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Afyonkarahisar Belediyesi olarak 2013 yılını yatırım yılı ilan 
ediyoruz. 4 yıllık çalışma dönemini tamamladığımız bu günler-
de yeni bir heyecanla başlattığımız yatırım atağımız hız kesme-
den devam edecek. 

Afyonkarahisar kent merkezi geride kalan 4 yıllık hizmet 
süremizde ilk kez olmak kaydıyla birçok yatırım ve hizmete 
kavuştu. 

Afyonkarahisar sağlıklı içme ve kullanma suyuna, yapımı ta-
mamlanan ve hizmete alınan Akdeğirmen Barajı ile bu dönem-
de kavuştu.

Afyonkarahisar ilk kez çöplerini ayrıştıran, depolayan ve bi-
yogazdan elektrik enerjisi üreten ve tıbbi atıklarını steril hale ge-
tiren Katı Atık Depolama ve Sterilizasyon Tesisleri’ne kavuştu.

Afyonkarahisar ilk kez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis-
lerine sahip oldu. Bu sayede atık sular arıtıldıktan sonra çevreyi 
kirletmeden doğaya bırakılmaya başlandı. Daha ötesine giderek 
arıtılan atık suların dezenfekte edilerek tarımda kullanılacağı ve 
5 bin dekarlık alanda sulu tarıma geçileceği bir tesisi bu yıl için-
de tamamlayarak hizmete açacağız.

Afyonkarahisar’da ilk kez kent merkezinde yaşayan dar ge-
lirli 240 aileyi konut sahibi yaptık.

Afyonkarahisar kent bilgi sistemini hizmete sunduk.
Mahallelerde alt ve üstyapı seferberliği başlattık. 37 mahal-

leyi yeniledik. 
Alt ve üst yapı için Asfalt Şantiyesi kurduk. Doğaltaş Mermer 

Fabrikası ile Dekoratif Parke ve Bordür Fabrikası kurduk. Yeni 
Akaryakıt ve LPG İstasyonları açtık. 

Zafer Ormanı oluşturduk.
Akarçay’da bir hayali gerçekleştirdik. Akarçay Rekreasyon 

Düzenlemesi’ni yapmaya başladık. 
Seçim vaadimiz olmamasına rağmen Afyonkarahisar kent 

merkezinde Cumhuriyet Meydanı düzenlemesi için büyük 
bir çalışma başlattık.  

Tarihimize sahip çıktık. Taş Medrese’yi restore ettik. SİT 
alanında bulunan tarihi yapılarımızın rölövesini çıkardık. 

Yatırımlarımızı her yıl artırarak sürdürdük.   
Yatırımlarımızı üretirken Afyonkarahisar’da yaşa-

yan halkımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını unut-
madık. 

Yaşayanlarımızın doğumdan ölümüne kadar 
önemli anlarında yanlarında olduk.

Yaşlılarımıza 223 hobi bahçesi tahsis ettik. 
Engelli vatandaşlarımıza Belediyemizin kapı-

larını açtık ve imkânlarını seferber ettik. Sosyal 
yaşama katılmaları için 249 akülü araç ve çok 
sayıda tekerlekli sandalye dağıttık. 

Çocuklarımızın eğitim ve öğretimine büyük 
önem verdik. 8 Bilgi Evi yaptık. Çocuklarımızın 
başarısını ödüllendirdik.

Vatandaşlarımızı özlediği Belediye yatırım 
ve hizmetlerine kavuşturduk.

2013 yılında gerçekleştireceğimiz yatırım 

ve hizmetlerimiz Afyonkarahisar’da yaşayan herkesin yaşamını 
daha kolaylaştıran ve yaşam kalitesini artıran yatırım ve hiz-
metler olacaktır. 

Özellikle mahallelerimizde başlattığımız alt ve üstyapı ye-
nileme çalışmaları bu yılda devam edecek. Kanalizasyon ve 
su şebekesi için yıllardır hiç yatırım yapılmayan özellikle eski 
mahallelerimizin kanalizasyon ve içme suyu şebekeleri yenile-
necek.

Yıllardır kaldırımı bulunmayan şehrin en büyük yerleşi-
mi durumundaki Dumlupınar ve Devrişpaşa Mahalleleri’nin 
kaldırımları ile şehrin en önemli arterleri durumunda bulunan 
Bankalar, Kurtuluş, Atatürk, İnönü, Milli Birlik ve Anbaryolu 
caddelerindeki kaldırımlar yenilenecek.

Mahallelerimizde beton parke, kaldırım, sathi kaplama ve 
ana arterlerimiz ile alt yapısı tamamlanmış mahallelerimizde 
beton asfalt çalışmalarımız aralıksız sürecek. Bu yılki çalışma-
larımız sırasında yol için harcayacağımız yatırım miktarı rekor 
düzeye ulaşacak.

Kapalı ve katlı pazaryerini Afyonkarahisar’da yaşayan her-
kesin kolaylıkla ulaşacağı Eski Otogar Alanı’na yapacağız. 

Hanım kardeşlerimizin birlikte olup aktivite yapacakları Ha-
nımlar Lokali yapacağız.

Karayolları arazisinin büyük bir bölümünü devralarak şehrin 
nefes alacağı yeşil alan düzenlemesi yapacağız.

Kent Meydanı için hazırlıklarımızı devam ettireceğiz.
Akarçay Rekreasyon Alanı için düzenlemelerimiz devam 

edecek.
Belediye olarak ilk anda yapacağımız yatırım ve hizmetleri-

mizden bazıları bunlar.
İnanıyorum ki bu saydığımız yatırım ve hizmet-

lerimizin daha fazlasını Afyonkarahisarlı vatan-
daşlarımıza ve yaşayanlarımıza ulaştıracağız.

Spor Kompleksimiz tamamlanma aşamasına 
kadar gelecek.

Yeni Müze inşaatımız da inşallah tamam-
lanacak.

Yatırım ve hizmetlerimizi ger-
çekleştirirken desteğini her za-
man gördüğümüz başta Orman 
ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu’na,  Milletvekil-
lerimiz Doç. Dr. Sait Açba ve 
Halil Ürün’e, Devletimizin de-
ğerli bürokratlarına, Belediye-
mizin değerli Meclis Üyelerine, 
yöneticilerimize ve çalışanları-

mıza, bizlere olan desteğini ve 
güvenini sürdüren, teveccüh göste-

ren halkımız ile yatırım ve hizmet-
lerimiz konusunda sizleri bilgilen-
diren medya çalışanlarına teşekkür 
ediyorum.  

2013 yatırım yılı olacak
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı ola-
rak ilk kez geldiği Afyonkarahisar’da halkın sev-
gi gösterileriyle karşılandı. Hava yoluyla geldiği 

Afyonkarahisar’da ilk olarak Valiliği ziyaret eden Cumhurbaş-
kanı Abdullah Gül, ziyaret öncesi kent meydanında kendisini 
karşılayan vatandaşlarla kucaklaştı. Soğuğa rağmen karşılama 
için kent meydanına akın eden Afyonkarahisar halkını mu-
habbetle selamlayan Cumhurbaşkanı Gül, gösterilen ilgiden 
büyük memnuniyet duydu.

ZİYARET ANISINA BELEDİYE’DEN                    

50 ÖĞRENCİYE EĞİTİM YARDIMI

Vali İrfan Balkanlıoğlu’nu ziyaret eden Cumhurbaşkanı 
Gül, Valilik ziyaretinin ardından Afyonkarahisar Belediyesi’ne 
geçti. Belediye girişinde Belediye Başkanı Burhanettin Ço-
ban, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, AK Parti İl Başkanı 
Mehmet Zeybek ve Başkan Yardımcıları tarafından karşılanan 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Belediye girişinde sergilenen 
eski ve yeni içme suyu borularını inceledi. İlistire dönmüş pik 
ve asbest borularla bu boruların yerine döşenen HDPE boru-
ları inceleyen Cumhurbaşkanı Gül, Belediye Başkanı Burha-
nettin Çoban’ı altyapıya verdiği önemden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü zaferin kazanıldığı top-
raklar olan Afyonkarahisar’da ağırlamaktan büyük bir mem-
nuniyet duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Burhanettin 

Çoban, ziyaret anısına Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde oku-
yan 50 öğrenciye eğitim yardımında  bulunduklarını söyledi. 
AKÜ’nün bu yıl ilk kez yurt dışından öğrenci kabul etmeye 
başladığını belirten Başkan Çoban, eğitim yardımı yapılan 
öğrencilerden 25’nin Türk Cumhuriyetlerinden ilimize gelen 
öğrencilerden oluştuğunu kaydetti.

“AFYONKARAHİSAR TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN YOLUNU 

AÇAN ŞEHRİMİZ”

Belediye faaliyetlerine çok önem verdiğini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise şehirlerin güzelleşmesi ve 
yaşanılabilir hale gelmesinin belediye hizmetleriyle mümkün 
olduğunu söyledi.

Büyük Taarruza ev sahipliği yapan Afyonkarahisar’ın Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yolunu açtığını ifade eden Cum-
hurbaşkanı Gül, “Afyonkarahisar gibi Büyük Taarruza ev sahip-
liği yapmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yolunu açmış şeh-
rimizin de her bakımdan örnek olması, güzel olması hepimizin 
arzusudur. İnanıyorum ki buranın gelişimi, imar faaliyetleri, alt-
yapı hizmetlerine yönelik işleri; siyasetçiler, kentin ileri gelenle-
ri el birliği içinde çok daha güzel yapacaklardır” dedi.

CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL 
BELEDİYEMİZİ ZİYARET ETTİ

AFYONKARAHİSAR GÜL’Ü BAĞRINA BASTI

Belediyemizi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yıllar sonra 
geldiği Afyonkarahisar’ın gelişmiş bir kent haline geldiğini söyledi.
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“AFYONKARAHİSAR’I ÇOK DAHA GELİŞMİŞ VE 

GÜZELLEŞMİŞ GÖRDÜM”

Kentlerin kendine özgü simgelerinin olduğunu, hisar-
ların ve tepelerin de Afyonkarahisar’ın simgesi olduğunu be-
lirten Cumhurbaşkanı Gül, bütün bunları muhafaza etmenin, 
imarı geliştirme yönündeki hizmetlerin en güzel şekilde yapı-
lacağından emin olduğunu dile getirdi.

Kentin yıllar içerisinde daha da güzelleştiğini görmek-
ten memnuniyet duyduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, 
“Milletvekili olduğum dönemlerde Afyonkarahisar’ı birçok 
kez ziyaret etmiştim. Yani şehrin geçmişteki halini biliyorum. 
Yıllar sonra yeniden geldiğimde Afyonkarahisar’ı çok daha 
gelişmiş ve güzelleşmiş gördüm. Çevre yollarıyla, şehrin cad-
deleriyle, giderek geliştiğine şahit oldum ve bundan çok bü-
yük memnuniyet duydum” dedi. Herkesin el birliği içerisinde 
şehirlerine sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaş-
kanı Gül, kentlerde hayatın en iyi şekilde sürmesi için partiler 
üstü dayanışmanın gerekli olduğuna da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Gül’ün bu açıklamaları sonrası basına 
kapalı olarak devam eden ziyaret sırasında Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban, Belediye’nin hizmetlerini anlatan bir su-
num yaptı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Orman ve Su İşleri Ba-
kanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Milletvekilleri Sait Açba, 
Halil Ürün ve Kemalettin Yılmaz,  Vali İrfan Balkanlıoğlu ve 
Afyonkarahisar protokolü eşlik etti. 

Ziyaret sonunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
Belediye’nin Şeref Defteri’ni Afyonkarahisar ile ilgili duygula-
rını kaleme alarak imzaladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülkemizin çeşitli 
bölgelerinde yaptırılan 365 tesis, Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan tarafından Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenen 
törenle hizmete açıldı. Açılışı yapılan tesislerin yanı sıra 389 
adet temizlik aracının dağıtıldığı törende, Afyonkarahisar İleri 
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin de açılışı gerçekleştirildi. 

Canlı bağlantı yoluyla Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın “Ya Allah Bismillah” sözleriyle hizmete giren dev 
tesisin açılış kurdelesi ise ilimiz protokol mensupları tarafın-
dan kesildi. 

ATIK SULAR TARIMSAL SULAMADA KULLANILACAK

Afyonkarahisar ile Ankara Arena Spor Salonu arasında 
oluşturulan canlı bağlantıda konuşan Vali İrfan Balkanlıoğlu, 
24 milyon liraya mâl olan tesisin, Başbakan Erdoğan’ın him-
metleri, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın destekleriyle çok kısa 
sürede tamamlandığını söyledi. Vali İrfan Balkanlıoğlu, yakın 
zamanda kurulacak dezenfekte ünitesi ile de atık suların tarım-
sal sulamada kullanılacağını ifade etti.

Afyonkarahisar’da muazzam bir Katı Atık Bertaraf Tesisi 
bulunduğunu belirten Vali Balkanlıoğlu, bu tesisteki katı atık-
ların değerlendirmesi amacıyla elektrik üretim tesisi kuruldu-
ğunu ve Afyonkarahisar’ın Türkiye’ye örnek bir il haline gel-
diğini kaydetti. Akarçay Projesi’nden de kısaca söz eden Vali 
Balkanlıoğlu, daha önce Eber ve Akşehir gölleri gibi civardaki 
önemli sulak alanlarını kirleten Akarçay’ın yapılan ıslah ve 
rekreasyonu çalışmalarının ardından billur gibi berrak aktığını 
söyledi. 

GÜNLÜK 44 BİN METREKÜP                                       

ATIK SU ARITILACAK

Tesiste, Afyonkarahisar merkezi ile birlikte merkeze bağ-
lı belde belediyesi ve köylerin atık sularının arıtıldığını kayde-
den Vali Balkanlıoğlu, günlük 44 bin metreküp atık su arıtma 
kapasitesine sahip tesisin son teknolojik gelişmelere göre ta-
sarlandığını belirtti. 

Konya Karayolu 15. kilometrede hizmete giren tesisin 
açılış törenine, Vali İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Afyonkarahi-
sar Milletvekili Halil Ürün, Belediye Başkanı Burhanettin Ço-
ban, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Yazar, AKÜ Rektörü Mus-
tafa Solak, Baro Başkanı Turgay Şahin, İl Jandarma Komutanı 
Jandarma Albay Okçin Akşit, İl Emniyet Müdürü Mustafa 
Uçkan, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Müjdat Karagöz, İl 
Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, AK Parti İl Başkanı Mehmet 
Zeybek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Vahit Oku-
muşer ve çok sayıda davetli katıldı. 

İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU 
ARITMA TESİSİ HİZMETE AÇILDI
Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma 
Tesisi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Arena Spor 
Salonu’ndan gerçekleştirilen canlı bağlantı ile hizmete açıldı. 
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Kurulacak dezenfekte ünitesinin finansmanı Avrupa 
Birliği fonlarından sağlanırken Başkan Burhanettin 
Çoban, 750 bin Euro’ya mal olacak projeye Orman 

ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun büyük katkısı olduğunu 
söyledi. Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılan günlük 45 bin met-
reküp suyun Eber ve Akarçay’a verildiğini belirten Başkan 
Burhanettin Çoban, “İhalesi ve yer teslimi yapılan tesis 2013 
yılı Nisan ya da Mayıs 
ayında faaliyete geçecek. 
Arıtma Tesisimizden 
çıkan nihai sular tekrar 
dezenfekte ünitesine 
gelecek, orada bir takım 
formüllerle işlenecek ve 
günlük 45 bin metreküp 
su, tarımsal sulamada 
kullanılacak. Bu sayede 
hem verim artacak, hem 
de Atıksu Arıtma Tesisi 
Kurma ve İşletme Birliği 
para kazanacak” dedi.

ATIK SULAR 5 BİN DEKAR TARIM 
ARAZİSİNE CAN VERECEK
Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılan günlük 45 bin metreküp suyun 
tarımsal sulamada kullanılması için kurulacak dezenfekte 
ünitesi sayesinde 5 bin dekar tarım arazisi sulanacak. Türkiye’de 
ilk olacak çalışma, 2013 yılında hayata geçecek.

Bu arazideki şu anki mevcut sulamanın yeraltı kuyuları 
ile yapıldığını söyleyen Başkan Burhanettin Çoban, “Bu su-
lardaki tuz oranının yüksekliği yetiştirilen ürünlere zarar ver-
mektedir. Uzun vadeli olarak da tarımsal toprağı yok etmek-
tedir. Bizim sularımız tamamen güvenlidir. Bu uygulamayı 
Türkiye’de ilk kez Afyonkarahisar’da yapmanın mutluğu içe-
risindeyiz” diye konuştu.

Afyonkarahisar’a 2013 yılında yapılacak yatırım-
lar, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Vey-
sel Eroğlu’nun başkanlığında Afyonkarahisar 

Belediyesi’nde gerçekleştirilen bir toplantıda değerlendirdi. 
Toplantıya, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ürün, 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclisi Başka-
nı Salih Sel, AK Parti İl Başkanı Mehmet Zeybek, Kadın Kol-
ları Başkanı Hatice Özkal ve Gençlik Kolları Başkanı Mustafa 
Uslu katıldı. 

Toplantı öncesi basın mensuplarına kısa bir değerlen-
dirme yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK 
Parti hükümeti ile Afyonkarahisar’ın tarihinde görülmemiş 
yatırımlara tanıklık ettiğini ve 2012 yılı sonuna kadar 4 milyar 

lira değerinde yatırım yaptıklarını söyledi. «Afyonkarahisar, 
Afyonkarahisar olalı böyle hizmet görmedi» diyen Bakan 
Eroğlu, bu yatırımlar içerisinde Ulaştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme ile Sağlık Bakanlığı yatırımlarının önemli bir yer tut-
tuğunu ifade etti. 

‘AKARÇAY MUHTEŞEM BİR                                

MESİRELİK OLACAK’

Akarçay Projesi hakkında da konuşan Bakan Veysel 
Eroğlu; “Akarçay, Afyonkarahisar’ın en muhteşem mesireli-
ği olacak.    Gittiğim bazı bölgelerde bana ‘Afyonkarahisar’da 
deniz var mı?’ diye soruyorlar” dedi. Akarçay Rekreasyon 
Projesi’nin kente ayrı bir vizyon kattığına dikkat çeken Bakan 
Eroğlu, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve ekibini tebrik 
etti.

‘16 MİLYON FİDANI                                            

TOPRAKLA BULUŞTURDUK’

Bakanlık çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Eroğ-
lu, “Afyonkarahisar’da içme suyu ile ilgili problemi kökünden 
çözdük. Düzağaç-Akdeğirmen Barajı’ndan Afyonkarahisar’a 
700 bin kişiye yetecek su var. Şu ana kadar ilimize 100 adet 

dere ıslahı yaptık. 442 bin 700 dekar araziyi taşkın-
lardan koruduk. Bunun yanında şu ana kadar 20 
adet daha dere ıslahının çalışması devam ediyor. 
Yeraltı suyu sulamaları için 100 milyon liralık kay-
nak aktarıyoruz. Yine bu güne dek 230 bin dekar 
alanda sulu tarıma geçildix” dedi.  

Afyonkarahisar’da bu yıl 134 bin 850 dekar 
alanda ağaçlandırma erozyon kontrolü çalışması 
yapıldığını aktaran Bakan Eroğlu, 16 milyon adet 
fidanı toprakla buluşturduklarını ifade etti.

AK Parti Hükümeti ile Afyonkarahisar’ın tarihinde görülmemiş yatırımlara tanıklık 
ettiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “2012 yılı sonuna kadar 
4 milyar lira değerinde yatırım yaptık. 2013 yılında Afyonkarahisar’a büyük 
müjdeler vereceğiz. Durmak yok hizmete devam” dedi.

“2013’TE BÜYÜK 
MÜJDELER 
VERECEĞİZ”
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  İlimizi ziyaret edip spor tesislerinde incelemede 
bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’a Afyonkarahi-
sar halkı yoğun ilgi gösterdi. Bakan Kılıç, gittiği her yerde 
halkın sevgi gösterisiyle karşılandı. 

Yapımı devam eden Spor Kompleksi inşaatını incele-
yen Bakan Suat Kılıç, kompleksin yapım süreci hakkında 
yetkililerden bilgi aldı. Katıldığı toplantı ve ziyaretlerin 
ardından Uzun Çarşı’yı gezen Bakan Kılıç, esnaf ve vatan-
daşlarla bir araya geldi.

Uzun Çarşı esnafının yakın ilgisiyle karşılanan Bakan 
Kılıç’a Vali İrfan Balkanlıoğlu, Belediye Başkanı Burhanet-
tin Çoban, AK Parti İl Başkanı Mehmet Zeybek ve Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Zeki Kuş eşlik etti. Çarşı es-
nafının istek ve taleplerini dinleyen Gençlik ve Spor Baka-
nı Sulat Kılıç, esnafa  hayırlı ve bereketli işler temennisinde 
bulundu.

BAKAN KILIÇ’TAN ESNAF ZİYARETİ
BAKAN’A YOĞUN İLGİ Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Afyonkarahisar 

Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Burha-
nettin Çoban tarafından Belediye girişinde karşıla-

nan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’a Vali İrfan Balkanlıoğlu, 
AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, İl Genel Meclisi Başka-
nı Salih Sel, Emniyet Müdürü Mustafa Uçkan, ATSO Başkanı 
Hüsnü Serteser ve daire müdürleri eşlik etti.

Ziyarette konuşan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 
Belediye’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek 
Başkan Çoban’ın bütçe disiplini ve gelir arttırıcı tedbirler 
alması konusunda gösterdiği performansın takdire şayan ol-
duğunu ifade etti. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise 
Kalkınma Bakanlığı’nın ülkemizin gelişimine büyük katkı sağ-
ladığını söyledi.

YATIRIMLARIMIZ 5 MİSLİ ARTTI

Kalkınma Bakanlığı’nın ülke gelişimine sağladığı kat-
kıların yerel yönetimlere de sirayet ettiğini söyleyen Başkan 
Çoban; “Sizin bu ülkeyi büyütmeniz, gelirlerimizi artırmanız 
yerel yönetimlere de yansıyor. Şöyle bir baktığımız zaman ge-
lirlerimizde de çok ciddi artışlar meydana geldi. Ülkemiz eko-
nomik olarak büyüyor, bizim gelirlerimize baktığımız zaman 
yüzde 30-40’lara varan artışlar var. Bu rakamlar da bizlere çok 

rahat bir çalışma imkânı sundu. 2009 yılında göreve geldi-
ğimizde Belediye’nin kasasında bir sürü parası ve çok cid-
di gelirleri var zannediyorduk. Baktık ki durum hiçte öyle 
değildi. Büyük bir karamsarlığa kapılmıştık. Ancak ham-
dolsun sizlerin Ankara’da ki güzel çalışmalarınız, bizim de 
yerelde bütçe disiplini ve gelirleri arttırıcı önlemlerimiz 
sayesinde bugün Afyonkarahisar Belediyesi bütçesinin 
yüzde 60’nı yatırıma ayırabilen Belediye haline geldi” dedi.

NERDEN, NEREYE....

