz olarak 
burada yapıldı. Ayrıca hanım kardeşlerimiz altın günlerini, ço-
cuklarımız da yaş günlerini yine burada düzenleyebilirler. Yani 
Bilgi Evlerimiz, bulundukları bölgelerin halklarına çok amaçlı 
imkân sağlıyor” dedi. Başkan Çoban, nişan, kına gecesi ve söz 
kesme gibi özel günlerin dahi yapılabileceği Bilgi Evi’nin en üst 
katının lüks bir daireyi andırdığını ifade etti. 

ENGELLİ TUVALETİ BİLE MEVCUT

Bilgi Evi’nde, görevli öğretmenlerin kalabileceği öğretmen 
odaları bulunduğunu aktaran Başkan Çoban, “Öğretmenleri-
miz için oluşturduğumuz bu odalar sayesinde, öğretmenlerimiz 
365 gün boyunca burada kalabilecek. Böylelikle özellikle kışın, 

evlerinde ders çalışmak imkânı olmayan çocuklarımıza, gecele-
ri de belirli saatlerde eğitim imkânı sağlanacak” diye konuştu. 
Başkan Çoban, sadece eğitim kompleksi olmayıp, sosyal dona-
tılarıyla göz kamaştıran Bilgi Evi’nin içerisinde engelli bireylerin 
kullanımına özel tuvaletin dahi bulunduğunu dile getirdi.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLIYORUZ”

Bilgi Evlerine verdiği önemi her fırsatta dile getiren Başkan 
Çoban, bu önemin nedenini bir kez daha anlattı. Dershanecilik 
yapmadıklarını ve kesinlikle dershanelere rakip olmadıklarını 
vurgulayarak sözlerine başlayan Başkan Çoban, “Bilgi Evlerine 
gelen çocuklara bakın; babası ya asgari ücretlidir ya işsizdir. Hat-
ta yetim ya da öksüz olanlar da var. Genel itibariyle bu çocuk-
ların dershaneye gitme imkânı yok. İşte biz, dershaneye gitme 
imkânı olmayan çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlıyoruz. Onların, 
böylesine lüks, böylesine temiz ve donanımlı binalarda, imkânı 
olan çocuklardan geri kalmamalarını sağlıyoruz. En büyük mut-
luluğumuz ise Bilgi Evlerimizde eğitim alan çocuklarımızın, 
sınavlarda iyi puanlar alarak güzel okullara yerleşmeleri” dedi.

Başkan Burhanettin Çoban’a incelemeleri sırasında, ma-
halle halkı da eşlik etti. Çocuklarla  yakından ilgilenen Başkan 
Çoban, Bilgi Evi’nden en iyi şekilde yararlanmalarını istedi. 
Bilgi Evi’ne hayran kalan mahalle halkı ise Başkan Çoban’a te-
şekkür etti.
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Belediye Meclisi Salonu’nda yapılan ödül törenin-
de, öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban öğrencileri tebrik etti. Bilgi 

Evi Projesi’nin ne kadar yerinde ve gerekli bir proje olduğunun 
bir kez daha görüldüğünü söyledi. Belediyelerin asli görevleri-
nin başında, altyapı ve üstyapı hizmetlerinin geldiğini belirten 
Başkan Burhanettin Çoban, eğitim hizmetinin belediyelerin 
asli görevi olmadığı halde, Afyonkarahisar Belediyesi’nin Bilgi 
Evleri Projesi ile bu konuda örnek bir çalışmaya imza attığını 
kaydetti.   

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLADIK”

Eğitimde fırsat eşitliği ve maddi imkânsızlık nedeniyle 
dershaneye gitme imkânı olmayan öğrencilere yardımcı olmak 
amacıyla bu projeyi geliştirdiklerini ifade eden Başkan Çoban, 
“Biz, Bilgi Evleri yapacağız dediğimiz zaman, hiçbir fert, Bilgi 
Evleri’nin ne olduğunu ve nasıl faaliyet gösterdiğini bilmiyor-
du. Göreve gelir gelmez, Belediyemizin karşısında bir mekânı 
projelendirdik ve ilk Bilgi Evimizi faaliyete geçirerek insanların 
merakını giderdik. Daha inşaatı bitmeden, kapasitesinden fazla 
öğrencinin müracaat etmesi üzerine, ihtiyacın çok olduğunu dü-
şünerek, zaman içerisinde beş tane daha hizmete açtık. Kanlıca 
ve Uydukent mahallelerinde iki bilgi evimizin inşaat çalışmaları 
devam ediyor” dedi.

“ÇOCUKLARINIZ BİZE EMANET”

Bilgi Evleri’ne çok fazla önem verdiklerini dile getiren Baş-
kan Çoban, “Öğrencilerimize, Bilgi Evi’ne geldiği zaman, ‘ben 
özel bir çocuğum’ duygusunu vermek istiyoruz. Bu yüzden, 
içinin donanımı, temizliği ve idarecilerin kalitesine özen göste-
riyoruz. Bilgi Evi 2’deki tüm odalarımıza klima sistemi kurduk. 

Çünkü bu çocuklarımızın, canı, malı, iffeti, namusu ve edebi 
terbiyesi bize emanet. O yüzden hassasiyet gösteriyoruz. Tabi 
öğrencilerimize sadece ders eğitimi vermiyoruz. Onların edepli 
ve ahlaklı birer öğrenci olmaları için çalışıyoruz. Dolayısıyla bu-
radaki çocuklarımız, vatanına, milletine ve mukaddesatına bağlı, 
anne-babasına ve topluma saygılı aynı zamanda da çalışkan birer 
birey olarak yetiştiriliyor” diye konuştu.

 “İLK YILIMIZDA BAŞARILIYDIK”

Bilgi Evi öğrencilerini teşvik için ödül uygulaması başlat-
tıklarını belirten Başkan Çoban, “ Seviye Belirleme Sınavı’nı 
kriter alarak, bu sınavda, ilk 350’ye giren öğrencilere dizüstü bil-
gisayar ile 750 lira para ödülü vereceğimizi duyurmuştuk. Sınav 
sonuçlarına göre, Bilgi Evlerimizde eğitim alan beş öğrencimiz 

İLK 350’E GİREN ÖĞRENCİLER SEVİNDİ
BAŞARIYA ÖDÜL

afyonkarahisar Belediyesi’nin Bilgi evi öğrencilerini teşvik amacıyla sBs’de 
ilk 350’ye giren 5 öğrenciye, dizüstü bilgisayar ile 750 lira para ödülü verildi.

ilk 350’ye girmeyi başardı. İşte bu nedenle düzen-
lediğimiz bu törende, öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum. Bu beş öğren-
cimiz ilk 350’ye girme başarısını gösterirken, 361 
öğrencimizden 258’i de Fen Lisesi, Sosyal Bilimler 
Lisesi, Askeri Lise, Anadolu Öğretmen Lisesi, Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi, Anadolu Lisesi ve Meslek 
Lisesi düzeyindeki okullara yerleşti. Bu doğrultu-
da, liselere yerleşme oranında yüzde 72,5’lik başarı 
elde ettik. İlk yılımız olmasına rağmen başarılı ol-
duğumuz inancındayım” ifadesini kullandı.

“AİLELER FARKI GÖRÜYOR”

Yasal prosedürde projenin ortakçısı olan İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Bilgi Evleri’nde 
görev yapan öğretmenlere teşekkür eden Başkan Burhanettin 
Çoban, öğretmenlerin çoğunun öğrencilere katkı sağlamak 
amacıyla Allah rızası için eğitim verdiğini belirterek, “Bilgi Ev-
lerimizde gönüllülük esası olduğu için bereketi fazla olacak gibi 
görünüyor. Ailelerimiz de bu farkı görüyor ve çocuklarını gece 
gündüz demeden Bilgi Evlerimize gönderiyor” dedi.

“BAŞKANIMIZA MÜTEŞEKKİRİZ”

Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın törende yaptığı konuş-
mada, Bilgi Evleri Projesi’nden övgüyle bahsetti. Belediye Baş-
kanı Burhanettin Çoban’a teşekkür ederek sözlerine başlayan 
Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, “Başkanımız, eğitimin sahi-
bi kendileriymiş hissiyatı ile çok güzel çalışmalara imza atıyor. 
Bu, müteşekkir olunacak takdire şayan bir durumdur. Türk Milli 
Eğitim sisteminde, eğitimde fırsat eşitliği var. Devletimiz bütün 
vatandaşlarına, eğitim vermede aynı fırsatı verme göreviyle hü-
kümlü ve okullarda biz bunu uyguluyoruz. Bir de bu okullarda 
verilen eğitimlere destek olmak amacıyla özel bir takım eğitim 
kurumları var. Maddi imkânı olan ailelerin çocukları, bu özel 
kurumlardan destek eğitimleri alıyorlar. Ancak bütün velilerin 
ekonomik gücü buna müsait olmayabiliyor. İşte bu noktada, Bil-
gi Evleri Projesi devreye giriyor ve maddi imkânı olmayan aile-

lerin çocukları da özel eğitim alma imkânına kavuşuyor” dedi.

“BAŞARININ KAYNAĞI BİLGİ EVLERİ”

Bilgi Evleri’nin en iyi dershaneleri aratmayacak şekilde 
dizayn edildiğini kaydeden Yalçın; “Bu çocuklarımızın başarı-
sında, Bilgi Evleri’nin çok büyük katkısı olduğuna inanıyorum. 
Eğer Afyonkarahisar Belediyesi böyle bir imkânı sağlamasaydı 
ve eğer bu çocuklarımızın Bilgi Evine gitme imkanı olmasaydı, 
belki bugünkü başarıyı elde etmeleri mümkün olmayacaktı. Bu 
nedenle başta Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban’a ve ken-
disinin şahsında tüm belediye çalışanlarına ve emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. Çocuklarımız da inşallah bu değeri bilirler 
ve bundan sonra daha gayretli çalışarak başarılarını devam etti-
rirler” diye konuştu.

 Törenin son kısmında  Başkan Burhanettin Çoban ve Milli 
Eğitim Müdürü Metin Yalçın tarafından SBS’de ilk 350’ye giren 
Furkan Batuhan Fidan, Meltem Sever, Duygu Keser, Yasemin 

 
ödülü verildi.

 Bilgi Evleri’nde görev yapan öğretmenler; Osman Gök-
men, Olcay Özel, Mesut Temiz, Arife Eken ve Ahmet Doğan’a 
da hediye takdim edildi.
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Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için hayata geçi-
rilen Bilgi Evleri’nin sekizinci ve sonuncusu Kan-
lıca Mahallesi’ne yapılıyor.

 2012 yılı başında Kanlıca Mahallesi sakinleri ile bir araya 
gelen Başkan Burhanettin Çoban, Kanlıca Mahallesi sakinlerine 
eğitim alanında yaptıkları çalışmaları anlatırken, mahalleye bilgi 

evi sözü vermişti. Bu sözünü yerine getiren Başkan Burhanettin 
Çoban’ın talimatıyla Kanlıca Mahallesi’nde Bilgi Evi inşaatına 
başlandı. Şu ana kadar kaba inşaatı tamamlanan Bilgi Evi, yakla-
şık 800 metrekare alanı kapsayacak şekilde planlandı. Toplam 7 
adet derslik bulunacak bilgi evinde bir adet etüt odası, idareci ve 
öğretmenler odası ile kantin yer alacak.

KANLICA’YA BİLGİ EVİ YAPILIYOR
BAŞKAN SÖZÜNÜ TUTTU

Bilgi evi sayısı 8’e çıkıyor

Orman ürünleri sektöründe tam kapasite çalışan tesisle-
riyle bölgeye hitap eden Bekir Şapçı, iş hayatındaki en önemli 
kriterinin, ‘en iyisini, en güzelini ve en doğrusunu’ yapmak ol-
duğunu söyledi. 

