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DÜNDEN 1938 yılında dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanı Ali 
Çetinkaya tarafından yapılması planlanan ve aradan geçen 
zamanda hiçbir çalışma yapılmayan Akarçay Projesi’nde mutlu 
sona ulaşıldı. Yıllardır kokusu ve görüntüsüyle adeta sinek 
yuvasına dönen, bazı kesimlerce ‘yapılamaz, hayalden öteye 
gidemez’ denilen Akarçay, eğlencenin yeni adresi oldu.

Akarçay, gerçek güzelliğine kavuştu. Yıllar itibariyle 
yapılacak yatırımlarla Afyonkarahisar’ı 2023’e taşıyacak 
Akarçay, kente ayrı bir güzellik kattı. Afyonkarahisar’ın 
batısından doğusuna 5 kilometre uzunluğunda ve yer yer 
40 metrelik genişlikteki alanda yapılan düzenlemelerde 
yürüyüş ve parkur alanları, çocuk oyun grupları, dinlenme 
ve piknik alanları, kır ve spor tesisleri bulunuyor.
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AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ’NE ‘ÖZEL’ ÖDÜL

AKARÇAY, JÜRİ 
ÖZEL ÖDÜLÜ’NE 
LAYIK GÖRÜLDÜ

Akarçay Rekreasyon Projesi, AK Parti 
Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın 

düzenlediği “Yaşanabilir ve Estetik Şehirler” 
konulu 4. Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda 

‘Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

 “Yaşanabilir ve Estetik Şehirler” başlıklı 
AK Parti 4. Uluslararası Yerel Yönetimler 
Sempozyumu, Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan’ın katılımlarıyla Ankara’da gerçekleş-
tirildi. 286 projenin değerlendirildiği sempoz-
yumda, Afyonkarahisar Belediyesi’nin Akarçay 
Rekreasyon Projesi ‘Jüri Özel Ödülü’ne layık 
görüldü. Sempozyumda büyük ilgi gören Af-
yonkarahisar Belediyesi’nin ödülü, Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban’a takdim edildi. 

BAŞBAKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Ödül töreninin ardından Başbakan Er-
doğan, belediyelerce kurulan stantları gezdi. 
Afyonkarahisar Belediyesi’nin Akarçay Rekre-
asyon Projesi’ni yakından inceleyen Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan, proje hak-
kında Başkan Burhanettin 
Çoban’dan bilgi aldı. Ser-
gide yer alan Akarçay’a 
ait fotoğrafın gerçek 
olup olmadığını so-
ran Başbakan Erdo-
ğan, tebriklerini iletti.

Töreninin ar-
dından duygularını 
paylaşan Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban, Akarçay 
Jüri Özel Ödülü’nün Afyonkarahisar 
Belediyesi ve ilimize hayırlı olmasını diledi. 
Bizzat Başbakan Erdoğan’ın kontrol ettiği yarışmaya Akarçay 
Rekreasyon Projesi ile katılmaktan duyduğu memnuniyeti 
ifade eden Başkan Burhanettin Çoban, yapılacak yeni ilave-
lerle Akarçay’ın daha da güzelleşeceğini vurguladı. Akarçay 
projesi, sempozyuma katılan davetlilerinde büyük ilgisini 
çekti. Sergide yer alan  Akarçay fotoğraflarını gören davetliler, 
“Afyonkarahisar’a deniz gelmiş” yorumunu yaptı.

‘AFYONKARAHİSARIMIZA HAYIRLI OLSUN’

Afyonkarahisar Belediyesi’ne ait bir projenin ilk kez 
böyle bir ödüle layık görüldüğünü kaydeden Başkan Bur-
hanettin Çoban; “Bildiğim kadarıyla şimdiye kadar Af-
yonkarahisar Belediyesi’nin ilk kez bir projesi, böylesi özel 
bir ödüle layık görüldü. Sempozyumun ardından sergide 
derece alan tüm projeleri inceledik. Gördük ki; birçoğunu 
biz gerçekleştirmişiz.  Bu demek oluyor ki; yarışmaya tüm 

projelerimizle katılsaymışız, 
her projemiz ayrı ayrı 

ödüle layık görüle-
cekmiş. Ama biz 

sadece Akarçay 
Projemizle   ka-
tıldık ve ödü-

lümüzü aldık. 
Aldığımız bu 

ödül hem Beledi-
yemize hem de Afyon-

karahisarımıza hayırlı ol-
sun. Bu vesileyle Afyonkarahisar 

Belediyesi’nin çalışmalarına büyük katkı sağ-
layan Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu Bey’e, 
Akarçay’ı projelendirip, uygulayan Belediyemizin teknik 
birimlerine candan teşekkür ediyorum” dedi.

Sempozyumun açılışına Başbakan Erdoğan’ın yanı sıra 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çevre ve Şehircilik Baka-
nı Erdoğan Bayraktar, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Or-
man ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Menderes Türel ile çok sayıda milletvekili, yurt içi 
ve yurt dışından belediye başkanları katıldı.

Ödül töreninde, Afyonkarahisar’dan Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban’ın yanı sıra İl Genel Meclisi Başkanı Salih 
Sel, Belediye Başkan Yardımcısı Ayfer Örten, Başkan Danış-
manı Abdülkerim Çalışkan ve Park ve Bahçeler Müdürü Ka-
sım Baydar hazır bulundu.
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Türkiye’nin Yerel Yönetimlerinin Oscar’ları olarak bili-
nen ve bu yıl 5. Düzenlenen Yerel Yönetimler Ödülleri 
sahiplerini buldu. Bu yıl, geçtiğimiz aylarda kaybettiği-

miz Gazeteci Mehmet Ali Birand adına düzenlenen törende 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, “Şehir ve Planlama ve 
Kentsel Tasarım” kategorisinde katıldığı “Akarçay Rekreasyon 
Alanı Projesi” ile kategorisinde yılın Belediye Başkanı seçildi.

 TÜRKİYE’NİN EN UZMAN                              

JÜRİ HEYETİ DEĞERLENDİRDİ

  Prof. Dr. Cevat Geray Başkanlığında,    Erdoğan Bilen-
ser,   Sadun Emrealp, Prof. Dr. Hasan Ertürk, Prof. Dr. Zekai 
Görgülü, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Handan Türkoğlu 

ve Doç. Dr. Sırma Turgut gibi uzman ve kararları her zaman 
saygıyla karşılanan değerli üyelerin oluşturduğu jüri, Beledi-
ye Başkanı Burhanettin Çoban’ı yılın Belediye Başkanı seçti. 
2012 yılı içerisinde ve öncesindeki başarılı projeleri ile kenti-
nin güzelleşmesi, modernleşmesi ve geleceğe değerli miraslar 
olarak kalacak başarılı projeler arasında yer alan Akarçay Rek-
reasyon Projesi, Türkiye’nin en uzman jürisi tarafından yapı-
lan titiz değerlendirmeler sonucunda birincilik ödülünü aldı.

Yerel yönetim alanına yenilik getiren ve şehir sorunları-
nı çözmek için geliştirilen projeleri ödüllendirmek amacıyla 
düzenlenen törende 2012 yılının en başarılı Vali ve Belediye 
Başkanları ödüllendirildi.

Programda, Kültür Sanat ve Turizm Etkinlikleri, Sosyal 
Sorumluluk, Kent İçi Ulaşım, Katılımcı Yönetim, Çevre Ko-

ruma, Kültür ve Sanat Varlıklarının Korunması, Şehir 
Planlama ve Kentsel Tasarım, Afet Yönetimi, E Beledi-
yecilik olmak üzere 9 kategoride toplam 34 ödül verildi.

 “YAPILAMAZ” DEDİLER, YAPTIK

 Şehir Planlama ve Kentsel Tasarım” kategorisinde 
“Akarçay Rekreasyon Alanı Projesi” ile kategorisinde yı-
lın Belediye Başkanı seçilen Burhanettin Çoban,  böyle 
bir ödüle layık görülmekten duyduğu mutluluğu ifade 
etti.     Akarçay Projesi’nin Afyonkarahisar’ı 2023’e taşı-
yacak vizyon projelerden biri olduğuna dikkat çeken 
Başkan Çoban yıllarca kokusu ve hoş olmayan görüntü-
sü ile “Kokarçay” olarak adlandırılan Akarçay’ın gerçek 
güzelliğine kavuştuğunu dile getirdi.

BÜYÜK ÖDÜL 
BAŞKAN 
ÇOBAN’IN 

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim 

Ödül Töreni Adile Sultan Sarayı’nda 

düzenlendi. Törende Belediye Başkanı 

Burhanettin Çoban, “Şehir Planlama ve 

Kentsel Tasarım” kategorisinde  yılın en 

iyi Belediye Başkanı seçildi.

‘Yapılamaz, hayalden öteye gidemez ‘ denilen projeyi 
gerçekleştirmenin kendisi için hiçte zor olmadığını aktaran 
Başkan Burhanettin Çoban; desteklerinden dolayı Orman 
ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarını 
sundu. 

Konukları Afyonkarahisar’a da davet etmeyi ihmal et-
meyen Başkan Çoban “Afyonkarahisar denince akla lezzetler 
geliyor. Sucuğumuz, lokumumuz, kaymağımız ama Afyon-
karahisar aynı zamanda Cumhuriyetimize kurtuluşumuza ev 
sahipliği yapan bir noktada Cumhuriyetimizin kazanıldığı 
topraklar. Bende sizi lezzetin termalin ve en önemlisi zaferin 
başkenti Afyonkarahisar’a davet ediyorum” dedi.

 ‘HEPİNİZ TÜRKİYE’NİN KALKINMASI İÇİN 

ÇABA SARFEDİYORSUNUZ’

 Ödül törenine katılan Mehmet Ali Birand’ın eşi Cemre 
Birand ise “oğlum ve kendi adıma bu akşam burada bulun-
maktan büyük mutluluk duyuyorum. Mehmet Ali Birand’ın 
aramızdan ayrılalı 4 ay oldu. Sizin onu anması derginin anma-
sı, törende anılması bizim için çok önemli bir şey. Sizler kendi 
işlerinizde çalışkan insanlarsınız. Mehmet Ali Birand’da kendi 
işinde fevkalade çalışkan bir insandı. Hatta o kadar çok çalış-
tı ki son ana kadar öleceğini bilemedi. Gerisinde birçok not 
bıraktı. Hepiniz Türkiye’nin kalkınması için çaba sarf ediyor-

sunuz. Ve eminim ki hepiniz bu ödüle tek tek 
layıksınız” şeklinde konuştu.

 Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödül-
leri Töreni’nde vali ve belediye başkanlarının 
oluşturduğu koro Türk Sanat Müziği söyledi. 
Tören, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden 
usta gazeteci Mehmet Ali Birand anısına ger-
çekleştirildi. Valilerin, Belediye Başkanlarının, 
Milletvekillerinin, Akademisyenlerin, Bürok-
ratların, üst düzey basın temsilcilerinin, Birand 
Ailesinin ile  tiyatro, sinema ve dizi sanatçısı 
Nilgün Belgün’ ün de aralarında bulunduğu 
400 davetliyi buluşturan törenin sunuculuğu-
nu ise bu alandaki en iyi isimlerden biri olan 
Korhan Abay yaptı.

Başkan 
Çoban, ödül 

töreninde 
Afyonkarahisar’ın 

güzelliklerinden 
bahsederek 

katılımcıları ilimize 
davet etti.
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Muhalefetin faaliyet raporu eleştirilerine tek tek yanıt 
veren Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, tamam-
lanan, devam eden ve planlanan yatırımlar sayesinde 

Afyonkarahisar’ın geleceğine damga vurduklarını söyledi.

Akarçay’dan, meydan projesine, Spor Kompleksinden, 
su kesintilerine kadar merak edilen tüm konulara açıklık ge-
tiren Başkan Burhanettin Çoban, milyonlarca liralık yatırıma 
imza atan Belediye’nin Afyonkarahisar’da ilkleri başardığını 
kaydetti.

Faaliyet raporu üzerine söz alan muhalefete mensup 
meclis üyelerinin demokratik teamüller çerçevesinde hakları-
nı kullandıklarını, nezaketli bir şekilde eleştirilerini ifade ettik-
lerini belirten Başkan Burhanettin Çoban,  “Elbette muhalefet 
eleştirilerini yapacak, eksik bulduklarını söyleyecek, yapılma-
yanları, yanlış yapılanları, dile getirecek ki;   bizler bunlardan 
faydalanacağız. Varsa yanlışlarımız, eksik yaptıklarımız gide-
receğiz. Bundan dolayı mutlu olduğumu ve bu üslubun, bu 
tarzın tüm muhalefet için, iktidar için örnek olmasını temenni 

ediyorum” dedi.

‘AKARÇAY’DA SU MU VAR?  DERKEN, 

BOĞULMAKTAN BAHSEDİYORUZ’

Muhalefetin Akarçay’ı gündeme getirmesinden bü-
yük memnuniyet duyan Başkan Çoban, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan başkanlığındaki jürinin Akarçay projesini 
özel ödüle layık gördüğünü hatırlattı. Başkan Çoban şöyle 
devam etti; “Bu ödül Afyonkarahisar Belediyesi tarihinde 
bir ilk.  Ödül alan projelerin birçoğunu biz yapmışız.  Ör-
neğin Bolu Belediyesi, çöpten elektrik üretimiyle ilgili 
ciddi bir ödül aldı. Biz bu projeyi bir sene önce yaptık. Şu 
anda birçok Büyükşehirden daha fazla enerji elde ediyo-
ruz. Hatırlayın 2000’li yıllarda tantanalarla, gösterilerle, 
konserlerle güya elektrik üretmeye başlamıştık! Arkası 
gelmedi. Bizde şâşaa yok, konser yok, gösteriş yok. Müte-

vazı, mütevazı gidiyoruz. Bunun yanında birçok park düzenle-
meleri ve benzeri projeler ödül aldı. Biz o projeleri daha önce 
hayata geçirdik. Mesela Atık su Arıtma Tesisimiz; Türkiye’de, 
dünyada, eşi az bulunur tesislerden bir tanesi. 25 milyon liraya 
mal oldu. Böyle bir proje de ödül aldı. Biz bunları bildirme-
dik, sadece Akarçay’ı bildirdik.” dedi. Muhalefetin, ‘Akarçay 
su derinliğinin tehlike arz ettiğine yönelik’ eleştirilere de yanıt 
veren Başkan Çoban, “Önceleri, deniliyordu ki; ‘Akarçay’da su 
mu var ki, siz bu projeyi yapacaksınız...’ Şimdi boğulmaktan 
bahsediyoruz. Ne güzel en azından bir gelişme olmuş. Hani 
su yoktu? Su olmayan yerde insan boğulur mu? Demek ki; su 
varmış. O su ne sondaj suyu, nede barajdan akıtılan bir su, o su 
normal kaynak suyu” dedi.

‘HALEP ORDAYSA, ARŞIN BURADA’

  ‘Akarçay’ı DSİ yaptı’ görüşlerine de dikkat çeken Baş-
kan Çoban Afyonkarahisar Belediyesi’nin Akarçay için şu ana 
kadar 12 milyon lira para harcadığını ifade etti. ‘Akarçay’ı DSİ 
yaptı’ diyorlar. Biz bunu saklamıyoruz ki; DSİ burası için 36 
milyon lira para harcadı. Afyonkarahisar Belediyesi şu ana 
kadar Akarçay için 12 milyon lira para harcadı. Eskişehir’de-
ki Porsuk Çayı, 12 yıllık bir tesis. 12 yılda bu hale geldi. Biz, 
Allah’ın izniyle 2 yılda orayı geçeceğiz. Şu an zaten yüzde 
80’nini yakaladık.

Afyonkarahisar Belediyesi buraya tam 12 milyon lira para 
harcadı. Abarttığımı düşünenler gelsin, dosyalarımız ve ihale 
bedellerimiz açık. Biz öyle palavra atmıyoruz.  Bilesiniz diye 
söylüyorum. Bir Belediye Başkanımız böyle bir faaliyet raporu 
yazdırıyor. 60 bin metrekare yeşil alan yapacağım dediği yerde, 
600 bin metrekare yazdırıyor. “Sayın Başkanım bir sıfır fazla 
oldu” diyorlar.   O Belediye Başkanı ‘Bırak, kim gidip ölçecek’ 
diyor,  Bizde öyle değil, Akarçay, 130 bin metrekare yeşil alana 
sahip. Halep oradaysa, arşın burada. Ölçebilirsiniz” dedi.