Personel giderlerinin bütçedeki payının yüzde 12 ci-
varında olduğunu kaydeden Başkan Çoban,  hizmet alımı 
ile birlikte bu rakamın yüzde 20 civarına ulaştığını ifade 
etti. Afyonkarahisar Belediyesi’nin yıllık ortalama yatırım 
miktarının 50 milyon lirayı geçtiğini hatırlatan Başkan 
Çoban konuşmasına şöyle devam etti: “1999–2004 ve 
2004–2009 yılları arası rakamlarını günlük rakamlara çe-
virmek şartıyla ortalama 10 milyon lira yatırım yapabilen 
bir Belediye varken, bizim şuan yıllık yatırımlarımız 50 
milyon lirayı geçiyor. Örneğin 2011 yılında 56 milyon lira 
yatırım yaptık. Bu rakam büyük bir rekordu. Bu yatırımı 
borçlanmadan yaptığımız gibi geçmişte yapılan borçları da 
ödüyoruz” dedi.

BÜTÇE PERFORMANSI BAKAN’I 
MEMNUN ETTİ

BAKAN’DAN ÖVGÜ

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 
Belediye’nin çalışmalarını yakından takip 
ettiğini belirterek Başkan Çoban’ın bütçe 
disiplini ve gelir artırıcı tedbirler alması 
konusunda gösterdiği performansı takdire 
şayan bulduğunu söyledi.
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BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ 
YATIRIM VE KALKINMA 

OLARAK YANSIYOR

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu’nun ilimizin gelişimine çok bü-
yük destek verdiğini kaydeden Başkan 
Burhanettin Çoban; “Arkadaşlarımızla 
birlikte kentin alt ve üst yapısını geliş-
tirmeye, vizyon projelerle şehrimizi 
gelişmiş bir il haline getirmeyi hedefle-
dik. Bu konuda Afyonkarahisar’ın şansı 
Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu Bey’in 
tüm kurumlarımıza gerçekten büyük 
destek vermesidir. Kurumlar arası birlik 
ve beraberlik, ilimize yatırım ve kalkın-
ma olarak yansıyor. Sanıyorum 2–3 yıl içerisinde Afyonkara-
hisar çok daha farklı bir il haline gelecek” dedi. 

“AKARÇAY’I KENTİN GÖZBEBEĞİ                                  
HALİNE GETİRDİK”

Afyonkarahisar Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan 
Spor Kompleksi ve Akarçay’la ilgili bilgi veren Başkan Çoban, 
“Bir spor kompleksi yapıyoruz. 50 milyon liraya mal oluyor. 
650 bin metrekarelik alanda her türlü sporun yapılabileceği, 
kapalı spor salonları, yüzme havuzları, tenis kortları, açık -ka-
palı stadyumlar, futbol sahaları, yüzme, binicilik, atlı spor ku-
lübü, atletizm vs. aklınıza gelebilecek her türlü spor bu alanda 
yapılabilecek. Bir de Akarçay projemiz var. 51 milyon liraya 
mal olan bu projeyle geçmişte, kötü kokusu nedeniyle yanında 
bile geçilmeyen Akarçay’ı kentin gözbebeği haline getirdik” 
dedi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ise Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban’ın kendisine verdiği rakamlar karşısında 
memnuniyetini dile getirdi.

“ŞEHİR MERKEZİNİN YENİLENMESİ GEREKİYOR”

Personel giderlerinin bütçedeki payının yüzde 12 civa-
rında olduğunu öğrenen Bakan Yılmaz; Başkanımızın verdi-
ği rakamlar her yerde görmeyi istediğimiz rakamlar. Kanun 
nedeniyle biliyorsunuz personel harcamalarının yüzde 30’un 
altında olmasını istiyoruz. Burada yüzde 12 olması büyük bir 
başarı. Bu yüzden kendisini tebrik ediyorum” dedi. Meydan 
Projesi’nin kente ayrı bir güzellik katacağına inandığını dile 
getiren Bakan Cevdet Yılmaz, “Şehrin hızla büyüyüp gelişme-
sine karşılık, şehir merkezi geçmişin ölçeklerine sahip. Ama 
artık yeni ölçeklere göre şehir merkezinin de yenilenmesi ge-
rekiyor. Aldığım bilgilere göre meydan proje yapılıyor. Bana 
göre bu proje şehrin gelişimi için son derece önemli” diye ko-
nuştu.

“BAŞKANIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Sor Kompleksi Projesi’nin Afyonkarahisar için çok 
önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Cevdet Yılmaz; “Bu pro-
jeyi daha önce Gençlik ve Spor Bakanımızdan dinlemiştim, 
şimdi Başkanımız da anlattı. Bu projenin de Afyonkarahisar’ın 
gelişim vizyonuna çok uygun olduğunu düşünüyorum. Böyle 
projeler hayata geçirerek şehrin kalkınmasına katkı sağlanı-
yor” ifadelerini kullandı. 

Başkan Burhanettin Çoban’ın halkla iç içe olduğu bildi-
ğini söyleyen Bakan Yılmaz, “Başkanımız vizyon projeleriyle 
Afyonkarahisar’ın kalkınması için büyük çaba sarf ediyor. Bu-
nun yanında halkla olan diyaloglarına da büyük önem veriyor. 
Belediyecilik halkla ilişki demektir. Halkla ilişkili olmak hal-
kın acısını, sevincini paylaşmaktır. O konuda da başkanımızın 
sürekli koşturduğunu biliyoruz ve kendisini tebrik ediyorum. 
Her zaman Başkanımızın yanındayız bunu da özellikle belirt-
mek istiyorum” dedi.  Ziyaretin sonunda Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz, Afyonkarahisar Belediyesi’nin Onur Defterini 
imzaladı.

Afyonkarahisar Belediyesi’nin iyi yolda olduğunu be-
lirten Başkan Burhanettin Çoban,  borçlanmadan 
milyonlarca lira para bulabilecek seviyeye geldikle-

rini söyledi. Bu dönemde, Afyonkarahisar Belediyesi’nin mali 
yapısının ve ilimiz için aydınlık bir geleceğin hiçbir dönem-
de yaşanmadığına dikkat çeken Başkan Burhanettin Çoban; 
“Uyum ve el birliği içerisinde hizmetlerimizi yapmaya devam 
ediyoruz. Böyle bir mali tablo ve böyle bir gelecek ümitleri 
herhalde hiçbir dönemde yaşanmadı. Belediyemiz iyi yolda. 
Bu duruma gelmemizdeki en büyük etken Başbakanımızın ül-
keyi iyi idare etmesidir. Başbakanımız ülkeyi iyi idare etmese 
bizim gelirlerimiz düşer. Kriz enflasyon ve devalüasyon olsa 
millet borcunu ödeyemez, devletimiz vergi toplayamaz” diye 
konuştu.

“BORÇLANMADAN, YATIRIM YAPTIK”

Geçen süre içerisinde milyonlarca lira yatırım yaptıkla-
rını anlatan Başkan Çoban, bu yatırımları yaparken borçlan-
madıklarını, aksine geçmişte yapılan borçları ödediklerini 
söyledi. Afyonkarahisar’a hizmet eden tüm Belediye Başkan-
larına teşekkür ederek sözlerini sürdüren Başkan Burhanettin 
Çoban; “Afyonkarahisar Belediyesi, 2004 yılında 2 milyon lira 
yatırım yaparken, 2005 yılında 5 milyon, 2006’da 10 milyon, 
2007’de 9 milyon lira yatırım yapmış. 2008’de yatırım miktarı 
birden bire iki katına çıkarak 18 milyon lirayı bulmuş. Merak 
ettik bu yatırım miktarı birden bire nasıl 18 milyon liraya ulaş-
mış dedik. Baktık ki; 18 milyon liranın 5,5 milyon lirasına İller 
Bankası’ndan alınan borçla kanalizasyon hattı döşenmiş. Öde-
mesi ise 2009 yılından başlıyor. Bunun yanı sıra otobüs hatları 

Turex’e 10 yıllığına kiraya verilmiş. 5,5 milyon lira peşin para 
alınmış. Böylelikle yatırım bedeli 18 milyon liraya ulaşmış. Biz 
göreve geldiğimiz 2009 yılında 11 milyon lira yatırım yapar-
ken, 2010 yılında rekor kırarak 26 milyon lira, 2011 yılında 
yeni bir rekora daha imza atarak 57 milyon lira, 2012 yılında 
ise tam 60 milyon lira yatırım yaptık. Bu yatırımları ne İller 
Bankası’na ne piyasaya borç yapmadan tamamen öz kaynakla-
rımızla gerçekleştirdik. Geride bıraktığımız 4 yıllık süre içeri-
sinde hem borçlanmadık, hem de İller Bankası’na 31,5 milyon 
lira borç ödedik” dedi.

“BİZ İŞİMİZİ SAĞLAMA ALDIK”

Yol çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Burha-
nettin Çoban, 2011 yılı sonuna kadar 31 mahallenin alt ve üst-
yapısını tamamladıklarını söyledi. Bir mahallede altyapıyı bi-
tirmeden üstyapıya geçmediklerine dikkat çeken Başkan Bur-
hanettin Çoban; “2011-2012 kışında şiddetli bir kış dönemi 
yaşadık.  Son 68 yılın en şiddetli kışına rağmen bizim çalışma 
yaptığımız 31 mahallenin yol ve kaldırımlarında en ufak bir sı-

“GELECEĞİMİZ AYDINLIK”
Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Burhanettin Çoban, 2012 
yılında yapılan çalışmaları anlattı. 2013 yılı hedeflerini de açıklayan 
Başkan Çoban, muhtarlara “geleceğimiz aydınlık” mesajı verdi.
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kıntı yaşanmadı. Çünkü biz, 
ya beton parke yaptık ya da 
sıcak asfalt yaptık. Eğer biz 
de sathi kaplama asfalt yap-
saydık, elbette o mahalleler 
de bozulurdu. Dikkatinizi 
çekiyorum, çetin kış şartla-
rında bozulan yollar bizim 
çalışmaya giremediğimiz 
bölgelerden ibaret. Bizim 
yaptığımız yollarda Allah’ın 
izniyle kış ne kadar şiddetli 
geçerse geçsin, bir sıkıntı 
olmayacağına güveniyoruz. Biz işimizi sağ-
lama aldık” diye konuştu.

19 MAHALLENİN İÇME 

SUYU HATTI YENİLENECEK, 

KANALİZASYONU DÖŞENECEK

Yol ve kaldırım düzenlemelerine hız 
kaybetmeden devam edeceklerini belirten 
Başkan Çoban, bu yıl içerisinde, yüzde 80’in 
de kaldırım olmayan Dumlupınar ve Der-
vişpaşa mahallelerinin tüm kaldırımlarını 
yapacaklarını söyledi. Başkan Çoban, Milli Birlik, Bankalar, 
Kurtuluş, Ambaryolu, İnönü ve Atatürk caddelerinin kaldı-
rımlarını da yenileyeceklerini ifade etti. Nazmi Saatçi, Koca-
tepe ve Gazi Mahallelerinin kaldırım çalışmalarının büyük öl-
çüde tamamlandığını belirten Başkan Çoban, söz konusu bu 

üç mahallenin 2013 yılı 
içerisinde tüm yollarına 
sıcak asfalt serileceğini 
ifade etti.

SİT alanı içeri-
sinde bulunan 19 ma-
hallenin içme suyu 

tesisatlarını tamamen yenileyeceklerini açıklayan Başkan Bur-
hanettin Çoban, kanalizasyonu olmayan bu mahallelere ka-
nalizasyon hattı döşeyeceklerini ifade etti. Başkan Çoban, bu 
çalışma için 3,5 milyon lira kaynak ayırdıklarını söyledi. 

Mahallelerin baştan başa yenilendiğini ifade eden muhtarlar, yıllardır el değmemiş bölgelerin Başkan Burhanettin 
Çoban sayesinde adeta yeniden hayat bulduğunu ve Afyonkarahisar’ın makûs talihini yendiğini söyledi.

İÇME SUYU HATLARI 

YENİLENECEK MAHALLELER 

İLE KANALİZASYON HATTI 

DÖŞENECEK MAHALLELER

1 - ÇAVUŞBAŞ MAHALLESİ

2 - ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİ

3 - CAMİKEBİR MAHALLESİ

4 - BEDRİK MAHALLESİ

5 - KUBELİ MAHALLESİ

6 - TACIAHMET MAHALLESİ

7 - AKMESCİT MAHALLESİ

8 - EFECİK MAHALLESİ

9 - BURMALI MAHALLESİ

10 - YENİCAMİ MAHALLESİ

11 - HİSARALTI MAHALLESİ

12 - KALE MAHALLESİ

13 - HACI MAHMUT MAHALLESİ

14 - HACI AFTAL MAHALLESİ

15 - YUKARIPAZAR MAHALLESİ

16 - UMURBEY MAHALLESİ

17 - SİNANPAŞA MAHALLESİ

18 - MEVLANA MAHALLESİ

19 - TUZPAZARI CAD.SARAÇLAR 

ÇARŞISI VE ÇEVRESİNDEKİ 

(KARAMAN MAHALLESİ)

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenle-
nen kahvaltı sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Be-
lediye Başkanı Burhanettin Çoban, son üç dönemde yapılan 
yol çalışmalarının mukayesesini de ayrıntılı bir şekilde anlattı.

“YAPTIĞIMIZ YOLLARDA EN UFAK 

OLUMSUZLUKLA KARŞILAŞMADIK”

Özellikle 2010 yılından itibaren gerek asfalt yollarda, 
gerekse de beton parke yollarda önemli bir atılım içersine 
girdiklerini ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Çoban, 
2011-2012 kış mevsiminde, son yılların en soğuk ve şiddetli 
kışı olmasına rağmen, Afyonkarahisar Belediyesi’nin çalışma 
yaptığı ve bitirdiği 31 mahallede en ufak dahi bir olumsuzlukla 
karşılaşılmadığını ifade etti.

Yapılan çalışmaları slayt sunumu eşliğinde basın men-
suplarına gösteren Başkan Çoban; “2009 yılında yaptığımız 
Marulcu Mahallesi, 2010 yılında yaptığımız Cumhuriyet 
Mahallesi, 2011 yılında yaptığımız Zafer, Sümer, İstiklal, 
Güvenevler, Örnekevler gibi mahallelerimizi ve yaptığımız 
tüm mahalleleri örnek olarak gösterebiliriz. Sıkıntı yaşanan 
diğer mahalleler, caddeler, bulvarlar bizim henüz çalışmaya 
başlamadığımız yerlerdi. Yani bize yüzde 90 oranında sathi 
kaplama asfalt olarak yapılıp teslim edilmiş sokak ve cadde-
lerdi. Zamanında bizim yaptığımız gibi beton parke ve sıcak 

asfalt olarak yapılsa idi elbette ki bu sıkıntılar çekilmeyebilir-
di. Ayrıca şunu da övünerek baştan beri söylüyorum. Geçmiş 
dönemlerde ne asbest-pik içme suyu tesisatları yenilendi, ne 
Afjet yenilemesi ve ilavesi yapıldı, ne de doğalgaz çalışmaları 
yapıldı. Afjet’in birinci etabı yaklaşık 4 bin konutluk bir proje 
idi. Bu etap tamamen eskimişti. Büyük bir cesaretle ve özellik-
le İl Genel Meclis Başkanımız Salih Sel ve eski Valimiz Haluk 
İmga Bey’in de destekleriyle Afjet şebekesini yenileyerek abo-
ne sayısını 4 bin 500 konuttan 13 bin Konut eşdeğeri sayıya 
çıkardık.  Yine birçok mahallemize doğalgaz ve fiber optik gibi 
hizmetler geldi. Bazı mahallelerimizde ise TEDAŞ ile işbirliği 
yaparak elektrik hatlarının yer altına alınmasını sağladık. Bun-
ları belirtmemizin sebebi yer altı çalışmalarının bu dönemde 
nedenli arttığının bilinmesidir” dedi.

“GÖSTERİŞE DEĞİL, İNSAN SAĞLIĞINA                      

ÖNEM VERDİK”

Gösterişe değil, insan sağlığına önem verdiklerini vurgu-
layan Başkan Çoban; “Siyasi geleceğimiz pahasına, başkaları-
nın yaptığı gibi sadece gösterişe yani üst yapıya değil, önce alt 
yapı, önce insan sağlığı sonra en kaliteli yollar ve kaldırımlar 
dedik.  Bunu da şimdiye kadar hep gösterdik.  Geçmiş 4 yılı-
mızda hiçbir şekilde gözükmeyen içme suyu şebeke değişikli-
ği, yağmur suyu, kanalizasyon vs. gibi alt yapı hizmetleri için 

“BEŞ YILDA YAPILAMAYANI 
BİR YILDA YAPTIK”

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 2012 yılında gerçekleşti-
rilen yol açma, sıcak asfalt, sathi kaplama asfalt, beton parke yol çalışmaları 
hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi.



18 19

15 milyon lirayı geçen para harcadık. İyilik yap denize at. 
Balık bilmez ise, yaratan bilir dedik. Bunu yapmayarak sa-
dece yol ve kaldırım yapsa idik herhalde ilimizin tamamı-
na yakınının yol ve kaldırımlarını bitirmiş olurduk.  Ama 
inşallah en geç 2 yıl içersinde hiçbir hemşerimizi toprak, 
çamurlu yoldan yürütmeyeceğiz. Belki içinizden ya da 
hemşerilerimizden Afyon’da hala böyle yollar var mı? 
Diye soran olabilir. 15 yıl önce yapılaşma başlayan Os-
mangazi, Orhangazi, Yeşilyurt ve Ertuğrulgazi mahalleri-
mizin önemli bir bölümü 2012 yılında asfaltlandı. Hala 
azda olsa asfalt yolu olmayan mahallerimizin olduğunun 
da bilinmesini isteriz” dedi.

 “ASFALTTA TSE UYGUNLUK 

BELGESİ ALDIK”

Kaliteli yolun, kaliteli şantiye ve ekipmandan geçti-
ğini ifade eden Başkan Çoban, “Üzerinde önemle durdu-
ğum bir husus da şudur. En kaliteli yolları hedefliyorsak 
bu yollara kaliteli bir asfalt şantiyesiyle ulaşılır, en kaliteli 
ekipmanlarla başarılır. Bu nedenle öncelikli olarak maliyet he-
sapları yaparak ve değeri 50 bin lira dahi yapmayan eski asfalt 
plenti yerine OSB ye yeni bir Asfalt Şantiyesi kurduk. Sadece 
şantiye kurmakla kalmadık, bu şantiyeye; kantar, kalite kont-
rol laboratuvarı, modern idare binası gibi üniteleri de kurduk. 
Bu iş için hiç borçlanmadan toplam 4 milyon 650 bin lira para 
harcadık. Yine eski model ve hurdaya ayrılması gereken fini-
şer gibi ekipmanlar yerine yeni ekipmanlar aldık. Bugün şunu 
rahatlıkla iddia edebiliriz, Türkiye’nin en iyilerinden bir asfalt 
tesisine ve ekipmanlarına sahibiz. İşte bu yüzden Türkiye’de 
ilk defa bir belediye ürettiği asfalta TSE belgesi aldı. O da Af-
yonkarahisar Belediyesi’dir.  Şimdi size bir tablo eşliğinde bu 
kurduğumuz tesisle ne derece tasarruf ettiğimiz ve bize bıra-
kılan tesisin ne derecede hantal, masraflı bir tesis olduğunu 
göstermek istiyorum.

  Bu tabloyu gördükten sonra sizlerden ve hemşerileri-
mizden şu sorunun sorulmasını elbette bekliyoruz. Bu duru-
ma neden daha önce müdahale edilmedi? Neden bu tesis daha 
önce kurulmadı? Ben de bir Belediye Başkanı olarak değil, ili-
mizin bir ferdi olarak bu soruyu soruyorum? Bu trilyonların 
hesabını kim verecek?

“150 KM UZUNLUĞUNDA YOL YAPTIK”

2012 yılı içersinde sıcak asfalt, beton parke ve sathi kapla-
ma asfalt çalışmalarını hakkında da bilgi veren Başkan Çoban, 
“Öncelikli olarak 2012 yılında sıcak asfalt, beton parke ve sathi 
kaplama olarak toplam genişliği 10 metre olmak kaydıyla 150 
kilometre yol yaptığımızı belirtmek istiyorum. Bu şu demek 
Afyonkarahisar’dan Burdur’a kadar yol yaptık. Yine sıcak 
asfaltla ilgili tablolara baktığınızda bizim 2012 yılında serdi-
ğimiz sıcak asfaltın 1999–2004, 2004–2009 yılları arasında 
serilen sıcak asfalttan daha fazla olduğunu göreceksiniz. Yani 
biz  2012 yılında bizden önceki başkanlarımız döneminde 5 
yılda serilen sıcak asfalttan daha fazlasını 1 yılda yapmışız.

Yine beton parke olarak dönemimde yapılan yollar geç-
mişle mukayese edilmeyecek derecedir. Olucak Mahallesi’nde 
yapmış olduğumuz alt ve üst yapıları göstermek üzere basın 
mensuplarımızı bu mahallemize davet etmiştik. Burada bir ba-
sın mensubumuz Milletvekilimiz Kemalettin Yılmaz ile ilgili 
bir soru sormuştu. Ben cevaben şöyle söylemiştim. “Ben Sayın 
Milletvekilimiz Kemalettin Yılmaz’a bir mektup yazarak yap-
tığımız 31 mahalledeki alt ve üst yapıyı göstermek istediğimi 
yine kendisinden de partilerinin Belediye’de söz sahibi olduğu 
1999–2004 yılları arasında hangi mahallede, sokakta, cadde-
de, bulvarda kış şartlarına dayanıklı beton parke ya da sıcak 
asfalt yol yaptıklarını göstermesini istiyorum, istediği tarih ve 

saat de istediği yerde hazır olacağımı mektubumda ifade et-
miştim. Çağrıma cevap alamadım. Ey basın mensupları bu ko-
nuda sizlerin aracı olmasını istiyorum. Sizlerin hakemliğinde 
yine çağrımı yeniliyorum. Eğer ben kendi partileri döneminde 
yapılan beton parke yolun 20 katını yapmamışsam bu işi bı-
rakacağım. Sizlerin kanalıyla yine kendisinden yer, tarih, saat 
bekliyorum. Belki kendisi çok yoğun olabilir. Ama ben gece 3 
de dahi dese istediği yerde hazır olacağım. Altyapı, üst yapı ile 
ilgili neler yapmışlar sizlerle birlikte göstersinler” demiştim. 
Bu açıklamalarımız basın yayın organlarında yayınlandı an-
cak ben bu çağrıma bir cevap alamadım. Bu çağrımı 3’ncü kez 
yeniliyorum. Ayrı bir iddiada daha bulunuyorum. Partilerinin 
belediyeleri döneminde yaptıkları beton parke yolların 40 katı 
fazlasını yapmamışsam ben bu işi bırakacağım. Aslında 100 
katını da desem abartmış olmam. Çünkü geçmişte yaptıkları 
günü birlik makyaja dayalı yollardı. Afyonkarahisar kış mem-
leketi. Burada Sıcak asfalt, beton parke, yol yapmak lazım gibi 
bir düşünceleri olmadı. Şayet bu düşüncede olsalardı 2011–
2012 kışında Şeyh Şamil Bulvarında, İnönü Caddesi’nde, Ata-
türk Caddesi’nde vs. yerlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmazdı.