BELDEMİZ: Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

BEKİR ŞAPÇI: 1950 yılında Afyonkarahisar’da doğdum. 
İlk ve orta öğrenimimi Afyonkarahisar’da tamamladıktan sonra, 
1968 yılında iş hayatına başladım. O gün bugündür çalışıyorum. 

BELDEMİZ: Peki iş hayatınızdaki evreleri bizimle payla-
şabilir misiniz? 

BEKİR ŞAPÇI: İş hayatıma 1968 yılında başladım. Kar-
deşlerimle birlikte, baba mesleği olan orman ürünleri sektörü-
nü devam ettirerek, daha iyi noktalara taşımaya çalıştık. 1970’li 
yılların başında, Afyonkarahisar’a ve çevre illere ilk 
suntayı getirerek, sunta-suntalam, mobilya 

malzemeleri toptan ve perakende satışı ile çalışmalarımızı ge-
liştirdik. 1980 yılında Afyon-Ankara karayolu 10. kilometrede 
Şapçı Ağaç Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ni kurarak, 
yıllık 150 bin metrekare üretimi olan masif parke tesisimizle, 
bölgemizin ihtiyacını karşılamaya başladık. Yine 1980’li yıllar-
da dışarıya açılmak amacıyla Antalya’da eski sanayi   sitesinde ve 
Akdeniz Sanayi Sitesi’nde iki şube açarak iş hacmimizi artırdık. 
2000’li yıllarda Afyonkarahisar’da mobilya sanayinin gelişmesi 
amacıyla 6 bin 600 metrekare kapalı alana sahip Şapçı Ahşap ve 
Mobilya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ni kurduk. Bu tesisimiz-
le teknolojik yeniliklere açık, yaratıcı ve kaliteli üretim ilkesiyle 
membran kapak, PVC kaplı kapı ve mobilya üretimine başladık. 
2011 yılında ilave tesis olarak hıghgloss panel kaplama tesisini 
kurduk. 95 kişiyi istihdam ettiğimiz bu tesislerde ürettiğimiz 
ürünlerle, kalite ve güven yönünden tercih edilen bir marka ha-
line geldik. 

ilimizin saygın ve başarılı işadamlarından 
Bekir Şapçı, Beldemiz Dergisi’nin bu sayısına 
konuk oldu. iş hayatına dair çok özel 
açıklamalarda bulunan Şapçı, sektörel 
hedeflerini ilk kez Beldemiz için anlattı. 

Röportaj
Ramazan 
SEYMAN

“En önemli kriterim, 
en iyisini ve güzelini yapmak”

İşadamı Bekir Şapçı
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BELDEMİZ: İlkler her zaman zordur. Peki, siz 
Afyonkarahisar’a ve çevre illere ilk suntayı getirdiğinizde hiç 
zorlandınız mı?

BEKİR ŞAPÇI: Evet zorlandık. Çünkü o dönem, insanla-
rı yeni bir ürünle tanıştırdık. Dolayısıyla suntaya karşı ilk etapta 
olumlu bir bakış açısı yoktu. Saman karışımı olduğu için daya-
nıklılığı ve daha önce ticareti yapılmadığı için ücreti konusun-
da tereddütler vardı. O yüzden suntanın piyasaya yayılması bir 
hayli uzun zaman aldı. O dö-
nem içerisinde 125 adet sun-
tanın bulunduğu bir kamyon 
mal getirir ve dört ayda ancak 
satabilirdik. Ama yılmadık. O 
günden bugüne neredeyse 40 
yıl geçti ve bugün, günde 5 
kamyon satar hale geldik. Hat-
ta o günkü kamyonlar, 125 
tane alırken, bugünkü kam-
yonlar 250-300 tane alıyor. 
Yani neredeyse o gün 4 ayda 
sattığımızın 10 katını bugün 
bir günde satıyoruz. Sabırla 
ve cesaretle bu işte ilerledik. 
Neticede kazanan biz olduk. 
“İyi kötü imkânımız var, bu 
işte kaybetsek de olur” diye 
düşünseydik bugünlere 
gelemezdik. Bu yüzden gir-
diğimiz işlerde hep sebat 
ettik. Bana göre, ister kendi 
işi olsun, ister çalışan ol-
sun, sebat eden her zaman 
kazanır. 

BELDEMİZ: Faaliyet gösterdiğiniz 
sektörün işleyişini değerlendirebilir misiniz?

BEKİR ŞAPÇI: Faaliyet gösterdiğimiz 
orman ürünleri sektörü ekonominin parla-
yan bir yıldızı haline geldi. Sektörümüzün ge-
lişimi diğer sektörlere göre daha fazla. Öyle ki 
Türkiye geliştikçe orman ürünleri sanayisi de 
gelişiyor hem de Türkiye’nin büyüme hızın-
dan daha fazla. Örneğin Türkiye’nin yüzde 
8,5 büyüme kaydettiği 2011 yılında, orman 

ürünleri sanayi yüzde 20 büyüdü. 

BELDEMİZ: Bekir Şapçı nasıl bir işverendir? 

BEKİR ŞAPÇI: Her zaman işine saygı duyan bir işveren 
olmaya çalıştım. Bugünün işini, yarına bırakmamaya ve her za-
man istikrarlı olmaya çalışırım. İş zamanında keyfiyeti sevmem. 
Bakın bir örnek vereyim size. Geçenlerde bir iş için İstanbul’a 
gitmem gerekti. Hazırlığımı yapıp saat 13:30 yola çıktım ve gö-

rüşmelerimi tamamladıktan sonra gece yarısı 
saat 24:00’te dönüş için yola çıktım. Sabaha 
doğru saat 05:00’te Afyon’a geldim ve yaklaşık 
3,5 saatlik dinlenmenin ardından, saat 08:30’da 
fabrikadaydım. İstesem, güzel bir otelde sabah-
lar, kahvaltımı yaptıktan sonra dönerdim. Fakat 
burada yapılması gereken işlerim ve randevula-
rım vardı. Bu benim işime olan sevgim ve say-
gımdır. 

BELDEMİZ: Peki sizce, iyi bir işçi nasıl 
olmalı? 

BEKİR ŞAPÇI: İşçi, öncelikle işini sevme-
li ve işyerini benimsemelidir. Çalıştığı işyeri için 
benim işyerim ya da benim fabrikam diyebilmeli-
dir. Daha sonra işini hakkıyla yapmalıdır ki hakkı 
olan ücreti alabilsin. Bakın bu konuda, “Yiğit at 
kendi yemini kendi artırır” şeklinde çok güzel bir 
söz var. İşçi güzel çalışırsa, işveren bir ay bakar, iki 
ay bakar üçüncü ay zammını yapar. Çalışan ve se-
bat eden karşılığını alır ama sadece parayı düşünen 
kaybeder. 

BELDEMİZ: Birçok sektörde kalifiye ele-
man sıkıntısı var. Peki, sizin sektörünüzde kalifiye 
eleman durumu nedir? 

BEKİR ŞAPÇI: Kalifiye eleman sıkıntısı bizim sektörde 
de var elbette. Bunun iki nedeni var. Birincisi eğitim kalitesinin 
istenilen seviyede olmaması. İkincisi, insanların hedefsiz iler-
lemesi ve bir anda çok para kazanma hevesi. Eğitim kalitesini      
arttırmak için sanat okullarında bu işin teoriğini öğrenen öğ-
rencilerimize, fabrikamızın kapılarını açtık. 6 ay boyunca pra-
tik yapmalarını ve mesleği öğrenmelerini sağladık ama eğitim 
sonunda neredeyse hiçbiri heves etmedi. Böyle olunca altı aylık 
emeğimiz heba oldu. Çünkü insanlarımız günlük yaşıyor. Hiç 
kimse, eskisi gibi sanat öğrenme derdinde değil. Sanat altın bi-
leziktir sözü bitti. Bu ülkede işsiz yok, tembel çok. İş-Kur’a de-
falarca işçi isteği yaptım. Çok az sayıda gelen oldu ve gelenlerin 
sorduğu sorular şöyle: Kaç para veriyorsunuz, sigorta var mı, 
servis var mı, yemek var mı, bayram izni var mı, şu var mı, bu var 
mı? İşe ihtiyacı olan önce kendini gösterir. Bir iki ay çalışır ve 
bu süre zarfında işveren bakar ve değerlendirir. Yoğun mesaiyle 
çalışan bir işletmede çalışan işçi, bin lira maaş alıyorsa mesaiyle 
maaşını ikiye katlıyor. İşveren mesai yok dediği gün, işçilerin ço-
ğunun morali bozuluyor. Bunun örneklerini sık sık görüyorum.

BELDEMİZ: Sizce başarının sırrı nedir?

BEKİR ŞAPÇI: Bence başarının sırrı, birliktelik ve çok 
çalışmaktır. İnsanlar birliktelik halinde çok güzel işler başarabi-
liyorlar. “Bir elin nesi var iki elin sesi var” atasözü bence birlikte 
çalışmanın önemini çok güzel anlatıyor. Bir de gelişen teknolo-
jiyi daha doğrusu zamanın şartlarını iyi takip etmek gerekiyor. 

İstikrarlı ve sebatkâr olmak da bana göre başarının en önemli 
unsurlarından.  

BELDEMİZ: Peki iş hayatındaki en önemli kriteriniz nedir?

BEKİR ŞAPÇI: En önemli kriterim, en iyisini, en güzelini 
ve en doğrusunu yapmak. Zaten bunları yaptıktan sonra her şey 
kendiliğinden geliyor. 

BELDEMİZ: Afyonkarahisar’ın bugününü değerlendir-
mek gerekirse, yorumunuz ne olurdu? 

BEKİR ŞAPÇI: Afyonkarahisar, en önemli iki değeri olan 
mermer ve termal turizm tesisleri ile her geçen gün büyüyor ve 
gelişiyor. Bu iki değerimiz, diğer sektörlere de öncülük ediyor. 
Özellikle termal turizmin gelişmesi demek, berberinden ayak-
kabı boyacısına, lokantasından marketine kadar diğer esnaf kol-
larının da gelişmesi anlamına geliyor. Zafer Havaalanı bu gelişi-
mi önemli ölçüde etkileyecektir. 

BELDEMİZ: Geleceğe dair planlarınız ve yeni projeleri-
niz var mı?

BEKİR ŞAPÇI: Sektörümüzde oldukça başarılıyız. Bu 
yüzden bu sektörde daha da büyümeyi planlıyoruz. Önümüzde-
ki süreçte yeni tesisler kurmayı düşünüyoruz. 

BELDEMİZ: Siyasete girmeyi hiç düşündünüz mü?

BEKİR ŞAPÇI: Siyasete girmeyi bugüne kadar hiç dü-
şünmedim. Bunda en büyük etken işlerimizin yoğunluğu oldu. 
Açıkçası fırsat ve zaman ayıramadım. Ama yine de sosyal alanda 
halka hizmet etmeye çalıştım. Örneğin, yönetim kurulu üyesi ol-
duğum, Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmaya çalışıyoruz.  

BELDEMİZ: Son sorumuz sosyal yaşamınıza dair. En bü-
yük hobiniz nedir?

BEKİR ŞAPÇI: Tek hobim var, o da ailem ve kardeşlerim. 
Onlarla birlikte işlerimizi daha da geliştirmek ve bu sayede daha 
fazla insana istihdam sağlayabilmek için mücadele ediyorum. 

BELDEMİZ: Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.