‘MEYDAN PROJESİ UYGULANACAK’

Kent Meydanı projesinin uygulamaya geçemeyeceği yö-
nünde yapılan eleştirilere de yanıt veren Başkan Çoban, ‘Mey-

dan projesi uygulanacak” diye konuştu. Bu yıl içerisinde Hü-
kümet Konağı’nın yıkılacağını söyleyen Başkan Çoban; “Mu-
halefetten ‘Sayın Başkanım, Kent Meydanı Projesi gerçekten 
çok güzel. Afyonkarahisar’da ilk defa bir Belediye Başkanı 
şehrin merkezindeki çok iyi rant edecek yeri yıktı, meydan ya-
pıyor. Tebrik ederim. Senden önceki Belediye Başkanları bu 
cesareti gösteremedi “demesini beklerdim. Arkasından eleş-
tirinizi yine söyleyin. Eski Belediye binamız tarihi bir bina. 
Tarihi eser olan yerlerin restorasyonuna hemen başlanamıyor. 
Meydanın sadece arsa bedeli bizim emlak rayiç bedellerine 
göre 18 milyon lira. Ben burayı bedava aldım. Afyonkarahisar 
halkı için aldım. Kendime almadım. Bu yıl içerisinde Hükü-
met Konağını yıktığımızı göreceksiniz. Meydan projesi uygu-
lanacak” ifadelerini kullandı.

‘BEŞ YILDA YAPILAMAYANI,                        

BİR YILDA YAPTIK’

Afyonkarahisar Belediyesi’nin hem asfaltta, hem de be-
ton parkede rekor kırdığına dikkat çeken Başkan Burhanettin 
Çoban; ‘ 1999–2004 yılları arasında beş yılda yapılan asfalt 
140 bin ton. Bir sonraki dönemde yine beş yılda 165 bin ton 
asfalt serilmiş. Biz sadece bir yılda yani 2012 yılında 170 bin 
ton asfalt serdik. Her iki dönemin 5 yılını geçmişiz.  Dört yılda 
ise 373 bin ton sıcak asfalt sermişiz.

1999–2004 yılları arasında 155 bin metrekare beton 
parke var. 2004–2009 arası 143 bin metrekare. Biz 2012 yı-
lında 350 bin metrekare beton parke yapmışız. Yani beş yılı, 
bir yılda neredeyse iki buçuğa katlamışız. Geride bıraktığımız 
dört yılda ise 1 milyon metrekare beton parke yol ve kaldırım 
yaptık” dedi.

YENİ SU DEPOLARI YAPILIYOR

Arıza ya da patlak sonrası yaşanan sıkıntılara son vermek 
için kente 24 saat süreyle su verecek yeni depolar oluşturacak-
larını açıklayan Başkan Burhanettin Çoban, ‘Bizim dönemimi-
ze kadar içme suyu değiştiren bir Belediye yönetimi varsa, ben 

Afyonkarahisar Belediyesi’nin 2012 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
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hemen şimdi Allahaısmarladık deyip gideceğim. Yılda dört, 
beş defa, bazen üç defa ana borularda meydana gelen patlama 
nedeniyle sular kesiliyor. Zamanında yanlış bir boru seçilmiş. 
İnşallah Sayın Bakanımızın talimatıyla tüm borularımız çelik 
boruya dönüyor, bunun yanında herhangi bir patlakta ya da 
arızada şehrimize 24 saat su verecek depoları yapıyoruz. Pro-
jesi ihale edildi, proje firması çalışmalarını bitirmek üzere. Bu 
çalışmamızda Afyonkarahisar’da bir ilk olacak. Şu anki mev-
cut depoların dört katı depo yapıyoruz. İnşallah 2013 yılında 
bunları bitireceğiz. Patlak olduğunda bu depoları devreye so-
kacağız” diye konuştu.

  Afyonkarahisar Belediyesi’nin şehir merkezindeki 
kaldırımlar için 5,5 milyon lira kaynak ayırdığını ifade eden 
Başkan Burhanettin Çoban;  bu sene içerisinde Kurtuluş Cad-
desi, Bankalar Caddesi, Milli Birlik, Atatürk, İnönü, Dumlupı-
nar ve Dervişpaşa Mahallelerinin kaldırımlarını yenileneceği-
ni söyledi.

Zabıta’nın çalışmalarına yönelik yapılan eleştirilere ka-
tıldığını ifade eden Başkan Burhanettin Çoban; “Kaldırım 
işgalleri var. Çok ceza yazıyoruz. Seyyar satıcıları defalarca 
topladık. Ama tekrar geliyor. Esnaf ceza yiyor, eşyasını tekrar 
kaldırıma koyuyor” dedi. Afyonkarahisar Belediyesi’nin kana-

Yüklenici firmayla imzalanan sözleşmenin 
ardından inşaatına başlanan pazaryerinde 
çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. 

11 milyon liraya mal olacak kapalı pazarye-
ri, tamamlandığında bölgenin en büyük pazarye-
ri olacak. Eski otogar alanında yapılacak, 20 bin 
metrekare kapalı alana sahip pazaryerinde asan-
sör ve yürüyen bant sistemi yer alacak.

Bodrum+zemin+1. kat ve teras kattan olu-
şacak olan pazaryeri halkımızı  yazın sıcaktan, 
kışın soğuktan koruyacak şekilde planlandı. 110 
araç kapasiteli kapalı otopark da yer alacağı pazar-
yerinin Kasım ayı  sonu itibariyle tamamlanması 
hedefleniyor.

KAPALI PAZARYERİ 
HALKIMIZIN AYAĞINA GELİYOR

lizasyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Burhanet-
tin Çoban; “Yukarı mahalleler Osmanlı döneminden kalma 
kanalizasyon kullanıyordu. İlk defa Tacıahmet, Taşpınar, Olu-
cak, Karakatip, Doğancı, bizim dönemimizde kanalizasyon 
gördü. İnşallah 18 diğer mahallemizde yine bu dönem kana-
lizasyona kavuşacak” dedi.

‘AFYONKARAHİSAR KÂRLI’

TOKİ’nin stad arazisinden elde ettiği gelirle ilgili yapı-
lan yorumlara da açıklık getiren Başkan Burhanettin Çoban; 
‘MHP İl Başkanımıza iletin. Kendisi Karahisar TV’de yanlış 
bilgi verdi. Bir defa Spor Kompleksinin 33 milyon lira mali-
yeti var,    Halbuki  stad arazileri 55 milyona satıldı” denili-
yor. Ama bu şekilde değil. Yanlış bilgi veriyor. Bir defa Spor 
Kompleksi’nin ihale bedeli KDV dâhil 51 milyon lira. İlaveler 
yapıldı sonradan 55 milyon lirayı geçti. TOKİ stad arazile-
rindeki arsalardan on yıl vadeli 50 milyon lira dahi gelir elde 
edemedi. Yani 10 yılda 50 milyon lira para alacak, 55 milyon 
lira Spor Kompleksine para harcıyor ve bu sene bitecek. Kim 
kârlı bu işten, Afyonkarahisar. Müze satılıyor deniyor. Müze 
satılmadan 25 Milyon lira bedelle yeni müze yapıldı bu sene 
bitiyor. 14 milyona satışa çıkardılar satılmadı. Arada 11 mil-

yon fark var. Kim kârlı yine Afyon-
karahisar...”

Afyonkarahisar Belediyesi’ni 
tüccar zihniyeti ile yönetmeye ça-
lıştıklarını ifade eden Başkan Ço-
ban konuşmasının sonunda “İyi 
yönetim, Belediyemize gelir demek. 
Allah’ın izniyle zarar eden hiçbir 
şeyimiz yok. Verdiğiniz güven için 
teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımızı 
arttırarak devam ettireceğiz. Gü-
venoyu veren ya da vermeyen tüm 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın 
seçim vaatlerinden olan kapalı 
pazaryerine ilk kazma vuruldu.



Mısri Camii etrafındaki tüm mahallelerin Kentsel Dönü-
şüme tabi tutulması ile ilgili dosya, Bakanlar Kurulu’ndan 
geçerek Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kentsel Dönüşümle ilgili gelişmeleri Belediye 
Meclisi’nde paylaşan Başkan Burhanettin Çoban Afyonkara-
hisar Belediyesi’nin 2010 yılından bu yana şehir merkezinde 
kendi elemanlarınca yaptığı Coğrafi Bilgi Sistemi’nin hazır 
olmasının, Kentsel Dönüşümde Afyonkarahisar Belediyesi’ne 
büyük avantaj sağladığını belirtti.

Başkan Çoban; ‘2009 yılında göreve geldiğimizde, coğ-
rafi bilgi sistemini kurmanız gerektiğini söylediler. Araştırdık, 
yapılması gerektiğini öğrendik. Firmalara sorduk, 2 milyon 
lirayla 5 milyon lira arasında uçuk rakamlar istediler. Arkadaş-
larımız ‘ bize makineleri alın biz bu işi yaparız’ dediler. Gerçek-
ten 1–1,5 yılda bu işi tamamladılar. Biz tam altyapı çalışma-
larını bitirdik bu afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi 
ile ilgi yasa çıktı. Bu yasa çerçevesinde, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, riskli ve rezerve alanlarla ilgili belediyelerden dos-
ya istedi. Biz de hem rezerv alanlı hem riski alanlarını hazır 
olduğu için dosyamızı hemen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
teslim ettik” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YETKİSİ 

BELEDİYE’DE OLACAK
“TÜM MASRAFLARINI BİZ KARŞILAYACAĞIZ”

Mısri Camii etrafındaki tüm mahallelerin Kent-
sel Dönüşüme tabi tutulması ile ilgili dosyanın Bakanlar 
Kurulu’ndan geçerek Resmi Gazete’de yayımlandığını açık-
layan Başkan Burhanettin Çoban; Kentsel Dönüşüm yet-
kisinin Afyonkarahisar Belediyesi’ne devredilmesiyle ilgili 
yazıyı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderdiklerini söy-
ledi. Başkan Çoban konuşmasına şöyle devam etti; “Mısri 
Cami etrafı 170 bin metrekare, Örenbağ’da da 250 bin met-
rekarelik bir alanın Kentsel Dönüşüme tabii tutulması konu-
sundaki ilk dosyamız, Bakanlar Kurulu’ndan geçti ve Resmi 
Gazete’de yayınlandı. Resmi gazetede yayınlandığı gün Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bizi aradılar. “Kanunen bu işin 
planlaması ve yapma yetkisi Bakanlıkta olsa da biz size dev-
retmek istiyoruz” dediler. Biz tabi ki Bakanlığın yapmasını 
istediğimiz için biraz ısrar ettik. Ama baktık onların öyle bir 
niyetleri yok. Biz tüm masraflarını karşılayacağız, planlama 
ihalesini yapacağız, firmalardan hizmet alacağız. Bakanlığa, 
Mısri Camii etrafındaki kentsel dönüşüm yetkisinin Beledi-
yemize devri ile ilgili yazımızı yazdık. Zaten onların istediği 
de bu olduğu için kısa zamanda gelir. Parasını vereceklermiş. 
Biz de bu işi, profesyonel firmalardan hizmet alarak yapaca-
ğız. Bizim için de yeni bir şey ilk defa yapacağız” dedi.
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Afyonkarahisar’ın geleceğine yön verecek Cumhuriyet 
Meydanı Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Afyon-
karahisar Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı Uygulama 

Projesi’nin hayata geçmesine yönelik danışmanlık hizmeti alacak. 

KOMİSYONDA DEĞERLİ İSİMLER YER ALIYOR

Alınacak danışmanlık hizmeti sayesinde dereceye giren 
proje müelliflerinin yapmış olduğu çalışmalar, etaplar halinde 
değerlendirilecek ve rapor haline getirilerek gerekli şartna-
menin hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Belediye 
Meclisi’nin oy birliği ile aldığı kararla kurulan komisyonda 
birbirinden değerli isimler yer alıyor.

Yüksek Mimar Yavuz Selim Sepin, Prof. Dr. Sinan Mert 
Şener, Prof. Dr. Mehmet Ocakcı, Yüksek Mimar Necdet 
Beşbaş, Yrd. Doç. Dr. Nuri Serteser, İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mimar Ayfer 
Örten, Şehir Plancısı Betül Tarkan, Müteahhit Hüseyin 
Şehitoğlu, Mimar Oktay Okay, Harita Mühendisi Mustafa 
Albay ve İnşaat Mühendisi Kazım Çeşeay’ın bulunacağı 
komisyon, projenin gelişmesi konusunda Afyonkarahisar 
Belediyesi’ne yön verecek.

Yapılacak bütün işlerin oluşturulan komisyon tarafından 
değerlendirilmesi, takibinin yapılması ve fikirlerin bir arada 
toplanması, danışmanlık hizmeti ile gerçekleştirilecek. Proje 
müellifini tamamen komisyon yönlendirecek.

İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ’NDEN TAM DESTEK

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Baş-
kanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Cumhuriyet Mey-

danı Projesi’nin önemine dikkat çekti. Meydan projesine 
yönelik çalışmalarda İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi’nin Afyonkarahisar Belediyesi’ne büyük destek vere-
ceğini dile getiren Başkan Burhanettin Çoban “Bilindiği üze-
re Cumhuriyet Meydanı ile ilgili bir yarışma açtık. Bu arada 
kendi binalarımızı yıktık. 29 Ekim 2012 tarihi itibariyle Valilik 
Binası’nın boşaltılıp bize teslim edilmesi planlanmıştı. Ancak 
eski belediye binamızın SİT alanı içerisinde bulunması ve res-
tore edilmesinden dolayı Bölge Koruma Kurulu’ndan karar-
lar  geç çıktı, plan projeler geç hazırlandı. Kent Meydanı pro-
jesi kapsamında danışmanlık hizmeti verecek hocalarımız ve 
arkadaşlarımız nezaretinde projemizi yapmaya başlayacağız. 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bu aşamada 
bize her türlü desteği verecek.   Kendileri Afyonkarahisar’da-
ki projeyi önemsediklerini ifade ettiler. Jüri olarak Türkiye’de 
birçok yarışmaya katıldıklarını ancak Afyonkarahisar’daki ka-
dar profesyonel, hazırlıklı ve iyi bir çalışmanın başka bir yerde 
olmadığını söylediler” dedi.

Komisyonda görevli Prof. Dr. Sinan Mert Şener’in İs-
tanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı oldu-
ğunu ifade eden Başkan Çoban, kendisinin ilimizi ve projeyi 
tanıdığını söyledi. Ayrıca, hemşehrimiz Yüksek Mimar Yavuz 
Selim Sepin’in projesinin, Küçükçekmece Belediyesi’nin açtı-
ğı Kentsel Tasarım Projesi’nde de birinci seçildiğini kaydeden 
Başkan Çoban; “Yavuz Selim Sepin Bey, bize İstanbul’dan her 
türlü desteği sağlıyor. Küçükçekmece Belediyesi’nin açtığı 
Kentsel Tasarım Projesi’nde de hemşehrimiz Yavuz Selim Se-
pin Bey’in projesi birinci seçilmiş. Bu gelişme bizim için de 
gurur veriyor. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz” dedi.

CUMHURİYET MEYDANI PROJESİ İÇİN 
DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAK



KANALİZASYON DÖŞENİYOR,                     

İÇME SUYU HATTI YENİLENİYOR

Basın caddesinden başlayan çalışma için 3,5 milyon lira 
kaynak ayıran Afyonkarahisar Belediyesi, mevcut eski 
yontma taş kanal sitemi olan kanalizasyon sistemini ko-

rige borularla değiştiriyor.  Ayrıca 70 sene önce döşenen eko-
nomik ömrünü tamamlamış içme suyu boruları ise tamamen 
HDPE borularla yenileniyor.

Çalışma kapsamında; 3 bin 160 metre HDPE 100 içme 
suyu ana boru hattı, 3 bin 375 metre PPRC içme suyu abone hat-

ALTYAPI SEFERBERLİĞİ BAŞLADI

İÇME SUYU HATLARI 
YENİLENECEK VE 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 ÇAR-
ŞISI VE ÇEVRESİNDEKİ MAHALLELER 
(KARAMAN MAHALLESİ)

tı, 2 bin 565 metre KORİGE kanalizasyon ana şebeke hattı ve bin 
200 metre KORİGE kanalizasyon abone hattı döşenecek.

İşin tamamlanmasıyla beraber toplam 6 bin 535 metre 
içme suyu ve 3 bin 765 metre kanalizasyon şebeke hattı yeni-
lenmiş olacak. Bu bölgelerdeki ekonomik ömrünü tamamla-
mış olan pik ve asbest içme suyu boruları iptal edilerek tüm 
vatandaşlarımızın bina abone boruları da yenilenecek.

 Yine mevcut ihtiyacı karşılayamayan ya da eski taş kanal 
olan kanalizasyon şebekeleri ve parsel bağlantıları yenilenerek 
bu bölgedeki altyapı sorunu tamamen ortadan kaldırılacak. 

Afyonkarahisar Belediyesi, SİT alanı içerisinde bulunan 
19 mahallenin altyapı çalışmalarına başladı.

Çalışmaların ikinci 
etabı olan Çavuşbaş, 
Çavuşoğlu ve Camikebir 
mahalleleri içme 
suyu ve kanalizasyon 
şebekesi yenileme 
çalışmaları başladı.