 1 Bizim 2012 yılında yaptığımız sıcak asfalt geçmiş 
başkanlarımızın 5 yılda yaptıklarından daha fazladır.    Yani 
bizim 1 yılımız onların 5 yılını geçmiştir.  Bu hizmetimiz el-
bette öncelikli olarak çalışkan, işine bağlı belediye çalışanları-
mızın katkılarıyla olmuştur. Ancak ileri görüşlü vizyonumuz,  
BORÇLANMADAN kurduğumuz asfalt şantiyesi ve yeni 
ekipmanlar sayesinde kalitemiz ve hızımız artmıştır. Sadece 4 
yıl içersinde Fen İşlerimiz için 12 kamyon, 2 asfalt finişeri, 1 
vabıl, 2 silindir, 1 asfalt tamir aracı, 1 asfalt frezesi (asfalt kaz-
ma), 1 dozer, 1 greyder, 1 yükleyici, 1 ekskavatör, 3 adet küçük 
yama silindiri gibi daha buraya yazamadığımız birçok araç ge-
reç ve ekipmanı yol yapmak amacıyla Belediyemize kazandır-

dık. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Göreve başladığımız-
da Belediyemizin asfalt şantiyesi ve finişerinin, silindirlerinin 
hiçbir işe yaramadığını ve hurda olduğunu özellikle bilmenizi 
isterim” dedi.

“HALKIN PARASINI SOKAĞA ATANLAR                   

NASIL HESAP VERECEK”

2013 yılında da sıcak asfalt çalışmalarının devam edece-
ğini ifade eden Başkan Çoban, 5 yıl içerisinde 500 bin tonu 
geçmeyi planladıklarını söyledi.

Başkan Çoban konuşmasına şöyle devam etti. “2013 yı-
lında da sıcak asfalt serme işlerimize devam ederek 5 yıl içer-
sinde 500.000 tonu geçen sıcak asfalt serme işlemini gerçek-
leştireceğiz. Her faaliyetimizde olduğu gibi bu faaliyetimizde 
bir rekor olacak.  Akla şu soru gelebilir. Acaba tablodaki ra-
kamlar gerçeği yansıtıyor mu? Geçmiş dönemlere ait raporlar 
Başkanlarımızın, dönemlerindeki resmi faaliyet raporlarından 
alınmıştır. Bizim dönemimizde asfalt şantiyemizde ayrıca mo-
dern bir kantar da kurulduğu için zaten rakamların gerçekle 
bağdaşması daha inanılır ve kesin hale gelmiştir. Burada yine 
zamanında asfalt şantiyesine ve ekipmanlara yatırım yapılma-
masının cezasını Afyonkarahisar halkının çektiğini görüyoruz. 
%30 dan  fazla asfalt üretiminde tasarruf yapılabileceği halde 
bunu yapmayanların ve Afyon halkının parasını sokağa atan-
ların nasıl hesap vereceklerini merak ediyoruz. 2012 yılında 
satın aldığımız 2012 model Writtgen marka asfalt frezesi ( As-
falt kazıma) sayesinde yollarla ilgili kalitemiz ve hızımız arttığı 
gibi bu makineden çıkan yaklaşık 100.000 ton dolgu malze-
mesi eskiden olduğu gibi hafriyat alanlarına dökülmemiş olup, 
su, kanalizasyon kazılarında, beton parke yol ve kaldırımlarda 
dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır. Böylelikle 1 yılda 700 
bin lira tasarruf sağlanmıştır. Yani 550 bin liraya satın alınan 

ESKİ ASFALT ŞANTİYESİ İLE YENİ ASFALT ÜRETİM 
TESİSİNDE 2011-2012 YILLARI İÇERİSİNDE ÜRETİLEN 

ASFALT MALİYET KARŞILAŞTIRILMASI

ESKİ ASFALT ŞANTİYESİNDE ÜRETİLEN                                 
1 TON ASFALT MALİYETİ   : 135, 00 TL

YENİ ASFALT ÜRETİM TESİSİNDE ÜRETİLEN                                     
1 TON ASFALT MALİYETİ  : 100,00 TL

FARK :  35.00 TL

2011 YILINDA :    70.000 TON

2012 YILINDA :  170.000 TON

TOPLAM :             240.000 TON

 240.000 TON X 35 TL =   8.400.000 TL

ASFALT ÜRETİM TESİSİ TOPLAM MALİYETİ    4.650.000 TL

ARADAKİ FARK 3.750.000 TL  Kâra Geçildi
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bu makine kendisini 1 yılda amorti etmiştir.

    Yine dönemimizde beton parke yol ve kaldırımlar-
da geçmiş dönemleri 4 yılda 7’ye katladığımız görülecek-
tir.  1999–2004 arası gözüken beton parke çalışmaları kaldı-
rımlarla ilgilidir. Bu dönemde yapılmış beton parke yol yok-
tur. Dönemimizde birçok mahalle, Şekerciler Sitesi tamamen 
beton parke yollarla kaplanmış, İkinci Küçük Sanayi Sitemizin 
de % 70 oranında yolu beton parke kaplanmıştır.  2012 yılında 
Kasımpaşa, Kayadibi Mahallesi, Sarıkız Caddesi, Milli Birlik 
Caddesi, Hattat Karahisar Mahallesi tamamen, Esentepe Ma-
hallesi, Veysel Karani, Sahipata Mahalleleri, 2.Küçük Sanayi 
sitesinin bir bölümünde beton parke yol çalışmaları yapılmış-
tır. Yenice, Gazi, Kocatepe, Nazmi Saatçi, Kanlıca mahallele-
rinde kaldırım çalışmaları yapılmıştır.  

      İkinci Dumlupınar Caddesi’nde Belediye Yüntaş Fab-
rikalarında üretilen doğaltaş, renkli ve desenli beton parke, 
led ışıklı parkelerle deneme amaçlı yaptığımız düzenlemede 
büyük ölçüde Halkımızdan övgü almıştır. Bölgemizde ilk defa 
üretilen ve bu caddede kullanılan ürünlerimizi bu caddede kış 
boyunca deneyeceğiz” dedi.

2007-2009 YILLARINDA DOĞALGAZ GEÇEN                 
MAHALLELER;                                    
1)      SAHIPATA MAHALLESİ
2)      VEYSEL KARANİ MAHALLESİ(%80)
3)      HOCA AHMET YESEVİ MAHALLESİ(%80)
4)      YENİCE MAHALLESİ
5)      EŞREFPAŞA MAHALLESİ
6)      BEYAZIT MAHALLESİ
7)      CUMHURIYET MAHALLES İ(%50)
8)      GÜVENEVLER MAHALLESİ
2007-2009 YILLARI ARASI DOĞAL GAZ ABONE 
SAYISI : 5.798 konut
 
2009-2012 YILLARINDA DOĞALGAZ GEÇEN                  
MAHALLELER;
1)      NAZMİ SAATÇİ MAHALLESİ
2)      MARULCU MAHALLESİ
3)      KOCATEPE MAHALLESİ
4)      DUMLUPINAR MAHALLESİ
5)      KARAMAN MAHALLESİ(%80)
6)      HACI NASUH MAHALLESİ(%40)
7)      HACI NUH MAHALLESİ(%40)
8)      GAZİ MAHALLESİ
9)      FATİH MAHALLESİ
10)   SELÇUKLU MAHALLESİ
11)   ESENTEPE MAHALLESİ
12)   KANLICA MAHALLESİ
13)   ÖRNEKEVLER MAHALLESİ
14)   ZAFER MAHALLESİ
15)   SÜMER MAHALLESİ
16)   İSTİKLAL MAHALLESİ
17)   METLİ MAHALLESİ(%30)
2009-2012 YILLARI ARASI DOĞAL GAZ ABONE 
SAYISI  15.660 konut

1. GÖKÇE  MAHALLESİ                                     
2. HACİ NASUH  MAHALLESİ
3. AKSARAYLI  MAHALLESİ
4. HACI NUH  MAHALLESİ
5. HACI CAFER  MAHALLESİ
6. HACI ALİOĞLU MAHALLESİ
7. HACI EYÜP  MAHALLESİ
8. KARAMANOĞLU 
MAHALLESİ
9. GÜNDOĞMUŞ  MAHALLESİ

10. DAİRECEP  MAHALLESİ
11. HAMİDİYE  MAHALLESİ
12. YUNUSEMRE MAHALLESİ
13. YARENLER  MAHALLESİ
14. KARAKATİP  MAHALLESİ
15. BEDRİK  MAHALLESİ
16. DOĞANCI  MAHALLESİ
17. ÇAVUŞBAŞ  MAHALLESİ
18. KARŞIYAKA  MAHALLESİ 
19.  KANLICA  MAHALLESİ

20. MARULCU  MAHALLESİ
21. MECİDİYE  MAHALLESİ
22. NAKİLCİ  MAHALLESİ
23. HACI YAHYA  MAHALLESİ
24. BADEMLİ  MAHALLESİ
25. FAKI PAŞA  MAHALLESİ
26. CUMHURİYET  MAHALLESİ
27. YENİCE  MAHALLESİ
28. OLUCAK MAHALLESİ
29. TAŞPINAR  MAHALLESİ

30. ZAFER  MAHALLESİ
31. İSTİKLAL  MAHALLESİ
32. SÜMER  MAHALLESİ
33. ÖRNEKEVLER  MAHALLESİ
34. GÜVENEVLER  MAHALLESİ
35. HASAN KARAAĞAÇ  
MAHALLESİ
36. TACIAHMET MAHALLESİ

 ALT VE ÜST YAPISI TAMAMLANMIŞ MAHALLELER  (2011 YILI SONUNA KADAR)

2012 YILI İÇERİSİNDE YOL VE KALDIRIMLARI 
DÜZENLENEN MAHALLE VE BULVARLAR

PARKE OLARAK DÜZENLENEN;
1) MİLLİ BİRLİK CADDESİ,
2) 2.DUMLUPINAR CADDESİ,
3) DOĞANCI MAHALLESİ,
4) KAYADİBİ MAHALLESİ,
5) HATTAT KARAHİSAR  MAHALLESİ,
6) KASIMPAŞA  MAHALLESİ,
7) VEYSEL KARANİ  MAHALLESİ,
8) GAZİ MAHALLESİ (KALDIRIMLARI),
9) KOCATEPE MAHALLESİ (KALDIMLARI),
10) 2.KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 2.ETAP,
11) ŞEKERCİLER SİTESİ,
12) KANLICA MAHALLESİ (KALDIRIMLARI %80),
13) SAHİPATA MAHALLESİ(%80),
14) ESENTEPE MAHALLESİ 1.ETAP(%80),
15) NAZMİ SAATÇİ MAHALLESİ(KALDIRIMLARI %80),
 

2012 YILI SATHİ ASFALT OLARAK DÜZENLENEN 
MAHALLLER

1)      YEŞİLYURT MAHALLESİ
2)      OSMANGAZİ MAHALLESİ
3)      ORHANGAZİ MAHALLESİ
4)      ERTUGRULGAZİ MAHALLESİ(%40)
5)      SELÇUKLU MAHALLESİ ( Bir kısmı)

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın, yol, su ve kanali-

zasyon harcamalarında katılım payı alınmaması yönünde 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiği talep vatandaşa 

yaradı. Yasal düzenlemede su ve kanalizasyon harcamalarına katılım 

payının alınmasına devam kararı çıkarken yol harcamalarında katılım 

paylarının alınıp alınmayacağı Belediye Meclisinin yetkisine bırakıl-

mıştı. Afyonkarahisar Belediye Meclisi de yol harcamalarında katılım 

payı alınmamasına karar verdi.

  1981 yılında yürürlüğe giren 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanunu’nda yol, su ve kanalizasyon harcamalarında vatandaştan 

katılım payı alınması şartının getirildiğini hatırlatan Başkan Çoban, 

“Yol, su ve kanalizasyon harcamalarında katılım payının alınmaması 

yönünde Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’a talepte bulunmuş-

tum. Talep ettiğim şekilde TBMM’ye geldi ve ilgili komisyondan bu 

şekilde geçti. Ancak Meclis Genel Kurulu’nda su ve kanalizasyon har-

camalarında katılım paylarının alınması aynen muhafaza edilirken, 

sadece yollarla ilgili ‘Belediye Meclis kararıyla alınır ya da alınmaz’ 

şeklinde düzenleme getirildi. Bizim bugüne kadar yaptığımız yollar 

için katılım payı alma niyetimiz olmadı. Meclis üyelerimizin aldığı bu 

kararla da almayacağız. Su ve kanalizasyon harcamalarından da katı-

lım payı almak istemiyoruz ancak kanuni zorunluluk var” dedi.

Ülkemizin birçok 

şehrinde sık sık 

ulusal basına haber 

konusu olan pek çok 

insanın dert yandığı 

bu sorun, Belediye 

Başkanı Burhanettin 

Çoban’ın talebiyle 

çözülmüş oldu.

Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında gündeme alınan ‘yol harcamaları 

için vatandaştan katılım payı alınıp alınmayacağı’ hakkındaki teklif, meclis 

üyelerinin oy birliğiyle ‘katılım payı alınmaması’ şeklinde kabul edildi.

YOL HARCAMALARI İÇİN 
KATILIM PAYI ALINMAYACAK

 Sit kapsamında olan mahallelerin üç boyutlu lazer uygulamalı 

rölövesinin yapıldığını açıklayan Belediye Başkanı Burhanettin Ço-

ban, yapılan çalışmanın bu mahallelerde yapılacak hizmetlere ışık 

tutacağını söyledi. 

İLKİ, MARDİN’DE İKİNCİSİ AFYONKARAHİSAR’DA

Çalışmanın Boğaziçi İnşaat Müşavirlik A.Ş. (BİMTAŞ) ta-

rafından yapıldığını belirten Başkan Burhanettin Çoban, 1 milyon 

100 bin TL’ye mâl olan çalışmanın 1 milyon TL’sini Afyonkarahisar 

Valiliği’nden aldıklarını, 100 bin TL’sini ise kendilerinin karşıladığını 

söyledi. Bu çalışmayla Sit kapsamında olan mahallelerdeki tüm bina-

ların üç boyutlu lazer uygulamalı rölövesinin yapıldığını kaydeden Baş-

kan Çoban, “Bundan sonra, biz bu mahallelerimizde herhangi bir sokak 

iyileştirmesi yapacağımız zaman her şey elimizin altında hazır olacak. 

Ayrıca bu mahallerimiz sanal gezinti yoluyla incelenebilecek” dedi.

Bu çalışmanın daha önce ilk kez Mardin’de uygulandığını ifade 

eden Başkan Çoban, ikincisinin Afyonkarahisar’da yapıldığını ak-

tardı. Proje içerisinde eski Kasaplar İçi ve Kadınlar Pazarı’nın da yer 

aldığını belirten Başkan Çoban, “BİMTAŞ yetkililerinden, Kasaplar 

İçi ve Kadınlar Pazarı için bir proje önerin dedik. Bedesten’in restore 

edilmesi, Kasaplar içi ve Kadınlar Pazarı’nın yeniden düzenlemesi ve 

sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla bu bölgeye ilginin artacağına ina-

nıyorum. Biz hazırlığını yaptık. Bundan sonra gelecek arkadaşlarımı-

zın plan ve projeyle kaybedecek vakti olmayacak” diye konuştu.

ESKİ MAHALLELERİN 3 BOYUTLU RÖLÖVESİ YAPILDI
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Be-
lediye Başkanı Burhanettin Çoban ve Özel Kalem Müdürü 
Mehmet Savaş tarafından Belediye girişinde karşılandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’i ili-
mizde ve Belediye’de ağırlamaktan büyük mutluluk duydukla-
rını belirten Başkan Çoban, Afyonkarahisar’ın çok eski yıllar-
dan beri Diyanet İşleri görevlilerine saygı gösteren bir il oldu-
ğunu söyledi. Afyonkarahisar’ın hafız yetiştirmede önde gelen 
illerden olduğunu kaydeden Başkan Çoban, il merkezinde, il-
çelerde ve beldelerde eğitimlerin devam ettiğini söyledi. Prof. 
Dr. Mehmet Görmez’in göreve gelmesiyle Afyonkarahisar’ın 
hiçbir köyünde ve mezrasında din görevlisi eksiğinin kalma-
dığını ifade eden Başkan Çoban, bu konudaki minnettarlığını 
da dile getirdi.

TÜM AFYONKARAHİSARLILAR’A                              

SELAM GÖNDERDİ

Sıcak karşılamalarından dolayı Başkan Çoban’a teşekkür 
eden Diyanet İşleri Başkanı Görmez, ziyaret ettiği illerde kapı 
kapı dolaşarak halkı ziyaret etmek istediğini; ancak bu müm-
kün olmadığı için halk nezdinde Vali ve Belediye Başkanlarını 
ziyaret ettiğini kaydetti. Bu amaçla Belediye Başkanı Burha-
nettin Çoban’a yönelik gerçekleştirdiği ziyarette, tüm Afyon-
karahisar halkına selam ve sevgilerini ileten Prof. Dr. Mehmet 
Görmez, Başkan Çoban’a Afyonkarahisarlı siyasetçi ve din 

adamı merhum Kamil Miras’ın isminin, kentte herhangi bir 
yapıya ya da esere verilip verilmediğini sordu. 

Başkan Çoban, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavirliği 
görevinde de bulunan Kamil Miras’ın isminin bir caddede 
ve camide yaşatıldığını kaydetti. Bu durum karşısında mem-
nuniyetini dile getiren Görmez, ilimizde yeni açılan İlahiyat 
Fakültesi’nde Kamil Miras ismiyle bir kütüphane oluşturul-
ması halinde, kendisinin kitap gönderebileceğini söyledi.

Vali İrfan Balkanlıoğlu’nun da katıldığı ziyarette, Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban’a kitaplardan oluşan hediyeler sundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Sandıklı’da düzenlediği İl Müftüleri 
Semineri’ne katılmak üzere ilimize gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Görmez, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ı ziyaret etti.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 
GÖRMEZ’DEN ZİYARET Beldemiz’in konuğu Belediye eski 

Başkanları’ndan Mehmet Sami Hancıoğlu…

1989-1994 yılları arasında Afyonkarahisar’da Belediye 
Başkanlığı yapan Hancıoğlu ile oldukça keyifli bir söyleşi yaptık.  

M. Sami Hancıoğlu ile ticari hayatından, siyasi hayatına, 
Afyonkarahisar’ın geçmişine dair ve geleceğine yönelik dü-
şüncelerinden Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın çalış-
malarına kadar her şeyi konuştuk. 

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın çalışmalarını 
beğeniyle takip ettiğini söyleyen Hancıoğlu, tenkitlere rağ-
men alt yapı hizmetlerine cesaretle girdiğini söyledi. Belediye 
Başkanlığı’nın çok ŞEREFLİ bir makam olduğunu kaydeden 
Hancıoğlu,Afyon halkının teveccühünü kazanmış bir insanın 
Belediye Başkanı olarak minnet borcunu halkına hizmetleri 
ile ödemesi gerektiğini söyledi

BELDEMİZ: Mehmet Sami Hancıoğlu kimdir,  kısaca 
kendinizden bahseder misiniz? Ticarete nasıl atıldınız?...

M. Sami HANCIOĞLU: 1940 yılında Afyonkarahisar’da 
doğdum. Ticaretle uğraşan bir aileden geldim. Gençliğimizin 
büyük bölümünü ticarete verdik.  Aslına bakarsanız, askerden 
sonra babam ticaretle uğraşmama pek sıcak bakmadı. Postane-
nin açtığı sınavı kazandım, PTT’de üç sene memurluk görevin-
de bulundum.  Ticari hayata alışkın olduğumuz için memuriyet-
te yapamadım sonrası istifa ettim….Çok uzun süre nakliyecilik 
yaptım. 

Ticari hayatımda pek çok yeniliği Afyonkarahisar’a ge-
tirme fırsatım oldu.  Afyonkarahisar’da nakliye konusunda 
pek müteahhit yetişmezken Afyonkarahisar’ın nakliye işini 
dışarıdan gelen müteahhitler yaparlardı.  Onların birisinde de 

öncülüğü ben yaptım. Şuhut- Uşak pancar nakliye işini 1966 
yılında ilk kez ihaleye girerek aldım. 15 yıl boyunca Şuhut’tan 
Uşak Şeker Fabrikası’na pancar çektik.  

BELDEMİZ: Kentin ticari hayatının gelişmesine yöne-
lik çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

M. SAMİ HANCIOĞLU: Afyonkarahisar civar ille-
re nazaran biraz daha geri kalmıştı. Eksiklikleri tespit ederek 
yola çıktık. Eskişehir’de sanayi çok gelişmişti. Afyonkarahisar 
niye gelişmesin diyerek sebeplerini araştırdık. Afyonkarahisar 
Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasında çok büyük hiz-
metlerimiz olmuştur. 1970’den sonra Afyonkarahisar Ticaret 
ve Sanayi Odası’nda Yönetim Kurulu’nda ticaret erbablarıyla 
yaptığımız temaslarda  Afyonkarahisar’ın eksiklerini konu-
şarak onları gidermeye çalıştık. Bu işlerde yapılması gereken 
neler varsa onları yapmaya çalıştık. Şu anda Afyonkarahisar’da 
çok güzel gelişmeler var. Afyonkarahisar iyi yolda. 

BELDEMİZ: Yeni nesil işadamlarına tavsiyeleriniz ne-
lerdir?

M: Sami HANCIOĞLU: Afyonkarahisar’ın potansiye-
lini iyi tespit edip, nelerin yapılmasını iyi bilmek gerekir. Ge-
lişen teknolojik imkânlar neticesinde gençleri çok şanslı gö-
rüyorum. Onlar belki bizim gördüklerimizin kat kat fazlasını 
öngörebiliyorlar. Dolayısıyla yeni nesli bizlere nispeten biraz 
daha hırslı görüyorum. Özellikle Zafer Havaalanı’nın açılma-
sı ilimiz için çok büyük bir değerdir.  Afyonkarahisar’ın zaten 
en büyük potansiyeli termal turizmdir. Afyonkarahisar, gelişi-
yor, güzelleşiyor. Potansiyeli 250 bin nüfusu taşıyacak kadar 
büyük. Yeni yerleşim yerleri açmak, ucuz arsa temin etmek 
gerekir. Nakliyecilik yaptığımdan dolayı Türkiye’nin bir çok 
noktasına ulaştım. 

HANCIOĞLU’NDAN BAŞKAN 
ÇOBAN’A TAM DESTEK      

“ALT YAPI 
GERÇEKTEN 

BÜYÜK 
CESARET İSTER”

Röportaj

Şükrü
ÇUBUK
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BELDEMİZ: Siyasete nasıl gir-
diniz?

M. Sami HANCIOIĞLU:1970 
senesinde siyasete girdim.  Adalet 
Partisi’nde 10 yıl süresince Yönetim 
Kurulu Üyeliği yaptım. 1980’de ih-
tilal sonrası siyasi yasaklı oldum.  5 
sene yasaklı kaldım. 1985’te Doğru 
Yol Partisi kuruldu. Burada hizmet 
yapmaya başladım. Arkadaşlarımız 
münasip görerek beni Belediye Baş-
kanlığına aday gösterdiler. Afyon-
karahisarlı da tercihini bizden yana 
kullandı. 

Afyonkarahisar seçmeni siyasi kararlarda son derece ba-
şarılıdır. Bu güne kadar yanlış bir seçim yapmamıştır. Mesela 
Belediye seçimlerinde Afyonkarahisar hep iktidar partisini ka-
zandırmıştır. Bu akıllıca bir politikadır. Afyonlular tarafından 
siyasi iktidarın tercih edilmesi ilimize pek çok hizmetin gel-
mesinin de yolunu açmıştır. Her gelen Belediye Başkanı kendi 
imkânları doğrultusunda Afyonkarahisar’a mutlaka bir şeyler 
yapmaya çalıştı.