Eğitim kalitesini artırmak 
için sanat okullarında 
bu işin teoriğini öğrenen 
öğrencilerimize, fabrikamızın 
kapılarını açtık. 6 ay boyunca 
pratik yapmalarını ve mesleği 
öğrenmelerini sağladık ama 
eğitim sonunda neredeyse 
hiçbiri heves etmedi. Böyle 
olunca altı aylık emeğimiz 
heba oldu. Çünkü insanlarımız 
günlük yaşıyor. Hiç kimse, eskisi 
gibi sanat öğrenme derdinde 
değil. Sanat altın bileziktir 
sözü bitti. Bu ülkede işsiz yok, 
tembel çok. İş-Kur’a defalarca 
işçi isteği yaptım. Çok az 
sayıda gelen oldu ve gelenlerin 
sorduğu sorular şöyle: Kaç para 
veriyorsunuz, sigorta var mı, 
servis var mı, yemek var mı, 
bayram izni var mı, şu var mı, 
bu var mı? İşe ihtiyacı olan 
önce kendini gösterir. 
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İsale hattının 5 yıl süreyle garantisi olduğunu söyleyen Bakan Eroğlu, boru pat-
lamalarıyla ilgili müteahhit firmaya gerekli cezai işlemi uygulayacaklarını ifade 
etti.

Su kesintilerinden dolayı Afyonkarahisarlılar’dan özür dileyen Orman ve Su İşle-
ri Bakanı Veysel Eroğlu, “Akdeğirmen Barajı ve Arıtma Tesisi yapılmasaydı, Afyonka-
rahisarlılar şu anda arsenikli su içmeye devam edecekti” diye konuştu.

YEDEK HAT YAPILACAK

Afyonkarahisar’ın içme suyunun daha önce kuyulardan temin edildiğini hatırla-
tan Bakan Eroğlu şöyle devam etti; “Kuyular şu anda da devam ediyor kapatmadık. 

Biz olmasaydık bu baraj 76 yıl sonra belki yapılırdı. Ancak bazı yerlerde 
borudan kaynaklanan bir prob-

lem oldu. Birkaç defa patlama 
oldu. Afyonkarahisar için 

biz boruları tamamen ye-
dek çelik boru yaptık. Di-

ğer kısımları ise yedek çelik 
boru yapılması talimatı verdik. 

Aslında Afyonkarahisarlılar’ın 
bize teşekkür etmesi lazım. Demek ki, 

Düzağaç Akdeğirmen Arıtma tesisi isale 
hatları olmasaydı Afyonkarahisar her 
gün o sıkıntıları yaşayacaktı. Şimdi patla-
yınca yaşıyor, patlamaması için şu anda 
proje yaptırıyorum, parasını da ayırdım, 
isale hattıyla hemen işi tamamlayacağız. 

“ARSENİKLİ SU İÇİRENLERİN 
VİCDANI RAHAT MI
su kesintileri ile ilgili eleştirilere yanıt veren orman ve su işleri 
Bakanı Veysel eroğlu, akdeğirmen Barajı isale hattına yedek 
bir hat daha yapılması için talimat verdiğini açıkladı.

Yaşanan aksaklıktan dolayı da müteahhit firmaya gerekli cezai 
işlemi uygulayacağız” dedi.

“AFYONKARAHİSAR’IN HALİ PERİŞANDI”

Su kesintileri ile ilgili yapılan eleştirilere de değinen Bakan 
Eroğlu; “Bu kişileri de muhatap almak istemiyorum. Hatırlar-
sınız seçimlerden önce de ‘barajın su kaçırdığı’ şekilde bir sürü 
beyanat verdiler. Ben de kendilerine, ‘barajdan bunlar anlamaz, 
yaptıkları tesis yok, gitsinler şube müdürümden bilgi alsınlar’ 
demiştim. Şimdi de yine gitsinler Şube Müdürümden yeteri 
kadar bilgi alsınlar. Onlara şunu ifade edin, “Sizin zamanınız 
da Afyonkarahisarlılar’a arsenikli su içirdiniz, kuyulardan su al-
dınız, çoğu kere su veremediniz. Biz şimdi su veriyoruz arada 
bir patlamalar oldu. Kuyular gene çalışıyor. Bu ekip olmasaydı 
Afyonkarahisar’ın hali perişandı, otellere dahi su verilemeye-
cekti. Su kesintisinden dolayı ben Afyonkarahisarlılar’dan özür 
diliyorum. Ama gereğini yapacağız ve hem müteahhit firmaya 
cezai işlem uygulayacağız, hem de ilave muazzam bir çelik hat 
yapacağız” dedi.

“SUSUZ BIRAKMAYA NİYETİMİZ YOK”

Barajın su kaçırdığına dair iddialara da açıklık getiren 
Bakan Eroğlu, “Barajlarda iki şey yapılır. Ya önceden enjeksi-
yon yaparsın ki, burası karstik alan. Bazı yerleri tamamen kille 
kaplıyoruz.  Akdeğirmen Barajı ödeneklerle 76 yılda bitecekti. 
O zaman 400 bin lira ödenek varken, sağ 
olsun Plan Bütçe Komisyonu eski 
Başkanımız Sait Açba 25 milyon 
lira ödenek çıkardı ve barajı iki 
yılda bitirdik” dedi. Türkiye’de 
değil, dünyada en çok baraj ya-
pan biri olduğunu hatırlatan 
Bakan Eroğlu, ‘enjeksiyonu 
su dolduktan sonra nereden 
kaçırıyorsa oraya yapın ki 
masraf ol-

masın’ dedim.  Çünkü burada 750 bin kişiye yetecek su var. Ba-
raj bittikten suyu doldurduktan sonra birkaç yerden kaçak oldu, 
enjeksiyonun yapılması talimatı verdim, aşağı yukarı enjeksi-
yonlar tamamlandı. Su vermeye devam ediyoruz. Enjeksiyonun 
yapılması beklense Afyonkarahisar su alamayacaktı, arıtma tesi-
si de olmayacaktı. Barajı tamamladık, enjeksiyon bitti, isale hat-
tı ve arıtma tesisi tamamlandı, suyu depolara veriyoruz, arada 
birkaç kez patlama oldu. Onun da çaresi var. Yaparız ikinci bir 
hat yedeği de olur ve böylece hiç kesinti olmaz. Buradan sizle-
rin aracılığı ile yedek hat yapılması talimatını da verdiğimi ifade 
etmek istiyorum. Hemşehrilerimizi susuz bırakmaya niyetimiz 
yok” diye konuştu.

“BU MİLLET YILLARCA ARSENİKLİ SU İÇTİ”

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise AK Parti’nin hiz-
metlerini çekemeyen muhalefete seslendi. Yılda üç, beş gün su 
kesintisini fırsat bilen muhalefetin kendi zamanlarında suyla 
ilgili hangi yatırımı yaptıklarını soran Başkan Burhanettin Ço-
ban; “Bu millet yıllarca arsenikli su içti” dedi. Su kesintileriyle il-
gili bazı basın organlarında çıkan haberlere yönelik açıklamalar-
da da bulunan Başkan Burhanettin Çoban; “Geçmişte ben dâhil 
Afyonkarahisar halkı her hafta marketten alışveriş yaparken, 
aynı anda kireç çözücü alırdı. Çünkü çaydanlık ve tencereleri 
kireç bağlardı. Ben 2009 yılından bu tarafa evime kireç çözücü 
almıyorum” diye konuştu.

“ARSENİKLİ SU İÇİRDİLER, VİCDANLARI 

RAHAT MI?”

Başkan Çoban şöyle devam etti: “Borular insan yapısı, 
bazı basın organları bilmeden yazıyor. Arkadaşlardan istir-
ham ediyorum en son Balmahmut Köyü’nde patlayan yeri 
bir görün. Bir derenin içerisinde; üzerinden ne araç, ne 
insan ne de hayvan geçiyor. Dolayısıyla borular bir takım 
hava şartlarından, mevsimsel şartlardan ya da basınçtan 

patlayabiliyor. Akdeğirmen Barajı’ndan şehrimize çekilen 
isale hattının uzunluğu tam 40 kilometre. Şim-

di soruyorum, su kesintilerini eleştirenler, 
geçmişte 40 santimetre hat yapmışlar mı-
dır? Sayın Bakanımızın sayesinde mem-

ba suyu kalitesinde su içiyoruz. Yoksa 
arsenikli kireçli suyu içmeye devam 
edecektik, kanser vakaları sürekli ar-
tacaktı. Sayın Bakanımız iki gün susuz 
kalan hemşehrilerimizden özür dile-
yerek büyük bir âlicenaplık gösterdi. 

Acaba yıllarca bu millete arsenikli 
su içiren insanların vicdanları 

rahat mı? Çıkıp özür dileyebile-
cekler mi?” diye konuştu.
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Çalışmayla 3 bin 480 metre ana hat, bin 260 metre 
abone hattı olmak üzere toplam 4 bin 740 metre 
içme suyu şebeke hattı yenilendi. Bu bölgelerde-

ki mevcut içme suyu şebekesindeki ekonomik ömrünü tamam-
lamış olan pik ve asbest borular, HDPE 100 borularla değiştiri-
lirken eskimiş borular iptal edildi. Yeni döşenen ana şebeke hat-

tından beslenen tüm abone hatları yeni bağlantılarla değiştirildi.
Afyonkarahisar Belediyesi Su İşleri Teknik Birimince ihale 

yoluyla yapılan Gazlıgöl, Sarıkız ve Zincirlikuyu Caddeleri ana 
hat ile istasyon civarı içme suyu şebeke hattı yenilemesi sırasın-
da muhtelif ebatlarda 4 bin 740 metre içme suyu şebeke hattı 
döşendi.

Eskiyen su şebekesi yenilendi

Gazlıgöl, sarıkız ve 
zincirlikuyu caddeleri 
ana hat ile istasyon 
civarı içme suyu şebeke 
hattı yenileme çalışması 
tamamlandı.

Bölgede daha önce su hattı bulunmazken, ta-
mamlanan çalışmalarla birlikte Afyonkarahi-
sar Belediyesi Ömer- Gecek termal bölgesine 

kadar içme suyu hizmeti verecek. 

Belediyemiz Su İşleri Teknik Birimince ihale edilen 
Termal bölge 3. Etap İçme Suyu Şebekesi İnşaatı İşi, Ø500 
mm’lik HDPE 100 içme suyu ana boru hattı 630 metre, 

Ø280 mm’lik HDPE 100 içme suyu ana boru hattı 3000 
metre, Ø160 mm’lik HDPE 100 içme suyu ana boru hat-
tı 2950 metre ve Ø110 mm’lik HDPE 100  içme suyu ana 
boru hattı 4020 metre döşenerek tamamlandı.

İşin tamamlanmasıyla birlikte toplamda 10600 metre 
yeni içme suyu ana hattı döşenmiş oldu.

TERMAL 
BÖLGE’de 

ÇALIŞMALAR 
TAMAMlandı

termal bölge 3. etap içme suyu şebekesi 
çalışmaları tamamlandı. 

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Devlet 
Parkı’nın arka kısmında yaptırılan Hayvan 
Barınağı’nın açılış törenine katılan Orman ve Su 

İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, törenin ardından, bu bölgede yine 
Belediyemiz tarafından yaptırılan Hobi Bahçeleri’ni gezdi. 

Bahçe sahiplerinin yetiştirdiği ürünleri inceleyen Bakan 
Veysel Eroğlu, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ı bu çalış-
masından dolayı tebrik etti. Hobi Bahçeleri’ne hayran kalan Ba-
kan Eroğlu, gezi sırasında kendisine eşlik eden kurmaylarına, bu 
çalışmayı örnek gösterdi. 

HOBİ BAHÇELERİNE 
TAM NOT
orman ve su işleri Bakanı prof. Dr. Veysel eroğlu, 
Devlet parkı’ndaki hobi Bahçeleri’ni gezdi. 