Kentin ana arterlerindeki kaldırımların 
yenilenmesi için düğmeye basan Afyon-
karahisar Belediyesi, çalışmaları Karagö-

zoğlu Sokak’tan başlattı.

İlklere imza atılan sokakta, Türkiye’de ilk 
kez tasarlanıp kullanılan dekoratif parke taşları 
ve yine ilk kez, kaldırımlara araç park edilmesini 
engelleyen beton baba taşları kullanıldı.

Daha önce ilk örnekleri Karaman Mahalle-
si Meltem Caddesi’nde kullanılan boya gerektir-
meyen bordürlerin de döşendiği sokakta, görme 
engelli bireyler için kılavuz ve bitim taşları da 
kullanıldı.

Bu çalışmalar çerçevesinde; Milli Birlik, 
Bankalar, Kurtuluş, Ambaryolu, İnönü ve Ata-
türk caddelerinin kaldırımlarını da tamamen ye-
nileyecek olan Afyonkarahisar Belediyesi, yüzde 
80’inde kaldırım olmayan Dumlupınar ve Der-
vişpaşa mahallelerinde de kaldırım seferberliği 
başlatacak.

Afyonkarahisar Belediyesi, 2013 yılı kaldırım düzenleme 
çalışmalarına Karagözoğlu Sokak’tan başladı.

KALDIRIM 
SEFERBERLİĞİ 
BAŞLADI
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Mahallelerin alt ve üstyapı sorunları-
na yönelik yaptığı çalışmalarla halkın 
büyük takdirini kazanan    Belediye 

Başkanı Burhanettin Çoban, söz verdiği gibi 
Harbiş semtinin yollarına el attı. Kaldırımları 
geçen yıl tamamlanan Kocatepe, Nazmi Sa-
atçi ve Gazi mahallelerinde, yol düzenleme 
çalışmalarına bu yıl başlayan Afyonkarahisar 
Belediyesi, mahallelerin büyük bölümünü ta-
mamladı.

Asfalt serimi öncesi yollar asfalt freze 
makinesi ile kazıldı. Böylelikle hem yollarda-
ki eğim ve kot daha rahat ayarlandı hem de 
çıkan malzemeler dolgu malzemesi olarak 
kullanıldı. Bir yıl içinde hem kaldırımları ye-
nilenen hem de yolları asfaltlanan mahalle 
sakinleri büyük mutluluk yaşadı. 

Doğalgaz çalışmalarının ardından kı-
şın çamurdan, yazın ise tozdan geçilmeyen 
Harbiş’in yolların asfaltlanmasının semte ayrı 
bir vizyon kattığını aktaran mahalle sakinleri 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve eki-
bine teşekkür etti.

HARBİŞ’İN YOLLARI 
KAYMAK GİBİ Şehrimizin en gözde 

semtlerinden biri 
olan Harbiş’te 

geçen yıl kaldırımları 
yenilenen 

Kocatepe, Nazmi 
Saatçi ve Gazi 

mahallelerinde 
yolların büyük 

bölümüne sıcak 
asfalt serildi.

Kaldırımları geçtiğimiz yıl tamamlanan Kocatepe, Nazmi Saatçi 
ve Gazi mahallelerinin yollarına sıcak asfalt serildi.

Yolları dayanıklı ve uzun ömürlü yapmanın yanı sıra taşıt ve 
yaya trafiğinin düzgün ve iyi görünümlü çizgilere kavuşması 

içinde çalışmalarını sürdüren Afyonkarahisar Bele-
diyesi, geçtiğimiz yıl asfalt serilen yollara yeni 

alınan çizgi aracıyla çizgi çekiyor.  Daha önce 
elle çizilen yol çizgileri, alınan yeni araç saye-
sinde karayolları standardına ulaşacak.

Çalışmalarına Adnan Kahveci 
Bulvarı’ndan başlayan ekipler, Adnan Men-

deres Bulvarı’na çizgi çekti. Program dahilinde 
kentin ana arterlerinin tamamına çizgi çekilecek.

ÇİZGİSİZ YOL KALMAYACAK
Afyonkarahisar Belediyesi, 
Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban 
döneminde bünyesine 
kazandırdığı araç ve 
ekipmanlara bir yenisini 
daha ekledi.

Yol düzenleme çalışmalarını şehrin dört 
bir yanında sürdüren Afyonkarahisar Bele-
diyesi, 2. Küçük Sanayi Sitesi’nde 3. etap yol 
düzenleme çalışmalarına başladı.

2011 yılında ilk etabı tamamlanan, geç-
tiğimiz yıl ise ikinci etabı bitirilerek toplamda 
80 bin metrekare kilitli parke döşenen Küçük 

Sanayi Sitesi’nde üçüncü etap çalışmaların-
da 75 bin metrekare parke döşemesi yapıla-
cak.

Yol düzenleme çalışmalarının yanı sıra 
yağmur suyu hattı döşemesi de yapılan 2. Kü-
çük Sanayi Sitesi’nde çalışmaların başlaması 
sanayi esnafı tarafından sevinçle karşılandı.

2. KÜÇÜK SANAYİ’DE 3. ETAP 
ÇALIŞMALARI BAŞLADI Afyonkarahisar 

Belediyesi 
tarafından 2. 
Küçük Sanayi 

Sitesi’nde 
3. etap yol 
düzenleme 
çalışmaları 

başladı. 

 75 BİN METREKARE PARKE DÖŞENECEK
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Afyonkarahisar Belediyesi Su İşleri Teknik Birimi ekiple-
rince Dumlupınar Mahallesi’nde yapılan altyapı yenile-
me çalışmalarında, yeni döşenen Kadınana suyu şebeke 

hattına bağlantı yapılarak yapılan hayratı inceleyen Bakan Eroğ-
lu, hayırsever esnaf Abdullah Çobanbay’a teşekkür etti. Bakan 
Eroğlu, altyapı çalışmalarıyla Kadınana memba suyunu şehrin 
birçok noktasına taşıyan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ı 
da tebrik etti.

Kadınana Suyu’nu kentin birçok bölgesinde halkın içimi-
ne sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Çoban 
ise, “Ambaryolu Caddesi’nin başında, bulunan Kadınana Tür-
besi’ndeki çeşmeden daha önce şebeke suyu akıyordu. Allah’a 
hamdolsun orada Kadınana Suyu’nu akıttık. Valilik önündeki 
tarihi çeşmeye ve İmaret Camii’nin arka tarafında yer alan Aksa-
raylı ve Metli mahallelerinin ortasındaki çeşmeye de Kadınana 
Suyu’nu götürdük. Son olarak, hayırsever esnaflarımızdan Ab-
dullah Çobanbay tarafından babası İbrahim Çobanbay adına 
yaptırılan bu çeşmeden de Kadınana memba suyunu halkımızın 
içimine sunduk” dedi.

KADINANA 
MEMBA SUYU 
HER YERDE

Yeşil Cami bahçesine hayırsever esnaf 
Abdullah Çobanbay tarafından yaptırılan 
İbrahim Çobanbay Hayratı’ndan su içen 

Bakan Eroğlu, Kadınana suyunu şehrin birçok 
noktasına taşıyan Başkan Çoban’ı tebrik etti.

İlimize muhteşem bir kent müzesi ka-
zandırmayı hedefleyen Belediye Baş-

kanı Burhanettin Çoban, Bursa Kent Müzesi 
ve İnegöl Kent Müzesi’nde incelemelerde bu-
lundu. Her iki müzenin de yapım aşamalarıy-
la ilgili bilgi alan Başkan Burhanettin Çoban, 
müzelerde sergilenen eserleri ayrıntılı olarak 
inceledi.

Sit alanlarında yapılması düşünülen 
restorasyon çalışmalarına örnek olmak üze-
re Bursa’da restore edilmiş tarihi yapıları da 
inceleyen Başkan Çoban’a Belediye Başkan 
Yardımcısı Ayfer Örten, Özel Kalem Müdürü 
Mehmet Savaş ve Belediye Meclisi Bayındır-
lık ve İmar Komisyonu Üyeleri eşlik etti.

Kent müzesiyle ilgili ÇEKÜL Vakfı ile 
iletişime geçtiklerini belirten Belediye Baş-
kanı Burhanettin Çoban, “ÇEKÜL Vakfı Baş-
kanı Prof. Dr. Metin Sözen ile görüşmelerde 
bulunduk. Daha sonra İstanbul’da bir toplantı 
gerçekleştirdik. Yaptığımız görüşme ve top-
lantılarda, Bursa ve İnegöl kent müzelerini 
incelememiz tavsiye edildi. Biz de bu doğrul-
tuda Bursa ilimizdeki bu iki kent müzesini in-
celeyerek, önemli ölçüde fikir edindik” dedi.

İnegöl Kent Müzesi incelemeleri sıra-
sında, Başkan Burhanettin Çoban ve bera-
berindeki heyete eşlik eden İnegöl Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, ziyaret anısına Başkan 
Çoban’a plaket takdim etti.

KENT MÜZESİ İÇİN ÖN HAZIRLIK
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, ilimizde yapılması planlanan kent müzesi 
ile ilgili bilgi edinmek üzere, Bursa ve İnegöl’de bulunan kent müzelerini inceledi.
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Nasıl bir imar 
planı istiyorum 

Eyüp Güngör
Mimar

?
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Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Burhanet-
tin Çoban, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. 
Başkan Çoban’ı adeta bağrına basan mahalle sakinleri 

çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşek-
kürlerini sundu.

“NE SÖZ VERDİYSE ARKASINDA DURDU”

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın ne söz verdiyse 
arkasında durduğunu hatırlatan Kayadibi Mahallesi Muhtarı 
Ahmet Şen ise, “Başkanımızdan çok memnunuz. Kapısını her 
zaman bize açık tuttu. Ne söz verdiyse arkasında durdu ve ta-
mamladı. Alt yapısıyla, üst yapısıyla mahallemiz bu dönemle 
birlikte hizmetle tanıştı” dedi.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise Afyonkarahi-
sar’da birçok ilki başarmanın mutluluğu içerisinde olduğunu 
ifade ederek, “2009’da göreve başladığımızda kasasında para 
olmayan, 46 milyon lira borcu olan bir Belediye devir aldık ama 
yılmadık. Sayın Bakanımızın, Milletvekillerimizin, teşkilatımı-
zın desteği ve çalışma arkadaşlarımızın gayretleri ile çok güzel 
işler başardık. Seçim öncesi ne söz verdiysek yaptık, hatta daha 
fazlasını şu an yapmak üzereyiz” dedi.

Seçim öncesi “yapılamaz” denilen Akarçay Rekreasyon 
Projesi’ni Afyonkarahisar’ın vizyon projelerinden biri haline 
getirdiklerini söyleyen Başkan Çoban; “Akarçay’ı iki üç ay içe-
risinde tamamen devreye alacağız. Artık Afyonkarahisar’da 

insanlarımız yelkenliyle, botla, 
gemiyle seyahat yapacak. Ge-
mimizi önümüzdeki aylarda 
Akarçay’a indireceğiz. Seçim ön-
cesi, Akarçay’ı Afyonkarahisar’a 
yakışır hale getireceğiz dediğim 
zaman; “Orada yazın su olmuyor, 
Mayıs ayından itibaren kuruyor, 
kimi kandırıyorsun” diyenler 
oldu. Geçen yıl Ağustos ayında 
Akarçay’da tam kapasite su var-
dı. Akarçay, rekreasyon alanları, 
koşu alanları ve spor alanları ile 
mükemmel bir alan olacak” dedi.

KAYADİBİ MAHALLESİ 
BAŞKAN’I BAĞRINA BASTI
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 
mahalle toplantılarına Kayadibi Mahallesi ile devam etti.
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“ALT YAPIYA CESARETLE GİRDİK”

Altyapıya cesaretle girdiklerini ifade eden Başkan 
Burhanettin Çoban, “Göreve geldiğimizde birde baktık ki 
Afyonkarahisar’ın içme suyu şebekesinin yüzde 80’i asbest, 
kanserojen borulardan oluşuyor. Altyapıya cesaretle girdik. 
Yer altında ilistire dönmüş borular dururken, üstyapıya geç-
medik. Biz zor olanı seçtik. Benim vatandaşım kanserojen 
borulardan su içerken rahat edemezdim. Bugüne kadar 35 
mahallemizin bu sorununu çözdük. Bu sene de kalemizin et-
rafında kalan 18 mahallede altyapı seferberliğine başlayacağız. 
Bu 18 mahalleye kanalizasyon döşeyeceğiz. Döşeyeceğiz di-
yorum çünkü bu mahallelerimizde kanalizasyon hattı bulun-
muyor. 70 sene önce döşenen ilistire dönmüş içme suyu boru-
larını da tamamen yenileyeceğiz. Kentin dört bir tarafını sıcak 
asfaltla kaplamak, beton parkeyle kaplamak, güzel kaldırımlar 
yapmakta bizim boynumuzun borcu dedik bu konuda da çok 
büyük aşama kaydettik” diye konuştu.

 “EGE BÖLGESİNİN EN BÜYÜK                     

PAZARINI YAPACAĞIZ”

Kapalı pazaryeri sözünü de yerine getireceklerini ifa-
de eden Başkan Çoban, eski  otogarın bulunduğu alana mo-
dern bir pazar inşa edeceklerini söyledi. İnşaatına başlanan 
pazaryerinin üç kattan oluşacağını kaydeden Başkan Çoban, 
Afyonkarahisar’a Ege Bölgesi’nin en büyük pazaryerini ya-
pacaklarını söyledi. Pazaryerinin vatandaşları ve esnafı kışın 
soğuktan, yazın sıcaktan koruyacak şekilde projelendirildiğini 
aktaran Başkan Çoban, Afyonkarahisar’a yakışır bir pazaryeri 
olacağını söyledi.

Başkan Çoban konuşmasını şöyle sürdürdü; “Hanıme-
fendiler için Hanımlar Lokali sözümüz vardı onun da inşaatı-
na başladık. İnşallah bu sene içinde bitireceğiz. Emeklilerimiz 
için de emekliler lokali yapacağız.  Yine emeklilerimiz için ilk 
etapta 112, ikinci etapta 111 tane olmak üzere 223 tane hobi 

bahçesi yapıp, sembolik ücretlerle dağıttık. Bu sene 41 
tane daha yapacağız. Kayadibi Mahallesi’nde de çok 
güzel hizmetler yaptık. Altyapısıyla üst yapısıyla çok 
güzel, tertemiz bir mahalle haline getirdik. Toplantının 
başında çocuk parkı talebi oldu. Bu konuda arkadaşla-
rımıza talimat vereceğim çalışmalara hemen başlaya-
cağız. Bir de doğalgazla ilgili talep geldi. Bakın biz bu 
mahallerde altyapı ve üstyapı çalışmaları yaptık. Bu ça-
lışmalar yaptığımız dönemde doğalgaz şirketinin mali 
yapısı maalesef iyi değildi. Geçen yıl 10 Temmuz’a ka-
dar hiçbir yere kazma vuramadılar. O tarihte paraları 
geldi böylelikle çalışmaya başladılar. Ancak bu sene 
ellerinin rahatladığını belirtiyorlar ama hala 2013 yı-
lında yapacakları çalışmanın planlamasını yapmış değiller. Biz 
Belediye olarak, 2012 Ekim ayında 2013 yılında nereye ne 

iş yapacağımızın çalışmasını yaptık, parasını hazırladık. Ama 
maalesef Doğalgaz şirketi, özel şirket olmasına rağmen maddi 
problemler nedeniyle yavaş ilerliyor. Ancak 3 yılları kaldı, 3 yıl 

içinde Afyonkarahisar’ın tamamına doğalgaz hattı 
döşemek zorundalar” ifadelerini kullandı.

Doğalgaz Şirketi’nin Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumu’na bağlı olduğunu belirten Başkan 
Çoban, “Doğalgaz şirketi bir mahallede çalışma 
yaptığı zaman, kazdığı asfalttan bir metre kare için 
25 lira kazı bedeli alıyoruz. Geçen sene Sarıkız’a 
gireceğiz dedik. Hem Milli Birlik Caddesi’ne hem 
buraya girin sizden kazı bedeli istemiyoruz dedik 
ama maalesef giremediler” dedi. Ziyaret sonunda 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban çocuklara 
oyuncak dağıtmayı da ihmal etmedi. Vatandaşlar-
la tek tek hatıra fotoğrafı da çektiren Başkan Bur-
hanettin Çoban’ın mahalle ziyaretine eşi Emine 
Çoban da eşlik etti.
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Belediye Başkanı Burhanettin Çoban tarafından kar-
şılanan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’a Vali İrfan 
Balkanlıoğlu, Milletvekili Halil Ürün, Ak Parti İl Baş-

kanı Mehmet Zeybek ve beraberindeki heyet eşlik etti. Bakan 
Atalay’ı ilimizde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Burhanettin Ço-
ban,  Belediye’nin yaptığı çalışmaları anlattı.