BELDEMİZ: Nasıl bir Belediye Başkanlığı süreci yaşa-
dınız?

M. Sami HANCIOĞLU: Benden önceki dönemde 
merhum Erdal Akar Bey’in büyük şansı vardı. Kendisi iktidar 
partisinin Belediye Başkanıydı. Bundan gerektiği kadar isti-
fade edildi veya edilmedi o tartışılır.  Ancak Afyon’a hizmet 
etmiştir. Erdal Bey’in ardından Belediye Başkanlığı’na ben 
seçildim. Bizim partimiz koalisyon ortağıydı. Dolayısıyla ko-
alisyonlardan hizmet almak son derece zordu. 

Ben, ANAP iktidarı zamanında Belediye Başkanı oldum.  
Rahmetli Turgut Özal, Belediye 
seçimlerinde “Belediye Başkan-
larını sandalyeye iple bağlayaca-
ğız,  hizmet alamazsınız, bunlara 
oy vermeyin”  demesine rağmen 
Afyonkarahisarlılar terciğini be-
nim için kullanmıştır. Seçimleri 
kazandık o sırada benden ön-
ceki Belediye Başkanı, iktidar 
ANAP olduğu için “İki ay sonra 
bırakır, kaçar her halde çünkü 
Belediye’nin maddi imkânı yok” 
demişti. 

Tabii biz tüccar bir aileden 
gelmemiz hasebiyle bu eksiklik-

leri gördük. Belediye’nin önündeki imkânları yavaş yavaş açtık 
ve o sayede Afyon’a hizmet edebildiğimiz kadar ettik. Sonra 
1991 seçimlerinde Doğru Yol Partisi iktidara geldi. Süleyman 
Bey’le olan yakınlığımızdan dolayı Afyon’a çok büyük hiz-
metler aldık. Ama o kısa bir dönem oldu. Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı olunca onun yerine geçen Doğru Yol Partisi 
yönetimi Afyonkarahisar’a pekte has evlat gibi bakmadı. Bu-
nun nedeni tartışılır. Yine de pek çok hizmeti yerine getirdik. 

Belediyecilikteki en büyük noksanlardan bir tanesi de 
halkın önündeki engelleri aşmaktır. Mesela Afyon’da hal-
ka ucuz arsa temin etmek çok önemli bir problemdi. Hem 
Afyon’da ucuz yerleşim yerleri açmakla nüfusu çoğaltarak 
devletin belediyelere verdiği paydan biraz daha fazla pay al-
manın önünü açmış oluyoruz. Belediye hizmetleri son derece 
zordur. Başı ağrıyan, insan gece saat iki’de telefon açar, olma-
yacak bir sürü şey söyler. Bunlara katlanmak gerekir. Çünkü 
Belediye Başkanlığı çok ŞEREFLİ bir makam. Afyon halkının 
teveccühünü kazanmış bir insanın Belediye Başkanı olarak 
minnet borcunu halkına hizmetleri ile ödemesi lazım. Bizde 
bunu yapmaya çalıştık.

BELDEMİZ: Belediye Başkanımız Burhanettin 
Çoban’ın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?

M. Sami HANCIOĞLU: Belediye hizmetlerinde 
en riskli hizmet alt yapıdır. Hiçbir Belediye Başkanı ko-
lay kolay alt yapıya girmeyi cesaret edemez. Ben bu yö-
nüyle Burhanettin Bey’i tebrik ediyorum. Afyonkarahisar’ın 
alt yapısına cesaretle başladı. Tüm tenkitlere rağmen bu ce-
saretini yürütüyor. Afyonkarahisar büyükşehir olma yolunda 
emin adımlarla ilerliyor. Bundan sonra da daha iyi olacağını 
düşünüyorum.

Bunun yanında Belediye Başkanımız bir uygulamadan 
dolayı halkın tepkisini aldığı zaman geri adım atıp düzeltme 
yoluna gidiyor yani tepkilere duyarlı. 

Bence bu başarının sembollerinden bir tanesidir. Bunları 
görmesi ve halkla uyum içerisinde olması güzel bir şey. Başka-
nımız başarılı bir yönetim sergiliyor.

BELDEMİZ: En beğendiğimiz çalışması nedir

M. Sami HANCIOĞLU: En büyük başarılarından bir 
tanesi, hükümetin ilimize kazandırabileceği bütün nimetle-
rinden alabildiği kadar istifade etmesine öncülük etmesidir. 
İlimiz bu noktada çok büyük hizmetler almıştır. Afyon bun-
dan dolayı şanslı bir ildir. İktidar partisinin Belediye Başkanı 
olup ta bu kadar hizmeti gerçekleştiremeyen pek çok belediye 
başkanı vardır. 

Burhanettin Bey’in şansı avukatlık mesleğinden gelmesi-
dir. Dolayısıyla avukatlık mesleği de özel sektördür. Ticaretle 
aynı şeydir. Bir bürokratın Belediye Başkanlığına gelmesi ile 
özel sektörde yetişmiş bir insanın Belediye Başkanı olmasının 
bariz farklılıkları vardır. Bu bariz farklılıkları Burhanettin Bey 
gösterebiliyor. 

Çalışmaları arasında Akarçay çok büyük bir proje. Es-
kiden bizler siyasetçilerle alay ederdik. Milletvekili aday-
ları nutuk atarlarken “Kent’e deniz getireceğim” derlerdi.  

Bu safsatadan ileri gitmiyordu. Ancak 
Afyonkarahisar’a hakikaten Akarçay sa-
yesinde denizi getirdiler. 

BELDEMİZ: Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban’ın başkanlığa yeni-
den aday olması halinde seçilme şansı 
sizce nedir?

M. Sami HANCIOĞLU: Burha-
nettin Bey’i şanslı görüyorum. Aslında 
bu seçim, adayların kimliklerine ve siyasi 
konjonktüre bağlı.  O gün neler olacak 
bilmiyorum. Siyasette çok kötü bir gele-
nek var. Siyasetçiler Belediye Başkanları 
ile hiç geçinemezler. Davul belediye baş-
kanlarının sırtındadır, siyasetçi elinde da-
vulun tokmağıyla vurmak ister. Belediye 
Başkanı da bu işlere tepki gösterir. İnşal-
lah önümüzdeki süreçte Afyonkarahisar 

böyle bir ikilemin içerisinde kalmaz, yanlış bir seçim yapmaz. 
Siyasilerin de bütün bu duyguları bir tarafa bırakıp, başarılı be-
lediye başkanlarını desteklemeleri gerekir. 

BELDEMİZ: Milletvekilliği için teklif aldınız mı?...

M. Sami HANCIOĞLU: Milletvekilliği için gönlüm 
olmadı. Çünkü Belediye Başkanlığı 10 tane milletvekilliğine 
bedeldir. Milletvekilliği şerefli bir mevkiidir ancak, Belediye 
Başkanlığı 10 kat daha fazla şereflidir. Çünkü belediye başkan-
larının direkt olarak memlekete hizmet etme imkânı vardır. 
Milletvekilinin elinde hiçbir yetki yok, sadece ufak tefek bütçe 
imkânlarından şehri istifade ettirmeyi sağlarlar. Bence millet-
vekilinin en büyük hizmetlerinden bir tanesi başarılı olabilirse 
tayinlerde bulunduğu şehre kaliteli insan tayin ettirmesidir.  
Nedir bu; iyi bir Vali, iyi bir Emniyet Müdürü, iyi bürokrat… 
Ancak bir Bakan olursa memlekete hizmet edebilir. 

Örneğin, Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel 
Eroğlu’nun Afyonkarahisar’a çok büyük hizmetleri oldu. 
Veysel Bey’in AK Parti iktidarı döneminde görev yaptığı tüm 
mevkilerde son derece başarılı hizmetleri var. Sadece benim 
bulunduğum Sinanpaşa’da belki de 6–7 tane baraj yapıldı. 
Veysel Bey olmasaydı, Afyonkarahisar’ın içme suyu problemi 
20 sene daha çözülemezdi. Veysel Bey, Afyonkarahisar için 
çok büyük bir şanstır. Kendisiyle pek temasım olmasa bile 
gördüğüm kadarıyla Veysel Bey çok mütevazı ve çalışkan bir 
adam. Üstelik siyasete uzak bir kişi.  Yaptığı bütün hizmetle-
ri hiçbir makam, mevkii beklemeden sırf hizmet için yapıyor. 
İlçe ve belde belediyelerin belediye başkanlarıyla görüşmele-
rimde hepsi Veysel Bey’e minnettar. 

BELDEMİZ: Söyleşimize katıldığınız için teşekkür edi-
yoruz.
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Mahalle sakinleriyle aynı tabaktan yemek yiyen Başkan 
Burhanettin Çoban, halkın talep ve önerilerini dinledi. Bele-
diye Başkanı Burhanettin Çoban’ı eşi Emine Çoban da yalnız 
bırakmadı.

“1999–2004 DÖNEMİ KARA BİR DÖNEMDİ”

Toplantının açılış konuşmasını Ertuğrulgazi Mahallesi 
Muhtarı Ahmet Koçak yaptı. Belediye’nin bu dönem Afyon-
karahisarlılar için adeta bir aile yuvası haline geldiğini ifade 
eden Muhtar Koçak, 1999 -2004 yılları arasının ise Afyonka-
rahisar için kara bir dönem olduğunu söyledi.

1999–2004 Belediye Başkanlığı döneminin Afyon-
karahisarlılar açısından talihsiz bir dönem olduğunu ifade 
eden Mahalle Muhtarı Ahmet Koçak, “1999 yılından bu 
tarafa Ertuğrul Gazi Mahallesi’nin muhtarlığını yapmakta-
yım. Görev sürem boyunca üç Belediye Başkanıyla çalışma 
fırsatı buldum. Muhtarlığımın ilk dönemi yani 1999 yılın-
dan 2004   yılına kadar, ‘belediye kapısın-
da  Afyonkarahisarlılar’a hakaret etmeler, 
merdivenlerde insan dövmeler, Başkanlık 
Makamı’nda Afyonkarahisarlılar’a hakaret 
etmeler ne ararsanız vardı. O dönem ma-
hallemizin yollarına malzeme talep ettikçe 
bizlere “Uydukent, uydurukkent, Uydu-
kent, çamurkent” şeklinde davranışlarda 
bulunuluyordu.  Kısaca 1999-2004 yılları 
Afyonkarahisar için kara bir dönemdi. 
Velhasıl böylece bir 5 yıl geçirdik. Sonra 
seçim oldu Belediye Başkanı’nı değiştir-
dik.” dedi.

“BAŞKANIM HER TÜRLÜ GÖRÜŞE AÇIKTIR”

Bir sonraki dönem olan 2004–2009 yıllarıyla ilgili de 
değerlendirme yapan Muhtar Koçak; “Hizmetlerinden dola-
yı dönemin Belediye Başkanı’na teşekkür ederiz. O dönem de 
böyle bir toplantı gerçekleştirmiştik. Hanım kardeşlerim Bele-
diye Başkanı’nı görünce mütevazı bir insan zannettiler. Kapının 
önünde beklediler. Bir vatandaş olarak Belediye Başkanı’na ta-
leplerini ilettiler. O kardeşlerimiz deprem evlerinde ikamet edi-
yorlardı. Sayın Belediye Başkanımız onların taleplerine cevap 
vermek yerine “Evleriniz yıkıldı da mı, siz deprem evi yaptırdı-
nız” diyerekten onlara hakarette bulundu” dedi.

Bu dönem ise Belediye’nin Afyonkarahisarlılar’ın aile 
yuvası haline geldiğine dikkat çeken Mahalle Muhtarı Ahmet 
Koçak, “Başkanım her türlü görüşe açıktır. Bayram havasında 
başlayan toplantının yine bayram havasında sona ermesini te-
menni ediyorum. Bizleri kırmayarak davetimize katıldığı için 
Başkanımıza sizler adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“HALKIMIZI ÖNEMSİYORUZ”

Her 15 günde ya da ayda bir kez, mahalle 
toplantıları düzenlediklerini belirten Başkan Bur-
hanettin Çoban ise yemekli olarak düzenlenen bu 
toplantılarda, vatandaşlarla beraber aynı tastan 
çorba içip, aynı tabaktan yemek yediklerini söyle-
di. Toplantılara sadece kendisinin değil eşi Emine 
Çoban’ın da katıldığı kaydeden Başkan Çoban, 
halkla iç içe oldukları bu toplantılarda, mahal-
le halkının tüm sıkıntılarını dinlediklerini ifade 
etti.  Toplantıları, hem görev ve sorumluk bilin-
ciyle hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatıyla yaptıklarını dile getiren Başkan Burha-
nettin Çoban, “Başbakanımız bize, ‘Kapınız her zaman vatan-
daşlara açık olacak. Sürekli halkın arasında olacaksınız. Halkın 
size gelmesini beklemeyeceksiniz. Sadece zenginlerin sofra-
sında yemek yemeyecek, bilakis halkınızla beraber olarak, 
onlarla birlikte yemek yiyeceksiniz’ diye talimat veriyor. Bil-
diğiniz gibi kendisi de İstanbul Belediye Başkanı iken, Rama-
zan ayında 30 gün boyunca 5 yıldız otellerde şaşalı sofralarda 
değil, çat kapı girdiği gariban evlerinde yemek yemiş bir insan. 
Şimdi ise iftarına ortak olduğu insanların duasıyla bu ülkenin 
Başbakanı olarak ülkemizi idare ediyor. Bizleri zenginlerin al-
kışları değil, halkımızın duası ayakta tutuyor. Bu yüzden hal-
kımızı önemsiyoruz ve bu yüzden halkımızla beraberiz” dedi.

“ALT VE ÜSTYAPI SORUNLARINA                     

NEŞTER VURDUK”

Belediye hizmetleriyle ilgili mahalle halkına bilgi ve-
ren Başkan Çoban, “ Belediye Başkanlığı görevimizde dört 
yılımızı doldurmak üzereyiz. Geriye baktığımızda gerçekten 
çok önemli ve çok güzel çalışmalara imza attık. Çünkü biz, se-
çimlere Afyonkarahisar’da ilk kez projelerimizle girdik. Daha 
önce hiçbir dönem, hiçbir siyasi partinin adayı ‘seçilirsem 

şunu yapacağım’ şeklinde projeler demetiyle halkımızın kar-
şısına çıkmadı. Allah’a şükür vaatlerimizin yüzde 80’inden faz-
lasını yerine getirdik. Hatta vaat etmediğimiz şeyleri de yaptık 
ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu dönem mahallelerin altyapı ve üstyapı sorunlarına 
neşter vurduklarını belirten Başkan Çoban, ancak 100–200 
yıllık geçmişe sahip eski mahallerin birçoğunun, hala altyapı 
ve üstyapı sorunlarından muzdarip olduğunu kaydetti. İlimiz-
de 22 tane eski mahalle olduğunu kaydeden Başkan Burhanet-
tin Çoban, bu mahallelerden 4’ünün alt ve üstyapısı tamam-
ladıklarını söyledi. 2013 yılında geriye kalan 18 mahallenin 
de alt ve üstyapısını tamamlayacaklarını açıklayan Başkan 
Çoban, Nisan ayında çalışmalara başlayacaklarını ifade etti. 
Göreve geldiklerinde, 15–30 ve 40 yıllık geçmişi olup ta asfaltı 
olmayan mahallelerle karşılaştıklarını dile getiren Başkan Ço-
ban, bu durumda olan mahallelerin ilk kez bu dönem asfaltla 
tanıştığını belirtti.

“2014 SONUNDA TOZLU VE                                   

ÇAMURLU YOL KALMAYACAK”

Türkiye’nin en güzel asfalt şantiyesini ilimize kurarak, 
araç ve ekipmanlarını güçlendirerek, asfaltlama ça-
lışmalarında çok büyük hamle yaptıklarını belir-
ten Başkan Çoban, özellikle 2012 yılında müthiş 
bir asfaltlama çalışması yaptıklarını söyledi. Beton 
parke çalışmalarında da rekora imza attıklarını dile 
getiren Başkan Çoban, 2014 yılı sonu itibariyle 
Afyonkarahisar’ın hiçbir mahallesinde, hiçbir soka-
ğında tozlu ve çamurlu yol bırakmayacaklarını açık-
ladı.

Toplantıya, Özel Kalem Müdürü Mehmet Sa-
vaş, Başkanlık Danışmanı Abdülkerim Çalışkan, 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E. Emel Sarlık, Yardım 
Birim Sorumlusu Mesut Akkaş ve çok sayıda mahalle 
sakini katıldı.

“BİZİ, ZENGİNLERİN ALKIŞLARI DEĞİL, 

HALKIMIZIN DUASI AYAKTA TUTUYOR”
Göreve geldiği günden 
bu yana sık sık mahalle 

toplantıları düzenleyerek, 
vatandaşlarla birlikte olmayı 
ve sorunları yerinde görmeyi 
kendine şiar edinen Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban, 

Ertuğrulgazi Mahallesi 
halkıyla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Ertuğrul Gazi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
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Şehir merkezinin en önemli arterlerinden biri olan Şeyh 
Şamil Bulvarı’nda hizmete giren Akaryakıt ve LPG İstasyonu 
Afyonkarahisarlılar’a hizmet vermeye başladı.  Kaliteli hizmetin 
yanı sıra müşteri memnuniyetinin birinci planda tutulduğu Akar-
yakıt ve LPG İstasyonu, konukların büyük beğenisini topladı.

“AFYONKARAHİSAR’A HİZMET ETMENİN 

GURURUNU YAŞIYORUZ”

Açılış töreninde ilk konuşmayı yapan İpragaz-Oto-
gaz Satış Müdürü Hakan Çelik, YÜNTAŞ A.Ş aracılığıyla 
Afyonkarahisar’a hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını söy-
ledi. Akaryakıt ve LPG sektörünün, hizmet sektörleri arasında 
yer aldığını belirten Satış Müdürü Hakan Çelik, Türkiye Pet-
rolleri ve İpragaz’ın hizmet sek-
töründe farklılaşmayı şiar edin-
miş iki şirket olduğunu kaydetti. 
İpragaz’ın markalaşmış bir şirket 
olduğunu ifade eden Hakan 
Çelik, bu markalaşmanın yeni-
likçilikten kaynaklandığını dile 
getirdi. Bu bakış açısıyla Türkiye 
Petrolleri ile birlikte Afyonka-
rahisar halkına yeni hizmetler 
sunacaklarını vurgulayan Çelik, 

kendilerine bu fırsatı veren Belediye Başkanı Burhanettin Ço-
ban ve YÜNTAŞ. A.Ş yöneticilerine teşekkür etti.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye Petrolleri’nin 
hizmet kalitesine dikkat çe-
ken Türkiye Petrolleri Petrol 
Dağıtım A.Ş. Genel Müdü-
rü Harun Şahbaz ise Türki-
ye Petrolleri’nin 2012 yılı-
nın üçüncü çeyreği itibariyle 
Türkiye’de faaliyette bulunan 
50’ye yakın akaryakıt dağıtım 
firması arasında en büyük 6 fir-
madan biri olduğunu kaydetti. 

Türkiye Petrolleri’nin yüzde 100 kamu sermayesiyle kurulan 
tek akaryakıt firması olduğunu belirten Genel Müdürü Ha-
run Şahbaz, 170 akaryakıt istasyonu, toptan ve perakende 
satışlarıyla halkın büyük teveccühünü kazandıklarını söyledi. 
Şahbaz, kamu sermayesiyle kurulmuş olmanın verdiği sorum-
luğun her zaman farkında olduklarını ve hizmet noktasında 
bunu gösterdiklerini ifade etti.

“BİRLİKTELİĞİMİZ ARTARAK DEVAM ETSİN”

Türkiye Petrolleri ile YÜNTAŞ arasındaki işbirliği neti-
cesinde 2010 yılının Temmuz ayında YÜNTAŞ 1 Akaryakıt 
İstasyonu’nu faaliyet geçirdiklerini hatırlatan Şahbaz, “İki 
kamu kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu bu birlikte-

lik zaman içerisinde Afyonkarahisar halkından 
büyük teveccüh gördü. Bu teveccühe karşı-
lık olarak, Belediye Başkanımız Burhanettin 
Çoban’ın girişimleri, ikinci istasyonun hayata 
geçtirilmesine vesile oldu. O nedenle bu ya-
tırımın hayata geçmesine katkı sağlayan başta 
Afyonkarahisar halkı olmak üzere, Başkan Bur-
hanettin Çoban’a, YÜNTAŞ A.Ş. Genel Müdü-
rü Mehmet Sarlık’a ve İpragaz’a şükranlarımı 
sunuyorum. Umarım bu birliktelik artarak de-
vam eder” dedi.

“EKMEKTE HESAP KİTAP YOKTU”

Görevi devir aldıkla-
rı 2009 yılında, Yüntaş’ın 
kaplıca işletmeleri hariç ta-
mamen zarar eden bir şirket 
olduğunu belirten Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban 
ise akıllı politikalar sayesin-
de Afyonkarahisar’da en çok 
prim ödeyen ve en çok istih-
dam sağlayan bir şirket hali-
ne getirdiklerini ifade etti.

2009 yılı itibariyle Yüntaş ekmek fiyatlarını 60 kuruştan 
45 kuruşa indirmelerine rağmen aylık 15 bin lira kâr etmeye 
başladığını aktaran Başkan Çoban, “2009 yılında göreve baş-
ladığımızda şirketimizin bir takım işletmeleri vardı. Kaplıca 
işletmesi hariç, hemen hemen her işletmemiz zarar ediyordu. 
2009 yılında Ekmek Fabrikamızla ilgili dönemin genel müdü-
rünü yanıma çağırdığımda kendisine bir ekmeğin kaç paraya 
mâl olduğunu sordum, bilmediğini söyledi. Peki, siz aylık gelir 
gider tutmuyor musunuz dediğimde “Yok efendim tutmuyo-
ruz” şeklinde cevap aldım. Ekmek fabrikasında hiçbir hesap, 
kitap yoktu. Derhal o ekmek fabrikamızı özelleştirdim. Ekme-

ği 2009 yılında 45 kuruşa indirdik üstelik aylık 15 bin lira kâr 
etmeye başladık. Yine bir petrol istasyonumuz kiraya verilmiş-
ti ancak sıkıntılar vardı. Orayı devir almak zorunda kalmıştık, 
hamdolsun 2010 yılı Temmuz ayından bu tarafa oradan da kâr 
ediyoruz. 2011 yılı itibariyle tarihinde ilk defa  Yüntaş Şirketi, 
Afyonkarahisar’ın en çok istihdam sağlayan ve  en çok sigorta 
primi ödeyen şirketi olarak birincilik ödülünü aldı. Bu ödülü 
de bırakmaya niyetimiz yok. Yüntaş Şirketimiz bundan sonra 
bu tür ödülleri almaya devam edecek” dedi.