Doğancı ve Karakâtip mahalleleri İçme Suyu 
Şebekesi Ye-
nileme İnşaatı 

işinde, ana boru hattı ve abone 
hattı için 2 bin 57 metre şebeke 
döşendi.

Doğancı ve Karakâtip ma-
hallelerinde ömrünü tamamla-
mış olan yontma taş kanalları 
yerine 785 metre Korige boru 
ile 11 adet muayene bacalı ka-
nalizasyon şebekesi döşendi.

Doğancı ve Karakâtip mahalleleri mevcut içme suyu şe-
bekesindeki ekonomik ömrünü tamamlamış olan  

pik ve asbest  borular, HDPE 100 
borularla yenilendi.  Şebeke hat-
tında bulunan tüm abone hatları 
yenilendi.

Yıllarca ilistire dönmüş bo-
rulardan su içen mahalle sakinleri 
içme suyu borularının değiştiril-
mesinden duydukları memnuniyeti 
dile getirerek Belediye Başkanı Bur-
hanettin Çoban’a teşekkür etti.

DOĞANCI VE KARAKÂTİP’TE 

ALT YAPI TAMAM
mahallelerde alt yapı çalışmalarına önem 
veren afyonkarahisar Belediyesi Doğancı 
ve Karakâtip mahalleleri içme suyu ve 
kanalizasyon şebekelerini yeniledi.
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Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda düzenlenen 
toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen 
Başkan Burhanettin Çoban, toplantının ardından, 

mahalle muhtarlarıyla birlikte Yüntaş A.Ş.’ye ait Doğaltaş Mer-
mer Fabrikası, Dekoratif Parke ve Bordür Fabrikası ile Asfalt 
Üretim Tesisi’nde incelemede bulundu.

MUHTARLAR TESİSLERE HAYRAN KALDI

Belediyenin üstyapı hizmetlerini kolaylaştıran tesislere 
muhtarlar hayran kaldı. Tesislerin işlevselliğini ayrıntılı olarak 
anlatan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Doğaltaş Mermer 

Fabrikası ile Dekoratif Parke ve Bordür Fabrikası’nda üretilen 
parke ve bordürlerin üretim aşamalarını gösterdi. Muhtarlara, 
bu tesislerde üretilen yüzlerce palet parke ve bordürü gösteren 
Başkan Çoban, özellikle sit alanında bulunan mahallelerin muh-
tarlarına yönelik, “Bu incelemeden önce yaptığımız toplantıda, 
paramızın ve malzememizin hazır olduğunu söylemiştim. Şimdi 
bu malzemeleri görmüş oldunuz” dedi. 

AFYONKARAHİSAR İÇİN BÜYÜK BİR KAZANIM

Mahalle muhtarlarına, Asfalt Üretim Tesisi’ni de gezdiren 
Başkan Burhanettin Çoban, 4,5 milyon liraya mâl olan tesisin 
sağladığı tasarruflarla bu yılsonunda maliyetini amorti edeceği-
ni kaydetti. Tesis için yapılan yatırımın asfaltın üretim kalitesini 
arttırdığını dile getiren Başkan Çoban, sadece tesisi değil, bu 
alanda çalışan iş makinelerini de yenilediklerini söyledi. 

Tesis bünyesinde kurulan laboratuarda, üretilen ve serilen 
asfaltın test edildiğini ifade eden Başkan Çoban, asfaltta kaliteye 
çok büyük önem verdiklerini kaydetti. Tesislerin Afyonkarahi-
sar için büyük bir kazanım olduğunu söyleyen mahalle muhtar-
ları, Başkan Burhanettin Çoban’a teşekkür ettiler.

MUHTARLAR 
DEV TESİSİ İNCELEDİ
Belediye Başkanı Burhanettin çoban, mahalle muhtarlarını Yüntaş a.Ş.’ye ait Doğaltaş 
mermer, Dekoratif parke ve Bordür Fabrikası ile asfalt üretim tesisi’nde gezdirdi. 2004 yılında projesi çizilerek Eskişehir Kültür ve Ta-

biat Varlıkları Koruma Kurulu’ndan gerekli izinleri 
alınan Bedesten Çarşısı’nın restorasyonu, devlet- 

vatandaş işbirliğinde gerçekleştirilecek. Restorasyon giderleri-
nin büyük bölümü Afyonkarahisar Valiliği ile Afyonkarahisar 
Belediyesi, kalan kısmı ise dükkân sahipleri tarafından karşıla-
nacak. Tarihi Bedesten’in restorasyonu için  hem fikir olan çarşı 
esnafı en kısa sürede dernek kuracak. Kurulacak dernekle  bir-
likte oluşturulacak yönetim, restorasyon için daha somut adım-
lar atabilecek. 2004 yılında kabul edilen restorasyon projesinde 
çarşının çatı ve dış cephe iyileştirmeleri yapılacak. 

“ACİLEN EL ATILMASI GEREKİR”

Vali İrfan Balkanlıoğlu Bedesten Çarşısı’na acilen el 
atılması gerektiğine dikkat çekerken, “Bedesten Çarşısı, 
Afyonkarahisar’ın güzellik abidesi olabilecek iken, yılların ih-
mali ile şu anda istenilen görüntüyü vermiyor. Restorasyon için 
sizlere çıkabilecek mali külfetin büyük bölümünü devlet olarak 
biz üstleneceğiz. Çarşı esnafı olarak bir dernek kurmanız gereki-
yor. Kuracağınız dernekle restorasyon için daha somut adımla-
rın atılacağına inanıyorum” diye konuştu.

“CAZİBE MERKEZİ OLACAK”

Restorasyon projesinin 2004 yılında hazırlandığını ve ku-
ruldan geçtiğini hatırlatan Belediye Başkanı Burhanettin Ço-
ban ise projenin tamamlanması halinde çarşının muhteşem bir 
cazibe merkezi haline geleceğine dikkat çekti. Restorasyonun, 
Bedesten’in ticari hayatına çok ciddi katkılar sağlayacağını belir-
ten Başkan Çoban, çarşı esnafı ve mülk sahiplerine “birlik olun” 
çağrısı yaptı.  Afyonkarahisar Belediyesi’nin ilk kez böyle bir 
projeye destek olacağını ifade eden Başkan Burhanettin Çoban, 
Valilik, Belediye ve vatandaş işbirliği ile Bedesten’i yeniden can-
landırmayı amaçladıklarını söyledi.

   Toplantı proje  hakkında Başkan Yardımcısı Ayfer Örten 
tarafından yapılan sunumla sona erdi.

BEDESTEN’İN RESTORASYONU 
İÇİN İLK ADIM ATILDI
tarihi Bedesten çarşısı’nın restorasyonu için ilk adım atıldı. Belediye Başkanı 
Burhanettin çoban’ın öncülüğü ve Vali irfan Balkanlıoğlu başkanlığında, çarşı 
esnafı ve mülk sahipleriyle istişare toplantısı yapıldı.
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Bilgi evleri projesi ile büyük takdir toplayan 
Başkan Burhanettin çoban, bu kez de 
çocukların bisiklet sevincine ortak oldu. 
ilk kez geçen yıl 320 adet bisiklet dağıtan 
afyonkarahisar Belediyesi, bu yıl 333 
öğrenciyi bisiklet sahibi yaptı. 

Afyonkarahisar Belediyesi, sosyal belediyeciliğin adresi ol-
maya devam ediyor. 7’den 70’e her Afyonkarahisarlı’nın yaşam 
kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaları ile bilinen Belediye Baş-
kanı Burhanettin Çoban, 333 başarılı öğrenciye bisiklet sözünü 
yerine getirdi. 

Bisikletler, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen tö-
renle başarılı öğrencilere dağıtıldı. Törende ayrıca şanslı 50 öğ-
renciye, 50 adet cep telefonu kura ile dağıtıldı. Tören sonunda 
çocukların mutluluğuna ortak olan Başkan Burhanettin Çoban 
bir süre bisiklete binerek çocuklarla fotoğraf çektirmeyi ihmal 
etmedi.

“İLKLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Afyonkarahisar Belediyesi olarak, ilklere imza atmaya de-
vam ettiklerini belirten Başkan Burhanettin Çoban, “İlk kez ge-
çen yıl 320 başarılı öğrencimize bisiklet dağıtarak bir ilke imza 
atmıştık. Bu yıl yine ilköğretim çağında okuyan 333 öğrenci-
mize, teşekkür ve takdir almaları ve ailelerinin aylık geliri 850 
liradan aşağı olmak kaydıyla bisiklet vermeye karar verdik. 800’e 
yakın öğrencimiz bisiklet alabilmek için müracaat etti. Müracaat 
sayısı fazla olunca çekilişle 333 öğrenciyi belirledik. Ayrıca bu 
yıl, geçtiğimiz yıldan farklı olarak 50 öğrenciye, Turkcell’in des-
teğinde cep telefonu hediye etmeye karar verdik. Bu öğrencileri 
de kura ile belirledik” dedi.

Kendi çocukluğunda, bugünkü imkânların olmadığını ifa-
de eden Başkan Çoban, “Bizim çocukluğumuzda, ailelerimizin, 
belediyelerin, özel idarelerin bugünkü imkânları yoktu. Bizler de 
sizler gibi başarılıydık ama bisiklet istediğimiz zaman alınamı-
yordu. İnanın, o zamanlar kiralayarak bisiklete binebiliyorduk. 

O günlerden bugünlere geldik. İşte bugün, sizin gibi değer-
li çocuklarımız, maddi durumu iyi olan arkadaşları bisiklet 
alırken, imkânı olmayanlara biz alalım dedik” diye konuştu.

“BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM”

Bisikletlerin kaliteli Türk malı olduğuna dikkat çeken 
Başkan Çoban, öğrencilere aldıkları bisikletlere, fazla sürat 
yapmadan dikkatli binmelerini tavsiye etti. Öğrencilerden 
başarılarını önümüzdeki yıllarda da devam ettirmelerini is-
teyen Başkan Çoban, sponsor olarak dağıtılan cep telefonla-
rının temin edilmesini sağlayan Turkcell Genel Müdür Yar-
dımcısı Hulusi Acar’a ve 20 tane cep telefonuna sponsor olan 
ERPA Turkcell İletişim Merkezi’nin yetkilisi Mustafa Ercan’a 
teşekkür etti.

Başkan Çoban, çocukların gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

İŞTE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Başkan Burhanettin Çoban, konuşmasında Bilgi Evlerine 
değindi.Eğitim denince akla artık Bilgi Evleri’nin geldiğini vur-
gulayan Başkan Çoban, “6 ayrı noktada hizmete sunduğumuz 
Bilgi Evleri, bu yılsonu itibariyle sekize çıkacak. Öğrencilerimi-
zi, mahallelerine en yakın Bilgi Evi ile tanışmaya davet ediyo-
rum. Çünkü Bilgi Evlerimiz gerçekten mükemmel oldu. Özel 
okul konforunda, her türlü teknolojik donanıma sahip olarak 
sizleri bekliyor” ifadelerini kullandı.

VALİ BALKANLIOĞLU’DAN MÜJDE

Vali İrfan Balkanlıoğlu ise öğrencilerin hem şanslı, hem de 
başarılı olduklarına dikkat çekerek, bisikletin spor ve eğlence 
aracı olduğunu söyledi. Büyük bir zevkle bisiklete binecek ço-
cukların aynı zamanda spor yapacağını ifade eden Vali Balkan-
lıoğlu, “Çocukluğumuzda bisiklet bizim için hayal ötesiydi. Bi-
siklete sahip olmak büyüklerin araba alması gibi bir şeydi. Aynı 
zamanda çocukluğumuzun bisikletleri bu kadar çok kaliteli ve 
güzel de değildi. Sizler, Başkanımız sayesinde çok kaliteli bir o 
kadar da güzel bisikletlere kavuştunuz. İnşallah kurada çıkma-
yan çocuklarımızın tamamının bisiklete kavuşması için çaba 
içerisinde olacağız. Diğer arkadaşlarınızda bisiklete binmekten 
mahrum kalmasın. Sizlerin aracılığı ile bu müjdeyi de veriyo-
rum” dedi.