“2012’DE 60 MİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK”

Hükümetin yaptığı güzel çalışmalar sayesinde Belediye 
gelirlerinin de arttığına dikkat çeken Başkan Çoban; Belediye 
bütçesinin önemli bir kısmını yatırıma ayırdıklarını kaydede-
rek borçlanmadan yatırım yapmaya gayret ettiklerini aktardı.

Afyonkarahisar Belediyesi’ni borçlu teslim aldıklarını 
ifade eden Başkan Çoban; 45 milyon lira    olan İller Banka-
sı borcunu 31 milyon liraya düşürdüklerini söyledi. Başkan 
Çoban konuşmasını şöyle sürdürdü; “Her belediye başkanı 
Belediye’yi borçla teslim alır, bizde öyle devir aldık. Beledi-
yemizin 45 milyon lira İller Bankası’na borcu vardı. Şimdiye 
kadar her Başkan borçları arttırarak teslim etti. İlk defa biz 31 
milyon liraya düşürdük. Borçlanmadan yatırım yapmaya gay-
ret ediyoruz. Bütçemizin önemli bir kısmını yatırıma harcıyo-
ruz. 2009 yılına kadar ortalama 10 milyon lira yatırım yapan 
Belediyemiz, bizim göreve gelmemizle birlikte  2010’da 26 
milyon, 2011 yılında 57 milyon, 2012 yılında ise 60 milyon 
lira yatırım yaptı.   2012 yılında 133 milyon lira gelir bütçesi 

gerçekleştirdik.    Bu bütçe-
yi gerçekleştirirken de ne 
özel bankaya ne de İller 
Bankası’na borçlanmadık” 
dedi.

“TÜRKİYE’YE 

ÖRNEK PROJELERİ                   

HAYATA GEÇİRDİK”

Afyonkarahisar 
Belediyesi’nin vizyon proje-
lerinden de söz eden Başkan 
Burhanettin Çoban;    Spor 
Kompleksi’nden, Zafer 
Ormanı’na, Akarçay’dan, 
Bilgi Evleri’ne, kadar bir çok 
proje hakkında açıklamalar-
da bulundu. Hükümetimizle 
işbirliği halinde dev bir Spor 
Kompleksini ilimize kazan-

dıracaklarını ifade eden Başkan 
Burhanettin Çoban; “Komplek-
simizde 20’ye yakın futbol sahası, 
futbol stadyumu, su kayak tesisi, 
yüzme havuzları, açık- kapalı te-
nis kortları, kapalı spor salonları 
var. Binicilik, okçuluk atletizm 
vb. her türlü aktivite Spor Komp-
leksimizde yapılabilecek. Baka-
nımızın desteği ile 1,5 milyon 
metrekarelik alan üzerine Zafer 
Ormanı yaptık. En büyük proje-
miz Akarçay projemizdi. Toplam 
51 milyon liraya mal oldu. Gemi 
siparişlerini verdik, deniz bisik-
letlerini  ve sandalları aldık. 48 
yolcu kapasiteli nehir gemisini 
Haziran ayı itibariyle çalıştırmayı 
planlıyoruz” dedi.

  “AFYONKARAHİSAR’DA ÇOK GÜZEL BİR 

BİRLİKTELİK VAR”

Türkiye’nin en güzel Hayvan Barınağı’nı ilimize kazan-
dırdıklarını dile getiren Başkan Çoban konuşmasını şöyle 
sürdürdü; “Afyonkarahisar’da ilk kez kurduğumuz Bilgi Evleri 
ile eğitimde fırsat eşitliği sağladık. Maddi imkânsızlık nede-
niyle dershaneye gidemeyen çocuklarımıza Bilgi Evlerimizde 
eğitim veriyoruz. Yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü 
Bilgi Evlerimizde, çağımızın getirdiği teknolojik imkânlardan 
faydalanan çocuklarımız, ödevlerini eğitimciler gözetiminde 
yapıyor. Derslerini akıllı tahtalar aracılığı ile alıyor. Şehrin 
çeşitli bölgelerine 223 tane Hobi Bahçesi yaptık. Türkiye’nin 
en güzel Hayvan Barınağını ilimize kazandırdık.   Çevreci bir 
yatırımla Atık-su Arıtma Tesisimiz hizmete girdi. 25 milyon 
liraya mal oldu. Afyonkarahisar’da çok güzel bir birliktelik var. 
Sadece merkezin değil, şu an 10 tane ilçe, toplam 57 belediye 

BAŞBAKAN YARDIMCISI 
BEŞİR ATALAY’DAN ZİYARET

AK Parti Kırıkkkale Teşkilat İçi Eğitim Programı’na katılmak üzere ilimize gelen 

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Afyonkarahisar Belediyesi’ni ziyaret etti.

ve köyün çöpünü merkezimizdeki Katı Atık Düzenli Depo-
lama Alanı’nda topluyoruz. 8 noktada transfer istasyonumuz 
var. İstasyonlardan toplanan çöpleri birlik kanalıyla modern 
çöplüğe getiriyoruz. Burası dünyaya örnek bir tesis oldu. Bu 
tesis de elektrik üretimine başladık. 2 MW/saat elektrik üreti-
yoruz. Elektrikten elde ettiğimiz gelirle tesisin giderlerini kar-
şılıyoruz. Belediyelerden bundan dolayı bir bedel almıyoruz. 
Tıbbi atıkların sterilizasyonunu yapıyoruz, buradan da aylık 
50 bin liralık bir gelirimiz var” dedi.

‘BAŞKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM’

Afyonkarahisar’a çok büyük bir asfalt tesisi kurduklarını 
ifade eden Başkan Burhanettin Çoban;  Türkiye’de ürettiği as-
falta TSE Belgesi alan tek Belediye’nin Afyonkarahisar Beledi-
yesi olduğunu sözlerine ekledi.

Başbakan Yardımcısı  Beşir Atalay  ise Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban’ı Afyonkarahisar’ın gelişimi adına yaptığı 
çalışmalardan dolayı tebrik ederek başarılı çalışmalarının de-
vamını diledi.
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Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Gündüz, 
Genel Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Bölge ve Şube Müdürlerinin yer aldığı ziyarette karşı-

lıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Vakıfbank Genel Müdürlüğü’ne atanan hemşehrimiz 
Halil Aydoğan’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Bur-
hanettin Çoban, ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu. Başkan 
Burhanettin Çoban, Halil Aydoğan’ın milletvekilliği göre-
vinde olduğu gibi Vakıfbank Genel Müdürlüğü görevinde de 
ilimiz  ve ülkemizin kalkınmasına yönelik başarılı çalışmalara 
imza atacağına inandığını söyledi.

Vakıfbank camiasını Belediyemizde konuk etmekten bü-
yük memnuniyet duyduğunu belirten Belediye Başkanı Bur-
hanettin Çoban konuklarına ilimize gerçekleştirilen yatırım-
lardan bahsetti.  Kentimizin hızla geliştiğini aktaran Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban, Belediye’nin gerçekleştirdiği viz-
yon projeler sayesinde Afyonkarahisar’ı geleceğe hazırladıkla-
rını söyledi.

Vakıfbank Genel Müdürü Halil Aydoğan ise Afyonkara-
hisar ekonomisinin hızla geliştiğine dikkat çekerek, kentimi-
zin ticari ve turizm merkezi olma yolunda ülke ekonomisine 
katkı sağladığını söyledi. Bu gelişim süresinde Afyonkarahisar 
Belediyesi’nin büyük rol oynadığını söyleyen Genel Müdür 
Halil Aydoğan, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a başarılı 
çalışmalarının devamını diledi.

Vakıfbank Genel Müdürü Halil Aydoğan, ziyaretin anı-
sına Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a gümüş lokumluk 
hediye etti.

Ziyarete Vakıfbank Genel Müdürü hemşehrimiz Halil 
Aydoğan’ın yanı sıra Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Ra-
mazan Gündüz, Genel Müdür Yardımcıları; Osman Demren, 
Yıldırım Eroğlu, İbrahim Bilgiç, Yönetim Kurulu Üyeleri; 
Mehmet Emin Özcan, Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Bölge Müdürü 
Metin Özetçi ve Şube Müdürü Halil Şimşek katıldı.

VAKIFBANK YÖNETİMİNDEN 
BELEDİYEMİZE ZİYARET

Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar’a gelen Vakıfbank Genel 
Müdürü Afyonkarahisar eski Milletvekili Halil Aydoğan,  Belediyemizi ziyaret etti.

Afyonkarahisar Belediyesi, Ertuğrulgazi, 
Osmangazi, Beyazıt ve Hoca Ahmet Yesevi ma-
hallelerinde yaptığı mahalle fırınlarına yenileri 
ekleyecek.

Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında, 
Karşıyaka, Yenice, Fatih ve Yeşilyurt mahalleleri-
ne mahalle fırını yapılması hakkındaki Bayındır-
lık ve İmar Komisyonu raporu oybirliğiyle kabul 
edildi.

Daha önce dört mahallede yapılarak hal-
kın hizmetine sunulan fırınların büyük beğeni 
kazandığını belirten Başkan Çoban, talebe göre 
mahalle fırınlarının sayısını arttırmaya çalıştıkla-
rını söyledi.

Ertuğrulgazi, Osmangazi, Beyazıt ve 
Hoca Ahmet Yesevi mahallelerinde 

yapılan fırınlar büyük beğeni topluyor.

4 MAHALLEYE 
DAHA FIRIN 
YAPILACAK

Gazlıgöl Caddesi’ndeki binalara 
Afyonkarahisar Belediyesi tarafın-
dan ruhsat verilmesi yönündeki 

eleştirilere değinen Başkan Burhanettin 
Çoban, “1986 yılında Gazlıgöl Caddesi’ni 
planlayan plancı, Maliye Kavşağı’ndan 
Demiryalan Türbesi arasını yoğun ticari 
bölge olarak düşünmüş ve geniş yol koy-
muş. Yukarı kısmı ise dar koymuş. Neden? Çünkü Caddenin 
aşağı kısmında yol genişliği 30 metre, eğer yukarısı da 30 met-
re olsa Milli Birlik’e gelen araçların gideceği yer yok. Buna 
trafikte ‘şişe ağzı’ deniliyor. Yani buranın 30 metre olmasının 

hiçbir faydası yok. Şimdi deniliyor ki; Afyon-
karahisar Belediyesi buradaki binalara ruhsat 
veriyor. Bizim ruhsat verememe durumumuz 
yok. Bizden önce de 5 tane bina ruhsat alına-
rak yapılmış zaten. Burası kentsel dönüşüm 
bölgesi, planlama çalışması yapılırken araçla-
rın herhangi bir yerden 20–25 metrelik yol-
la Şoförler Odası’nın olduğu bölgeye, Milli 

Birlik’e ya da başka bir yere bağlanması için çabalayacağız. Do-
layısıyla bu caddedeki araç yoğunluğunu azaltacağız. Plancıya 
bunu teklif edeceğiz. Kamuoyunda bu konu çeşitli şekillerde 
konuşuluyor, ama olayın aslı bu şekilde” dedi.

GAZLIGÖL CADDESİ’NDEKİ ARAÇ 
YOĞUNLUĞUNU AZALTACAĞIZ

Başkan Burhanettin Çoban, Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde yer alan Gazlıgöl 
Caddesi’nin araç yoğunluğunu azaltmak için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.
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Geri kazanım projesinde  Afyon-
karahisar Merkezde  61 bin 195 
konutta kapı kapı dolaşılarak 

hane eğitimi, 10 bin 907 öğrenciye, 220 
öğretmene ve 350 apartman görevlisi ile 
yöneticisine ambalaj atıkları geri kazanı-
mı hakkında eğitim semineri verildi.

Çevre Hizmetleri Birliği, ÇEVKO 
Vakfı, Gültekin ve Çağdaş Toplama ve 
Ayırma Tesisleri ile 2009 yılında yürü-
tülmeye başlanan Ambalaj Atıkları Geri 
Kazanım Projesi’nde Ambalaj Atıkları 
Yönetim Planına göre 6. aşamaya geli-
nirken, Afyonkarahisar Merkezde kay-
nağında ayrı toplama çalışmaları yürü-
tülüyor.

EĞİTİM SEMİNERLERİ VERİLDİ            

Bu çalışmalar doğrultusunda, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün destekleriyle kent merkezinde bulunan tüm 
okullardaki öğretmen sayılarının yüzde 20’si oranında resmi 

61 BİN 195 KONUTA ULAŞILDI
GERİ KAZANIMDA 

Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği tarafından 2009 yılından bu tarafa sürdürülen 
ambalaj atıklarının geri kazanım projesinde altıncı aşamaya gelindi. 

görevlendirme yapıldı, Çevre Hizmetleri Birliği personeli ile 
Çağdaş ve Gültekin Geri Dönüşüm firmasının çevre mühen-
disleri tarafından 26 Mart-25 Nisan tarihleri arasında eğitim 
toplantıları düzenlenerek, 465 öğretmene proje hakkında eği-
tim semineri verildi. Bu eğitim çalışması sonrasında görevlen-
dirilen öğretmenlere öğrencilere göstermeleri için sunumlar 
ve eğitici videolar verildi. 

Bu amaçla projenin sürdü-
rülebilirliğinin sağlanması ve ge-
lecek nesilleri oluşturacak çocuk-
larımız ve gençlerimizde çevre 
bilincinin oluşması hedefleniyor. 
Eğitim çalışmaları her eğitim öğ-
retim döneminde yenilenecek ve 
birliğe üye ilçe belediyelerde bu-
lunan okullardaki çalışmalara ise 
2013–2014 öğretim döneminde 
başlanacak.

Sürekli yenilikçi uygulamalara imza atan Afyonkarahi-
sar Belediyesi, iphone ve Android işletim sistemi ile ça-
lışan cep telefonlarından belediye hizmetlerine kolayca 

erişimi sağlayacak ‘mobil uygulamayı’ hizmete sundu. Mobil 
uygulamaları kullanan vatandaşlar, cep telefonlarından 7 gün 
24 saat belediye hizmetlerine kolayca ulaşabiliyorlar.

MOBİL BELEDİYECİLİK                                         

BİR TELEFON KADAR YAKIN

Uygulama sayesinde, Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban’a anında mesaj gönderebilecek, duyuru, haber, cenaze 
ilanları ve ihale bilgilerine ulaşılabilecek. Ayrıca e-belediye 
İşlemleriyle su faturaları, emlak, ilan reklam vb. vergileri öde-
nebilecek.

Nöbetçi eczaneler adres ve iletişim bilgilerine de rahatça 
ulaşım sağlanacak uygulamayla harita üzerinden konum bilgi-
sine ulaşılabilecek.

Kullanıcılar, şehrimizin herhangi noktasında gördü-
ğü bir problem ya da aksaklığı cep telefonuyla fotoğraflayıp 
“ÇEK GÖNDER”  sekmesi sayesinde çekilen resmin adres 
bilgisini girmeden anında Belediye’ye gönderebilecek. Sistem 
otomatik olarak adres ve koordinat bilgisini görerek,  problem 
hızlı bir şekilde çözülmesine olanak sağlayacak. 

Akıllı telefonların “ANINDA BİLDİRİM” özelliği saye-
sinde artık ilimiz cenaze ilan bildirimleri de anlık olarak bilgi 
mesajı şeklinde kullanıcılara gelecek. Facebook ve twitter bilgi 
ekranıyla da buradaki paylaşımları görebilecek.

Vatandaşlarımızın yapması    gereken tek şey APP 
STORE’den Afyon ya da Afyon Belediyesi yazarak arama ya-
pıp çıkan uygulamayı telefonuna yüklemek olacak. Android 
işletim sistemli cep telefonu kullanan hemşerilerimiz ise aynı 

şekilde Google Play Store’dan Afyon Belediyesi yazarak   uy-
gulamayı kullanmaya başlayabilirler.

CENAZE İLANLARI ARTIK CEPTE

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, konuyla ilgili bir 
basın toplantısı düzenledi. Teknolojinin ve özellikle akıllı 
telefon sistemlerinin gün geçtikçe ilerlediğine dikkat çeken 
Başkan Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Belediyesi olarak 
hızla ilerleyen teknolojiye ayak uydurduklarını ifade etti.

İnteraktif belediyecilikte sınır tanımayan 

Afyonkarahisar Belediyesi, Mobil belediyecilik 

uygulamasını hizmete sundu.

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ’NDE 
“MOBİL UYGULAMA” DÖNEMİ
Afyonkarahisar Belediyesi, teknolojinin tüm imkânlarını 
vatandaşın hizmetine sunmaya devam ediyor.
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  Hoparlör sistemi ile halkımıza duyurulan cenaze 
ilanlarından hem memnuniyet duyulduğunu hem de 
çok şikâyet aldıklarını belirten Başkan Çoban, özellikle 
Afyonkarahisar’a dışarıdan gelen insanların bu uygula-
madan duydukları rahatsızlığı dile getirdiklerini söyledi.