“ÖZ SERMAYEMİZLE TESİSİ KURDUK”

Yaklaşık 700 bin liraya mal olan Akaryakıt İstasyonu’nu 
borçlanmadan, kredi kullanmadan, sadece öz kaynaklarla ili-
mize kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduğunu ifade 
eden Başkan Çoban konuşmasına şöyle devam etti: “Üzerinde 
bulunduğumuz Şeyh Şamil Bulvarı’nda hiçbir petrol istasyonu 
yoktu. Bu konuda gerekli imar tadilatları, arsa tahsisleri yapıl-
dı. Yüntaş’a burayı ihaleyle verdik. Tabi önümüzde iki seçenek 
vardı.  Birinci seçenek, tamamını burayı bir petrol şirketine 
yaptırıp, hiçbir para harcamadan kurdeleyi kesebilirdik. Bunu 
yapmadık. Kendi öz kasamızdan, öz sermayemizden buraya 
yaklaşık 700 bin lira harcayarak hiç borçlanmadan, kredi kul-
lanmadan istasyonumuzu açtık. Birinci seçeneği seçtiğimiz 
takdirde petrol şirketleri promosyon olarak burayı yapıyorlar. 

Bize Türkiye Petrolleri 
faizsiz olarak 500 bin do-
lar kredi çıkardı. Parayı 
alıp o parayla da istas-
yonumuzu yapabilirdik. 
Bu durumda Türkiye 
Petrolleri’nin verdiği 
akaryakıta ki kâr marjları 
ciddi oranda düşüyordu. 
Şirketimizi ve böyle bir 
yüke sokmak istemedik. 
Öz sermayemizle kredi 
kullanmadan bu tesisi 
hizmete açtık” dedi.

Kaplıca işletmesi hariç, 2009 yılına kadar zarar eden bir konumdan, akıllı politikalar sayesinde tüm işletmeleriyle kâr 
eden bir şirket haline gelen Yüntaş, ikinci Akaryakıt ve LPG İstasyonu’nu Afyonkarahisarlılar’ın hizmetine sundu.

 YÜNTAŞ TP 2’YE GÖRKEMLİ AÇILIŞ
Afyonkarahisar Belediyesi’nin 
sahibi olduğu Yüntaş A.Ş. 
tarafından yapımı tamamlanarak 
hizmete giren Yüntaş TP 2 
Akaryakıt ve LPG İstasyonu’nun 
açılışı görkemli bir törenle yapıldı. 
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 BAŞKAN’DAN ÜÇÜNCÜ İSTASYON MÜJDESİ

Yüntaş’a ait üçüncü bir akaryakıt istasyonunu daha ilimi-
ze kazandıracaklarını ifade eden Başkan Çoban bu konuda ça-
lışmaların devam ettiğini söyledi. Türkiye Petrolleri’ni tercih 
etmelerindeki nedenleri de sıralayan Başkan Çoban; Türkiye 
Petrolleri’nin  yüzde yüz kamuya ait bir şirket olduğunu ve ka-
liteli hizmetin yanı sıra kaliteli ürün satışı yapıldığını ifade etti. 
İstasyonun kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Baş-
kan Burhanettin Çoban; “Bize her türlü desteği veren Muhte-
rem hemşerimiz TPO Genel Müdürü Mehmet Uysal Bey’e, 
Türkiye Petrollerinin başta Genel Müdürü olmak üzere bölge 
ve satış yetkililerine, İpragaz yetkililerine teşekkür ediyorum. 
Tesisimizin  ilimiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyo-
rum” dedi.

 AKILLI VE KÂRLI YATIRIMLAR YAPILIYOR

YÜNTAŞ 2 Akaryakıt İstasyonu’nun Afyonkarahisar’a 
hayırlı olmasını temenni eden Vali İrfan Balkanlıoğlu da akar-
yakıt sektöründe kontrol mekanizmasının gerekliliğine dikkat 
çekti. Vali Balkanlıoğlu, “Bütün dağıtım şirketleri, kendi güve-
nilirlikleri ve saygınlıkları bakımından denetime büyük önem 
vermesi gerekir. Türkiye Petrolleri, devlete ait bir şirket ve sıkı 
bir denetime tabi tutuluyor. Belediyemizin Şirketi de aynı ti-
tizliği gösteriyor” diye konuştu. Kamu şirketlerinin başında, 
akıllı, basiretli ve dürüst idareciler olduğu zaman bu şirketle-
rin devletin sırtında kambur olmaktan çıktığını kaydeden Vali 
Balkanlıoğlu, YÜNTAŞ A.Ş.’yi akıllı ve kârlı yatırımlarla en 
çok sigortalı çalıştıran bir şirket haline getiren Belediye Başka-
nı Burhanettin Çoban’ı tebrik etti. Dualarla açılan Akaryakıt 

İstasyonun açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri tesisin ili-
mize hayırlı olmasını diledi.

Açılışa Vali İrfan Balkanlıoğlu’nun yanı sıra AKÜ Rektö-
rü Prof. Dr. Mustafa Solak, İl Jandarma Komutanı Jandarma 
Albay Okçin Akşit, Emniyet Müdürü Mustafa Uçkan, Polis 
Okulu Müdürü Müjdat Karagöz, İl Genel Meclisi Başkanı Sa-
lih Sel, AK Parti İl Başkanı Mehmet Zeybek, Defterdar Mus-
tafa Ceylan, Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş. Genel Mü-
dürü Harun Şahbaz, İpragaz-Otogaz Satış Müdürü Hakan Çe-
lik, işadamları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, mahalle 
muhtarları, belediye çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Alt ve üstyapı yatırımları başta olmak üzere, eğitim, 
kültür ve sosyal alanda birçok önemli çalışmaya 
imza atan Afyonkarahisar Belediyesi, bu kez sağlık 

alanında, Türkiye’de ilk olacak bir çalışmaya öncülük edecek. 
Belediye Meclisi’nin 2012 yılı Kasım ayında yapılan toplantı-
sında, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne 25 yıllığına tahsis edilen 
Uydukent İş Merkezi’nin en üst katı, Sağlıklı Yaşam Merkezi 
ve Gebe Okulu olarak hizmet verecek.

MÜJDELİ HABERİ BAŞKAN ÇOBAN AÇIKLADI

Halk Sağlığı Müdürü Dr.Lütfi Akgün ile yaklaşık 500 
metrekarelik alanının tahsisi için protokol imzalayan Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban, müjdeli haberi Afyonkarahisar 
halkıyla paylaştı. Uydukent İş Merkezi’nin üst katında hizmet 
verecek olan Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin Türkiye’de bir ilk ola-
cağını açıklayan Başkan Burhanettin Çoban, yine aynı katta 
hizmet verecek olan Gebe Okulu’nun ise Afyonkarahisar’da 
ilk olacağını söyledi.

Sağlıklı Yaşam 
Merkezi’nde, insanla-
rın sağlıklı yaşama ka-
vuşması için her türlü 
aktivitenin yapılacağını 
belirten Başkan Çoban, 
Gebe Okulu sayesinde 
de Afyonkarahisar’da 
ortalamanın üzerin-
de olan sezaryenle 

doğumun azalacağını ümit 
ettiğini ifade etti.  “Afyonka-
rahisar sağlıklı bir kent ha-
line gelecek” diyen Başkan 
Çoban, biri Türkiye’de ilk, 
diğeri Afyonkarahisar’da ilk 
olacak iki önemli çalışmayı 
hayata geçiren Halk Sağlığı 
Müdürlüğü’ne ve personelle-
rine teşekkür etti.

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ VERİLECEK

Sağlık Bakanlığı’nın politikaları doğrultusunda, koru-
yucu sağlık hizmetlerinin verilmesi ve insanların sağlığının 
korunması yönünde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını 
kaydeden Halk Sağlığı Müdürü Dr.Lütfi Akgün, “Sağlıklı Ya-
şam Merkezi ve Gebe Okulu için Uydukent İş Merkezi’ndeki 
bu yerin tahsisi bizim için çok önemliydi. Bu konuda Belediye 
Başkanımıza, bize gösterdiği destek ve yardımdan dolayı te-
şekkür ediyorum” dedi.

Merkezin ve okulun işleyişi hakkında bilgi veren Dr. 
Akgün, “Gebe Okulu’nda normal doğumun bebek ve anne-
lere sağlayacağı faydalar anlatılacak. Annelikle ilgili eğitimler 
verilecek. Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde ise sağlıklı beslenme, 
zayıflama ve şeker hastalığı tedavileri yapılacak. Tansiyon ve 
kalp hastalarına fiziksel aktivite ve egzersizler önerilecek. Yani 
genel anlamda, insan sağlığının korunmasına yönelik koruyu-
cu sağlık hizmetleri verilecek” ifadelerini kullandı.

Sağlıklı Yaşam 

Merkezi; Türkiye’de 

ilk, Gebe Okulu ise 

Afyonkarahisar’da 

ilk olacak. BELEDİYE’DEN TOPLUM 
SAĞLIĞINA BÜYÜK DESTEK

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yaptırılan Uydukent İş Merkezi’nin en üst katı, Belediye Meclisi kararıyla 

Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Gebe Okulu olarak kullanılmak üzere, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne tahsis edildi.
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Site Sorumlusu Haydar Kaya, bölge esnafı adına hizmet-
lerinden dolayı Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve ekibi-
ne teşekkür etti. Altyapı sorunlarının ortadan kalktığını ifade 
eden Haydar Kaya, “Doğalgaz hattı geçer geçmez sağ olsun 
Başkanımızın talimatıyla sitemize ilk olarak yağmur suyu hattı 
döşendi. Yollara kaplanan parke taşıyla sayesinde Lokumcular 
Sitesi’ne yakışır bir görünüm ortaya çıktı. Kış aylarında yağ-
mur suyu birikimlerinden, yaz aylarında ise özellikle bölgenin 
gıda sitesi olması hasebiyle toz bulutundan muzdariptik. Es-
nafımız adına Başkanımıza ve ekibine şükranlarımızı sunuyo-
rum” diye konuştu.

“HAYIRLI OLSUN”

Şekerciler Sitesine yapılan hizmetin esnaf ve tüccarlara 
hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Burhanettin Çoban 
ise, “Lokumcular Sitesi’nde bir yağmur suyu bir de yol sıkıntısı 
vardı. Yağmur suyu işlemlerinin hemen ardından doğalgaz şir-

keti gerekli çalışmayı yaptı. Biz de Beledi-
ye olarak siteye yaklaşık 10 bin metrekare 
parke taşı döşedik, bunun yanında asfalt 
olan bağlantı yollarının bakımlarını yaptık. 
Bildiğiniz gibi bizler bir yere girdiğimiz 
zaman bölgenin bir cadde ya da sokağına 
girmiyoruz. Nasıl mahallelerimizi yaptıy-
sak sitelerimizi de bu şekilde komple ele 
alıyoruz. Lokumcular Sitesi de bu şekilde 
biten sitelerimiz arasında yer aldı. Yapılan 
hizmetin Lokumcular Sitesi esnaf ve tüc-
carlarına hayırlar getirmesini temenni edi-
yorum” dedi.

Vali İrfan Balkanlıoğlu, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclisi Başkanı 
Salih Sel, AK Parti İl Başkanı Mehmet Zeybek, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Şehitoğlu, 
Başkan Yardımcısı Sabri Demirkapu, Lokumcular Sitesi’nde yapılan çalışmaları inceledi. 

LOKUMCULAR SİTESİ ALT VE 
ÜST YAPISI TAMAMLANDI

Afyonkarahisar Belediyesi’nin alt ve üstyapıda başlattığı seferberlikten nasibini alan 

Lokumcular Sitesi’ne yağmur suyu hattı döşendi ve yolları tamamen parkeyle kaplandı. 

Milli Birlik, Bankalar, Kurtuluş, 
Ambaryolu, İnönü ve Atatürk caddeleri-
nin kaldırımlarını da tamamen yenileye-
ceklerini kaydeden Başkan Çoban, Ka-
raman Mahallesi’nde ilk örnekleri kulla-
nılan boya gerektirmeyen bordürleri bu 
caddelerde kullanacaklarını söyledi. 

Bordürleri, kaldırım kenarlarına 
park yapımını engelleyecek şekilde dö-
şeyeceklerini açıklayan Başkan Çoban, 
bu konuda dizayn çalışmalarının devam 
ettiğini belirtti. 

YÜNTAŞ A.Ş’nin Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 
Doğaltaş Fabrikası ve Dekoratif Parke ve Bordür Fabrikası’nda 
üretilen parke ve bordürlerin ilk örnekleri, cadde ve sokakları 
süslemeye başladı. 

Dekoratif Parke ve Bordür Fabrikası’nda üretilen çeşitli 
renk ve desenlere sahip yüksek kaliteli parkelerin ilk örnekle-
ri; led ışıklı parke ve görme engelliler için özel olarak üretilen 
parkeler Dumlupınar 2. Cadde’de kullanıldı.

Yoğun bir şekilde çalışan fabrikada üretilen bordürlerin 
ilk örnekleri ise Karaman Mahallesi Meltem Caddesi’nde kal-
dırım kenarlarında kullanıldı. Boya gerektirmeyecek şekilde 
üretilen bordürler, caddeye ayrı bir renk katarken, vatandaş-
ların da büyük beğenisini topladı. Renkli ve desenli parkelerle 
görme engelliler için özel olarak üretilen parkelerin de döşen-
diği caddedeki çalışmaları Belediye Başkanı Burhanettin Ço-
ban yerinde inceledi.

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 
BOYA GEREKTİRMEYEN BORDÜR ÜRETTİ

Afyonkarahisar Belediyesi Şirketi YÜNTAŞ A.Ş. tarafından üretilen ‘boya gerektirmeyen renkli 

bordürlerin’ ilk örnekleri deneme amaçlı Karaman Mahallesi Meltem Caddesi’nde uygulandı. 

DUMLUPINAR VE DERVİŞPAŞA’NIN KADIRIMLARI YAPILACAK
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, yüzde 80’nin de kaldırım bulunmayan Dumlupınar 

ve Dervişpaşa Mahalleleri’nin tüm kaldırımları 2013 yılında yapacaklarını açıkladı. 
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Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın göreve gelmesi 
ile Türkiye’de birçok alanda ilklere imza atan Afyonkarahisar 
Belediyesi, bu kez de ürettiği asfaltta bir ilke imza attı. Önce 
Asfalt Üretim Tesisi’ni yenileyen, daha sonra asfaltla ilgili araç 
ve donanımlarını değiştiren Afyonkarahisar Belediyesi’nin bu 
yenilenme ve değişimden sonra ürettiği asfalt, kalite bazında 
Türk Standartları Enstitüsü’nce belgelendi. Afyonkarahisar 
Belediyesi, aldığı bu TSE belgesi ile asfalt üretiminde de örnek 
bir kurum olduğunu gösterdi. 

“TÜRKİYE’DE BİR İLKE İMZA ATTIK”

Afyonkarahisar Belediyesi’nin TSE’den bu belgeyi alan 
ilk il belediyesi olduğunu belirten Belediye Başkanı Burha-
nettin Çoban, “Asfalt tesisi ve ekipmanları için yaptığımız 
yatırımların karşılığını kaliteli asfalt üreterek aldık ve bunu da 
tescilledik. İzbeton ve İsfalt’dan sonra Türkiye’de bu belgeyi 
alan ilk belediye olduk” dedi.

Belgeyi alma konu-
sunda yapılan girişim-
ler hakkında da veren 
Başkan Çoban, “TSE belgesini almak zor bir 
aşamaydı. 2012 yılı Nisan ayından bu tarafa bu takibi yapı-
yorduk. Sürekli TSE yetkilileri hem asfalt tesisimizi, hem la-
boratuarımızı, hem de ürettiğimiz asfaltı sürekli takip ettiler. 
Tüm inceleme ve araştırmayı yaptıktan sonra kalitemizi, stan-
dardımızı, tesislerimizi ve laboratuarımızı tescil ettiler. Ancak 
bu belgeyi almakla işimiz bitmiyor. Her üç ayda bir yetkililer 
hem tesisimizi, hem de ürettiğimiz asfalt kontrol edecekler. 
Bu belgedeki devamlılığımızı sağlamak için zaten dikkatliyiz, 
dikkatli olmaya da mecburuz” diye konuştu. 

“SOĞUK ASFALT ÜRETECEĞİZ”

Afyonkarahisar Belediyesi olarak yine ilk defa tesislerde 
soğuk asfalt üretimi yapacaklarını dile getiren Başkan Çoban, 
“Biliyorsunuz Afyonkarahisar bir kış memleketi. Dolayısıyla 
kışın, özellikle sathi kaplama olarak yapılan asfaltlar önemli 
derecede hasar görüyor. Biz şimdiye kadar bu tür hasar gö-
ren yollarımızı yama yaparken, rotmix denilen malzeme kul-
lanıyorduk. Bu da özel bir asfalt malzemesinin sıcak asfaltla 
karışımından oluşuyordu. Bu yıl ilk defa asfalt tesislerimizde 
ürettiğimiz soğuk asfalta özel bir takım kimyasal maddeleri 
karıştırarak, rotmix denilen yama malzemesinden çok daha 
kaliteli ve uzun ömürlü bir asfaltı üretmeye başlayacağız. Bu-
nunla ilgili çalışmalarımızı yaptık” ifadelerini kullandı. 

KALİTESİ TESCİLLENDİ
ASFALTIMIZIN

Afyonkarahisar Belediyesi, ürettiği asfalta “Türk Standartlarına 
Uygunluk Belgesi” almayı hak kazanan ilk il Belediyesi oldu.

İSBAK (İstanbul Ulaşım Haberleşme ve Güvenlik 
Teknolojileri A.Ş.) firması tarafından yapılan saha çalışma-
ları 3 gün sürdü.

3 Gün süren çalışmalar sırasında 32 kavşakta trafik yo-
ğunluğunun olduğu saatlerde trafik sayımı yapıldı. Uzman 
ekipler tarafından tüm yol ağları ve kavşak noktalarında ye-
rinde inceleme ve tespitler yapıldı.

 PROJE 3 AYDA TAMAMLANACAK

Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Demirkapu, Zafer 
Kalkınma Ajansı’nın 50 bin lira destek sağladığı proje için, 
Afyonkarahisar Belediyesi’nin de 65 bin lira eş finansman 
sağladığını belirtti. Başkan Yardımcısı Demirkapu, üç ayda 

tamamlanacak projeyle şehir merkezindeki yaya ve araç yo-
ğunluğunu azaltmayı ve kalıcı çözümler getirmeyi hedefle-
diklerini söyledi.

Projeyle Afyonkarahisar’ın mevcut ulaşım altyapısının 
detaylı bir şekilde incelendiğini kaydeden Demirkapu, şe-
hir içi ulaşımda yaşanan sorunların ve yetersizliklerin tespit 
edilmesine yönelik birçok saha çalışması yapılacağını ifade 
etti.

ULAŞIM FİZİBİLİTESİ PROJESİ’NDE 
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Afyonkarahisar Belediyesi’nin 
Zafer Kalkınma Ajansı–2012 
Yılı Doğrudan Faaliyet Destek 
Programı çerçevesinde hazırladığı 
Afyonkarahisar İl Merkezi Ulaşım 
Fizibilitesi Projesi’nde saha 
çalışmaları tamamlandı. 
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KENTSEL ISITMA SİSTEMİNDE 
AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ
Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınmanın en temel girdisidir. Bir ülkenin yaşam 

standartlarını yükseltebilmesi, o ülkenin ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendi kaynaklarını 

kullanarak sağlamasına bağlıdır. Sürdürülebilir sanayileşme ve kalkınma hedefi de 

ucuz, temiz, sürekli ve güvenli enerji kaynaklarıyla mümkün olabilmektedir. 

AfjEt eski hattı eski boruları

AfjEt Genel Müdürü 
Dr. Yusuf Ulutürk

Dr. Yusuf Ulutürk
AFJET Genel Müdürü
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Yeni yapılan iletim hattı

Gecek Isı Merkezi

Rezervuar geliştirme çalışmaları

Gre-Epoxy boru montaj çalışmaları
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Afyonkarahisar Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü nedeniyle ilimizde yaşayan engelli bireylere 
yönelik program düzenlendi. Belediye Sosyal Tesisleri’nde 
düzenlenen yemekli programda bir araya gelen engelli birey-
ler, birbiriyle sohbet etme ve kaynaşma imkânı buldu.

MESUT YURT’TAN BAŞKAN ÇOBAN’A TEŞEKKÜR

Programa; Belediye Başkan Vekili Mustafa Albay, Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürü Osman Çizmeci, Belediye Baş-
kan Yardımcısı Ayfer Örten, Kent Konseyi Başkanı M. Emin 
Birliktir, Belediye Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş, Kent 
Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Mesut Yurt ve çok sayıda 
engelli katıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi’nin 
engellilere çok büyük yakınlık ve ilgi 
gösterdiğini belirten Engelliler Mecli-
si Başkanı Mesut Yurt, bu yakınlık ve 
ilgiden dolayı Belediye Başkanı Burha-
nettin Çoban’a teşekkür etti. Engelliler 
Meclisi aracılığıyla engellilerin birçok 
sorununu çözüme kavuşturduklarını 
kaydeden Başkan Yurt, erişebilirlik ko-
nusunda hala sıkıntı çektiklerini ve bu 
konu da çözüm beklediklerini ifade etti.

“ENGELSİZLER, ENGELLİLERE ENGEL OLMAMALI”

Programda, tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü’nü kutlayan Kent Konseyi Başkanı M. Emin Birliktir, 
engelsizlerin, engellilerin engellerini kaldırması gerektiğini, 
ancak çoğu zaman bu düşüncenin tam tersinin oluştuğunu 
kaydetti. Özellikle engelli araç park yerlerinin engelli olmayan 
kişiler tarafından gasp edildiğini ifade eden Başkan Birliktir, 
bu konuya hassasiyet gösterilmesini istedi.

Belediye Başkan Vekili Mustafa Albay da engellilerin ya-
şam kalitesinin arttırılması gerektiğine dikkat çekti. İmkânlar 
doğrultusunda engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırma 
gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Vekili Albay, Af-
yonkarahisar Belediyesi olarak, engelli araç dağıtımlarıyla ve 
çeşitli yardımlarla engelli bireylere destek olmaya çalıştıkla-
rını söyledi. Albay, Afyonkarahisar Belediyesi’nin her zaman 
engelli bireylerin yanında olduğunu sözlerine ekledi. 

Engelli vatandaşların hoşça vakit geçirdiği programda, 
Sosyal Hizmetler Uzmanı Merve Avşar tarafından ‘engellilere 
yönelik sağlık hizmetleri’, Çocuk Gelişimi Uzmanı Nagehan 
Karataş tarafından da “Engellilere tanınan sosyal hizmetler” 
konulu sunum yapıldı.

“ENGELLİLERİN 
HER ZAMAN 

YANINDAYIZ”
Afyonkarahisar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlediği 
programda, ilimizde yaşayan engelli bireyleri bir araya getirdi.
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31 ülkeden 182 firmanın stant açtığı Engelsiz Yaşam 
Fuarı’na Afyonkarahisar Belediyesi de katılarak, engelli birey-
lerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi yönünde hayata geçir-
diği projeleri tanıttı. YÜNTAŞ tarafından kurulan Doğaltaş 
Mermer Fabrikası ile Dekoratif Parke ve Bordür Fabrikası’nda 
üretilen taşların yanı sıra engellilerin yaşam kalitesini arttırma-
ya yönelik yapılan çalışmalar diğer belediyeler ve vatandaşlar-
dan yoğun ilgi gördü.