“BAŞARILI OLMAK İSTİYORSANIZ,                                      

BOL KİTAP OKUYUN”

Öğrencilere tavsiyede bulunan Vali İrfan Balkanlıoğlu, 
“Hayatta başarılı olmak istiyorsanız, çok güzel konuşma ve ken-
dinizi ifade etme becerisi kazanmak zorundasınız. Bunun içinde 
çok kitap okumanız gerekir. Artık bilgisayar ve televizyonlar ço-
cukları esir aldı. Bolca kitap okursanız, herhangi bir işe müracaat 
ettiğinizde de kendinizi çok güzel ifade edebilirsiniz”dedi.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ı tebrik ederek sözle-
rini son veren Vali Balkanlıoğlu: “Başkanımızı tebrik ediyorum. 
Bizim yapmamız gereken birçok şeyi çok güzel bir duyarlılıkla 

Başkanımız yapıyor. Mahallelerde eğitim mü-
esseseleri oluşturdu. Hali, vakti yerinde olma-
yan, dershaneye gitme imkânı olmayan öğ-
rencilerimize okullara hazırlık kursları veriyor. 
Öğrencilerimizi her vesile ile ödüllendiren Baş-
kanımız aynı zamanda başarılı olmaları içinde 
büyük çaba harcıyor” ifadelerini kullandı.

Törene, Afyonkarahisar Valisi İrfan Bal-
kanlıoğlu, Milletvekili Halil Ürün,  İl Emniyet 
Müdürü İsmail Türkmenli, Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakkı 
Yazıcı, Bolvadin Belediye Başkanı Nazmiye Kıl-
çık, Belediye Meclis Üyeleri, daire müdürleri, 
aileler, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.
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afyonkarahisar Belediyesi tarafından 
necip Fazıl Kısakürek Gençlik ve Kültür 
merkezi’nde yapılan Yüzme havuzu ve 
aquapark hizmete girdi.

 Afyonkarahisar’da bir eksiklik daha Necip Fazıl Kısakürek 
Gençlik ve Kültür Merkezi’nde yapılan Yüzme Havuzu ve Aqu-
aparkla giderildi.

 Çocukların fiziksel gelişimlerini sağlama, obezite ile mü-
cadele, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutma ve boş za-
manlarını yüzme ile değerlendirmek amacıyla yapılan Yüzme 
Havuzu ve Aquapark, büyük ilgi gördü. 

Temmuz ayında hizmet vermeye başlayan tesis özellikle 
hafta sonları büyük rağbet gördü. Yüzme Havuzu ve Aquapark, 
çocukların yeni eğlence mekânı oldu. 

BÜYÜK EKSİKLİK GİDERİLDİ
Toplam 5 bin metrekare alanda oluşturulan Yüzme Ha-

vuzu ve Aquapark’ı basın mensuplarına tanıtan Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban, oluşturulan yüzme havuzunun 
Afyonkarahisar’da büyük bir eksikliği giderdiğini söyledi. 

Termal otellerde yüzme havuzlarının bulunduğunu, ancak 
bu havuzlardan sadece maddi gücü iyi olan insanların faydala-
nabildiğini kaydeden Başkan Çoban, Afyonkarahisar’da artık 

maddi gücü çok iyi olmayan insanların da gidebileceği bir yüz-
me havuzunun olduğunu ifade etti.

Yüzme havuzunun ihalesinin geçtiğimiz yıl yapıldığını ve 
iki ay önce hizmet vermeye başladığını aktaran Başkan Çoban, 
“Yoğun uğraşlarımız sonucu, içerisinde makinesi dairesi, tuva-
letleri ve soyunma odaları bulunan modern bir yüzme havuzu 
yaptık. Günlük her türlü laboratuar çalışmasının ve kimyasal 
katkı analizinin yapıldığı bu havuzda kullanılan kimyasal mad-
deler için bir ayda 5 bin lira harcadık. Burası yüzme havuzu ol-
masının yanı sıra, özel kabullerin verilebileceği ve hatta düğün-
lerin yapılabileceği bir mekân haline geldi. Yakın zaman içerisin-
de led aydınlatmalar da yapılarak tesis hem gece hem de gündüz 
güzel bir mekân olacak” dedi.

5 bin metrekarelik alanı kaplayan Yüzme Havuzu ve Aqua-
parkda yüzme havuzunun büyüklüğü 450 metrekarelik bir alanı 
kaplıyor, Yüzme havuzuna giriş için sembolik 3 lira alınırken alı-
nan ücret tesisin kontrolü ve temizliği için harcanıyor. 

 HANIMLAR LOKALİ’NDE DE HAVUZ OLACAK

Afyonkarahisar’a kapalı yüzme havuzunun da şart oldu-
ğunu kaydeden Başkan Çoban, “Spor Kompleksimizin içinde 2 
tane kapalı yüzme havuzu var. Seçim vaadi olarak yapacağımız 
hanımlar lokalinin içerisinde de yüzme havuzumuz bulunacak. 
Hanımlar Lokalimiz gelecek yıl hizmete girecek” 

“HİZMETLERİMİZE BİR
 YENİSİNİ DAHA EKLEDİK”

Türkiye’de bir ilk olan tesisin temel atma töre-
ni, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Afyon-

karahisar protokolünün tam kadro hazır bulunduğu temel atma 
törenine, belde ve köylerden de çok sayıda vatandaş katıldı. 

Tesisin, ilimize ve ülkemize çok büyük değer katacağını be-
lirten Vali İrfan Balkanlıoğlu, tesis sayesinde, tıbbi ve aromatik 
bitkilerin tanıtımının ve bilgi paylaşımının yapılacağını söyledi. 
Tıbbi ve aromatik bitkilerin, ilaç ve kozmetik alanında son dö-
nemde büyük önem kazandığını kaydeden Vali Balkanlıoğlu, 
ülkemizin şifalı bitkiler bakımından çok zengin olduğunu ifade 
etti.

“TESİS, KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK”

Orman ve Su İşler Bakanı Veysel Eroğlu 
ise kullanacağı elektriği kendisi üretecek şekil-
de yapılacak olan tesisin, bu özelliğiyle dünyada 
ilk olduğunu söyledi. Tıbbi bitkileri araştırmak, 
üretmek, tanıtmak, böylece bitki çeşitliliğinin ko-
runup geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaç-
ladıklarını belirten Bakan Eroğlu, “Merkezin bir 
tarafında bilimsel araştırmalar yapılırken, diğer 
tarafında köylüler ve öğrenciler için adeta bir 
okul olacak. Yöreye uygun kekik, adaçayı ve ıh-
lamur gibi 124 tür ürünün pazarlanabilmesi için 
araştırmalar yapılacak” dedi. 

“1,5 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFLİYORUZ”

Türkiye’de şifalı bitkiler alanında yapılan ihracatın 280 mil-
yon dolar olduğunu kaydeden Bakan Eroğlu, “2015 yılına kadar 
bu rakamı 1,5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Öncülüğü 
biz yapalım, özel sektörün dikkatini bu alana çekerek önünü aç-
mak istiyoruz. Ticaret erbaplarını çağırıyoruz, gereken her şeyi 
hazırlayacağız. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), bu alanda 
araştırma merkezi olacak ve tek hedefimiz Afyonkarahisar mar-
kalı tıbbi ve aromatik ürünleri dünya pazarına sunmaktır” diye 
konuştu. 

Bakan Veysel Eroğlu, Vali İrfan Balkanlıoğlu, Belediye Baş-
kanı Burhanettin Çoban ve yüklenici firma yetkilileri tarafından 
temele harç konulmasıyla tören son buldu.

TIBBİ AROMATİK BİTKİLER 
MERKEZİ’NİN TEMELİ ATILDI

orman ve su işleri Bakanlığı ile afyonkarahisar 
Belediyesi’nin ortak işletmesi olarak planlanan 
tıbbi aromatik Bitkiler merkezi’nin temeli atıldı. 
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Türkiye’de bu mesleği sürdürmeye çalışan çok az sayıdaki 
zanaat erbabından biri de Afyonkarahisar’lı Ömer Ünver. Örücü-
lükte, geride bıraktığı 52 yılda, özellikle ilimizin tanınmış işadam-
larından birçoğunun elbiselerini tamir ettiğini anlatan Ömer Ün-
ver, mesleğini işlerinin iyi olmamasına rağmen inatla sürdürüyor. 
Mesleğini çok seven Ömer Ünver, “Yeniden dünyaya gelsem, yine 
örücülük yapmak isterdim” diyerek mesleğine olan sevgisini ve 
bağlılığını ifade ediyor. 

Afyonkarahisar’ın tek Örücü Ustası Ömer Ünver’le yarım 
yüzyılı aşan Örücülük mesleği üzerine sizin için konuştuk.

Örücülük mesleğini, 1960 yılında Balıkesir’de yaptığı asker-
lik görevi sırasında, asker arkadaşından öğrendiğini söyleyerek 
söyleşiye başlayan Ömer Ünver, “Kahramanmaraşlı bir askerden 
öğrenmiştim bu işi. Askerde ben onun ustasıydım. O da benim 
bu meslekte ustamdı. Kendisi de bu işi İstanbul’da bir Ermeni’den 
öğrenmiş. Sağ olsun bana da öğretti. Böylelikle önceleri terziyken 
yeni bir zanaat edinerek dönmüş oldum askerlikten. Dönünce de 

YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR 
KAYBOLAN ZANAATLAR

YIPRANMIŞ KUMAŞA 

Gelişen teknolojiye bağlı olarak, üretim alanlarında insanların 
yerini makinelerin alması, zanaatların sonunu hazırlıyor. 
Genellikle belli bir yetenek ve el becerisi gerektiren sonlanmak 
üzere olan mesleklerden biri de örücülük. 

Röportaj

Şükrü
ÇUBUK

SİHİRLİ DOKUNUŞ
hemen başlamadım örücülük işine. Çünkü o zamanlar bu zanaat 
şehrimizde, tıpkı şu anki gibi bilinmiyordu. Asker dönüşü ken-
di dükkânımda çalışmaya başladıktan bir süre sonra bir müşteri 
geldi. pantolonunun yırtıldığını ve kurtarılıp kurtarılamayacağı-
nı sordu. Askerde öğrendiklerim doğrultusunda pantolondaki 
o yırtığı tamir ettim. O gelen müşterim, şehrin örücüsü olmam 
konusunda beni ikna etti. Böylece terzilikten sonra örücü de ol-
dum. Bundan 20-25 sene önce iş hayatımın en güzel dönemle-
riydi. Hazır giyimin gelişmesiyle terzilik yavaş yavaş yok olmaya 
yüz tuttu. Ancak elbiseler çok pahalandı. Halkımız giyime bü-
yük ehemmiyet verdiği için ördürerek elbiseyi yeniden kazan-
maya çalışıyordu. Çok para verilerek alınan elbiselerin küçük bir 
yırtıktan sonra çöpe atılmasına gerek yoktu. Biz elbiseleri tamir 
edip orijinal haline getiriyorduk” 

Ömer Ünver askerlik yaptığı yıllarda kendisine örücülük 
mesleğini öğreten arkadaşı ile birlikte terzihanede...