Buna karşın Afyonkarahisar’ın yerleşik insanları-
nın ise hoparlör sisteminin daha da yaygınlaşması ge-
rektiğine yönelik talepte bulunduğunu anlatan Başkan 
Çoban, bir kesimin cenaze ilanlarının varlığından, diğer 
kesimin ise azlığından şikâyetçi olduğunu kaydetti.

Bu konuda birden bire radikal bir çözüm bulun-
masının zor olduğuna dikkat çeken Başkan Burhanet-
tin Çoban, “Kentimizde cenaze ilanları başladığında 
dükkândaki esnaf, evde bulunan hanımefendiler, beye-
fendiler hemen pencereyi açıp büyük bir dikkatle cenaze 
ilanını takip ediyor. Hatta zaman zaman “Ben, en yakını-
mın cenazesine bile katılamadım” gibi bize de serzenişte 
bulunuyorlar. Bunun yanında ise uygulamadan şikaye-
tini dile getirenler ise bize ya mail yoluyla ya da bizzat 
makamımızı ziyaret ederek ulaşıyorlar. Bu konuda nasıl 
bir çalışma yapabiliriz noktasında uzun zamandır çalış-
malarımız sürüyordu. Bilgi İşlem Servisimiz, bununla 
ilgili bir uygulama başlattı”

Uygulamanın sadece cenaze ilanları ile sınırlı ol-
madığını ifade eden Başkan Burhanettin Çoban; Bele-
diyemizin önemli haber ve duyurularının bu sistem sa-
yesinde vatandaşımıza bilgi mesajı şeklinde ulaşacağını 
aktardı.

Kullanıcıların, şehrimizin herhangi noktasında 
gördüğü bir aksaklığı cep telefonundan resmini çeke-
rek  “ÇEK GÖNDER” sekmesi sayesinde çekilen resmin 
adres bilgisini girmeden anında Belediyeye gönderebile-
ceğini söyleyen Başkan Burhanettin Çoban; nöbetçi ec-
zaneler adres ve iletişim bilgilerine ulaşabileceği gibi ter-
mal otellerimizin de  harita üzerinden konum bilgisinin 
görülebileceğini dile getirdi.

Yumurta ve tavukçuluk sektöründe yaptığı çalışma-
larla sadece ilimizde değil, bölgede de adından söz ettiren 
ZEKİLER’in kaptanı, Zeki Genelioğlu ticari hayatından, 
Afyonkarahisar’ın dünü, bugünü ve geleceğine dair her şeyi 
konuştuk. 

Mütevazı ve aynı zamanda samimi duygularıyla keyifli 
bir sohbet gerçekleştirdiğimiz Zeki Genelioğlu, ZEKİLER’in 
Afyonkarahisar’daki imajını asla kaybetmemesi gerektiğini 
söylüyor.  Aza kanaat etmeyi kendilerine düstur edindiklerini 
söyleyen Genelioğlu; halimizle hallendik, haftada bir sallan-
dık diyor. 

Ticari hayatı boyunca alır gibi satmaya, satar gibi de 
almaya özen gösterdiklerini söyleyen Zeki Genelioğlu; 
‘Dükkânımızda bir okka peyniri 5 liradan satıyorsak, Vali’de 
gelse 5 liradan alacak, 10 yaşındaki çocukta gelse 5 liradan ala-
cak” 

Kendinizden bahseder misiniz?

1939 yılında Afyonkarahisa’da doğdum.. Babam, Şükrü 
Genelioğlu ticaretle uğraşıyordu. İlkokulu Kadınana İlköğre-
tim Okulu’nda, Liseyi Afyon Lisesi’nde okurken, ortaokuldan 
terk ettim. Sonra Babamın yanında çalışmaya başladım. Ba-
bamla amcam ortaktı. İsmail Köyü’nde arazimiz vardı. Yakla-
şık 10 yıl boyunca Uzun Çarşı’da şu anki Ak Osman Pasajında 
toptan perakende bakkaliye ve inşaat malzemesi yerimiz vardı. 
Geçen süre zarfında amcamlardan ayrıldık. Uzun Çarşı’daki 
dükkân kaldı.

Tavukçuluğa nasıl başladınız? 

Bakkaliye’de yüksek tabaka müşterimiz vardı. ‘Bu mem-
lekete temizlenmiş tavuk bulunmuyor’ diyerek bize sitem 
ediyorlardı.  Bunun üzerine pazardan aldığım tavukları evde 
temizlettim. O gün için 3 tanesini sattık, iki tanesini kendimiz 
yedik. Sonraları satışımız arttı ve eve işçi kadınlar buldum. 
Daha sonra ise tavuk temizleme makinesini getirdik. Derken 
etlik civciv yetiştirmeye başladık. Kümesler yaptık, yumurta-

“HALİMİZLE HÂLLENDİK, 
HAFTADA BİR SALLANDIK”

Beldemizin konuğu ilimizin önde gelen Tüccarlarından Zeki Genelioğlu…
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cılığa başladık. Çalıştığımız zaman istira-
hat bilmezdik. Şimdikiler gibi değil. 

Prensiplerinizden bahseder mi-
siniz?

Alır gibi satacaksın, satar gibi de 
alacaksın, aldığın adama da eziyet et-
meyeceksin. Kendi beğenmediğimiz 
malı satmayız. İyisi Zekiler dedir ima-
jını asla kaybetmemeliyiz. 

Aza kanaat etmeliyiz. Tokatla-
mayacaksın insanları. Dükkânımızda 
bir okka peyniri 5 liradan satıyorsak, 
Vali’de gelse 5 liradan alacak, 10 ya-
şındaki çocukta gelse 5 liradan ala-
cak. Kişiye göre muamele bizde 
olmaz. Başkalarını düşünme-
yeceksin. Allah, cümleye bin 
bereket versin, bize de bin 
bereket versin diyeceksin. 
O satamasın, bu alamasın 
diye fiyat kırmayacaksın. 
Karşıdaki satamasın diye uğ-
raşmayacaksın uğraşırsan işin 
rast gitmez. Güveni sarsmamamız 
gerekir. Helale harama dikkat edeceksin. 
Kazancımıza haram katmamaya dikkat ederiz. 

Biz bankayla çalışmadık. Halimizle hâllendik, haftadan 
bir sallandık. Mütevazı olduk, edepli olduk. Üste çıkacağız 
diye uğraşmadık, kendimizi yukarıda görmedik, aşağıdakilere 
baktık. Allah bereket versin dedik. Gençliğimizde dükkânı biz 
erken açardık. Şimdi 7’de açacaksın dediğimiz zaman kabarı-
yorlar. Biz dükkânı 8’de açtığımız zaman komşulara selam ver-
meye utanırdık. Ticaret memurluğa döndü. Eskiden fiş kesme 
yoktu. Şu anda genç işadamları aslanlar gibi çalışıyorlar, bece-
rikliler.

2 dönem be-
lediye meclis üyeliği 

yaptım. O dönemlerde 
Belediyenin personeline maaş 

verecek durumu yoktu. Şimdi bakıyorum da 
bütün imkânlar var. Belediye Başkanımız Afyonkarahisar’ın uf-
kunu açıyor. Çalışmalarıyla bütün kesimlerce takdir topluyor. 
Afyonkarahisar  ise dört nala koşuyor. Hükümetin ilimize çok 
büyük katkısı var. Eskiden Kütahya’ya yola çıktığımızda sefe-
ri namaz kılınırdı. Şimdi seferi kılınmıyor. Şu anda mesafe 80 
kilometreye kadar düştü.  Bana bu fırsatı verdiğiniz için başta 
Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban olmak üzere, BEL-
DEMİZ ekibine teşekkürlerimi sunuyorum”

Ziyaretten büyük memnuniyet duyan Belediye Başkanı Burhanet-
tin Çoban, Milletvekili Mustafa Baloğlu’na belediyenin yatırımları 
ile ilgili bilgi verdi. Afyonkarahisar’daki gelişmeleri yakından takip 

ettiğini belirten Milletvekili Baloğlu ise son dönemde yapılan yatırımlar-
la ilimizin büyük ilerleme kaydettiğini ifade ederek, başarılı çalışmaların-
dan dolayı Başkan Burhanettin Çoban’ı tebrik etti. 

KONYA 
MİLLETVEKİLİ 
BALOĞLU’NDAN 
ZİYARET

AK Parti Konya Milletvekili 
Mustafa Baloğlu, Belediye 

Başkanı Burhanettin 
Çoban’ı ziyaret etti.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyan Belediye Başkanı Bur-
hanettin Çoban, Milletvekili Prof. Dr. Vural Kavuncu’ya 
Belediye’nin yatırımları ile ilgili bilgi verdi. Akademik haya-

tında bir dönem Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde de görev yapan 
Kavuncu, son dönemde yapılan yatırımlarla Afyonkarahisar’ın hisse-
dilir derecede geliştiğini ifade etti.

Çalışmalarında dolayı Başkanı Burhanettin Çoban’ı tebrik eden 
Kavuncu, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ 
KAVUNCU’DAN ZİYARET

AK Parti Kütahya 
Milletvekili Prof. Dr. Vural 

Kavuncu, Belediye 
Başkanı Burhanettin 
Çoban’ı ziyaret etti.
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Afyonkarahisar Belediyesi en-
gellilerin yanında olmaya devam 
ediyor. Akülü araç dağıtımlarını 

sürdüren Afyonkarahisar Belediyesi, 10 
engelli vatandaşı daha akülü araç sahibi 
yaptı. Son dağıtılan araçlarla birlikte da-
ğıtılan araç sayısı 245’e çıktı. 10 engelli 
vatandaşın daha hayata bağlayan araçlar, 
Yeşilyol Caddesi’nde kurulan engelli akü-
lü araç şarj istasyonunun tanıtım törenin-
de sahiplerine teslim edildi. 

‘AKÜM NE ZAMAN BİTECEK’ 

KORKUSU YAŞANMAYACAK

Akülü araç kullanan engelli vatan-
daşlara büyük kolaylık sağlayacak şarj 
istasyonunu, basın mensuplarına ve en-
gellilere tanıtan Başkan Çoban, şarj istasyonları ile engelli va-
tandaşların yolda kalma gibi bir endişelerinin kalmayacağını 
belirtti. Şarj istasyonu sayesinde engelli vatandaşların ‘aracı-
mın aküsü ne zaman bitecek’ korkusu yaşamayacağını belirten 
Başkan Çoban, aynı anda 3 akülü aracı şarj edebilen istasyon 
sayesinde, evde ortalama 1,5–2 saatte şarj edilen akülerin 20 
dakika gibi kısa bir sürede şarj edilebileceğini söyledi.

“BEŞ YIL BOYUNCA ANNEM BENİ                 

SIRTINDA OKULA GÖTÜRDÜ”

Duygusal anların yaşandığı törende ilk kez akülü araca 
kavuşmanın mutluluğunu yaşayan bedensel engelli Osman 
Emek, İstanbul’da eğitim aldığı 5 yıl boyunca annesinin ken-
disini sırtında taşıyarak okula getirip, götürdüğünü söyledi. 
Bedensel engeli nedeniyle çok büyük sıkıntılar çektiğini akta-
ran Emek, sahip olduğu engelli aracı sayesinde sıkıntılarının 
azalacağını belirterek, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a 

ENGELLİ AKÜLÜ ARAÇLARI İÇİN 

İLK ŞARJ İSTASYONU KURULDU
Afyonkarahisar Belediyesi, akülü araç kullanan engelliler için Yeşilyol 
Caddesi’nde akülü araç şarj istasyonu kurarak bir ilke daha imza attı.

teşekkür etti. Afyonkarahisar Belediyesi 
olarak engelli kardeşlerimizin her zaman 
yanında olduklarını dile getiren Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban, akülü araç 
dağıtımında Türkiye’de rekor kırdıklarını 
ifade etti.

‘TÜRKİYE’DE REKOR KIRDIK’

Sadece Afyonkarahisar merkezinde 
değil, Afyonkarahisar’ın tüm ilçelerinde, 
beldelerinde, köylerinde ihtiyaç sahibi 
ne kadar insan varsa akülü araç dağıttık-
larını belirten Başkan Burhanettin Ço-
ban, Eskişehir, Kütahya, Burdur, Antalya, 
Siirt, Bayburt ve Çorum’a kadar akülü 
araç gönderdiklerini söyledi. Akülü araç 
sahibi engellilerin, çarşıya çıktıklarında 
araçlarının aküsünün bitebileceği ihti-
malini düşünerek, Yeşilyol Caddesi’ne 
engelli akülü aracı şarj istasyonu kurduk-
larını ifade eden Başkan Çoban, “Engelli 
kardeşlerimiz buraya gelerek kısa süre 
içerisinde herhangi bir ücret ödeme-
den akülü araçlarını şarj edip yollarına 
devam edebilecekler. Bu hizmetimiz de 
Afyonkarahisar’da engelli araç dağıtımı 
gibi bir ilktir. Sanıyorum Türkiye’de de 
birkaç ilde bu hizmet düşünülmüş” dedi.

“YOLLAR ENGELLİLER İÇİN 

ERİŞİLEBİLİR HALE GELECEK”

Afyonkarahisar Belediyesi olarak 
kentin yollarını, kaldırımlarını ışıklandırma sistemlerinin en-
gelliler için erişilebilir hale getirmek için çalışmaların devam 
ettiğini ifade eden Başkan Burhanettin Çoban, “5378 Sayılı 
Özürlüler Kanunu gereğince 2012 Temmuz ayına kadar tüm 
kamu kurumları hatta özel sektör, binalarını engelliler için eri-
şebilir hale getirmek zorundaydı. Bu kanunu gerekliliği bir yıl 
süreyle uzatılmıştı. 2013 yılı Temmuz ayında bu süre doluyor. 
Afyonkarahisar Belediyesi olarak biz de tüm yollarımızı, kal-
dırımlarımızı ışıklandırma sistemlerimizi engelliler için erişi-

lebilir yapmak zorundayız. 2011 yılında bununla ilgili fabrika-
mızı kurduk, deneme üretimlerimizi Dumlupınar 2. Cadde’de 
kullandık. Bu sene artık şehrimizin tüm ana caddeleri engelli-
ler için erişebilir hale gelecek” diye konuştu.

“BAŞKANIMIZIN ÇALIŞMALARI                    

TAKDİRE ŞAYANDIR”

Engelliler Derneği Başkanı Mesut Yurt ise Afyonkara-
hisar Belediyesi’nin engelliler alanında yaptığı çalışmalardan 

duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bugüne kadar 
engelliler için yaptıkları önerilerin karşılıksız kalma-
dığını ifade eden Mesut Yurt; “Başkanımız sağ olsun, 
bugüne kadar yapmış olduğumuz teklifleri karşılıksız 
bırakmadı. Bütün taleplerimiz olumlu sonuçlandı. 
Bunlardan bir tanesi de akülü araçların dolum merke-
ziydi. Bu istasyonda arkadaşlarımız çarşıya geldikle-
rinde dolumlarını gerçekleştirerek şehirde rahatlıkla 
gezebilecekler. Yaptığı çalışmalardan dolayı Başkanı-
mıza engeliler adına teşekkür ediyorum. Başkanımı-
zın çalışmaları takdire şayandır” dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Bur-
hanettin Çoban ve Afyonkarahisar’daki engelli der-
nek başkanları tarafından akülü araçların anahtarları 
sahiplerine teslim edildi.
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Yarenler Mahallesi’nde vatandaşların sev-
gi gösterileriyle karşılanan Başkan Çoban, 

aynı kaptan yemek yediği mahalle sakinlerinin 
dertlerine ortak oldu.  

“HİZMETLE TANIŞTIK”

Ziyaretten büyük memnuniyet duyan ma-
halleli, Başkan Çoban’ın desteğini her zaman 
yanlarında hissettiklerini ifade etti.

Gerek altyapısıyla, gerekse de üstyapısıyla 
modern bir görünüme kavuşan mahallenin ken-
tin en gözde yerleşim merkezlerinden biri oldu-
ğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Yıllardır yatırım 
bekleyen Yarenler Mahallesi, Başkanımız döne-
miyle birlikte hizmetle tanıştı. Kışın çamurdan, 
yazın tozdan kurtulduk. Yapılaşması yıllar önce-
sine dayanan altyapı sıkıntımız son buldu. Başka-
nımızdan Allah razı olsun” dedi.

Yaz sezonu öncesi, kentin estetik görünümünü güzelleştirmek 
için hummalı bir çalışma başlatan Park Bahçeler Müdürlüğü 
ekiplerince Ekim-Kasım aylarında dikilen çiçekler, baharın 

gelmesiyle gün yüzüne çıkmaya başladı. Kente muazzam bir görüntü 
katan lale, sümbül ve menekşeler, vatandaşlar tarafından da büyük 
beğeni topladı.