METİN ŞENTÜRK’TEN ÇALIŞMALARA TAM NOT

Afyonkarahisar Belediyesi’nin proje ve çalışmalarını ta-
nıttığı standı, sevilen sanatçı Dünya Engelliler Vakfı Başkanı 
Metin Şentürk de ziyaret etti. Afyonkarahisar Belediyesi’nin 
engellilere yönelik çalışmalarını takdirle karşıladığını belirten 
Metin Şentürk, Yüntaş Dekoratif Parke Fabrikası’nda üretilen 
görme engelli taşlarının üzerinde yürüdü. Belediye’nin çalış-
malarını değerlendiren Şentürk, çalışmalara tam not verdi.

Fuarda ayrıca Afyonkarahisar Belediyesi’nin standı böl-
ge belediyelerin belediye başkanlarının yanı sıra fen işleri mü-
dürleri tarafından da yakın ilgiyle takip edildi. Belediye baş-
kanları özellikle Yüntaş’ın ürettiği taşları inceleyerek bilgi aldı.

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 
ENGELSİZ YAŞAM FUARI’NDA

Doğaltaş fabrika Müdürü Cemalettin Gök ve Dekoratif Parke 

ve Bordür fabrikası teknik Müdürü fevzi Yaman fuarda yer 

alan diğer belediye, firma ve kuruluşların stantlarını gezerek 

engellilere yönelik projeler ve ürünler hakkında bilgi edindi.

Afyonkarahisar Belediyesi, engelli 
bireylerin yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi yönünde hayata 
geçirdiği projeleri tanıtmak amacıyla 
6–9 Aralık tarihleri arasında İstanbul 
Fuar Merkezi’nde düzenlenen 
Engelsiz Yaşam Fuarı’na katıldı.

Vali İrfan Balkanlıoğlu ile işbirliği halinde bu çalışmayı 
yapacaklarını kaydeden Başkan Burhanettin Çoban, “Allah 
göstermesin olası afet durumunda, bir mahallemizde, sokağı-
mızda ya da köyümüzde yıkım olduğunda, insanlarımıza he-
men yardım eli uzatmak istiyoruz. Böyle bir durum karşısın-

da, Sayın Valimizle işbirliği yaparak, 500 ile bin konteynırlık 
bir mahalle kurmayı arzu ediyoruz. Bunun için Van depremi 
için üretilen ve konutlar yapılınca boşa çıkan konteynırları is-

“OLASI BİR AFET İÇİN ÖN HAZIRLIK YAPIYORUZ”
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Van 
Depremi’nde kullanılan konteynırlardan 
500 tanesinin ilimize getirileceğini ve 
bakımları yapıldıktan sonra, olası bir 
afet durumunda kullanılmak üzere hazır 
bekletileceğini açıkladı. 

Başkan Çoban, ilimizde mülteci olarak yaşayan aileler için 
de bu konteynırların kullanılabileceğini söyledi.

tedik. İnşallah 500 ya da bin tanesinin ilimize gelme durumu 
var. Konteynırlar ilimize getirildikten sonra bakımını yaparak 
hazır halde bekleteceğiz. Yani olası bir afete karşı ön hazırlık 
çalışması yapacağız. Tabi bunun alt yapısını İl Afet Acil Du-
rum Müdürlüğü yapacak” dedi. 

Afyonkarahisar Belediyesi’nin il merkezinin ge-
nelinde başlattığı alt ve üstyapı seferberliğinden 

nasibini alan Gazlıgöl Caddesi’nde yapılan çalışmalar halkın 
yüzünü güldürdü.

SU BASINCI VE DEBİSİ YÜKSELDİ

İçme suyu şebeke hattı ye-
nilenen caddenin, eski ana 
asbest içme suyu şebeke 
hattı iptal edilirken 
daha büyük çaplı 
HDPE 100 boru ile 
yenilendi. Yeni dö-
şenen hattın devreye 
alınmasıyla birlikte, Ka-
raman Mahallesi’ndeki içme 

suyu şebekesi basıncında ve debisinde yükselme meydana 
geldiği belirlendi.

Bu bölgede bulunan binalarda, Afyonkarahisar Beledi-
yesi teknik elemanlarınca yapılan incelemelerde, bina abone 

boruları yeterli çapta olan tüm binalarda, hidrofora 
ihtiyaç duyulmadan rahatlıkla şebeke 

suyunun kullanılabildiği tespit 
edildi. Yapılan incelemeler 

neticesinde, bazı binala-
rın hidroforları otoma-
tik olarak kendiliğin-
den kapanırken, bazı 

binaların hidroforları 
da bina yönetimleri tara-

fından kapatıldı.

KARAMAN’DA HİDROFORA İHTİYAÇ KALMADI
Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Gazlıgöl Caddesi içme suyu şebeke 
hattı yenilendi. Eski asbest boruların daha büyük çaplı borularla değiştirildiği 
caddede, hidrofora ihtiyaç duyulmadan şebeke suyu kullanılmaya başlandı.
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  Islah ve rekreasyon çalışmalarıyla bambaşka bir görü-
nüme kavuşan Akarçay’la ilgili çalışmalarını sürdüren Başkan 
Burhanettin Çoban, Akarçay Projesi’ndeki sosyal donatıları 
arttırmayı hedefliyor. 

GEZİNTİ TEKNELERİNİ İNCELEDİ

Akarçay’ın sosyal yönünü geliştirmek için Yalova’daki 
tersanelerde, gemi mühendisi ve tersane yöneticileriyle gö-
rüşen Başkan Burhanettin Çoban, küçük çaplı gemi, tekne ve 
gondolları inceledi.

Akarçay’ın ilave çalışmalarla her yıl daha da güzelle-
şeceğini belirten Başkan Çoban, başlangıç itibariyle gezinti 
tekneleri, gondollar ve küçük çaplı gemilerle sosyal yönünü 
geliştireceklerini söyledi. Akarçay’ın ilimiz için çok önemli bir 
kazanım olduğunu kaydeden Başkan Çoban, zamanla Venedik 
ve Porsuk gibi marka olacağını ifade etti.

Başkan Burhanettin Çoban’a incelemelerine, Afyonkara-
hisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser  eşlik 
etti.

“AKARÇAY 

OLACAK”
MARKA

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Akarçay’da sosyal aktiviteler için kullanılacak küçük 
çaplı gemi, tekne ve gondollarla ilgili Yalova’daki tersanelerde incelemede bulundu.

Akarçay’da kullanılmak üzere bir 
adet gezinti amaçlı gemi ve bir adet bot 
alınması Belediye Meclisi’nin Ocak ayın-
da yapılan toplantısında kabul edildi. 

Alınması planlanan gemiyle ilgili 
olarak, Yalova’daki tersanelerde ince-
lemelerde bulunan Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban, en az 30 yolcu ka-
pasiteli bir nehir gemisi almayı planla-
dıklarını söyledi. Gemi içerisinde gezinti 
esnasında her türlü ekipmanın olacağını 
belirten Başkan Çoban, gemiyi en geç 
Temmuz-Mayıs ayı içerisinde Akarçay’a 
indirmek istediklerini kaydetti. 

AKARÇAY’A NEHİR GEMİSİ

Afyonkarahisar’ı 2023’e taşıyacak en önem-
li projelerden biri olan Akarçay Rekreasyon 
Projesi henüz tamamlanmadan halkın ilgisini 

çekmeye başladı. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın se-
çimden önce açıkladığı ve bazı kesimlerin “yapılamaz” dediği 
projeyle kötü kokusu ve görüntüsü nedeniyle yanından bile 
geçilemeyen Akarçay, kentin göz bebeği haline geldi. 

BURASI  AFYONKARAHİSAR MI!..

Genişliği ve derinliğinin verdiği avantajla ilimizde su 
sporlarının gelişimine katkı sağlamaya başlayan Akarçay’da 
Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü üyeleri tarafından ilk 
kez kano gezisi yapıldı. Kulüp üyelerinin sosyal paylaşım si-
tesi Facebook’ta paylaştığı geziye dair fotoğraflar, takipçiler 
arasında şaşkınlık yarattı. Şaşırtıcı yorumların yapıldığı payla-
şımlarda, Kütahya’da yaşayan bir kulüp üyesinin  “Burası Af-
yonkarahisar mı!” yorumu dikkat çekti. 

AKARÇAY’DA KANO KEYFİ

Islah ve rekreasyon çalışmalarıyla kötü kokusu ve görüntüsünden 
arındırılan Akarçay’da ilk kez kano gezisi yapıldı. 

“YETKİ ALINDI AMA KREDİ ALINMAYABİLİR”
“BORÇLANMADAN DÜNYANIN                                           

YATIRIMINI YAPIYORUZ”

Bütçenin yeterli gelmesi halinde niç bir zaman borçlan-
maya gitmediklerini ifade eden Başkan Burhanettin Çoban; 
“Gelecek başkanlarımıza borç bırakmayalım diye borçlanma 
yoluna gitmiyoruz. Borçlanmayalım derken yatırım yapmak-
tan da kaçınmıyoruz, aksine dünyanın yatırımını yapıyoruz. 
Bu kredi yetkisini de ihtiyaten aldık. Allah’a şükür planlarımız 
tutarsa buna da belki gerek kalmayacak” dedi.

Kapalı Pazaryeri yapım işinde kullanılmak üzere İller 
Bankası’ndan 8 milyon 500 bin lira kredi alınması yönünde 
Belediye Meclisi’nden yetki alan Başkan Burhanettin Çoban, 
“Bu kredi yetkisini ihtiyaten aldık. Bütçemiz yeterli gelirse kre-
di almaya gerek kalmayacak” dedi.

Göreve geldiği 2009 yılından bu yana 3 ya da 4 kez İller 
Bankası’ndan kredi alınması konusunda Meclis’ten yetki al-
dığını hatırlatan Başkan Çoban, alınan bu yetkilerin hiçbirini 
kullanmadıklarını söyledi. Başkan Çoban, eski otogar alanına 
yapılacak Kapalı Pazaryeri yapım işinde kullanılmak üzere İller 
Bankası’ndan alınması planlanan kredinin de ihtiyaç duyulma-
sı halinde kullanılacağını kaydetti.
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Afyonkarahisar Belediyesi tarafından oluşturulan Bilgi 
Evleri, verdiği kaliteli eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel akti-
vitelerle öğrencilerin sosyal yaşamlarına büyük katkı sağlıyor.

Sosyal aktiviteler arasında gezi programına ağırlık ve-
rilirken, son olarak Necip Fazıl Kısakürek Gençlik ve Kültür 
Merkezi’nde  eğitim gören öğrencilere yönelik Antalya ve 
Bursa illerine gezi düzenlendi. Öğrencilerin tarihi, kültürel ve 
coğrafi değerlerimizi tanımaları amacıyla düzenlenen gezi çer-
çevesinde, 9, 10, 11 ve 12. sınıf erkek öğrencileri Bursa, 6,7 ve 
8. sınıf kız öğrencileri ise Antalya ilini 
gezme imkânı buldu.

Bursa gezisine katılan öğrenci-
ler, Osmangazi, Orhangazi ve Emir 
Sultan Türbeleri ile Ulu Camii ve 
Bursa Tarihi Kalesi’ni ziyaret etti. İn-
kaya Çınarı’na çıkan öğrenciler, Hay-
vanat Bahçesi’ni de gezdi.

Antalya gezisine katılan öğren-
ciler ise; Karain Mağarası, Lunapark, 
Konya Altı Plajı, Tarihi Saat Kulesi, 
Karaoğlan Parkı ve Düden Şelalesi’ni 
gezdi.

NFK BİLGİ EVİ ÖĞRENCİLERİ 
BURSA VE ANTALYA’YI GEZDİ
Necip Fazıl Kısakürek Gençlik ve Kültür Merkezi’nde eğitim gören 
öğrencilere yönelik Antalya ve Bursa illerine bir günlük gezi düzenlendi.

Afyonkarahisar Belediyesi ile 
Afyonkarahisar Cumhuriyet 

Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Mü-
dürlüğü arasında imzalanan protokol-
le, hakkında serbestlik tedbiri verilen 
hükümlü, Koruma Kurulu’na başvuru 
yapan eski hükümlü ve mağdurların ço-
cukları ile suça sürüklenen çocuklar Bilgi 
Evleri’nden faydalanabilecek.

“BİLGİ EVLERİ TAKDİRE              

ŞAYAN BİR HİZMET”

Bilgi Evleri Projesi’ni ilgiyle takip 
ettiklerini belirten Afyonkarahisar De-
netimli Serbestlik Müdürü Fatih Akka-
ya, Afyonkarahisar Belediyesi’nin Bilgi 
Evleri Projesi ile takdire şayan bir hizmet 
verdiğini söyledi. Akkaya, “Bu hizmet-
ten, denetimli serbestlik kapsamındaki 
hükümlü, suça sürüklenen çocuklar ve 
mağdurların çocukları ile Koruma Kuru-
lumuza başvuru yapan, eski hükümlülerin 
çocuklarının da faydalanmasını istedik. 
Sağolsun Belediye Başkanımız talebimizi 
olumlu karşıladı. Kendisine çok teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Protokolün her yıl eşgüdümlü ola-
rak Belediye Başkanlığı tarafından değer-
lendirilip, eksik kalan ya da ihtiyaç duyu-
lan kısımların tespit edileceğini belirten 
Akkaya, adres durumuna ve Bilgi Evlerindeki kontenjana göre 
ayarlama yapılacağını söyledi.

“KIRTASİYE VE GİYSİ YARDIMI DA              

YAPABİLİRİZ”

Bilgi Evleri’nin denetimli serbestlik kapsa-
mındaki hükümlülerin çocuklarına hizmet edecek 
olmasının kendilerini son derece sevindirdiğini 
belirten Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 
“Bu güzel teklifi düşünen, hayata geçiren başta 
Cumhuriyet Başsavcımıza ve Denetimli Serbest-
lik Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum.  Türkiye’ye 
örnek olsun “ dedi. Çocuklara sadece eğitim değil, 
sosyal aktiviteler de sağlayacaklarını kaydeden Baş-
kan Çoban, “Başsavcılığımızdan bu çocukların kır-
tasiye ve giysi ihtiyaçları için talep gelirse yardımcı 
olmaktan memnuniyet duyarız” diye konuştu.

BAŞSAVCI YAZAR’DAN                                       

BAŞKAN ÇOBAN’A TEŞEKKÜR

Protokolün, topluma daha faydalı bireyler 
yetiştirilmesi açısından önemli olduğunu belirten 
Cumhuriyet Başsavcısı Adem Yazar, “Açık ve kapalı 

cezaevlerimizden çıkan ama Denetimli Serbestlik Kanunu’na 
tabii olan hükümlülerimizin belli dönem 
eğitimlerden geçmesi gerekiyor. Bunun için 
de eski mahkûmlarımız ve mağdurların Bil-
gi Evleri’nden yararlanmasını istedik. Bu 
düşüncemizi Belediye Başkanımıza ilettik, 
kendisi büyük bir memnuniyetle kabul etti. 
Belediye Başkanımıza sağladığı bu imkândan 
dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLSUN”
Afyonkarahisar Belediyesi tarafından ilimizde ilk kez hayata geçirilen 
ve tüm kesimlerin büyük beğenisini kazanan Bilgi Evleri, bu kez de 
denetimli serbestlikten yararlanan mahkûmlara kapılarını açtı.
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BELDEMİZ: Resim ve heykeltıraş me-
rakınız nereden geliyor?

ERSİN BOZOK: Molla Dedem hattat, 
rahmetli babam Ali Bozok ise ressamdı. Res-

me olan merakım da atalarımdan geliyor. Aslında bizim ata 
mesleğimiz kasaplık. Ailemizin, Osmanlı’ya dayanan 400 yıl-
lık şeceresi elimizde mevcut. Şöyle bir baktığınız zaman nere-
deyse tüm sülalem kasap ve bugün bile bazı aile bireylerimiz, 
bu mesleği icra etmeye devam ediyor.  

BELDEMİZ: Ailede sizden başka ressamlık yapan var 
mı?

ERSİN BOZOK: Benimle birlikte ağabeyim de ressam-
dı. O da çok iyi ressamdı. Hatta kendisi dünyaca ünlü ressa-
mımız İbrahim Safi’nin öğrencisiydi. Fakat daha sonra devam 
ettirmedi. Ailemizde bu işi devam ettiren sadece ben oldum. 
Ayrıca ben resimden farklı olarak rölyef yaparak heykeltıraşlı-
ğa da yöneldim. 

BELDEMİZ: Peki, heykeltıraşlığa nereden merak sardı-
nız?

ERSİN BOZOK: Çocukluğumuzda babam bizi Ömer-
Gecek Kaplıcaları’na götürürdü. Takriben 5–6 yaşlarındaydım 
o zamanlar. Kaplıcanın kenarındaki Akarçay’da milli toprak-
lardan çanak, çömlek ve insan kafaları yapardım. Bu alanda bir 
yeteneğim olduğumu fark ederek kendimi daha da geliştirdim. 
18–20 yaşlarda büst yapmaya başladım. Hatta bununla ilgili 
bir anımı hiç unutamam. Bir gün rahmetli amcamın büstünü 
yaptım. Bu büstü pişirmem gerektiği için gece yarısı evimizin 
karşısındaki mahalle fırınına gizlice girerek fırına sürdüm. 
Ertesi sabah fırının kapağını açıp, karşısında bir anda büstü 
görün fırın sahibinin, avazı çıktığınca bağırarak, ‘insan kafası 
pişiriyorlar’ sözleri hala kulaklarımdan gitmiyor. 

BELDEMİZ: Resimlerinizin ve rölyeflerinizin ana te-
masını ne oluşturuyor?

ERSİN BOZOK: Resimlerimin ana teması Afyonkara-

hisar. Ben Afyonkarahisar aşığı bir insanım 
o yüzden tamamıyla Afyonkarahisar ile 
ilgili resimler çizdim. Tuvalime, hep tarihi 
evlerimizi, camilerimizi ve insanlarımızı 
yansıttım. Rölyef çalışmalarımda ise hep 
tarihsel çalışmalar ağırlık verdim. Örneğin 
Afyonkarahisar Belediyesi’nde sergilenen 
rölyefimde Süvari Birliği’ni, Oruçoğlu Ter-
mal Otel’de sergilenen rölyefimde Meydan 
Muharebesi’ni ve Gazlıgöl’de bir otelde 
Frig Vadisi’ni anlatan çalışmalar yaptım. 
Diğer tüm eserlerim yine tarihi dokumuzla 
ilgili.

BELDEMİZ: Kış ressamı olarak ta-
nınıyorsunuz. Bu unvanı nasıl elde ettiniz?

ERSİN BOZOK: Resimlerimde 
Afyonkarahisar’ın hep kış yönünü çizdiğim için insanlar kış 
ressamı olarak görmeye başladı beni. Zamanla bu unvan be-
nimle özdeşleşti. 

BELDEMİZ: Peki, neden hep kış resimleri yapıyorsu-
nuz?

ERSİN BOZOK: Kış, daha doğrusu kar, çevredeki 
olumsuzlukları örtüyor. Tarihi evlerimiz ve yapılarımız çok 
güzel; ancak etrafındaki kirlilikler yazın çok daha net ortaya 
çıkıyor. Özellikle sit alanındaki cumbalı evlerin olduğu böl-
gede olumsuzluklar olabiliyor. Hal böyle olunca, bu görselliği 
tuvale yansıtmak güzel olmuyor. Ama kışın kar yağdığı zaman 
tüm bu olumsuzluklar ortadan kalkıyor. İşte bu yüzden kış re-
simleri yapıyorum. Ama artık sonbahar resimleri de yapmaya 
başladım.

BELDEMİZ: En beğendiğiniz eseriniz hangisi?

ERSİN BOZOK: En beğendiğim 
eserim, Afyonkarahisar Belediyesi’nde 
sergilenen Süvari Birliği. Şu Çılgın 
Türkler kitabını okuduktan sonra bu 
eseri yapmaya karar verdim. Amacım 
İstiklal Savaşı’nın ihtişamını en iyi şe-
kilde anlatabilmekti. Anatomik olarak 
yaptığım için yaklaşık bir yılda tamam-
ladım. Atların boyundan insanların 
boyuna, kılıcın kalınlığından atların 
ağzındaki gemlere kadar her şeyi bire 
bir yaptım. Demirciler Çarşısı’na gidip 
atların eğerlerini ölçtüm, Müze’ye gide-
rek kılıçların boylarını ve kalınlıklarını 
inceledim. Daha nice uzun araştırmalar 

neticesinde bu eseri ortaya çıkardım. Şimdi gurur duyarak 
seyrediyorum. 

BELDEMİZ: Tam anlamıyla ne zaman profesyonelleş-
tiniz?

ERSİN BOZOK: Resimde en büyük ilham kaynağım 
babamdı. Çıraklık dönemimi onun yanında geçirdim. Afyon-
karahisar Belediyesi’nde çalıştığım yıllarda kendimi geliştir-
dim ama tam anlamıyla profesyonelliğe geçişim Belediye’den 
emekli olduktan sonra başladı. 

BELDEMİZ: Afyonkarahisar Belediyesi’nde çalışırken 
resim yapmaya fırsat bulabildiniz mi?

ERSİN BOZOK: Belediye’de çalıştığım yıllarda, resim 
ya da heykel yapmaya çok fazla fırsatım olmadı. Ancak fırsat 
bulduğum zamanlarda ufak tefek çalışmalar yapıyordum. Ça-
lıştığım sürelerde görev yapan belediye başkanlarının tamamı 
çalışmalarıma destek verdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür edi-

yorum. 

BELDEMİZ: Bugüne kadar kaç tane 
sergi açtınız?

ERSİN BOZOK: Bugüne kadar iki 
tane sergi açtım. Bu işin teşhir kısmıyla çok 
fazla ilgilenmedim. Ama artık eserlerimi 
sergilemem gerektiğine inanıyorum. Hat-
ta imkân olursa Afyonkarahisar dışında ve 
yurtdışında sergilemek istiyorum. Afium 
Alışveriş ve Eğlence Merkezi, il dışından ve 
yurtdışından binlerce insanın ziyaret ettiği 
bir çarşı haline geldi. Eğer burada kapalı bir 
yer verilirse bana, Afyonkarahisar’la ilgi-
li tüm resimlerimi sergilemek istiyorum. 
Böylelikle Afyonkarahisar’ın tanıtımına da 

Dedesi hattat, babası 

ressam kendisi ise, iyi 

bir ressam ve usta bir 

heykeltıraş. Yaklaşık                

4 asırdır kasaplık yapan 

Bozok Sülalesi’nin, 

sanata gönül veren 

nadir isimlerinden biri. 

İlimizin yetiştirdiği ünlü 

ressam ve heykeltıraş 

Ersin Bozok, Beldemiz 

Dergisi’nin bu sayısına 

konuk oldu. 

“Akarçay’ı 
Çizeceğim”

Röportaj

Ramazan
SEYMAN

Islah ve rekreasyon çalışmalarıyla şehrin gözbebeği haline gelen Akarçay’ı 

resmetmek için gün sayan Ersin Bozok, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın 

alınacağını açıkladığı nehir gemisinin Akarçay’a inmesini bekliyor.
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katkı sağlamak istiyorum. Ayrıca resimlerimi satmayı düşünü-
yorum. Daha önce hediye etmeyi tercih ediyordum ama bu 
işin maddi külfeti ağır geliyor. Resimlerim Afyonkarahisar’la 
ilgili olduğu için Afyonkarahisar aşığı herkesi atölyeme bek-
liyorum.