Ömer Ünver 1958 yılında İstanbul Terzilik Tekamül 
Enstitüsü’nden mezun olurken...

Yıllarca zanaatını sürdürdüğü işyerinin önünde
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“ÖRÜCÜNÜN NE OLDUĞUNU                                  

ÇOĞU KİMSE BİLMİYOR”

Mesleğini büyük bir özveriyle yapan Ömer Ünver, yanık 
ya da çeşitli nedenlerle yıpranmış kumaşların onarılmasına da-
yanan örücülük mesleğinin gün geçtikte unutulduğunu söyledi. 
Ünver; “Örücülük mesleğine başladığım günden bu yana çok 
fazla kişiyi yetiştirmeye çalıştım. Terziliği birçok kalfam öğrendi 
ama örücülük konusunda benden sonra bu işi devam ettirecek 
kimse çıkmadı.  Afyonkarahisar’da örücülüğün ne anlama geldi-
ğinden birçok kişi haberdar değildi.  Afyonkarahisar’da 1960’lı 
yıllardan günümüze bu işi yapan tek kişi bendim ve maalesef 
benden sonra da kimse çıkmadı”

“TERZİLİK YOK OLMAYA YÜZ TUTTU” 

Ömer Ünver, “Çok fazla terzi yetiştirdim ama 52 yıldır bir 
tane örücü yetiştiremedim. Örücülük mesleği zor ve bir o ka-
dar da beceri isteyen bir zanaattır. 60’lı yılların sonunda yetiş-
tirdiğim kalfalardan biri Fransa’nın başkenti Paris’te kendi terzi 
dükkânını bile açmış. Maalesef tıpkı örücülük gibi terzi mesleği 
de yavaş yavaş yok oluyor. Çünkü hazır giyim eskiden bu kadar 
yaygın değildi”

“ÖĞRETMENLİK YAPMAYA HAZIRIM”

Örücülük mesleğini yeniden canlandırmak için ilimiz 
yöneticilerini de seslenen Ömer Ünver; “Diğer illerde kursiyer 

öğretmenlik yapmam istendi. Ancak ben mem-
leketimi bırakamadım. İlimizde Halk Eğitim 
Merkezi’ne bağlı Meslek Edindirme Kursları’nda 
örücülük kursu açılması halinde öğretmenlik 
yapmaya hazırım. Ben bu becerimi insanlara öğ-
retmeyi kendime borç sayarım. Geride bir eser 
bırakmak istiyorum. Müşterilerim bu mesleğin 
ölmemesini istiyor. İlimizin önde gelenlerinden 
destek olmalarını istiyorum” dedi. 

Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın bir süre 
önce kendisini ziyaret ettiğini de anlatan Ömer 
Ünver, “Valimiz ve Başkanımızla bir saat kadar 
sohbet etme imkânım oldu. Bana gösterdikleri 
ilgi ve alakadan dolayı sizlerin aracılığıyla kendi-
lerine bir kez daha teşekkür ediyorum”

Ömer Ünver KİMDİR

1939 yılında 
Afyonkarahisar’da doğdu. 

Merhum Nasrattınoğlu Sabri 
Ünver’in oğlu. olan Ömer 

Ünver, ilkokulu Namık Kemal 
İlköğretim Okulu’nda, ortaokulu 

Afyon Sanat Okulu’nda 
tamamlayıp, babasının 

vefatıyla terziciliğe başladı. 
1958 senesinde İstanbul Terzi 

Tekamül Enstitüsü’nden mezun 
olan Ömer Ünver, evli ve üç 

çocuk babasıdır. 

Ömer Ünver mesleği öğrendiği 
arkadaşı ile askerlik yıllarında...

Göller Bölgesi’nin barındırdığı potansiyelin işbirliği 
içerisinde ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesini 

amaçlayan çalıştay, bölgedeki kamu-yerel-sivil ve özel kesimle-
rin rekor düzeyde katılımıyla Korel Termal Otel’de gerçekleş-
tirildi. 

“BİRÇOK HİZMETİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Bur-
hanettin Çoban, göreve geldiği günden itibaren “Yaşanabilir Af-
yonkarahisar Kenti” hedefi doğrultusunda birçok belediye hiz-
metini başarıyla yerine getirdiklerini ifade etti. Bütüncül bir ba-
kış açısıyla kentin sorunlarını ele alarak özellikle altyapı hizmet-
lerinde geçici çözümlerden uzak durduklarını kaydeden Başkan 
Çoban, bizden sonraki kuşakların da yararlanacağı modern, 
sağlıklı ve altyapı alanında geçerli 
bütün kriterleri taşıyan 
su ve kanalizasyon 
sistemlerini, 
yol ve kaldı-
rımlarımızı 
yenileme 
çalışmalarına 
önem verdikle-
rini söyledi. 

“KENTSEL SİT ALANI GÜNLÜK YAŞAMLA 

BİRLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Başkan Çoban, ‘Belediye olarak diğer büyük hedefimiz 
kentsel sit alanın günlük yaşamla birleştirilmesi, yaşanılır ve 
kullanılır mekân haline getirilmesidir. Olucak, Taşpınar, Mev-
lana ve Karakatip Mahallelerinde bu bağlamda gerekli görülen 
eskimiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış borular iptal edile-
rek yenilendi. Eski yontma taş kanaldan kanalizasyon şebekeleri 
yenilendi. Yine kentsel sit alanı içerisinde bulunan Akmescit, 
Doğancı ve Efecik Mahallelerinde yaklaşık 6500 metrekarelik 
alanda doğal parke yapım işi gerçekleştirildi. Kentsel sit alanın 
günlük yaşamla birleştirilmesi sırasında bir diğer büyük hedef 
de “yerel kalkınmada öncü Belediye” olmaktı. Özellikle turizm 

alanında gerekli yatırımcıların önünü açan, yol 
gösteren misyonumuz gerekse şeh-

rimize gelen misafirlerimize 
şehrimizi tanıtmak, mem-

nun ayrılmalarını sağla-
mak da Belediye olarak 
önceliklerimiz arasında 
idi. Bu anlayışla yüz-

yılların geleneğini tekrar 
canlandırdık ve Mevlevi 

GÖLLER BÖLGESİ ÇALIŞTAYI SONUÇLANDI

TARİH YENİDEN CANLANACAK
tarihi Kentler Birliği adına, 
türkiye Belediyeler Birliği’nin 
desteğiyle çeKül Vakfı tarafından 
2012 yılında başlatılan Kültür 
Öncelikli Bölgesel Yol haritaları 
programında “Göller Bölgesi 
etkileşim planı” çalıştayının 
sonuncusu ilimizde düzenlendi. 
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geleneğinin hâlâ yaşatıldığı şehrimizi, bu alanda destinasyon 
haline getirmeyi başardık. Sultan Divani Anma Haftası, Şifalı 
Aşure dağıtılması geleneği gibi faaliyetleri, hemşerilerimizle bir-
likte sahiplendik. Önümüzdeki dönemde Kurtuluş Savaşımızın 
kazanıldığı toprakların varisi olarak bu onuru bütün Türkiye ile 
paylaşmak için yeni projeler üreteceğiz. Tıpkı Çanakkale gibi 
şehrimizi tarihi zaferlere ilgi duyanların ziyaret edeceği ilgi oda-
ğı haline getireceğiz” dedi.

MEYDAN PROJESİ ŞEHRE DEĞER KATACAK

Belediyemizin yaşanabilir Afyonkarahisar ve kalkınmada 
öncü belediye hedeflerini taçlandıracak, şehrimize değer kata-
cak önemli projelerinden biri de Afyonkarahisar Cumhuriyet 
Meydanı Projesi olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Bur-
hanettin Çoban, “Şehrimiz, kökleri yüzyıllar öncesine daya-
nan eski devirlerde ticaret yolları üzerinde bulunan Selçuklu 
ve Osmanlı dönemlerinden kalma eserlerle bezenmiş şirin bir 
Anadolu şehridir. Doğu şehir kültüründe geniş meydanlara ih-
tiyaç duyulmadığı, sosyal ilişkilerin sokak ve mahalle düzeyinde 
çözümlendiği göz önüne alındığında şimdiye kadar çağdaş bir 
kent meydanının eksikliği pek fazla hissedilmemişti. Modern-
leşme çabalarının süregeldiği son yüz elli yıldır batılı mimarların 
ve mimari akımların etkisiyle İstanbul başta olmak üzere merke-
ziyetçiliğin ve milli devletlerin sembolü olan meydanlı şehirler 
hızla artmış, nispeten kenarda kalmış küçük şehirlerde bile birer 
meydan ihdas edilmeye çaba gösterilmiştir. Ne var ki Batı top-
lumlarının modernleşmesinde bir aşamayı ve anlamı ifade eden, 
sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayan meydanlara bizim toplumu-
muzda aynı işlev ve anlam yüklenmemiş, diğer kentsel hizmetle-
rin bir parçası ve devamı gibi bakılmıştır.

Yaşam standartlarının yükselmesiyle alış veriş, yeme-içme, 
kadınların çalışma hayatına daha fazla girmesi, sağlık amaçlı yü-
rüyüşler ve ulaşımın ucuzlaması gibi birçok etken, insanları daha 
fazla sokakla buluşturmuştur. Bütün bu gelişmeleri göz önünde 
bulunduran Belediyemiz geniş ufuklu bir yaklaşımla kentimize 
yakışır bir meydan kazandırmak için kolları sıvamıştır. Afyon-
karahisar Kalesi Kale Silueti ile meydanı birleştiren kentsel sit 
alanını şehrin bir parçası haline getirecek proje Afyonkarahisar 
Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel 
Tasarım Fikir Proje Yarışması sonucu ortaya çıkmış, uygulama 
projesinin çizilmesi ile ilgili ön çalışmalar yapılmaktadır” dedi. 

Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak kurumum ve 
diğer kurumlar bünyesinde uzmanların da görüş ve önerileri 
dikkate alınarak her türlü çalışmayı desteklemek yaşanabilir Af-
yonkarahisar kentinin tarihi dokusu ve yeni yapılaşmasıyla bir 
bütün olarak değerlendirilmesi konusunda yol almak en önemli 
hedeflerimiz arasındadır”

“ASLA KARAMSARLIĞA DÜŞMEMELİYİZ”

Afyonkarahisar’ı ‘kale-çarşı ve mahalle’ bütünüyle ele alan 
Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ise bu bütünün koru-
nup yaşatılmasının gerekliliğine değindi. Afyonkarahisar’da ge-
lişimin bu üçlem içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade 
eden Prof. Dr. Metin Sözen, “Afyon, kale demektir. Kale, Afyon 
demektir. Afyon için kale büyük bir değerdir. Kaleyle birlikte, 
çarşının ve mahallenin korunup yaşatılması gerekiyor. Bu sa-
yede kentin yaşamı değişecektir. Çünkü çarşı hayatı, hayatın ta 
kendisidir. Örneğin Bedesten Çarşısı’nın restore edilmesi yerin-
de bir çalışma olacaktır. O çarşı, bütün çarşıyı ayağa kaldıracak-
tır. İşin özü şu ki; el ele verdikten sonra yapılamayacak iş yoktur. 

Ancak, zaman kavramı doğru kullanılmalı ve asla karamsarlığa 
düşmemeliyiz” dedi. 