Park ve yeşil alanlarda mevsimlik çiçek dikimi çalışması çerçeve-
sinde, 30 bin lale, 10 bin sümbül ve 40 bin menekşe dikimi gerçekleş-
tirdiklerini belirten Park Bahçeler Müdürü Kasım Baydar, çiçeklerin 
dallarında güzel olduğunu belirterek, koparılmamasını istedi. Toprak 
ile yeşilin et ve tırnak gibi olduğunu kaydeden Baydar, çiçeklere zarar 
verilmesinin önlenmesini istedi.  

80 BİN ÇİÇEK TOPRAKLA BULUŞTU
Afyonkarahisar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü 
tarafından şehrin tüm giriş ve çıkışlarıyla ana 
arterlerindeki kavşak ve refüjlere dikilen lale, sümbül 
ve menekşeler, kente ayrı bir renk kattı.

Larva mücadelesi şeklinde 
başlanan çalışmalarda ekipler 
ilimiz mücavir alan içerisin-

de bulunan bütün sulak alanlar, yeşil 
alanlar, menfezler, mahallelerdeki çöp 
bidonları ve gübreliklere larvasit ilaç-
laması yapıldı.

Larva mücadelesi ilaçları Sağlık 
Bakanlığı ruhsatlı olup böcek gelişim 
engelleyici ve doğal çevreye zararı 
olmayan larvasitlerden oluşuyor.    İki 
ekip halinde devam eden çalışmaların 
yaz sezonun sonuna kadar periyodik 
halde devam edeceği bildirildi.

HEDEF SİNEKSİZ YAZ
Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner İşleri 

Müdürlüğü havaların ısınmasıyla birlikte 

haşereyle mücadele başlattı.

Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban, 

Enver-Birgül Koçer çiftinin 
ev sahipliğinde Yarenler 
Mahallesi sakinleriyle bir 

araya geldi. 

BAŞKAN ÇOBAN 
YARENLER 

MAHALLESİ’NDE
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“AFYONKARAHİSAR HERŞEYİN                        

EN İYİSİNE LAYIK”

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise geçen 
süre içerisinde 40’a yakın mahallenin sorununu kökün-
den çözdüklerini hatırlatarak bu sayıyı 60’a çıkarmayı 
hedeflediklerini söyledi. Belediye’nin birçok önemli 
hizmete imza attığına dikkat çeken Başkan Burhanettin 
Çoban, söz verdiği gibi pazaryerini eski otogarın bulun-
duğu alana yapılacağını ve inşaat çalışmalarına başlandı-
ğını dile getirdi.

Akarçay’ından, Zafer Ormanı’na, Bilgi Evleri’nden, 
Asfalt Tesisi’ne kadar milyonlarca liralık yatırım 
yaptıklarını hatırlatan Başkan Burhanettin Çoban, 
Afyonkarahisarlılar’ın hizmetin en güzeline layık oldu-
ğunu söyledi. Evinin kapılarını kendilerine açan Koçer 
Ailesi’ne ve mahalle sakinlerine candan teşekkür eden 
Başkan Çoban, çocukları da unutmadı. 

Ziyaret sonunda Başkan Çoban ve eşi Emine Ço-
ban, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak gönüllerini 
fethetti.

Afyonkarahisar Belediyesi Yardım Birimi ile birleşen 
Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma Derneği, ihtiyaç sahibi 

ailelere yönelik yardımlarını sürdürüyor. Gerçek ihtiyaç sahip-
lerine ulaşmaya çalışan Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma Der-
neği hayırseverlerden topladığı yardımları belirli bir program 
dâhilinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

240 AİLEYE 2,5 TON ET DAĞITILDI
“MİSYONUNU EN İYİ ŞEKİLDE 

YERİNE GETİRİYOR”

Geçen Kurban Bayramı’nda ihtiyaç 
sahibi 472 aileye 3 ton et dağıtan Yarım 
Elma Sosyal Yardımlaşma Derneği bu kez 
adak ve akika kurbanlık bağışlarından top-
ladığı etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya 
başladı.

Adak ve akika olarak kurbanlık hay-
van kestiren insanların bağışları neticesin-
de 2,5 ton et topladıklarını belirten Yarım 

Elma Sosyal Yardımlaşma Derneği Müdürü Mesut Akkaş, top-
lanan etlerin ihtiyaç sahibi 240 aileye dağıtılacağını söyledi. 
Yardımların ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürdüğünü be-
lirten Akkaş, Yarım Elma’nın kentteki misyonunu en iyi şekilde 
yerine getirdiğini ifade ederek, hayırseverlere teşekkür etti.  

Afyonkarahisar 
Belediyesi Yardım Birimi 

ve Yarım Elma Sosyal 
Yardımlaşma Derneği 

tarafından ihtiyaç 
sahibi 240 aileye 2,5 

ton kırmızı et dağıtıldı.

Konuyla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenleyen Yarım 
Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Müdürü 

Mesut Akkaş, amaçlarının ihtiyaç sahibi insanlara bir nebzede 
olsa yardımda bulunmak olduğunu ifade etti.

SIFIR KOSTÜMLER, SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

Dernekte bulunan  gelinlikleri, abiyeleri, nişan kıyafetle-
rini ve ayakkabıları derneğe hediye eden işadamlarına ve ha-

EVLENECEKLERE MÜJDE...

yırseverlere şükranlarını sunan Mesut Akkaş, “Gelinlik çağa 
gelmiş genç kızlara maddi imkânları olmadığı için ücretsiz ge-
linlik ve abiye giysi desteğinde bulunuyoruz. Bu hizmetten fay-
dalanmak isteyenlerin Belediye Yardım Birimine başvurmaları 
gerekiyor” dedi.

Afyonkarahisar Belediyesi ile Yarım Elma Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde dağıtılacak abiye ve 
gelinlikler yeni kostümler olarak askıda sahiplerini bekliyor.

Afyonkarahisar Belediyesi ve 
Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma Derneği 
tarafından evlilik ve nişan 

hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi 300 
genç kıza gelinlik ve abiye 

dağıtımı yapılıyor. 
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Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekle-
şen sergi ve etkinliklere Afyonkarahisar Bele-

diyesi standı damga vurdu.

Çok sayıda katılımcının yer aldığı etkinliklerde 
Afyonkarahisar Belediyesi’nin standına akın eden 
davetlilere, ilimizin yöresel ürünlerinin yanı sıra 
tarım, turizm, sanayi ve ticaret potansiyeli ile tarih, 
kültür, doğal kaynaklar ve el sanatları zenginlikleri 
tanıtıldı.

DAVETLİLERE KEŞKEK İKRAM EDİLDİ

Afyonkarahisar ile ilgili çok  sayıda tanıtım 
standının açıldığı fuarda ilimizden, Afyonkarahisar 
Belediyesi’nin yanı sıra    Afyonkarahisar Ticaret ve 
Sanayi Odası, Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma 
Derneği, Aftaş Şekerleme, Sandıklı Hüdai Kaplıca 
İşletmeleri, Bolvadin Belediyesi, Dinar Belediyesi, 
Zümrüt Şekerleme ve Afyon Kaymak İşletmeleri 
stantları yer aldı. Mehteran konseri, zeybek ve halk 
oyunları, deve güreşleri ile başlayan etkinliklerde 
ziyaretçilere Afyonkarahisar Belediyesi tarafından 
keşkek ikramı yapıldı.

EGE İLLERİ TANITIM GÜNLERİNE 
AFYONKARAHİSAR DAMGASI

Afyonkarahisar Belediyesi, Egem Platformu tarafından 
düzenlenen Ege İlleri 6. Tanıtım Sergisi ve Etkinlikleri’ne katıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret 
Borsası ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin katkılarıyla dü-
zenlenen Tarım Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Fuarı, 
4–7 Nisan tarihleri arasında Kültür Park ve Fuar 
Alanı’nda ikinci kez kapılarını ziyaretçilerine 
açtı. 

“TÜRKİYE TARIMSAL ÜRETİMDE               

AVRUPA BİRİNCİSİ”

Yerli-yabancı 180 firmanın stant açtığı fu-
arın açılış programında konuşan Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Arap, fuarların 
büyük emeklerin, zahmetli çalışmaların netice-
sinde elde edilen kazanımların ve teknolojik son 
gelişmelerin sergilendiği yerler olduğunu söyle-
di. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinde bu 
tür organizasyonların çok büyük etkisi olduğu-
nu belirten İl Müdürü Hüseyin Arap, “İlimiz ise 
tarım ve hayvancılığın ülkemiz genelinde en yo-

2. TARIM FUARI BEKLENTİLERİ KARŞILADI

FİRMA SAYISI İKİ KAT ARTTI
ğun en etkin yapıldığı iller arasındadır. Ancak bu yeterli değil-
dir. Çiftçilerimizin geleceğe emin adamlarla ulaştırılması için 
bu tür fuarların en etkili yerler olduğunu düşünüyorum” dedi.
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“AB ÜLKELERİNE SÜT İHRAÇ EDİYORUZ”

Fuarı destekleyen kuruluşlar arasında yer alan Afyonka-
rahisar Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Raşit Tabak 
ise kısa bir konuşma yaparak, fuarın ilimize ve ülkemize hayırlı 
olmasını diledi. Türk tarım ve hayvancılığının son yıllarda hız-
lı bir şekilde ilerlediğini ifade eden Birlik Başkanı Tabak, yıllar 
önce ürettiği sütte bakteri aranan Türkiye’nin artık Avrupa 
Birliği ülkelerine süt ihraç eden ülke haline geldiğini söyledi.

“HAYVANCILIĞIN MERKEZİ AFYONKARAHİSAR”

Afyonkarahisar’ın özellikle son yıllarda gerçekleşen 
önemli yatırımlarla tarım ve hayvancılık alanında büyük me-
safe kat ettiğini belirten Ticaret Borsası Başkanı Mehmet 
Mühsürler, bu mesafenin alınmasında hükümetin verdiği des-
teklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti. 2002–2012 
yılları arasında Afyonkarahisarlı üreticilere yaklaşık 700 mil-
yon lira tutarında destek dağıtıldığını vurgulayan ATB Baş-
kanı Mühsürler, “Türkiye’nin finans merkezi İstanbul ise hay-
vancılığın merkezi Afyonkarahisar’dır. Türkiye’nin en büyük 
canlı hayvan borsasının hayata geçmesi ile bu iddiamız daha 
da pekişecektir. Bu modern tesiste yapılacak alım- satım se-
ansları neticesinde canlı hayvan fiyatları ilimizde belirlenecek-
tir” dedi.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK PATATES SANAYİSİ 

İLİMİZDE KURULACAK”

Fuarın ilimiz ve ülkemize hayırlı olmasını dileyen Vali İr-
fan Balkanlıoğlu ise “Dünyanın geleceği açısından en stratejik 
üretim gıda üretimidir. Afyonkarahisar bu alanda kendini ge-
liştirmeye devam ediyor. Barajlar ve göletlerin artması ve su-
lanan miktarın çoğalmasıyla daha fazla ürün almaya başladık. 
Örneğin patates üretiminde ülkemizin en büyük illerinden bir 
tanesiyiz. Tabi bu üretimin sanayi alanında işlenmesi gerekir. 
Bu maksatla önümüzdeki dönem, Türkiye’nin en büyük pata-
tes sanayisi ilimizde kurulacak. Bu tesiste, dipfrizli sanayi tipi 
patates üretilecek” dedi. Fuarın, Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban öncülüğünde yapıldığını hatırlatan Vali Balkanlıoğlu, 
fuara destek veren tüm tarım ve hayvancılık teşkilatına teşek-
kür etti. 

Yapılan bu konuşmalarından ardından, protokol men-
supları tarafından fuarın açılış kurdelesi kesilerek, kapalı bö-
lümdeki stantlar gezildi. Fuarın açılışına Vali İrfan Balkanlıoğ-
lu, Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Toptaş ve Kemalet-
tin Yılmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AKÜ Rek-
törü Prof. Dr. Mustafa Solak, İl Jandarma Komutanı J. Albay 
Okçin Akşit, Emniyet Müdürü Mustafa Uçkan, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Arap, Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Başkanı Hüsnü Serteser, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet 
Mühsürler, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Çankaya, Afyonka-
rahisar Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Raşit Ta-
bak ve daire müdürleri katıldı.

2. Tarım Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Fuarı, hem 
firma sayısı hem de ziyaretçi sayısıyla beklentileri fazlasıyla 
karşıladı. Katılımcı firma sayısı ilk yıla göre iki katına çıkan 
fuar, ziyaretçi akınına uğradı.

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü, Afyonkarahisar 
Belediyesi’nin öncülü-
ğünde yedi kuruluşun 
işbirliğiyle düzenlenen et-
kinlikle kutlandı.Etkinliklerde, 
kadının toplumdaki yeri ve önemi 
bir kez daha vurgulandı.

 ‘KADINLAR HAK ETTİĞİ SAYGIYI GÖRMELİ’

Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama-
lar, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerle devam 
etti. Programın açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürü Osman Çizmeci yaptı. Ailesi dışında insanı mutlu 
eden başka bir ortamın olmadığını ifade eden Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürü Osman Çizmeci, ailede her bireyin ken-
disine göre görev ve sorumlulukları olduğunu söyledi.

Kadınlara hak ettiği 
saygı ve sevgiyi göstermek 
gerektiğini kaydeden Aile 

ve Sosyal Politikalar İl Mü-
dürü Osman Çizmeci; “Birçok 

günler haftalar ve aylar özel ola-
rak adlandırılıp kutlama programları 

düzenleniyor. Bu özel günler bizleri değer-
lendirme fırsatı vermektedir. Her yıl 8 Mart’ta kutla-

nan Dünya Kadınlar Günü de kadınların toplumdaki yeri-
nin ve saygınlığının değerlendirilmesi açısından önemlidir” 
dedi.   Ailede erkek kadın ve çocukların birbirini bütünleyici 
bireyler olduğunu dile getiren Çizmeci, “Allah-ü Teâlâ kadın 
ve erkeği birbirini tamamlamak üzere çeşitli farklılıklarla ya-
ratmıştır. Örneğin annelerimizde bitmek tükenmek bilmeyen 
bir şefkat unsuru vardır. Ana gibi yar olmaz dememizin sebebi 
de işte bu yüzdendir. Bu doğrultuda kadınlarımıza hak etikleri 
saygı ve sevgiyi göstermeliyiz. Daha mutlu yarınlar için tüm 

kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutluyorum” diye konuştu.

‘KADINLARA ÖZEL HİZMETLERE 

İMZA ATTIK’

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tüm 
dünyadaki kadınlara huzur, mutluluk, sağlık ge-
tirmesini dileyerek sözlerine başlayan Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban ise kadının top-
lumdaki yeri ve önemine dikkat çekti. Dünyayı 
yüzde 90–95 oranında erkeklerin idare ettiğini 
ancak, kadınların da erkekleri idare ettiğini belir-
ten Başkan Burhanettin Çoban, “Biz de bundan 
şikâyetçi olmayız, mutlu oluruz. Çünkü onlar 
bizim boşluğumuz dolduruyorlar bize en büyük 
gücü ve morali onlar veriyorlar. Peygamber Efen-
dimiz, ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’  bu-
yurmuştur. Biz aslında sadece annelerimizi değil 
eşlerimizi de aynı kategoride görmeliyiz” dedi.

KADINLAR GÜNÜ COŞKUSU
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12 Eylül 2011 referandumuyla kadınlar için pozitif ay-
rımcılık ilkesinin gündeme geldiğini belirten Başkan Çoban, 
Afyonkarahisar Belediyesi olarak kadınlara özel hizmetlere 
imza attıklarını söyledi. Seçim öncesinde kadınlar için Hanım-
lar Lokali yapacakları yönünde bir söz verdiklerini hatırlatan 
Başkan Çoban, “Siz verdiğimiz üzere Hanımlar Lokalimizin 
projesini bitirdik, ihalesini yaptık ve inşaatına başladık. İn-
şallah Ağustos-Eylül ayı gibi hizmete açacağız. Tamamlandı-
ğında çok güzel bir lokal olacak. İçerisinde, çok büyük kapalı 
alanlar var, kurs merkezleri, kabul salonları, aktivite alanları, 
sergi salonları, kafeterya, yüzme havuzumuzu, sauna, buhar 
banyosu ve kuaför bulunacak. Ayrıca çok güzel bir parkı ola-
cak. Stadyum kalkarsa nerede spor yapacağız diyenler için 
tartan pisti dahi olan bu parkımızı hanım kardeşlerimizin hiz-
metine sunacağız” diye konuştu

 ‘ÜRETEN KADINLARIN DESTEKÇİSİYİZ’

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile işbirliği yapa-
rak Afyonkarahisar’a Kadın Konuk Evi ve Çocuk Evi kazan-
dırmayı planladıklarını aktaran Başkan Burhanettin Çoban; 
“Yeni çıkan Büyükşehir Yasası’nda nüfusu yüz bini geçen be-
lediyelerde, kadın konukevi ve çocuk evi yapma zorunluluğu 
getirildi. İnşallah Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile 
işbirliği yaparak bunu Türkiye’de ilk gerçekleştiren belediye-
lerden biri olacağız. Biz her türlü donamını ve ihtiyacını karşı-
layacağız” ifadelerini kullandı.