BELDEMİZ: Resimlerinizi hediye ettiğinizi söylediniz. 
Peki, bugüne kadar kimlere hediye ettiniz?

ERSİN BOZOK: Birçok devlet büyüğüne, ünlü isim-
lere, ilimizin protokol mensuplarına, Afyon’la ilgili birçok 
resmimi hediye ettim. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, 
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eski Cumhurbaşka-
nımız Ahmet Necdet Sezer’de resimlerim mevcut. Siyasi parti 
temsilcileri tarafından daha bir-
çok devlet büyüğüne resimlerim 
hediye edildi. 

BELDEMİZ: 
Afyonkarahisarlılar’ın resme olan 
ilgisi nasıl sizce?

ERSİN BOZOK: Ben gös-
terirsem veya bir yere takarsam 
bakıyorlar. Bir kereye mahsus çok 
güzel deniliyor daha sonra çok faz-
la ilgi gösterilmiyor. Bir de yersiz 
eleştiriler yapılıyor. Örneğin Süvari 
Birliği’ni gören bir vatandaşımız, “o 
insanları suratı neden korkunç, at-
ların ayağında neden bez var” diye 
eleştiriyor. Diyorum ki, ‘savaşta kılıç 
sallayan bir insan yakışıklı olamaz. 
Düşman birliklerine sessizce sızdık-

ları için atların ayağında bez bağlamışlar’ ama yine de düşün-
celer değişmiyor. 

BELDEMİZ: Sizce iyi bir ressam nasıl olunur?

ERSİN BOZOK: İyi bir ressam olmak için iyi bir göz-
lemci olmak şarttır. Resim tekniklerini çok iyi biliyor olabilir-
siniz ama iyi bir gözlemci değilseniz bütün güzellikleri tuvale 
yansıtamazsınız. 

BELDEMİZ: İlham kaynağınız kim?

ERSİN BOZOK: Molla Dedem hattat, rahmetli babam 
Ali Bozok ise ressam olduğu için bu sanat benim genlerimde 
var. İlk ilhamı da onlardan aldım. Daha sonra İbrahim Safi’den 

esinlendim. 

BELDEMİZ: Çocuklarınızda da 
resim yapabilme yeteneği var mı?

ERSİN BOZOK: Hanımım emek-
li öğretmen. İki tane kızım var. Onlarda 
da resim yapma yeteneği var. Büyük kı-
zım çok iyi resim çizer, küçük kızım da 
hem resim hem de heykel yapabiliyor. 

BELDEMİZ: Resim size ne ifade 
ediyor?

ERSİN BOZOK: Resim benim 
hayatım. En büyük neşe kaynaklarım-
dan birisi. Çünkü resim yapmak çok 
güzel. İnsanı dinlendiriyor ve rahatla-
tıyor. İnanın yaptığım resmin karşısına 
geçip, keyifle bakarken tüm yorgunlu-
ğumu atıyorum.

BELDEMİZ: Çocuklarını ressamlığa yön-
lendirmek isteyen ailelere önerileriniz nelerdir?

ERSİN BOZOK: Öncelikle doğru yaşta 
başlamak lazım. Mesela ben 5-6 yaşlarında baş-
ladım. Bu ideal bir başlangıç yaşı olabilir. Eğer 
aileler, bu yaşlarda ya da ilkokul döneminde, 
çocuklarında resme yönelik belirgin bir yetenek 
görürse hemen desteklesinler. Boya ve tuval alıp 
çocuklarını teşvik etsinler. Çocuk düşe kalka bü-
yür deriz ya resmi de döke saça öğrenir. Çocuk 
boyayı dökerse kızmasınlar, boyanın döküldüğü 
yer temizlenir, ama çocuğun şevki kırılırsa bir 
daha geri gelmeyebilir. Buna iyi dikkat etmek la-
zım. Bir de çocuklarının yaptığı resimleri, ‘güzel 
olmamış, yapamamışsın’ gibi sözlerle eleştirmesinler. Güzel 
olmuş ama şunu da şöyle yapabilirsen daha güzel olur gibi 
destekleyici sözler söylesinler. 

BELDEMİZ: Resim çizmenin ya da heykel yapmanın 
günah olduğu yönünde endişeniz oldu mu?

ERSİN BOZOK: 21. asırda yaşıyoruz. İslamiyet öyle 
güzel bir din ki hurafe şeylere kimse inanmıyor. Bu asırda yap-
tığı şeye tapacak insan yok. Benim içimde de böyle bir niyet 
yok. Bir de bu işten para kazanıyorum. İnsan rızkı nerden ka-
zanıyorsa onda günah olmaz. Rızkını veren Allah’tır. Eğer öyle 
olsa Allah yaptırmaz ellini ayağını titretir.O yüzden öyle şeyle-
re inanmıyorum.Ayrıca Fatih Sultan Mehmet’in kendi resmi-
ni yaptırdığını biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet’e evliya derler. 
Eğer resim günah olsaydı Fatih Sultan Mehmet yaptırmazdı 
diye düşünüyorum. 

BELDEMİZ: Son sorumuz Afyonkarahisar’la ilgili. Siz-
ce Afyonkarahisar gelişiyor mu?

ERSİN BOZOK: Afyonkarahisar son dönemde çok 
hızlı ilerliyor. Yeni yatırımlar ve projeler şehre yeni bir görü-
nüm kazandırıyor. Örneğin Akarçay Projesi beni çok sevin-

dirdi. Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban’a çok teşekkür 
ediyorum. Gerçekten çok güzel, tarihi bir çalışmaya imza attı. 
Tabi benim için de yeni bir resim çizme mekânı oluştu. Duy-
duğum kadarıyla Belediye Başkanımız nehir gemisi sipariş 
etmiş. Gemi geldikten sonra tuvalimi alıp, oradaki güzelliğin 
resmini çizeceğim. 

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

ERSİN BOZOK: Şehrimiz gelişiyor ve güzelleşiyor. 
Ama bazı ihtiyaçlar hep geride kalıyor. Bana göre Afyon’da gü-
zel sanatlar lisesine ihtiyaç var. Bu konuda çalışma yapılması 
son derece yararlı olacaktır. 

BELDEMİZ: Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ede-
riz

ERSİN BOZOK: Ben de bu imkânı bana verdiğiniz için 
sizlere teşekkür ediyorum ve yayınlarınızda başarılar diliyo-
rum.

Kara kalem çalışması da yapan Bozok, ‘Ölücü Ahmet’, ‘tespihli 
tevfik’ gibi ilimizin simgesi haline gelen insanların resmini çiziyor. 

ERSİN BOZOK KİMDİR?

1948 Afyonkarahisar doğumlu 

olan Ersin Bozok, ilk, orta ve yüksek 

öğrenimimi Afyonkarahisar’da ta-

mamladı. Yükseköğrenimine, Güzel 

Sanatlar Fakültesi’nde başlayan Bo-

zok, imkânsızlıklar nedeniyle okulunu 

yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bir 

süre sonra eğitimine yeniden devam 

eden Bozok, iki yıllık tekniker oku-

lundan mezun oldu. Afyonkarahisar 

Belediyesi’nde iş hayatına başlayan 

Bozok, çeşitli birimlerde 30 yıl görev 

yaptı. İyi bir ressam ve heykeltıraş 

olan Bozok, resim alanında yağlı 

boya çalışmaları, heykel alanında ise 

yüksek rölyef çalışmalarıyla ünlendi. 

Bozok, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Afyonkarahisar Belediyesi tarafından ilimizin abide 
şahsiyetlerinden Mevlana’nın Torunu Sultan Divani Hazret-
lerini Anma ve Şifalı Aşure günü etkinlikleri Mevlevi Türbe 
Camii’nde aslına uygun olarak gerçekleştirildi. 

ASLINA UYGUN YAPILDI

1540 yılında Sultan Divani Hazretleri tarafından başlatılan, 
40 hatimle ve 40 çeşit hububattan yapılan şifalı aşure, aslına uy-
gun bir şekilde Mevlevi - Türbe Camii bahçesinde 40 kazanda 40 
kazanın başında 40 hafız olmak üzere 40 hatimli 55 bin porsiyon 
aşure dağıtıldı. Kazanlarda yer alan aşurelere ay yıldızlı simgeler 
ve semazen figürü renk kattı. Etkinlikte vatandaşlar Sultan Divani 
Hazretleri’nin Müzesinin bulunduğu Mevlevi Camii’ne akın etti. 
40 Hafızımızın okuduğu hatimlerle kırk kazanda pişirilen aşure, 
halka ve ilimizden geçen yolculara ikram edildi.

“UNESCO TARAFINDAN KORUMA                              

ALTINA ALINACAK”

Tarihi günlerinden birini daha yaşayan Mevlevi Türbe 
Camii’nde uzun yıllardır böylesi kalabalık bir cemaat toplulu-
ğu bir arada bulunmazken vatandaşlarımız aşureye akın etti. 
Cuma namazını müteakip şehrimizin 18 ayrı noktasında da-
ğıtımı yapılan aşure, sadece Afyonkarahisar’da dağıtıldı ancak 
Türkiye genelinde geniş bir kitleye tanıtımı yapıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Bur-
hanettin Çoban, bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve böylesine 
önemli bir organizasyona destek olan 40 gönül dostuna teşek-
kürlerini sundu.

Afyonkarahisar Belediyesi olarak 500 yıldan fazla geçmişi 
olan bir geleneği devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını 
kaydeden Başkan Burhanettin Çoban, aşure etkinliğinin UNES-
CO tarafından koruma altına alınacağını ifade etti. Bu geleneğin 
sadece Afyonkarahisar’da değil, tüm Türkiye’de duyulmaya baş-
landığını söyleyen Başkan Burhanettin Çoban; ‘UNESCO bizim 
bu etkinliğimizi koruma altına alıyor. Çok büyük ihtimalle de tes-
cil aşamasına geldi. Yaşanabilir kültür mirası, somut olmayan kül-
tür mirası olarak UNESCO’da 500 yıllık geleneğimizi kabul etti. 
Kısa zamanda da duyuracağını ümit ediyoruz. Bu etkinliğimizin 
UNESCO tarafından da koruma altına alınması bilinmesi, tanın-
ması Afyonkarahisar için çok önemli bir anlam ifade ediyor” dedi.

“GELENEĞİ AFYONKARAHİSARLILAR               

DEVAM ETTİRİYOR”

Afyonkarahisar Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı bu gele-
neğin Afyonkarahisarlılar’ın devam ettirdiğine dikkat çeken Baş-
kan Burhanettin Çoban, “Bizlerde biliyorsunuz 2009 yılından bu 
tarafa Afyonkarahisarlılar’la birlikte 500 yıllık bu geleneğimizi 
aslına uygun olarak gerçekleştirmeye başladık. 40 kazan yaptır-
dık aslına uygun olarak. Görmüş olduğunuz tam 500 yıllık bir 
kazan. Sultan Divani Mehmet Semai Çelebi Hazretleri’nin bizzat 
kendisinin yaptırttığı ve aşure kaynattığı bir kazan. Bu kazanımı-
zın bizzat küçültülmüşünü 40 tane olarak yaptırttık ve bunu Af-
yonkarahisar’daki 40 ailemiz sahiplendi. Aslında biz bu geleneğe 
sadece ev sahipliği yapıyoruz. Bu geleneği Afyonkarahisar halkı 
devam ettiriyor. Kıyamete kadar da bu gelenek devam edecek. 
Bir sonraki etkinlikte, sağlık ve mutluluk içerisinde buluşmak 
ümidiyle, etkinliğimizin ilimize, bölgemize, ülkemize hatta dün-
yaya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

BEŞ ASIRLIK GELENEK 
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AŞURE BİN BİR DERDE DEVA

Törende ayrıca aşure geleneğine katılmak üzere 
Emirdağ’ın Karacalar Köyü’nden ilimize gelen Derviş Şemset-
tin Kubat da bir konuşma yaptı. 560 yıllık bir geleneğin devam 
ettirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Derviş 
Şemsettin Kubat, “Ne mutlu böyle bir geleneği yaşatanlara. 
Çünkü Peygamberlerimizden, Evliyalarımızdan, Erenlerde 
kalan bu aşure, bin bir derde şifadır. Bu büyük kubbenin altın-
da birlik beraberlik içerisinde Allah, bayrağımızı indirmesin, 
ezanımızı dindirmesin, birlik beraberliğimizi bozmasın” dedi. 
Törenin ardından aşure dağıtımına geçildi.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban vatandaşlarımıza 
kendi elleriyle aşure dağıtmayı da ihmal etmedi. Törene, Vali 
İrfan Balkanlıoğlu, Emniyet Müdürü Mustafa Uçkan, İl Genel 
Meclisi Başkanı Salih Sel, kazan sahipleri ile çok sayıda vatan-
daş katıldı.

GÖNÜL DOSTLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Mevlevihane’de bulunan o dönemden kalma aşure ka-
zanının aynısı olmak üzere 40 adet bakır kazan yaptırıldı. 
Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda 40 adet kazan, şehrimizde 
yaşayan ve bu geleneği yaşatmayı arzu eden 40 aileye tahsis 
edilmişti. Kazanı alan aileler kıyamete kadar nesilleri vasıta-
sıyla, kazan sahibi olarak bu geleneğin yaşatılmasına geçtiği-
miz yıllarda olduğu bu yılda destek oldular.

Sultan Divani Hazretlerini Anma ve Şifalı Aşure 
Günü’nde hazırlanan şifalı aşureler, 18 ayrı noktada halka 
dağıtıldı.

Aslına uygun olarak düzenlenen etkinlik, her yıl olduğu 
bu yıl da tüm Afyonkarahisar halkını memnun etti.Aşure da-
ğıtımı yapılan noktalar şöyle: Mevlevi (Türbe) Camii, İma-
ret Cami, Anıtpark önü, İmam Hatip Camii, Bilal-i Habeşi 
Camii, Harbiş Mevlana Camii, 1. Küçük Sanayi Camii, Vey-
sel Karani Camii, 2. Küçük Sanayi Camii, Organize Camii, 
Yunus Emre Camii, Selçuklu Camii, Olucak Camii, Yeşilyurt 
Camii, Fatih Camii, Yeşil Camii, Otogar Camii, Afyon Koca-
tepe Üniversitesi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Mü-
dürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluğu’nun icra ettiği 
konser ve sema programı, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda ger-
çekleştirildi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti’nin de yapıldığı gecede, 
Türkiye 1.’si, Dünya 6.’sı Hafız Ahmet Yüksel, sesiyle dinleyen-
leri adeta büyüledi.

Gecenin açış konuşmasını Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban yaptı. 23 yıldır ilimizde organize edilen aşure gelene-
ğini, son dört yıldır aslına uygun bir şekilde yapmanın mutlu-
luğu içerisinde olduğunu ifade eden Başkan Burhanettin Ço-
ban, etkinliklerin sadece Afyonkarahisarlılar tarafından değil, 
ilimize dışarıdan gelen konuklar tarafından da büyük ilgiyle 
takip edildiğini söyledi.

18 NOKTADA DAĞITIM YAPILDI

“BU GELENEK NESİLLER BOYU DEVAM EDECEK”

Başkan Çoban konuşmasını şöyle sürdürdü; “560 yıl önce 
Sultan Divani Mehmet Semai Çelebi Hazretleri’nin yaptığı 
ve tüm dünya Mevlevihanelerinde sadece Afyonkarahisar’da 
pişen şifalı aşure geleneğini 560 yıl öncesine döndürdük. 40 
tane kazan başında, 40 hafızımız,  40 hatim, 40 çeşit baharat-
tan oluşan elbette şifalı olduğuna inandığımız aşuremizi on-
binlerce kap olarak sadece ilimiz merkezinde değil, ilimizden 
transit geçenlere, alışveriş merkezlerindeki misafirlerimize, 
otogarımıza gelen konuklarımıza ikram ediyoruz. Aradan ne 
kadar yıl geçerse geçsin inanıyorum ki, tüm nesiller bu gele-
neğimizi devam ettirecek. Bu vesileyle etkinliklerimize renk 
katan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Mü-
dürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’na ve Hafız 
Ahmet Yüksel kardeşimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SEMA TÖRENİ İLE TAÇLANDI
ŞİFALI AŞURE GÜNÜ 

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından ilimizin abide şahsiyetlerinden Mevlana’nın yedinci 
kuşak torunu Sultan Divani Hazretleri’nin anılması amacıyla hazırlanan Sultan Divani Anma 
ve Şifalı Aşure Günü, Türk Tasavvuf Müziği konseri ve sema töreni ile taçlandı.
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“AFYONKARAHİSAR’A GELEN İNSANIN               

KALP GÖZÜ AÇILIR”

Afyonkarahisar’ın Konya’dan sonra en büyük Mevle-
vilik merkezi olduğunu belirten Vali İrfan Balkanlıoğlu ise 
Mevlana’nın yedinci kuşak torunu Sultan Divani Hazretleri 
tarafından başlatılan 40 hatimli aşure geleneğinin Afyon-
karahisar Belediyesi tarafından yaşatıldığını söyledi. Evliya 
Çelebi’nin Afyonkarahisar’a yaptığı ziyareti hatıralarında ka-
leme aldığını hatırlatan Vali Balkanlıoğlu, “Evliya Çelebi yıllar 
önce Afyonkarahisar’ı ziyaret etmiş ve o dönem hatıralarında, 
“Burası, hem yaşayan insanlar bakımından hem de toprak al-
tındaki insanlar bakımından çok şanslı bir şehir. Birçok hafız, 
âlim ve ilmiyle amel eden büyük zatlar var. Ayrıca toprak al-

tında da büyük evliyalar var. Afyonkarahisar’a gelen insanın kalp 
gözü açılır’ sözleriyle Afyonkarahisar’ı anlatmış” diye konuştu.

Mevlana’nın yedinci kuşak torunu Sultan Divani 
Hazretleri’nin ‘bulunduğu yere ışık saçan, kalp gözü açık bü-
yük bir evliya’ olduğunu kaydeden Vali Balkanlıoğlu, “Sultan 
Divani’nin o zamanlarda başlattığı şifalı aşure geleneği, Afyonka-
rahisar Belediyesi tarafından yeniden canlandırılmış. Bu açıdan 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ı tebrik ediyorum” diye ko-
nuştu. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Kurul 
Üyesi Doç. Dr. İlyas Üzüm ise konuşmasında 500 yılı aşkın bir 
geleneğin Afyonkarahisar’da yaşatılmasından büyük memnuni-
yet duyduğunu ifade etti.

Program öncesi Vali İr-
fan Balkanlıoğlu ve Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban 
tarafından Konya Türk Tasav-
vuf Müziği Topluluk Müdürü 
Ömer Faruk Belviranlı, Sanat 
Yönetmeni Kaan Ulaş ve Hafız 
Ahmet Yüksel’e çiçek takdim 
etti.  Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Güzel Sanatlar Genel Mü-
dürlüğü Konya Türk Tasavvuf 
Müziği Topluluğu tasavvuf 
müziğinin en güzel örneklerini 
sergiledi. İkinci bölümde sergi-
lenen sema gösterisi ise izleyen-
leri büyüledi. 

Borusan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı hemşeh-
rimiz Asım Kocabıyık, 28 Aralık Cuma günü tedavi gördüğü 
İstanbul Amerikan Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Türkiye 
sanayisine büyük hizmetleri geçen, Borusan Grubu’nu ku-
rarak Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından biri haline ge-
tiren Asım Kocabıyık’ın cenazesi, 29 Aralık’ta öğle namazını 
müteakip Fatih Camii’nden kaldırıldı. Hayatını Türkiye’nin 
sanayileşmesine ve toplumun gelişimine adayan Kocabıyık,  
Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi. 

TÜRKİYE’YE HİZMETE ADANMIŞ BİR ÖMÜR

1924 yılında Afyonkarahisar’ın Tazlar Köyü’nde doğan 
Asım Kocabıyık’ın ismi Türkiye’nin sanayileşme serüvenine 
paralel olarak anıldı. Asım Kocabıyık, iş hayatına 1944 yılın-
da henüz öğrenci iken girişimci babasının kurduğu İstikbal 
Ticaret Şirketi’nde çalışarak başladı. Cumhuriyet döneminin 
ilk sanayici kuşağının bir temsilcisi olan Asım Kocabıyık, 
Türk Ekonomi ve Sanayisi’nin gelişmesinde, dışa açılmasın-
da önemli misyonlar üstlendi. Başta TÜSİAD olmak üzere iş 
dünyasının önde gelen örgütlerinde aktif rol aldı. 

Asım Kocabıyık, Borusan Kocabıyık Vakfı aracılığıyla 
eğitim, kültür ve sanat alanlarında toplumun gelişimini des-
tekleyecek projeleri hayata geçirdi. Hayatı boyunca, ülkesine 
hizmet olarak gördüğü sosyal sorumluluk çalışmaları ve ha-
yırseverliğiyle ilköğretim, lise, yüksekokul, fakülte ve öğret-
men evi gibi sayısız eğitim kurumları yaptırarak Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın hizmetine sundu.

ASIM KOCABIYIK’IN HAYATI

1924 yılında Afyon’un Tazlar Köyü’nde doğan Asım 
Kocabıyık, ilköğrenimini ve ortaokulun ilk 2 yılını Afyon’da, 
orta son sınıfı İstanbul’da, lise öğrenimini ise İstanbul Erkek 
Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra girdiği İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden 1947 yılında mezun oldu.

İş yaşamı Türkiye’nin sanayileşme serüvenine paralel ola-
rak anılan Asım Kocabıyık,1944 yılında henüz öğrenci iken, 

girişimci babası Ahmet Kocabıyık’ın kurduğu İstikbal Ticaret 
T.A.Ş.’nde kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak gö-
rev aldı ve çalışmaya başladı. Kocabıyık, başlangıçta demir-
çelik ithalatı ve tarım ürünleri ithalatı yapan İstikbal Ticaret 
A.Ş.’de 8 yılı Yönetim Kurulu Üyeliği, 49 yılı Yönetim Kurulu 
Başkanlığı olmak üzere 57 yıl görev yaptı. Asım Kocabıyık’ın 
babası ile birlikte temelini attığı şirket, aynı zamanda bugünkü 
Borusan Grubu’nun çekirdeğini oluşturdu.

1951 yılında, askerlik hizmetini tamamladıktan sonra, 
bir süre İngiltere’de kalarak yabancı dil eğitimi alan Kocabı-
yık, 1952 yılında babasının vefatından sonra işleri tamamen 
devraldı.

Asım Kocabıyık, 1954 yılında Nurhan Kocabıyık’la ev-
lendi ve Ahmet, Zeynep ve Nükhet adlı üç çocuk sahibi oldu.

1958 yılında 27 çalışanı ile sanayi sektörüne geçen Ko-
cabıyık bugün 6000′e yakın kişinin çalıştığı çeşitli sanayi ku-
ruluşlarını bünyesinde barındıran ve önemli distribütörlük 
faaliyetlerinin yürütüldüğü Borusan Grubu’nun kurucusudur.

Çağının en ileri teknolojileri ile 1958 yılında kurulan 
Borusan Mannesmann Boru ve yassı çelik alanında daha son-
ra kuracağı Borçelik, Türk Çelik sanayinin öncü ve küresel 
ölçekte rekabetçi kuruluşları arasında yer aldı.1960 yılında 

ARAMIZDAN AYRILDI 
ASIM KOCABIYIK

Türk sanayisinin gelişimine büyük katkılar sağlayan Borusan Holding 
Kurucu ve Onursal Başkanı hemşehrimiz Asım Kocabıyık vefat etti.