AFYON YOLLARIN KESİŞTİĞİ İL

Sivil mimariye yeterince önem verilmediğini aktaran Vali 
İrfan Balkanlıoğlu ise, “Harabat ehlini hor görme zakir, Defi-
neye malik ne viraneler var” sözünü hatırlatarak, “Hâlbuki bi-
zim virane gördüklerimizin kendisi birer define. Ancak Metin 
Hocamız bizleri uyandırıncaya kadar fark edememişiz. Bugün 
bütün turizm hareketlerinin toplandığı ülkeler tarihi binalarla 
dolu. İnsanlar bu ülkelere, 300-500 yıllık sivil mimari örnekle-
rin görmeye gidiyor. Bugün Roma’ya 60 milyon turist gidiyor. 
Bu insanlar sadece oradaki tarihi binaları görmeye gidiyor. 
Afyonkarahisar’da da gezilip görülmesi gereken birçok eser var. 
Çünkü Afyonkarahisar, yolların ve medeniyetlerin kesiştiği bir 
il. Burada bilinen tarihin dışında bilinmeyen büyük bir tarihte 
de yatıyor” diye konuştu. 

BÖLGENİN AMİRAL GEMİSİ OLABİLİR

Cumhuriyetin kazanıldığı ve kurulduğu toprakların da 
Afyonkarahisar olduğunu kaydeden Vali Balkanlıoğlu, “Afyon-
karahisar binlerce şehidin yattığı mübarek topraklar aslında. Sa-
hip olduğu değerlerle bölgesinde amiral gemisi olabilir. Beş yıl-
dızlı otel sıralamasında Türkiye’de altıncı sıradayız ve yeni yeni 
oteller yapılmaya devam ediyor. Ancak bu oteller yapılırken, 
Afyonkarahisar’a gelen misafirlere hoşça vakit geçirebilecekleri 
mekânlar da oluşturmalıyız. Buraya gelen insanlar biraz kaplı-
cadan faydalanınca sıkılıp, bir yerlere gitme ve görme ihtiyacı 
duyuyorlar. Bu insanlara, birbiri içine girmiş çarşılar ve çirkin 
binalar gösteremeyiz. Bunlara özgün bir şeyler çıkarmamız gere-

kiyor. Milattan önceki eserlerimizle birlikte, Cumhuriyet öncesi 
ve Cumhuriyet dönemindeki eserlerimizi insanların keyif alaca-
ğı hale getirmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda, köklü tarihimiz-
den gelen özgün eserleri artık ortaya çıkarmalıyız” ifadelerini 
kullandı. 

10 TEMEL İLKE OLUŞTURULDU

Konuşmaların ardından, Çekül Vakfı Gönüllüsü Şehir 
Plancısı Faruk Göksu yönetiminde çalıştayın değerlendirme-
sine geçildi. Bölgesel Bakış ve Kentsel Bakış başlıkları altında 
yapılan iki ayrı bölümden oluşan değerlendirme kısmı yaklaşık 
iki saat sürdü. İlk bir saatlik bölümde, katılımcıların öneri ve 
görüşleri doğrultusunda, Isparta-Burdur ve Afyonkarahisar üç-
lemi içerisinde, bölgesel gelişim senaryoları oluşturuldu. İkin-
ci bir saatlik bölümde ise sadece Afyonkarahisar’ın gelişimine 
yönelik öneri ve görüşler ortaya atıldı. Değerlendirme sonunda 
10 temel ilke oluşturulurken, bu ilkeler şöyle sıralandı: Ortak su 
kültürü ve yönetimi, tarih öncesi zenginliği, komşu uygarlıklar, 
yaşam zenginliği, üçlü enerji çeşitliliği, akıllı büyüme, ekolojik 
denge, etkileşim zinciri (Kültürel ve doğal değerler), rekabet 
gücü ve yetki paylaşımı. 

Çalıştayın sonunda bir kez daha kürsüye gelen Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban, katılımcılıların görüş ve önerilerini 
değerlendirdi. Çalıştaya katılan tüm konukları Afyonkarahisar’da 
ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Çoban, 
Çalıştay sonunda ortaya çıkan ilkelerin işbirliği içerisinde en kısa 
zamanda hayata geçirilmesini temenni etti. 

Çalıştaya, Vali İrfan Balkanlıoğlu, Belediye Başkanı Bur-
hanettin Çoban, Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen,          
Eskişehir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Başkanı Hülya Ço-
puroğlu, Tarihi Kentler Birliği üyeleri ve akademisyenler ile 
çevre illerin, kamu, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda davetli katıldı. 
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Zafer Havalimanı’nda incelemelerde bulunan Pegasus Ha-
vayolları firması yetkilileri, daha sonra Afyonkarahisar’a gelerek, 
Vali İrfan Balkanlıoğlu, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve 
ATSO Başkanı Hüsnü Serteser ile görüşmelerde bulundu. Pega-
sus Havayolları Yer İşletme Direktörü Boğaç Uğurluteğin, Satış 
Direktörü Emre Pekesen ve beraberindeki heyete, Zafer Havali-
manı Koordinatörü Serhat Soğukpınar eşlik etti.

“3 İLE HİTAP ETMESİ İSABETLİ OLDU”

Havaalanının faaliyete geçmesini heyecanla beklediklerini 
belirten Vali İrfan Balkanlıoğlu, “Batıda bir havaalanının çalış-
ması sadece orta düzeyde bir il için zor gibi gözüküyor. Ancak 
3 ile hitap etmesi daha isabetli oldu. Bu havaalanından en fazla 
istifade edecek il Afyonkarahisar gibi gözüküyor. Çünkü burada 
sadece Afyonkarahisar içerisinde ikamet edenlerle ilgili bir olay 
değil. Biliyorsunuz Brüksel’de 100 binin üzerinde Afyonkarahi-
sarlı var. Afyonkarahisarlı turizm şirketleri var. Uçak kaldırıyor, 
kiralıyorlar. Çoğunlukla Eskişehir Havaalanı’nı kullanıyorlar” 
dedi.

“HER ŞEY HAVAALANINDA DÜĞÜMLENİYOR”

“Bizim için en önemlisi termal turizm” diyen Vali Balkan-
lıoğlu, “Havaalanının yapılacağını duyan birçok önemli isim bu-
raya termal otel yapma girişiminde bulunuyor. Birçoğu yer aldı, 
belediyelere ruhsat için başvurdu. 2 tane bin yatak üzerinde ka-
pasiteli otel inşaatları devam ediyor. Amaç, iç piyasadaki pastayı 
paylaşarak yerinde büyütmek. Başta milyonları bulan gurbetçi-
lerimiz olmak üzere gittikçe yaşlanan Avrupa nüfusunu termal 
kür, fizik tedavi ile sigorta şirketleri ile anlaşıp çok daha ucuza 
kaliteli birinci sınıf otellerden yararlandırmak asıl amacımız. 
Her şey havaalanında düğümleniyor. Termal otel yatırımcıları 
büyük bir tanıtım atağına girmek istiyorlar. Onların tek engeli 
havaalanının olmamasıydı diye konuştu.

“YÖRE HALKI SAHİPLENMELİ”

Bir havaalanının çalışması için her şeyden önce yöre halkı-
nın sahiplenmesi gerektiğini kaydeden Pegasus Satış Direktörü 
Emre Pekesen, “En iyi uçaklarla en uygun ücretleri de versek 
burada eğer halk bunu bilmez ve kabul etmezse yetersiz kalı-
yor. Bununla ilgili olarak ticari adımları atmak bizim görevimiz. 

Uygun vakitte uygun sayıda uçuş olması lazım. İlk önce hava-
alanına ulaşım olması gerekiyor. İnsanlar, havaalanına aracı ile 
gitmek yerine otobüse atlayıp gitmeyi tercih ediyor. Sizlerin de 
desteğiyle havaalanına ulaşım ve uçuşların duyurulmasında des-
teğinize ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“GEREKLİ DESTEĞİ VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

Halkın havaalanına ulaşımı ve tanıtımı konusunda des-
tek vermeye çalışacaklarını kaydeden Afyonkarahisar Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban, “ Havaalanı açıldıktan sonra halkın 
ulaşımı çözüme kavuşmalı. Özel sektörle anlaşır ve makul fiyatla 
vatandaşımızı taşıyabiliriz ya da daha değişik çalışma yapılabilir. 
Tanıtım için ilan ve reklamda gerekli desteği verebiliriz. Bizden 
istediklerinizi inşallah yerine getirmeye çalışacağız” dedi.

“HALKIMIZ YENİLİKLERİ ÇABUK KAVRIYOR”

İnsanların havaalanında beklemek istemediğini kaydeden 
ATSO Başkanı Hüsnü Serteser  firmaların bu konuda çalışma 
yapmalarını istedi. Yaz seferlerinizde, 1,5–3 ayı dolu dolu geçi-
rebileceklerini belirten Başkan Serteser, “Çünkü Avrupa’da çok 
sayıda gurbetçimiz var. İlk seferlerde umduğunuzu bulamaz-
sanız hemen pes etmeyin. O iş birden bire olmayabilir. Bizim 
halkımız yenilikleri çabuk kavrıyor. Bir yer açılır hemen dolar. 
Sadece Afyonkarahisar bile yeter size, kaldı ki Kütahya, Uşak 
da var. Afyonkarahisar’da mermer ve termal turizm çok önem-
lidir. Termal oteller, bu havaalanının açılmasını bekliyor. Sağlık 
turizm şirketleri ile anlaşmalar yapacaklar. Belki  ayrı seferler 
koyacaksınız” dedi.

Vali İrfan Balkanlıoğlu, Belediye Başkanı Burhanettin Ço-
ban ve ATSO Başkanı Hüsnü Serteser’e ilgilerinden dolayı te-
şekkür eden heyet, Vali Balkanlıoğlu’na üzerinde firma amblemi 
bulunan bir maket uçak hediye etti.

pegasus havayolları firması Vali irfan Balkanlıoğlu, Belediye Başkanı Burhanettin çoban ve atso 
Başkanı hüsnü serteser ile görüşerek tanıtım ve havaalanına ulaşım konusunda destek istedi.

PEGASUS 
FİRMASI’NDAN 
DESTEK TALEBİ 

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından 4 ayrı noktada iftar çadırı, 5 bölgede ise 
dağıtım noktası oluşturuldu. İftar çadırı ve dağıtım noktalarında Ramazan 

ayı boyunca yaklaşık 100 bin vatandaşımıza iftar öğününde 4 çeşit sıcak yemek ikram 
edildi. Şehrin değişik noktalarında kurulan iftar çadırı ve dağıtım noktalarından vatan-
daşlar da oldukça memnun kaldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ile iftara evine yetişemeyen 
halkımızın büyük ilgi gösterdiği iftar çadırı ve dağıtım noktaları Afyonkarahisarlılar’ın 
birlikte olduğu, kaynaştığı, iftar sevincinin yaşandığı yerler oldu.

afyonkarahisar Belediyesi’nin hayırsever 
işadamlarının katkılarıyla düzenlediği iftar 
yemeklerinde Ramazan bereketi yaşandı.

Afyonkarahisarlı hayırsever işadam-
larının katkısının iftarların verilmesinde 
son derece önemli olduğunu belirten 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban”29 
gün boyunca ihtiyaç sahibi ya da misafir 
vatandaşlarımıza iftar verilmesi sırasında 
maddi ve manevi katkıda bulunan işa-
damlarımıza Afyonkarahisar halkı adına  
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali İrfan Balkanlıoğlu’nun da bulunduğu ziyarette karşı-
lıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Belediye Başkanı Burhanet-
tin Çoban Afyonkarahisar Belediyesi’nin vizyon projelerinden 
söz etti. Kurumlar arası işbirliği sayesinde ilimizin pek çok yatı-

rım aldığını bunun devam edeceğini ifade etti.
İşadamı hemşehrimiz Orhan Yavuz ise Afyonkarahisar’ın 

geçmişine dair hatıralarından bahsetti ve günümüzdeki yatırım-
ları görünce gurur duyduğunu belirtti.