“Üretmek isteyen hanım kardeşlerimize desteğe her za-
man hazırız” mesajı veren Başkan Çoban konuşmasına şöyle 
devam etti: “Taş Medrese’nin restorasyonu bitti, çok kısa za-
man içerisinde hizmete girecek. Burada da kadın kardeşleri-
mize el ürünleri yapma ve pazarlama imkânını sunmak istiyo-
ruz. Akarçay projemiz de bitti. Yine kadınlarımız el emeği göz 
nuru eserlerini, burada yaptığımız kapalı mekânlarda, kendi-
lerine ücretsiz olarak vereceğimiz satış ünitelerinde satıp aile 
bütçelerine katkı sağlayabilecekler” dedi.

‘ŞİDDET GÖREN KADINLARIMIZ KOLLANIYOR’

Programın kapanış konuşmasını Afyonkarahisar Vali-
si İrfan Balkanlıoğlu yaptı. Şiddete maruz kalan kadınların 
korunup kollanması konusunda, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’ndan sürekli talimat aldıklarını aktaran Vali Balkan-
lıoğlu; “Gün geçmiyor ki kadınlar ilgili çevremizden olumsuz 
bir şey duymayalım.  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız-
dan biz Valiliklere özellikle erkek şiddetine maruz kalan ka-
dınların korunup, kollanması için talimatlar geliyor. Bu ko-
nuda kolluk güçleriyle yürütülen çalışmalarda epeyce mesafe 
alındı” dedi.

Toplumun kadın konusunda belli bir seviyeye gelmesi-
nin biraz daha zaman gerektireceğini kaydeden Vali Balkanlı-
oğlu, “Cehalet döneminde kız çocukları diri diri kuma gömü-
lürdü. Günümüzde hala daha yanlış düşünceler devam ediyor. 
Örneğin, hanımı dünyaya devamlı kız çocuğu getiren adam, 
karısını öylesine sıkboğaz etmiş ki, ‘bundan sonra bir daha kız 
çocuğu dünyaya getirirsen seni boşayacağım’ diyebiliyor. Do-
layısıyla bizim daha aşmamız gereken çok büyük aşamalar var. 
Bu konuda bilinç düzeyinin artması gerekiyor. Bu nedenle 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, etkinliği düzenleyen 
kurumları tebrik ediyorum” dedi.

SERGİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Konuşmaların ardından, Yönetim Danışmanı Melek 
Aktan, Yrd. Doç. Dr. Berfu İlter ve Biyo Mühendisi Merve 
Şensoy, kadın girişimcilikle ilgili sunumlar yaptı. Daha sonra 
Avukat Fatma Kiriş, Avukat Gönül Ar Güngör ve Avukat Mer-
ve Koyuncu, kadına şiddet ve kadın hakları konularında bilgi 
verdi. Son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardım-
cısı Sevgi Aytulun kadınların ve çocukların korunması konu-
larında sunum yaptı. Seminer sonunda, konuşmacılara Kent 
Konseyi Kadınlar Meclisi Başkanı Selcen Hıdıroğlu ve Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Tülin Helvacıoğlu tara-
fından çiçek takdim edildi. Ayrıca Vali İrfan Balkanlıoğlu’nun 
eşi Esma Balkanlıoğlu tarafından kadın ve çocukların korun-
masına yönelik yaptıkları faaliyetlerden dolayı Halise Saygı, 
Gülenay Yalçınkaya ve Ferhan Altınbay’a plaket verildi.

Seminer programının ardından eski Emek binası otopar-
kında sergilenen fotoğraf ve yağlı boya resim sergisinin açılışı 
yapıldı. Açılışın ardından sergiyi gezen protokol mensupları 
ve kadınlara, Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri karanfil 
dağıttı. Sergide, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konser-
vatuarı tarafından müzik şöleni sunuldu.

Programa Vali İrfan Balkanlıoğlu ve eşi Esma Balkanlı-
oğlu, Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban ve  
eşi Emine Çoban, İl Jan-
darma Komutanı J. Albay 
Okçin Akşit, İl Emniyet 
Müdürü Mustafa Uçkan,  
Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürü Osman Çizme-
ci, Başkan Yardımcısı Ay-
fer Örten, Kent Konseyi 
Kadınlar Meclisi Başkanı 
Selcen Hıdıroğlu, kadın 
derneklerinin temsilcileri 
ile çok sayıda davetli ka-
tıldı. 
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Afyonkarahisar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel 
olarak düzenlenen 27. Uçurtma Şenliği coşkuyla kutlandı.

Her yıl 6 Mayıs Hıdırellez Bahar Bayramı’nda yapılan 
Uçurtma Şenliği’nde uçurtmalar, Afyonkarahisar semalarında 
renkli görüntülere sahne oldu.

27. Uçurtma Şenliği’ne Afyonkarahisar Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban, Belediye Meclis Üyeleri, daire müdürleri 
ile vatandaşlar katıldı. Uçurtma Şenliği’ne yoğun ilgi gösteren 
çocuklar, en güzel uçurtma ve en güzel uçan uçurtma dalla-
rında dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Yarışma sırasında 
vatandaşlar Başkan Çoban’a yakın ilgi gösterdi. Koro Şefi Ay-
fer Ölmez yönetimindeki Afyonkarahisar Belediyesi Çocuk 
Korosu ve AKÜ Klasik Batı Müziği Kulübü Pop Müzik Toplu-
luğu şarkılarıyla programa renk kattı. Afyonkarahisar Beledi-
yesi Halk Oyunları Ekibi’nin sergilediği oyunlar vatandaşlara 
neşeli dakikalar yaşattı. Başkan Çoban da halk oyunları ekibini 
kutlayarak başarılı çalışmalarının devamını diledi.

UÇURTMA ŞENLİĞİ YAPILDI
PİLAV VE AYRAN 

İKRAM EDİLDİ

Düzenlenen yarış-
maya yaklaşık 50 uçurtma 
katılırken, Uçurtma Şenliği’ni 
değerlendirmeye alan jüri, en güzel 
uçurtma ve en güzel uçan uçurtma dalların-
da birinci, ikinci ve üçüncüyü seçmekte zorlandı.

Yapılan değerlendirmeler sonunda en güzel uçurtma da-
lında birinci Muhammet Söğüt, ikinci Emre Kocabıyık, üçün-
cü ise Mevlüt Yavuz oldu. En güzel uçan uçurtma dalında ise 
birinciliği Zeynep Başkurt, ikinciliği Muhammet Büyükboya-
cı, üçüncülüğü ise Mehmet Çekiç elde etti. Yarışma sırasında 
Afyonkarahisar Belediyesi tarafından vatandaşlara pilav ve 
ayran ikramı yapıldı.

GÖSTERİLER 

BÜYÜK İLGİYLE 

İZLENDİ

Yarışmada dereceye gi-
renler ödüllerini, Belediye Baş-

kanı Burhanettin Çoban’ın elinden 
aldı.  Yarışmanın jüri üyeliklerini 
Başkan Yardımcısı Ayfer Örten, 
Belediye Meclis Üyesi Selcen Hı-
dıroğlu, Milli Eğitim Şube Müdürü 
İbrahim Yeşilırmak, Gençlik Hiz-
metleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube 
Müdürü İsmail Barın, Kız Meslek 
Lisesi Öğretmenlerinden Fevzi 
Kaya, Belediye Spor İdarecisi İbra-
him Yılmaz yaptı.
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Sosyal faaliyetlerini aralıksız sürdüren Kent Konseyi, ge-
leneksel hale getirdiği Yöresel Yemek Yarışması’nı bu yıl 

da devam ettirdi. Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
yarışmaya, 55 yarışmacı katıldı. Lezzetlerin yarıştığı organi-
zasyon, çorba, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç kategoride 
yapılırken, 19 yarışmacı çorba, 19 yarışmacı tatlı, 17 yarışma-
cı  ise ana yemek kategorisinde yarıştı.

Kent Konseyi Başkanı M. Emin Birliktir, yarışmaya gös-
terilen ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek 
yarışmacılara başarılar diledi. Afyonkarahisar mutfağının ya-
şatılması, genç nesillere öğretilmesi ve Türkiye’ye tanıtılması 
açısından örnek bir organizasyon düzenlediklerini belirten 
Kent Konseyi Başkanı Birliktir, tüm yarışmacılara katılımla-
rından dolayı teşekkür etti.

16 kişiden oluşan jüri heyeti, birbirinden leziz yemek-
ler arasında seçim yapmakta bir hayli zorlandı. Jüri heyetinin 
değerlendirmesinin ardından  dereceye giren yarışmacıların 
isimleri şöyle açıklandı:

ÇORBA KATEGORİSİNDE

1. Hesna Kocatepe, 2. Yurdagül Topsakal ve 3. Ali Başkurt

TATLI KATEGORİSİNDE

1. Ayşe Cavcav, 2. Şerife Teksöğüt ve 3. Nihat Emre Bakırel

 ANA YEMEK KATEGORİSİNDE

1. Arife Narçin, 2. Gülfer Serdaroğlu ve 3. Ahmet Kandil

 Bu sonuca göre, birinci olan yarışmacılara 750 TL, ikinci 
olan yarışmacılara 500 TL ve üçüncü olan yarışmacılara ise 
250 lira para ödülü verildi.

HAMARAT ELLER 
HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi tarafından 3.sü düzenlenen Yöresel Yemek 

Yarışması, 55 yarışmacının katılımıyla Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Ülkemizin dört bir yanında ücretsiz olarak, engelli bi-
reylerin diş tedavisi ve bakımını yapan Ege Ağız Diş Sağ-

lığı ve Diş Hekimleri Derneği, Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban’ın daveti üzerine ilimize gelerek, engelli bireylerle bir-
likte bilgi evi öğrencilerinin diş tedavi ve bakımını gerçekleş-
tirdi. Daha önce iki kez ilimize gelerek sadece engelli bireyle-
rin diş tedavi ve bakımlarını yapan Ege Ağız Diş Sağlığı ve Diş 
Hekimleri Derneği, bu kez bilgi evi öğrencilerine de hizmet 
verdi. Necip Fazıl Kısakürek Eğitim ve Kültür Merkezi’nde iki 
gün süreyle yapılan tedavi ve bakım hizmetlerinden 350 birey 
yararlandı.

2001 yılında başlattıkları bir proje dâhilinde bu hizmeti 
gerçekleştirdiklerini belirten Ege Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Sabah, Türkiye ge-
nelinde bu proje ile on binlerce kilometre yol kat ettiklerini 
ifade etti. Türkiye’nin her yerinde engelli çocukların ağız ve 
diş sağlığını korumaya çalıştıklarını kaydeden Ertuğrul Sabah; 
“Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın daveti üzerine üçün-
cü kez Afyonkarahisar’a geldik. Başkanımıza, engelli bireylere 
gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI OLARAK 

ÇALIŞIYORUZ”

Gönüllülük esasına dayalı olarak çalıştıklarını belirten 
Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul 
Sabah “Yaptığımız bu çalışma tamamen gönüllülük esasına 
dayanıyor. Bize imkân verilsin her hafta Türkiye’nin herhan-
gi bir noktasında hizmet verebiliriz” diye konuştu. Çocuklara 
dünya standartlarında tedavi uyguladıklarını anlatan Prof. Dr. 

GÖNÜLLÜ DİŞ HEKİMLERİ 

ÜÇÜNCÜ KEZ İLİMİZDE

Afyonkarahisar Belediyesi ile Ege Ağız Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği işbirliğiyle 
engelli bireyler ve bilgi evi öğrencilerinin ücretsiz olarak diş tedavi ve bakımları yapıldı.
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Sabah, “Tedavi sırasında büyük şehirlerdeki diş hekimlerinin 
birçoğunda olmayan yüksek standartları ve malzemeleri kul-
lanıyoruz. Sadece tedavi ve bakım hizmeti ile kalmıyor hasta-
larımıza diş fırçalama yöntemlerini de öğretiyoruz” ifadelerini 
kullandı.

“ZOR OLAN HASTALARI TERCİH ETMELERİ 

ÇOK ÖNEMLİ”

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise engelli kardeş-
lerimize böyle bir imkanın sunulmasından duyduğu mutlu-
luğu dile getirerek; “Ege Üniversitesi’nden hocalarımız hafta 
sonlarını, Türkiye’nin çeşitli illerine giderek engelli bireylerin 
diş tedavisi için geçiriyorlar.  Üstelik bu hizmeti yaşadıkları 
şehirde değil, Türkiye’nin birçok noktasına ulaşarak gerçek-
leştiriyorlar. Bir de en önemlisi engelli bireyleri yani zor olan 
hastaları tercih ediyorlar. Bu yüzden Prof. Dr. Ertuğrul Sabah 

nezdinde bu hizmeti sağlayan tüm sağlık çalışanla-
rına teşekkür ediyorum” dedi.

Tedavi olan engelli bireyler ve bilgi evi öğ-
rencileriyle yakından ilgilenen Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban, Ege Üniversitesi Diş Hekim-
liği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul 
Sabah’ın ısrarı üzerine dişlerini muayene ettirdi. 
Derneğe bir miktar para bağışında bulunan Baş-
kan Çoban, basın mensuplarına da birer adet diş 
fırçasıyla diş macunu hediye etti.

Afyon Lisesi Konferans Salonu’nda “Sultan II. Abdülha-
mit Han’ı Anma ve Eğitime Katkıları” ile ilgili konferans 

veren ünlü tarihçi, bazı kesimler tarafından Kızıl Sultan olarak 
sıfatlandırılan Abdülhamid Han’ın bıraktığı eserler ve yaptığı 
uygulamalarla tarihte önemli bir yer edinmiş ulu bir hakan ol-
duğunu söyledi.

Tarihi Afyon Lisesi’nin 120. kuruluş yılı münasebetiyle 
düzenlenen konferansta, tüm yönleriyle 2. Abdülhamit Han’ı 
anlatan Talha Uğurluel, 2. Abdülhamit’in dindarlığı yanında 
ilk defa tiyatro oynatacak kadar sanatla ilgili olduğunu söyledi. 
Uğurluel, “Dünyanın dört bir yanında başta saat kuleleri ol-
mak üzere yaptırmış olduğu tüm sanat eserleri, onun ne kadar 
ilerici bir insan olduğunu gösteriyor” dedi.

“UYANDIĞINDA, ABDEST ALMADAN                  

YERE BASMAZDI”

2. Abdülhamit’in, 1876 ile 1909 yılları 
arasında 33 yıl tahtta kaldığını hatırlatan Uğur-
luel, “Eyüp Sultan’da Peygamber Efendimizin 
kılıcını kuşanarak tahta oturmuştur. Yatağının 
yanında bulundurduğu tuğla ile teyemmüm 
abdesti almadan yatağından kalkıp yere bas-
mayan bir insandı. Çocukluk döneminde içine 
çok kapanıktı ama oldukça zekiydi. Bitkilere ve 

hayvanlara çok düşkün, enteresan hobileri olan bir sultandı. 
Marangozluk sanatıyla ilgilenirdi. Onun marangoz atölyesin-
den günümüze kalan çok az eser bugün Yıldız Sarayı’nın bir 
köşesinde saklanıyor. Orijinal koleksiyonun parçalarını bura-
da görebilirsiniz” diye konuştu.

“ONA ÇAMUR ATANLAR,                            

ESERLERİNİ İNCELESİNLER”

Uğurluel, 2. Abdülhamit’in devrinin en büyük müzesi 
olan Arkeoloji Müzesi’ni yaptırdığını, tiyatro kurdurduğunu 
ve Osman Hamdi Bey gibi pek çok ressamı teşvik ettiğini ifade 
ederek, “Ona çamur atanlar, gidip eserlerini incelesinler. Hak-
kında Kızıl Sultan diye konuşulan Abdülhamid, İngiltere’de 
cami yaptırmış, Yemen’de Milli İstihbarat Teşkilatı binalarını 
yaptırmış bir şahsiyetti. Daha birçok yerde eserlerine rastla-
mak mümkündür” diye konuştu. 