Asım Kocabıyık, iş adamı olarak imza attığı başarılarının yanı 
sıra, özellikle eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürüttüğü 

sosyal sorumluluk çalışmaları ve hayırseverliği ile tanınıyordu.
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beyaz eşya, yapı endüstrisi, otomotiv yan sanayi ve madeni 
eşya sanayine yönelik hafif çelik profilleri üreten Kerim Çelik 
kuruldu. 1970 yılında Amerikan EatonS.R.L. lisansı ile supap 
ve supap aksesuarları üreten Supsan kuruldu. Asım Kocabıyık 
Supsan’ı faaliyete geçirerek otomotiv sanayine de adım atmış 
oldu. 1972 yılında, Asım Kocabıyık, şirketlerini Borusan Hol-
ding A.Ş. bünyesinde bir araya getirdi. 1973’te Boru Nakliyat, 
1975’te ise Borusan İhracat İthalat kuruldu. Yine 1975 yılında, 
Birlik Galvaniz Borusan Grubu’na katıldı. 1976′da, bugün de 
dünyanın sayılı tesisleri arasında yer alan Borusan Boru Gem-
lik tesisleri faaliyete geçti.

Borusan Grubu Asım Kocabıyık’ın liderliğinde,1984′te 
BMW’nin Türkiye distribütörü oldu. Borusan, 1994’te dünya iş 
makineleri lideri Caterpillar’ın da önce Türkiye’de, ardından da 
Yakın Asya’daki temsilciliğini aldı. Borusan, yenilikçi uygulama-
larıyla Caterpillar, BMW, Land Rover gibi uluslararası markala-
rın en iyi yönetilen temsilciliği olarak sayısız kez küresel ödüller 
kazandı. Grubun işlerinin gelişimine paralel olarak lojistik sek-
töründe hızla büyüyen Borusan Lojistik ise sektöründe toplam 
kalite yönetimi ödülleri alan ilk ve tek şirket oldu.

Borusan Holding’in Kurucu Başkanı Asım Kocabıyık, 
Kasım 2001′de Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 

oğlu Ahmet Kocabıyık’a devrederek, kendini aktif iş yaşamı 
boyunca hiç aksatmadığı sosyal sorumluluk faaliyetlerine ada-
dı. Kocabıyık, kurucusu olduğu Borusan Kocabıyık Vakfı çatısı 
altında topluma katkı sağlayan projeleri hayata geçirdi. Borusan 
Kocabıyık Vakfı; eğitim, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarıy-
la, yapılandırılmış kamu yararına faaliyetler alanında Türkiye’de 
özel sektöre örnek olmuş bir kurum haline geldi.

Özellikle eğitim alanında yoğunlaşan sosyal sorumluluk 
faaliyetlerini “Memlekete bir hizmet borcum var. Onu yerine 
getirmeye çalışıyorum” sözleriyle izah eden Kocabıyık, binlerce 
öğrenciye sağladığı eğitim burslarının yanı sıra, üniversite binala-
rı, meslek yüksekokulları, kütüphaneler, öğretmenevleri de inşa 
ederek, bunları Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmetine sundu.

Asım Kocabıyık ayrıca, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlama-
sı Vakfı, TEMA Vakfı, Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türk Musikisi 
Vakfı ve Afyon Eğitim Vakfı’nın da kurucuları arasında yer aldı. 
24 yıl İstanbul Sanayi Odası, 15 yıl TÜSİAD yönetiminde yer 
almış, 4 yıl da İktisadi Kalkınma Vakfı’nda başkanlık yaptı.

Asım Kocabıyık, başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere 
çeşitli yüksek öğrenim kurumlarınca fahri doktora unvanına 
layık görüldü. Kocabıyık, Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve 
İtalyan Hükümeti’nin verdiği Şövalye nişanına sahiptir.

  Dumlupınar 2 Cadde’de yapılan yol, kaldırım ve çevre 
düzenleme çalışmalarında, kaldırımlara oturma bankları yerleş-
tirildi. Cadde üzerinde kaldırıma araç park edemeyen duyarsız 
vatandaşlar, çareyi bu bankları sökmekte buldu. Bu yanlışa va-
tandaşların tepkisi sert oldu: “Bunu yapan insan olamaz”

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Dumlupınar 2. 
Cadde’de yapılan çevre düzenlemesi kendini bilmez vatandaş-
ların gazabına uğradı. Yasağa rağmen araçlarını kaldırım üze-
rine park etmek için oturma banklarını betonlarıyla birlikte 
söken duyarsızlar, halkımızın büyük tepkisini çekti. 

‘YAZIKTIR, GÜNAHTIR’

Afyonkarahisar Belediyesi’nin Dumlupınar 2. Cadde’de 
yaptığı güzel hizmetin kendini bilmez sürücüler tarafından gör-
mezden gelindiğine dikkat çeken vatandaşlar, “Afyonkarahisar 
Belediyesi sayesinde Dumlupınar 2. Cadde muhteşem bir gö-
rünüm kazandı. Ancak kendini bilmez sürücüler yasağa rağmen 
araçlarını kaldırıma park ederken yapılan hizmete zarar veriyor. 
Bu paralar halkın, yani bizim cebimizden çıkıyor. Yazıktır, gü-
nahtır. Bunu yapan insan olamaz” şeklinde görüş bildirdiler.

HİZMETE SAYGISIZLIK

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, 
2013 yılı su tarifelerinde herhangi bir 
artışa gitmedi.

2009 yılından bu yana 20 metreküpe kadar su kullanımına 
zam yapmayan Afyonkarahisar Belediye Meclisi, 2013 yılı su tari-
felerinde tüketim sınırı olmaksızın, 2012 yılı tarifesinin geçerlili-
ğinin korunması yönünde karar aldı.

Meclis’in 2012 yılı Kasım ayı toplantısında gündeme alınan 
2013 yılı gelir ve su tarifeleri hakkındaki Plan Bütçe Komisyon 
Raporu oy birliği ile kabul edildi. Alınan bu kararla 2012 yılı su 
tarifelerinin, 2013 yılında geçerliliğini koruyacağını belirten Baş-
kan Çoban, on binlerce vatandaşın bütçesine katkıda bulunduk-
larını söyledi.

Atık ve katı atık bertaraf ücretlerine de maliyetten kaynak-
lanan zamlar yapıldığını kaydeden Başkan Çoban, gelir tarifesiy-
le alınan gelir, harç ve bedellerin yüzde 5 ila yüzde 7 oranında 
arttırıldığını ifade etti.

SUYA YİNE ZAM YOK

Çevre Denetim Birimi ile Zabıta Müdür-
lüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı denetimlerde, 
kömür satış belgeleri, işyeri açma ve çalıştırma 
ruhsatları ve katı yakıt satıcısı kayıt belgeleri 
kontrol edildi. Büyük bir titizlikle yapılan dene-
timlerde uygunsuz satış yapan işyerleri için tuta-
nak düzenlendi. 

Denetimler kış aylarında sıklaşırken yıl içe-
risinde haftanın 7 günü 24 saat denetim yaptık-
larını belirten Çevre Denetim Birim Sorumlusu 
Nadide Demirbilek, kömür satış yerlerinin yanı-
sıra haneleri ve araçları da denetlediklerini ifade 
etti. Vatandaşlardan, satış izin belgesi bulunma-
yan kömürleri almamalarını isteyen Demirbilek, 
bu tür kömürleri kullanan vatandaşlara ceza-i 
müeyyide uyguladıklarını söyledi. 

KAÇAK KÖMÜRE GEÇİT YOK
Afyonkarahisar Belediyesi Çevre Denetim Birimi tarafından kaçak 
kömür satışının önlenmesi amacıyla kömür satış yerleri denetlendi. 
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Afyonkarahisar Belediyesi Yar-
dım Birimi ile birleşen Yarım Elma 
Derneği, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 
yardımlarını sürdürüyor. Gerçek ihti-
yaç sahiplerine ulaşmaya çalışan Yarım 
Elma Derneği, hayırseverlerden top-
ladığı yardımları, belirli bir program 
dahilinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Kurban Bayramı sonrası, yardımseverlerden 3 ton et topla-
yan Yarım Elma Derneği, topladığı bu etleri ihtiyaç 
sahibi ailelere dağıtmaya başladı. Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban, Yarım Elma Derneği Başkanı 
Bekir Demirayak ve dernek üyelerinin katıldığı bir 
programda dağıtılan etler, 3’er kiloluk paketler ha-
linde ihtiyaç sahibi 472 aileye ulaştırıldı.

Et yardımının yanı sıra, derneğin dönemsel 
yardım programı doğrultusunda, yetim ve öksüz 
grubunda yer alan 69 aileye de 120 liralık gıda pa-

keti dağıtıldı. Yardımların ihtiyaç sahibi ailelerin yüz-
lerini güldürdüğünü belirten Belediye Başkanı Çoban 
ve Dernek Başkanı Demirayak, yapılan yardımlarda 
katkısı olan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Bu yardımın yanı sıra aylık rutin yardımlarını da 
sürdüren Yarım Elma Derneği, Ocak ayında, eşi  ce-
zaevinde olan 76 aileye, Şubat ayında ise eşi vefat 
etmiş ya da eşinden ayrılmış 560 ihtiyaç sahibine 
yardım paketi dağıttı. 

472 AİLEYE 3 TON ET DAĞITILDI
Gıda yardımları sürüyor

Afyonkarahisar Belediyesi Yardım Birimi ve Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma Derneği 
tarafından ihtiyaç sahibi 472 aileye 3’er kiloluk paketlerden oluşan 3 ton kırmızı et dağıtıldı.

AKSA Afyon Doğalgaz AŞ tara-
fından verilen eğitimde, doğalgazın kul-
lanımı, yarattığı tehlikeler ve alınması 
gereken güvenlik tedbirleri ile doğalgaz 
yangınlarına müdahale usulleri anlatıl-
dı. Makine Mühendisleri Tuncay Gezer 
ve Aykut Gönder tarafından verilen eği-
time, gruplar halinde 60 itfaiye persone-
li katıldı.

Seminerin  ardından İtfaiye Müdü-
rü Murat Gürsan eşliğinde  gaz dağıtım 
tesisini yerinde inceleyen itfaiye perso-
neli çalışmalar hakkında bilgi edindi.

İTFAİYE PERSONELİNE 
DOĞALGAZ SEMİNERİ

Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye personeline 
doğalgaz kaynaklı  yangınlar hakkında eğitim verildi. 

Çakmak Otel’de düzenlenen çay partisinde emekli olan 
bayan personele Belediye Başkanı Burhanettin Çoban adına 
hizmetlerinden dolayı birer hediye takdim edildi. Oldukça 
samimi bir ortamda gerçekleşen programda konuşan Başkan 
Yardımcısı Ayfer Örten    kendilerine bu fırsatı veren Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban’a teşekkür etti.

Programa, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın eşi 
Emine Çoban’ın yanı sıra, Belediye Meclis Üyeleri’nden Suzan 
Yonca, Betül Tarkan, Rasime Kıpırtı Fedakar, İl Genel Meclisi 
Üyesi Hatice Dudu Özkal, Başkan Yardımcısı Ayfer Örten, Kül-
tür ve Sosyal İşler Müdürü E. Emel Sarlık’ın yanı sıra çok sayıda 
emekli ve çalışan bayan personel katıldı.

Kaynaşma ve dayanışma örneğinin sergilendiği program-
da, emekli personelle eski günler yâd edilerek birlik ve beraber-
lik sergilendi.

EMEKLİ BAYAN PERSONELE 
VEFA ÖRNEĞİ

Afyonkarahisar Belediyesi’nde çalışan 

bayan personel, çay partisinde bir araya 

geldi. Başkan Burhanettin Çoban’ın eşi 

Emine Çoban’ın da katıldığı etkinlikte, 

kaynaşma ve dayanışma örneği sergilendi. 

Mutlu 
Günlerimiz

Emekli olanlar: Muzaffer 
Kocatepe, Fahrettin Ablak, 
Hasan Çalıkuşu, Mehmet 
Mutlu, Nuri Çiçek, Mehmet 
Yılmaz Alaaddin Çetin, 

Çocuğu olanlar: Şükrü Çubuk, Hatice Küçükilhan, Necati 
Arslan, Selami Yıldırım, , Betül Şen, Dilber Sezgintürk, 
Mustafa Çakır, M. Ali Afyon, Cihangir Şahan, Faruk Çınar, 
Ramazan Işıldar, Mehmet Tosun, Ahmet Zengin, İlyas Uysal

Evlenenler: Ömer Kuş, Ahmet Çangal, Mehmet Eltaş, 
Hakan Özen, İsa Örnek
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Gecede asker adaylarına Kur-an’ı Kerim ve Türk Bayrağı 
hediye eden Başkan Çoban, vatani görevlerini layıkıyla yerine 
getirip kazasız belasız geri dönmelerini temenni etti.

Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programda 
Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Gecede bir konuşma ya-
pan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban asker gecelerinin dü-
zenlenmesinde emeği geçen mahalle muhtarlarına teşekkür etti.

“HAYIR DUALARIMIZLA GİDİYORLAR”

Askerlerimizin burnu dahi kanamadan memleketlerine 
dönmelerini dileyen Başkan Çoban; Mehmetçiklerin kutsal 
vatan görevini fedakârca yapacaklarına olan inancının tam 
olduğunu söyledi.  Vatanımıza, toprağımıza ve bayrağımıza 
sıkı sıkıya bağlı olduklarını dile getiren Başkan Burhanettin 
Çoban,  “Vatan ve bayrak sevgisi sadece sözle olmuyor.  Bu-
nun için icraatta gerekiyor. İşte 1993/1 tertip askerlerimizde 
bu icraatı gösteriyorlar. Yapılan askerlik çağrısına, ‘evet biz bu 
işe gönüllü olarak varız’ diyerek Askerlik Şubelerine koşuyor-
lar. Hayır dualarımızla gidiyorlar. Bunu yaparken hiçbir karşı-
lık beklemeden bu vatana, bu bayrağa, bu toprağa olan vazife-
lerini de en güzel şekilde ifade ediyorlar” dedi.

“BU İŞ ÇÖZÜLME NOKTASINA GELDİ”

Ülkemizin 30 yıldır terör hadisesiyle karşı karşıya oldu-
ğunu ifade eden Başkan Çoban, “Allah’ın izniyle artık silahlı 
kuvvetlerimiz ve onlara destek olan emniyet kuvvetlerimiz 
sayesinde bu iş çözülme noktasına geldi. Geçenlerde bir açık-

lama yapıldı. Yapılan açıklamada sadece 2012 yılında terör ör-
gütünün kaybı 1500’ü geçmiş. Bu gerçekten büyük bir rakam. 
Artık silahlı kuvvetlerimiz teröristlerle anladığı dilden konuş-
maya başladılar. Bu mücadele sonuçta veriyor. Çok yakın bir 
sürede Hükümetimizin de kararlı duruşuyla bu iş çözülecek. 
Gerek bu kararlılık, gerekse şehit ve gazi ailelerimizin duası 
bunları bir tükürük suda boğmaya yetecek hale geldi. İnşallah 
boğulacaklar. O günler uzak değil. Şimdiden onun müjdeleri-
ni alıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın konuşmasının 
ardından Mehmetçikler hep birlikte eğlendi. Oyun havaları 
eşliğinde gönüllerince bir gece yaşayan asker adayları, gecenin 
düzenlenmesinde emeği geçen Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban’a teşekkür etti.

                   Geceye, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın 
yanı sıra Başkan Yardımcılarından Ziya Arı, 
Sabri Demirkapu, Özel Kalem Müdürü Meh-
met Savaş, Yüntaş Genel Müdürü Mehmet 
Sarlık,  Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emel 
Sarlık, Yardım Birim Sorumlusu Mesut Akkaş 
ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

1993/1 TERTİP ASKERLER 
DUALARLA UĞURLANDI
1993/1 tertip asker adayları, Belediye Sosyal Tesisleri’nde 
düzenlenen asker uğurlama gecesi ile birliklerine uğurlandı. 

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından ‘Asker Uğurlama’ 
geceleri geleneksel hale getirildi.
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Afyonkarahisar Belediyesi, kentin kültürel ha-

yatını aksettiren araştırmalara olan desteğini sürdü-
rüyor.

Afyonkarahisar Belediyesi’nin katkılarıyla 
Yrd. Doç. Dr. Turan Akkoyun tarafından hazırlanan 
“Mehmet Saadettin Aygen’in Hayatı ve Eserleri “ 
isimli kitap okuyucuyla buluştu.

Çanakkaleli olmasına rağmen ömrünün 40 yı-
lını adeta Afyonkarahisar’a vakfeden, Dr. Saadettin 
Aygen’in hayatı ve eserlerinin kaleme alındığı eser 
büyük beğeni topladı. 

Kitabın birinci bölümünde Dr. Saadettin 
Aygen’in ecdadı, çocukluk, eğitim, askerlik hayatı 
anlatılırken, ikinci bölümde basın hayatı ve eserleri 
yer alıyor.  Eserin son bölümünde ise Dr. Saadettin 
Aygen’in fikirlerine yer verildi. 

Dr. Saadettin Aygen’in, Türklük- Türkçülük- Milliyetçi-
lik, Afyonkarahisar’ın kalkınmasına yönelik düşünceleri, dış 
politika hakkındaki görüşleri ve yazılarının yer aldığı kitap, 
188 sayfadan oluşuyor.  

Afyonkarahisar’ın sosyal ve kültürel yaşamına ışık tutan 
kitap, Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Mü-
dürlüğü Basın Yayın Birimi’nden ücretsiz olarak temin edile-
bilecek.

MEHMET SAADETTİN AYGEN’İN 
HAYATI VE ESERLERİ YAYINLANDI

Afyonkarahisar Belediyesi Basın Yayın Birimi’nin katkı-
larıyla Lokman Derya Solmaz tarafından hazırlanan Afyonka-
rahisar Mevlevihanesi Gezi Rehberi yayımlandı.

Konya’dan sonra en önemli Mevlevihane’yi bünyesinde 
bulunduran ilimizde Mevleviliğin tanıtımı için yapılan çalış-
malara bir yenisi daha eklendi. Lokman Derya Solmaz tarafın-
dan hazırlanan Afyonkarahisar Mevlevihanesi Gezi Rehberi, 
Afyonkarahisar Belediyesi Basın Yayın Birimi’nin katkılarıyla 
basılarak halkın beğenisine sunuldu. Mevlâna’nın hayatı, Af-
yonkarahisar Mevlevihanesi’nin tarihçesi, Sultan Divani, Kırk 
Hatimli Şifalı Aşure Geleneği, Sultan Divani Mevlevihane 
Müzesi, Mevlevi Camii ve Mevleviliğin anlatıldığı gezi rehberi 
fotoğraflarla da desteklendi.

AFYONKARAHİSAR MEVLEVİHANESİ 
GEZİ REHBERİ YAYINLANDI

Afyonkarahisar Belediyesi Musiki Eğitim Merkezi Türk 
Halk Müziği konseri Afyonkarahisarlı sanatseverlerin beğeni-
sini kazandı.

 Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Salonu’nda veri-
len konseri, Vali Vekili Adem Uslu, Belediye Başkanı Burha-
nettin Çoban, İkmal Komutanı İkm. Alb. Gökhan İsmet Gül-
mez, Baro Başkanı Turgay Şahin, İl Dernekler Müdürü Ahmet 
Gök, Belediye Başkan Yardımcıları, Yüntaş Genel Müdürü 
Mehmet Sarlık ve çok sayıda sanatsever izledi.

Ayakta alkışlanan konser sonunda, Vali Vekili Adem 
Uslu, Türk Halk Müziği Şefi Ebubekir Özen’e çiçek vererek 
tüm ekibi tebrik etti. İkmal Komutanı İkm. Alb. Gökhan İs-
met Gülmez ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise saz 
sanatçıları ile solistlere karanfil dağıttı. Müzisyenleri tek tek 
tebrik eden Başkan Çoban, Musiki Eğitim Merkezi üyelerine 
bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ BEĞENİLDİ
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Vali İrfan Balkanlıoğlu ile birlikte yapımı devam eden 
tesiste incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban, yüklenici ve işletmeci Celil Dindoruk’tan Atlı Spor 
Kulübü’nün son durumu hakkında bilgi aldı.

Atlı Spor Kulübü Federasyonu’ndan temin edilen proje-
ye göre yapılan Atlı Spor Kulübü’nün bu yıl Temmuz ayında 
tam anlamıyla hizmete gireceğini belirten Başkan Burhanettin 
Çoban, tesiste Safkan, İngiliz ve Arap atlarının olacağını, Mi-
dilli atlarının işletmeci tarafından temin edileceğini bildirdi.

İşletmeci ve yüklenici Celil Dindoruk ise yaptıkları tesi-
sin Bayındırlık birim fiyatları ile 1 milyon 400 bin liraya mal 
olacağını ve tesis tamamen bitiğinde sadece ilimizdeki termal 
otellere gelen misafirlerin değil at biniciliğine meraklı tüm 
hemşerilerimizin de bu tesisten faydalanacağını belirtti.

İşletmeci ve yüklenici Celil Dindoruk, tesis bünyesinde, 
vatandaşların kendilerine ait atlara bakabilecekleri at otelinin 
de bulunduğunu ve at başına aylık 300–400 lira gibi bir harca-
mayla bu hizmetten yararlanabileceklerini söyledi. Dindoruk, 
tesiste kafeterya, engelli koşu pistleri gibi her türlü detayın yer 
alacağını söyledi.

ATLI SPOR KULÜBÜ YAPILIYOR
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın seçim öncesi projelerinden olan Atlı Spor Kulübü için 
çalışmalara başlandı. İnaz Bölgesi’nde, Korel Termal ile Thermalife’ın arasında bulunan 20 bin 
metrekarelik arazi üzerinde yapımına başlanan tesis, Temmuz ayında hizmete girecek. 

Kulüplerarası Küçük Kızlar Voleybol Ligi'nde zorlu ra-
kiplerini geride bırakarak şampiyon olan Belediyespor Kulü-
bü Küçük Kızlar Voleybol Takımı, şampiyonluk coşkusunu 
Başkan Burhanettin Çoban'la paylaştı.

Kulüp İdarecisi İbrahim Yılmaz ve Kulüp Antrenörü 
Serhat Kurşun nezaretinde, Başkan Çoban'ı ziyaret eden mi-
nik voleybolcular, kazandıkları şampiyonluk kupasını Başkan 
Çoban'a takdim etti.

Voleybolcuları başarılarından dolayı tebrik eden Başkan 
Burhanettin Çoban, aynı başarıyı grup maçlarında da göster-
melerini istedi.

Kazanılan başarıda Başkan Burhanettin Çoban'ın büyük 
desteklerinin olduğunu belirten Kulüp İdarecisi İbrahim Yıl-
maz, Belediyespor'un sadece voleybolda değil, birçok branşta 
başarılı sonuçlara imza attığını söyledi.

 

 Şampiyon Minikler’den Başkan Çoban’a ziyaret
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Küçük Kızlar Voleybol Ligi’nde şampiyon olan 
Afyonkarahisar Belediyespor Kulübü’nün minik voleybolcularını makamında kabul etti.
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