Ziyaret sonunda Vali İrfan Balkanlıoğlu ve Be-
lediye Başkanı Burhanettin Çoban tarafından Orhan 
Yavuz’a Afyonkarahisar’da mezun olduğu ilkokul ve 
evinin görüntüsünün bulunduğu eski fotoğraflar hedi-
ye edildi.

İstanbul’da Ümran Boru Sanayi A.Ş. ve Afyon 
Yem Sanayi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapan 
Orhan Yavuz, memleketinde bulunmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek Vali Balkanlıoğlu ve Baş-
kan Burhanettin Çoban’a misafirperverliğinden dolayı 
teşekkür etti.

işadamı orhan Yavuz, Belediye Başkanı Burhanettin çoban’ı makamında ziyaret etti.

HEMŞEHRİMİZ ORHAN YAVUZ’DAN ZİYARET

Ramazan bereketi yaşandı
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Törende Türkiye ile Almanya arasındaki güzel 
ilişkilerden söz ederek konuşmasına başlayan 
Başkan Burhanettin Çoban, iki ülke insanı ara-

sındaki dostluğa dikkat çekti. Ülkemizde birçok Alman vatanda-
şının bulunduğunu söyleyen Başkan Çoban, “Bilindiği gibi biz 
her ne kadar Hamm şehri ile kardeş şehir olsak da Almanya ile 
son 100–150 yıldır çok güzel ilişkilerimiz 
olduğu gibi ülke insanını da kendimize 
yakın hissederiz. Bu dostluğumuz ve ya-
kınlığımız o kadar ileri gitmiştir ki, şu an 
ülkemizde yerleşik olarak yaşayan birçok 
Alman vatandaşımız var” dedi.

“HAMM’DA BİR CADDEYE 

İLİMİZİN İSMİ VERİLECEK”

Caddeye ‘Hamm Bulvarı’ ismi-
nin verilmesi konusunun Belediye 
Meclisi’nde oy birliği ile karara bağlandı-
ğını söyleyen Başkan Çoban, Hamm şeh-
rindeki bir cadde ya da meydana ilimizin 
isminin verileceğini belirtti. Başkan Ço-
ban şöyle devam etti: “Bizim Hamm şehri 

ile olan ilişkimiz sadece belediyeler düzeyinde değil. Üniversite-
miz, ticaret odamız, sivil toplum kuruluşlarımız her alanda bu 
işbirliğini nasıl arttırabilir, nasıl geliştirilebiliriz diyerek çalışma-
larını sürdürmektedirler. Hamm Bulvarı isminin hem ilimiz için 
hem ülkemiz için hem de kardeş şehir Hamm şehri için hayırlı 
olmasını temenni ediyorum” dedi.

KARDEŞ ŞEHİR 
İLİŞKİLERİ PEKİŞİYOR
organize - Uydukent Kavşağı’ndan çevre Yolu’na kadar olan cadde, il protokolü 
ve hamm heyetinin katılımıyla düzenlenen törenle ‘hamm Bulvarı’ ismini aldı.

“SON DERECE GURURLUYUM”

Hamm Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann 
ise kardeş şehir ilişkilerinde büyük yol kat ettiklerini söyledi. 
Afyonkarahisar’da Hamm Bulvarı isminin bulunmasının kendi-
sini gururlandırdığını ifade eden Petermann; “Uzun yıllardan bu 
yana Afyonkarahisar ile Hamm arasında kurulmuş olan dostluk 
devamlı olarak genişlemektedir. Bu çalışmalarımızın bir meyvesi 
olarak bugün hep birlikte burada, Hamm Bulvarı’nın isim verme 
töreninde birlikteyiz. Bundan dolayı son derece gurur duyuyo-
rum. Bu çalışmalarından dolayı başta Afyonkarahisar Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban ve tüm belediye meclis üyelerine 
tek tek teşekkürlerimi arz ediyorum. Almanya ve Türkiye arasın-
da uzun yıllardan bu tarafa dostluk bulunmaktadır” dedi.

“AFYONKARAHİSAR DEĞİŞİM VE                            

GELİŞİM İÇİNDE”

Başkan Petarmann Afyonkarahisar’daki değişimi bizzat 
gördüğünü ifade etti. Türkiye’nin dünyada söz sahibi ülke-
ler arasında yer aldığını söyleyen Petarmann, “Ben 13 yıldır 
Hamm şehrinin belediye başkanlığını yapmaktayım. Bu süre 
içerisinde Afyonkarahisar’a birçok defalar geldim, gittim ve 
bu bütün ziyaretlerimde Afyonkarahisar’daki değişimi bizzat 
gördüm. Biraz önce Başkanımız makamında bizlere vizyon 

projelerinden Akarçay’ı, Spor Kompleksini tanıttı. Bundan do-
layı Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum.  Sizlerin de gelişen 
Afyonkarahisar’da yaşamanızdan dolayı gurur duymanızı isti-
yorum. Başta Türkiye olmak üzere Afyonkarahisar’da da okun 
doğru yolu gösterdiğini görüyor, çalışmalarınızın aynı tempoda 
devam etmesini diliyorum” dedi.

Törende, Hamm Belediye Başkanı Hunsteger Petermann 
tarafından Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, ATSO Baş-
kanı Hüsnü Serteser ve Müteahhit Mehmet Taner’e Hamm 
kentindeki Yunus Emre Cami ve şadırvanın bulunduğu birer 
fotoğraf hediye edildi. Petermann, şadırvanın yapımında emeği 
geçen başta Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, ATSO Baş-
kanı Hüsnü Serteser ve müteahhit Mehmet Taner’e şükranlarını 
sundu. Yapılan konuşmaların ardından Organize - Uydukent 
Kavşağı’ndan Çevre Yolu’na kadar devam eden cadde,  düzenle-
nen törenle ‘Hamm Bulvarı’ ismini aldı.

Törene,  Vali İrfan Balkanlıoğlu, Hamm Belediye Başkanı 
Thomas Hunsteger Petermann, Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak,  Baro Başkanı 
Turgay Şahin, ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, İşadamı Mehmet 
Taner, Hamm Belediyesi yetkilileri, Afyonkarahisar Belediye 
Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, belediye çalışanları ile çok 
sayıda davetli katıldı.
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ONUR VE GURURUN 90. YILI

BÜYÜK ZAFER’E 
GÖRKEMLİ KUTLAMA

ZAFERE YAKIŞAN KONSER 

62 63Beldemiz Beldemiz



Zafer Haftası kutlama etkinlikleri 29 Ağustos’ta dü-
zenlenen Zeynep konseriyle sona erdi. Kültürpark ve 

Fuar Alanı’ndaki konser, binlerce Afyonkarahisarlı’yı bir araya 
getirdi.

1995 yılında çıkardığı “İnadı Bırak” albümündeki Mehme-
dim şarkısı ile büyük çıkış yakalayan sanatçı, sevilen tüm şarkı-
larını Afyonkarahisar halkı için seslendirdi. 

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, konser sonunda 
sanatçıyı tebrik etti. Afyonkarahisar’ın Büyük Taarruz’daki 
önemini anlatan Başkan Burhanettin Çoban, sevilen sanatçıya, 
Atatürk’ün Kocatepe’ye çıkışını simgeleyen bir şilt ile birlikte 
çiçek takdim ederek, teşekkür etti. 

Mutlu 
Günlerimiz

EvlEnEnlEr Çocuğu olanlar

Afyonkarahisar Belediyesi, şehir içi araç trafiği ile ya-
yaların geçişlerini rahatlatma ve kazaların önlenme-

sini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 

Afyonkarahisar Belediyesi, ilk kez şehir merkezinde kav-
şaklardaki trafik ışıklarını yenileriyle değiştirdi. Kurulan mo-
dern sinyalizasyon sistemi ile birlikte hem elektrik tasarrufu 
sağlandı hem de ampullerin dayanıklılığı artırıldı. Yenileme sı-
rasında tercih edilen az enerjiyle daha uzun süre hizmet veren 
LED’li sistem, akkor flamanlı lambalara oranla enerji tüketimini 
yüzde 86 oranında, bakım masraflarını ise yüzde 90 oranında 
azaltacak. 

Eski sinyalizasyon sisteminde sinyal verici camlar güneş 
ışığında yanıyormuş gibi gözüktüğü için trafik kazalarına sebep 
oluyordu. LED’li sinyal vericilerinde yansıyan güneş ışığını kes-
me özelliği bulunduğu için sürücüler, tüm şartlarda sinyal verici 
de hangi rengin gözüktüğünü rahatlıkla fark edebiliyor.

SİNYALİZASYON’DA BÜYÜK TASARRUF 
trafik sinyalizasyon sisteminde daha önce 
kullanılan akkor flamanlı lambaların yerine 
kurulan leD’li sistem elektrik enerjisinden 
yüzde 86’lık tasarruf sağladı. 

Afyonkarahisar Belediyesi, ortağı olduğu AFJET A.Ş. 
aboneleri için hizmet binasında yeni bir ödeme noktası oluş-
turdu. Belediye hizmet binası giriş katında oluşturulan ödeme 
noktasında AFJET faturaları tahsil edilmeye başlandı. Sadece 
fatura tahsilâtı yapılan ve mesai saatleri içerisinde hizmet ve-
ren ödeme noktası AFJET abonelerine büyük kolaylık sağladı. 

aFJet aBonesine KolaYlıK
AFJET 
BELEDİYE’DE 
GİŞE AÇTI
 Belediye hizmet binasında aFJet ödeme 
noktası oluşturuldu. açılan ödeme noktası 
aFJet abonelerine büyük kolaylık sağladı. 

AFYONKARAHİSAR, ZEYNEP’LE ÇOŞTU

Mustafa Yoğun
Mehmet Eltaş, Mehmet Öz, 
Hakan Özen

Turgay Gündoğdu, Sedat Şen, Selahattin 
Kurt, Ali Özçakmak, Abdurrahman Barboros,               
Mustafa Akyol
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Afyonkarahisar Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi 
Odası işbirliğince düzenlenen Otomobil Moto-
siklet Ticari Araçlar ve Yan Sanayi Fuarı, katılım-

cılardan tam not aldı. 22 firmanın katılımıyla Kültürpark ve Fu-
arı Alan’ında açılan fuar, ilk olmasına rağmen büyük ilgi gördü. 

ÜCRETSİZ OLARAK ZİYARET EDİLDİ

Fuarı organize eden Art Fuar Organizasyon’un Genel Mü-
dürü Şafak Arıkan, otomobil, motosiklet ve aksesuar tutkunları-
na hitap eden fuar için müthiş bir tanıtım çalışması yaptıklarını 
söyledi. 

“İLKLER ZORDUR AMA BAŞARILI OLACAĞIZ”

Belediye Başkanı Çoban ise Otomobil Motosiklet Ticari 
Araçlar ve Yan Sanayi Fuarı’nın Afyonkarahisar’da ilk kez düzen-
lendiğini ve ilklerin zor olduğunu ama zamanla başarılı olacağını 
belirtti. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Serteser de hem tanıtım hem de müşteri kazanma 
açısından fuarların çok fayda sağladığını belirtti. Afyonkarahisar 
Belediyesi ile birlikte fuara destek verdiklerini kaydeden Serte-
ser, fuarın başarılı olmasıyla birlikte önümüzdeki senelerde katı-
lımın artacağını söyledi. 

Fuar kültürü gelişen Afyonkarahisar’da ilk kez bir otomobil fuarı düzenlendi.

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET FUARI TAM NOT ALDI

BUGÜNE

DÜNDEN 
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TARİHE 
KAPI 
AÇTIK

KÜLTÜR  “TAŞ MEDRESE’DE” CANLANACAK

Akarçay hazırlanıyor>>

Başkan sözünü tuttu>>

Hobi Bahçeleri’ne tam not>>