“KIZIL SULTAN DEĞİL 

ULU HAKAN”
 Afyonkarahisar Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde ünlü araştırmacı, 
yazar ve TV programcısı Talha Uğurluel’i Afyonkarahisar halkı ile buluşturdu.
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“FATİH SULTAN 

MEHMET’İN                       

MEZARINI 

AÇTIRDI’

2. Abdülhamit’in 
kendi döneminde Fatih 
Sultan Mehmet’in mezarını 
açtırdığını ifade eden Talha Uğur-
luel, bu olayı şöyle anlattı: “O dönemde su 
baskınları yaşanıyordu. Avrupalılar içimize ajan sokmuşlardı. 
Abdülhamid, hususi bir teşkilat kurdurdu. Her şeyden habe-
ri olurdu. Bir gün Abdülhamid’in adamlarından biri, iki kişi 
arasında geçen sohbeti dinler. Biri diğerine rüyasını anlatır-
ken, ‘Rüyamda Fatih Sultan Mehmet’i gördüm. Türbemi su 
basıyor. Yardım edin’ sözlerini duyar ve hemen Abdülhamid’e 
ulaşır. Bunun üzerine Abdülhamid’in emriyle dönemin Hasan 
Paşa’sı, Fatih Sultan Mehmet’in mezarını açar. Paşa, o vakit; 
gerçekten mezarı su bastığını ve Mehmet Han’ın naaşının hiç 
bozulmadığını tarihe dipnot düşer”

“ARAP DÜNYASI 

ABDÜLHAMİT HAN’I                

ÇOK SEVER”
Talha Uğurluel, 2. Abdül-

hamit Han’ın ileri görüşlü bir in-
san olduğunu vurgulayarak, şöyle 

devam etti: “Çin’den Amerika’ya ka-
dar birçok ülkede eserler yaptırmıştır. Ja-

ponya, Londra, Paris’te camiler yaptırmış. Ti-
yatrolar, porselen fabrikaları kurdurmuştur. İstanbul’da 

birçok tarihi eser onun restorasyonundan geçmiştir. Bugün 
dünyanın dört bir yanında gördüğünüz saat kulelerinin hepsi 
2. Abdülhamit Han’ın eseridir. Kudüs’ün bugün kimsenin malı 
olmamasının en önemli sebebi 2. Abdülhamit’tir. Yoksa bugün 
Kudüs elden giderdi. “Kanla alınan kanla verilir” onun sözüdür. 
Arap dünyası, iki önemli ismi çok sever. Biri Selahaddin Eyyübi, 
diğeri ise 2. Abdülhamit Han’dır. Çünkü biri Kudüs’ü aldı, diğeri 
ise vermedi. O yüzden çok seviyorlar”

Konferans sonunda kitaplarını imzalayan Talha Uğurluel, 
Afyonkarahisar halkının ilgisine hayran kaldı.

Osmanlı Devleti’nin 34. padişahı 2. Ab-
dülhamit Han döneminde yaptırılan Af-

yon Lisesi’nin giriş kısmında Afyonkarahisar 
Belediyesi’nin destekleriyle 2. Abdülhamit Han 
Köşesi oluşturuldu.

Karşılıklı iki ayrı bölümden oluşan köşe, 
Afyon Lisesi’nin kuruluşunun 120. yılı etkinlik-
leri çerçevesinde açılarak öğrencilerin ve halkın 
beğenisine sunuldu. Açılış programında, köşe-
nin oluşturulmasına katkı sağlayan sınıf öğret-
meni İhsan Akar tarafından katılımcılara bilgi 
verildi.

2. Abdülhamit Han ile ilgili bilgi ve fotoğ-
rafların yer aldığı köşenin açılışına, Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı 
Mehmet Zeybek, İl Milli Eğitim Müdürü Metin 
Yalçın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Os-
man Çizmeci ve Afyon Lisesi Müdürü Ali Battal 
ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

AFYON LİSESİ’NDE 2. ABDÜLHAMİT HAN 
KÖŞESİ OLUŞTURULDU
Afyonkarahisar Belediyesi’nin destekleriyle Afyon Lisesi’nin 
giriş kısmında, 2. Abdülhamit Han Köşesi yaptırıldı.

MUSİKİ EĞİTİM MERKEZİ’NDEN

MUHTEŞEM KONSER
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Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın 
girişimleriyle kurulan Afyonkarahisar 

Belediyesi Çocuk Korosu, performansıyla göz 
doldurdu. Şef Ayfer Ölmez yönetiminde sahne 
alan Çocuk Korosu, seslendirdikleri birbirin-
den güzel eserlerle doyumsuz bir müzik ziya-
feti sundu.

Müzisyen Atilla Avcı ve Pınar Dallı eşli-
ğinde seslendirilen eserler büyük beğeni top-
ladı. Belediye Başkan Yardımcısı Ayfer Örten, 
konser sonunda Koro Şefi Ayfer Ölmez’i teb-
rik ederek, plaket ve çiçek takdim etti. AKÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakkı Yazıcı ise 
çocukları kutlayarak karanfil dağıttı.

GELECEĞİN SANATÇILARI MEST ETTİ
Afyonkarahisar Belediyesi Çocuk  

Korosu, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

kutlamaları  çerçevesinde 
Rehberlik Araştırma Merkezi’nde 

muhteşem bir konser sundu.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın seçim 
projelerinden olan Bilgi Evleri, sadece bir eğitim 

yuvası olmakla kalmıyor, halkımızın sosyal yaşamında 
da büyük rol oynuyor

AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYOR

AFEMEK tarafından açılan kurdele nakışı kursu 
Karşıyaka Bilgi Evi’nde tamamlandı. Kurs Eğitmeni 
Dilek Doğar tarafından verilen kurslarda kursiyerler 
seccade  takımlarından havlu takımlarına, mutfak ta-
kımlarından, salon takımlarına kadar yaptıkları birbi-
rinden değerli ürünleri Karşıyaka Bilgi Evi’nde beğe-
niye sundu.

Sergi açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Ayfer 
Örten, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Diktaş ile 
çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Başkan Yardımcısı Ayfer Örten el emeği, göz 
nuru birbirinden değerli ürünleri beğeniye sunan ma-
halle sakinlerini tebrik etti. Başkan Yardımcısı Örten, 
Karşıyaka Bilgi Evi’nin böylesi anlamlı bir çalışmaya 
ev sahipliği yapmasının mutluluk verici olduğunu ifa-
de etti.

Yaptıkları ürünleri aynı zamanda satışa sunan ha-
nımlar aile bütçelerine de katkıda bulunuyor.

BİLGİ EVİ’NDE 
KURDELE NAKIŞI SERGİSİ
Karşıyaka Mahallesi’nde ikamet eden bayanlar, ürettikleri el 
işlerini Karşıyaka Bilgi Evi’nde açtıkları sergiyle beğeniye sundu.
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Günlerimiz

Emekli olanlar: 
Muhsin ACAR 
Osman ŞAM
Halil AKYILDIZ
Osman YİĞİT
Hüzeyin DÜNDAR

Çocuğu olanlar: Ömer DİNÇ, Recep YILDIZ, Müjdat KAYA, 
Yakup YAVUZ, Yılmaz ÇOBAN, Erdal YILMAZ, Zeynel 
Abidin ÇAKAL, Ercan ÇETİNKAYA, Şükrü KUNDUZ, 
Mustafa ÇAKIR, İsmail GÜZELTAŞ, İlyas KURT, Galip 
TINAS, Abdullah Yılmaz.
Evlenenler: Adem KOÇYİĞİT.



Bilgi Evleri, kaliteli eğitimin yanı sıra düzen-
lediği kültürel aktivitelerle öğrencilerin sosyal 

yaşamlarına da büyük katkı sağlıyor.

Gezi programına ağırlık veren Afyonkarahisar 
Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Antalya ve Bursa’ya 
yapılan gezinin ardından bu kez de Çanakkale’ye bir 
gezi programı düzenledi.

  İki grup halinde gerçekleşen organizasyonda 
gruplar halinde 250’ye yakın öğrenci, Çanakkale’yi 
görme imkânı buldu. 

 ‘Gezelim -Görelim’ programı dolayısıyla başta 
Çanakkale Şehitliği olmak üzere kentin tarihi ve kül-
türel mekânlarını da ziyaret etmeyi ihmal etmeyen 
öğrenciler, kendilerine böyle bir imkânı sunan başta 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban olmak üzere 
öğretmenlerine teşekkür etti.

 BİLGİ EVİ ÖĞRENCİLERİ 
ÇANAKKALE’Yİ GEZDİ

Afyonkarahisar Belediyesi, Bilgi Evi’nde eğitim gören 
öğrencilere yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi.

Trafik Komisyonu Başkanı M. Emin Birliktir başkan-
lığında yapılan toplantıya, Trafik Komisyonu Üyeleri; 

Yılmaz Açıkgözoğlu, H. İbrahim Baykara, Başkan Yardım-
cısı Ziya Arı, Zabıta Müdürü Turan Gedikkaya, Afyonka-
rahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Yardımcısı 
Veli Seyman ve taksici esnafı katıldı.

23 taksicinin yeni durak yerinin belirlendiği toplantı-
da, 15 taksiciye talep ettiği duraklarda yer verildi. 8 kişinin 
talep ettiği ancak iki taksici açığı bulunan Mavi Hastane 
Durağı’nda çalışacak taksiciler ise kura ile belirlendi. Ge-

TAKSİ DURAK 
YERLERİ 
BELİRLENDİ

Belediye Meclisi kararıyla bazı durak yerlerinin iptal edilmesiyle boşta kalan 

taksicilerle durak yerini değiştirmek isteyen taksicilerin yeni durak yerleri belirlendi.
riye kalan 6 taksiciye de yine kendi istekleri doğrultusunda 
kontenjanı bulunan taksi duraklarında yer verildi.

Toplantı sonunda, taksicilere bazı uyarılarda bulunan 
Komisyon Başkanı M. Emin Birliktir, alınacak tedbirlerle 
duraklar arasındaki çalışmayı disipline edeceklerini söyledi. 
Bazı durakların, oteller önünde buton veya adam bulundur-
duğuna işaret eden Birliktir, “Bu butonların hepsi kaldırıla-
cak. Herkes kendi durağında çalışacak. Aksi halde her türlü 
yasal tedbiri uygularız ve plaka iptaline kadar gidebiliriz” 
diye konuştu.

2010 yılında Afyonkarahisar’da ilk kez, ilimizde faal olarak sportif faali-
yet gösteren 75 spor kulübüne 90 bin lira değerinde malzeme desteğin-

de bulunan Başkan Çoban, yeni bir çalışmaya daha imza atmaya hazırlanıyor.
Belediye Meclisi kararıyla ilimizde faal olarak sportif faaliyetler göste-

ren amatör spor kulüplerine spor malzemesi yardımı yapacaklarını açıklayan 
Başkan Burhanettin Çoban,    Belediye Meclis Üyelerinin de desteği ile her 
branşın kendi ihtiyacı olan forma, eşofman, top, ayakkabı vb. malzemeleri ku-
lüplere dağıtacaklarını söyledi.

BELEDİYE’DEN 
SPORA DEV DESTEK
Spora ve sporcuya verdiği destekle tüm kamuoyunun 

takdirini kazanan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 

amatör spor kulüplerine verdiği desteği sürdürüyor.
Daha önce olduğu gibi futboldan, voleybola, hentbol-

dan, tekvandoya, basketboldan, judo ve masa tenisine kadar 
hiçbir branşı ayırmaksızın hür türlü branşa yapılacak bu des-
tek sayesinde ilimizde sporun gelişmesine yön vereceklerini 
aktaran Başkan Çoban, Belediye Spor Kulübünün de son iki 
yıldır önemli faaliyetlere imza attığını dile getirdi. Başkan Ço-
ban, Belediyespor’un hem voleybolda, hem de  baskette  pro-
fesyonel takım çıkartacağını sözlerine ekledi.
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İl Hakem Kurulu Başkanı Süleyman Güneş, Bele-
diye Başkanı Burhanettin Çoban’a ilimiz sporunun 

gelişimi adına yaptığı çalışmalardan dolayı şükranlarını 
iletti. Kurulun çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan 
Süleyman Güneş, Başkan Çoban’ın desteğini her zaman 
yanlarında hissettiklerini ifade etti.

İl Hakem Kurulu Başkanı Süleyman Güneş,   görev 
alan hakemler sayesinde birçok bölgede her hafta ilimizin 
tanıtımını yapma imkânına sahip olduklarını dile getirdi.

Spor Kompleksi’nin Afyonkarahisar’ın gelişimi için 
büyük bir kazanç olacağını da söyleyen Başkan Süleyman 
Güneş, Afyonkarahisar Belediyesi’nin amatör spor kulüp-
lerine yaptığı desteğin birçok il belediyesine örnek olma-
sını temenni etti.

  Başkan Burhanettin Çoban ise imkânlar dâhilinde 
Afyonkarahisar’da sporun gelişimi adına gerekli deste-
ği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada vermeye 
devam edeceklerini söyledi. İl Hakem Kurulu ile Tür-
kiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 
Şubesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden 
Başkan Çoban, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Ziyarete, Afyonkarahisar İl Hakem Kurulu Başkanı 
Süleyman Güneş, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Göz-
lemcileri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet 
Aydın, Klasman Gözlemcisi Mehmet Sarlık, kurul üyeleri, 
hakemler ve gözlemciler katıldı.

Ziyaret sonunda, İl Hakem Kurulu Başkanı Süleyman 
Güneş tarafından Başkan Çoban’a forma hediye edildi.

HAKEMLERDEN 
BAŞKAN ÇOBAN’A ZİYARET
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar İl Hakem Kurulu ve Türkiye 
Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Üyelerini makamında kabul etti.

Kulüplerarası Halk Oyunları İl Yarışması, Af-
yonkarahisar halkının yoğun katımıyla Atatürk Kapalı 
Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 9 kulüpten 11 ekibin 
mücadele ettiği yarışmaya, geleneksel düzenlemeli dal 
büyükler, geleneksel düzenlemesiz dal minikler ve bü-
yükler kategorisinde katılan Afyonkarahisar Belediye 
Gençlik Spor Kulübü, üç kategoride de birinci oldu. 

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından 
organize edilen Kulüplerarası Halk Oyunları Yarış-
ması, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yarışmaya, 
Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri  ve Spor İl  Mü-
dürü Zeki Kuş, Şube Müdürü İsmail Barın, Türkiye 
Halk Oyunları Federasyonu Afyonkarahisar İl Tem-
silcisi  Mehmet Seçkin,  Afyonkarahisar Belediye Spor 
Kulüp İdarecisi İbrahim Yılmaz ve çok sayıda vatan-
daş katıldı.

HALK OYUNLARINDA 
KUPALARI TOPLADIK
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 9 kulüpten 11 ekibin katıldığı yarışma sere-
moni ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, hakem 
heyetinin yerini almasıyla yarışmaya geçildi. Dü-
zenlemeli alanda yarışmaya katılan ekiplerin per-
formansıyla başlayan yarışma, düzenlemesiz alan-
da yarışmaya katılan ekiplerin gösterisiyle  devam 
etti.

Üç ayrı kategoride yarışmaya katılan Afyon-
karahisar Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, ilk sına-
vını geleneksel düzenlemeli dal büyükler kategori-
sinde verdi. İzleyenleri mest eden bir performans 
sergileyen büyüklerin ardından, geleneksel düzen-
lemesiz dal minikler ve büyükler kategorisinde de 
muhteşem performans sergileyen Belediye Spor 
Kulübü, üç kategoride de şampiyon oldu. Yarışma-
nın ardından düzenlenen ödül töreniyle dereceye 
giren ekiplere kupaları takdim edildi.

Yarışmada Afyonkarahisar Belediye Gençlik Spor Kulübü 
geleneksel düzenlemeli dal büyükler kategorisinde 91 puan, ge-
leneksel düzenlemesiz dal minikler kategorisinde  89,35 puan, 
büyükler kategorisinde ise 90  puan aldı. BUGÜNE

DÜNDEN 1938 yılında dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanı Ali 
Çetinkaya tarafından yapılması planlanan ve aradan geçen 
zamanda hiçbir çalışma yapılmayan Akarçay Projesi’nde mutlu 
sona ulaşıldı. Yıllardır kokusu ve görüntüsüyle adeta sinek 
yuvasına dönen, bazı kesimlerce ‘yapılamaz, hayalden öteye 
gidemez’ denilen Akarçay, eğlencenin yeni adresi oldu.

Akarçay, gerçek güzelliğine kavuştu. Yıllar itibariyle 
yapılacak yatırımlarla Afyonkarahisar’ı 2023’e taşıyacak 
Akarçay, kente ayrı bir güzellik kattı. Afyonkarahisar’ın 
batısından doğusuna 5 kilometre uzunluğunda ve yer yer 
40 metrelik genişlikteki alanda yapılan düzenlemelerde 
yürüyüş ve parkur alanları, çocuk oyun grupları, dinlenme 
ve piknik alanları, kır ve spor tesisleri bulunuyor.
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Vakıfbank yönetiminden
Belediyemize ziyaret>> Başbakan Yardımcısı 

Beşir Atalay’dan ziyaret>> Altyapı seferberliği başladı>> Belediye çalışıyor
Afyon kazanıyor>> Harbiş’in yolları kaymak gibi>>

YILIN 
BELEDİYE 
BAŞKANI
BURHANETTİN ÇOBAN


