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Sosyal Belediyecilikte öne çıktık
Afyonkarahisar Belediyesi olarak Sosyal Belediyecilikte yatırım ve 

hizmetlerimiz ile ön plana çıkıyoruz.

 İl merkezinde yaşayan halkımızın yaşam kalitesini artırmak, sos-
yal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptığımız planlama ve 
çalışmaları halkımız yakından takip ediyor.  

Vizyon projeler ile alt ve üst yapı yatırımlarımızı 4,5 yıl içinde ger-
çekleştirirken Sosyal Belediyecilik adına yaşayanlarımızın ihtiyaçlarını 
da göz ardı etmedik. Bunun en güzel örneği Afyonkarahisar’da ilk defa 
gerçekleştirdiğimiz  “Bilgi Evlerimiz” oldu. 

Öncelikle maddi imkânı sınırlı olan öğrencilerimizin eğitim ve 
öğretimine katkıda bulunan Bilgi Evlerimiz aynı zamanda her yaştan in-
sanımızın öğrenim ve eğitimine yönelik mahallenin her şeyi oldu. Gelen 
yoğun istekler sonrasında 4 olarak planladığımız Bilgi Evlerimizin sayısı-
nı 8’e çıkardık.  Bilgi Evlerimiz şehrimizin Çavuşbaş, Harbiş, Karşıyaka, 
Kanlıca, Uydukent, Sahipata’da Necip Fazıl Kısakürek, Karaman Mahal-
lesi ve 2. Belediye Şehir Çarşısı’nda hizmet vermeye devam ediyor. Bilgi 
Evlerimizde eğitim ve öğretim alan öğrencilerimizin sayısı şu anda 3 bini 
geçti.

Başarıyı ödüllendirdik. Sınırlı maddi imkâna sahip başarılı öğren-
cilere bisiklet, cep telefonu ve bilgisayar hediye ettik. Öğrencileri-
mizin başarısı için vitamin seti dağıttık. Geleneksel sünnet şöleni-
mizle erkekliğe adım atan çocuklarımızın sağlıklı şartlarda sünnet 
edilmelerini sağladık. 

Yardım Birimi ile ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldık. 
Ramazan’da yardımsever Afyonkarahisar halkının desteğiy-
le iftar çadırlarımızda binlerce insanımıza iftar yaptırmaya 
devam ediyoruz.

Engelli kardeşlerimizin sosyal yaşam alanlarını 
genişlettik. Evlerinden çıkamayıp yalnızca yakın aile 
bireyleri ile birlikte olan engelli kardeşlerimiz için 249 
adet akülü araç ve 113 tekerlekli sandalye dağıttık. Şe-
hir merkezinin cadde ve sokaklarını engelli kardeşle-
rimiz için erişebilir hale getirecek yatırımlara öncelik 
verdik. Engellilerimizi cadde ve sokakla tanıştırdık. 

Amatör olarak faaliyet gösteren tüm kulüp-
lerimize ayrımsız olarak tüm kategorileri için mal-
zeme yardımında bulunduk. Daha çok genç ve ço-
cuğumuzun spor yapması için sporu destekledik. 
Belediyespor’da faaliyet gösterilen spor branşlarını 
çeşitlendirdik.

Afyonkarahisar’da ilgili kurumlarla işbirliğinde ya-
pımına başladığımız Spor Kompleksi’nde şehrimizi temsil 
edecek gerek ferdi ve gerekse takım sporları için hazırlığa 
şimdiden başladık.

Afyonkarahisar kent merkezini bugüne kadar görül-
memiş büyüklükte ve sayıda yeşil alan ve rekreasyon alan-
larına kavuşturduk. 26 Ağustos Tabiat Parkı, Zafer Ormanı 
ve Akarçay Peyzaj ve Rekreasyonu Alanı’nı insanımızın 
sosyal yaşamına kazandırdık. 

Kent merkezinde önemli bir konumda bulunan Karayolları ara-
zisinin 25 bin metrekarelik bölümünün Belediyemize devrini Orman 
ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun büyük deste-
ğiyle sağladık. Afyonkarahisar’ın önemli yeşil alan ve rekreasyon dü-
zenlemesini bu alanda yaparak halkımızın kolaylıkla ulaşacağı yeşil ala-
nı oluşturmaya 2013 yılı sonu veya 2014 yılı Mart ayında başlayacağız. 

Afyonkarahisar’da kent imajını güçlendirecek ve meydan-
ları ile varolan şehirlerarasına katacak olan Cumhuriyet Meydanı 
için büyük çalışma yaptık. Proje yarışması açtık. Afyonkarahisar’ın 
imajını yenileyen projemizin semeresini hep birlikte göreceğiz.  
Afyonkarahisar’da bir ilki gerçekleştirerek kenti meydanına kavuştu-
racağız.  Cumhuriyet Meydanımız için uygulama projesinin geliştiril-
mesi ve çizimine başladık.

İnsan odaklı bu çalışmalarımızda toplumuzun tüm kesimlerini 
kucakladık. Yaptığımız bu çalışmalar Belediye’nin tarihinde ilk kez ya-
pılan her kesiminden insanımızın ihtiyaçlarına yönelik oldu.

Pozitif ayrımcılık sergilediğimiz Bayanlar için Hanımlar Lokali-
mizin yapımına başladık. Ekim ayı içinde tamamlanacak olan Hanım-
lar Lokalinde bayanlarımız kendilerini daha konforlu ve özel hissede-

cek. Sağlık, güzellik, eğitim-öğretim ve sporla iç içe olacaklar.

Emeklilerimiz için 243 adet hobi bahçesi hazırladık. Mo-
ral değerlerini yüksek tutup topraktan kopmamalarını sağla-
dık. Şu anda emeklilerimizin kendilerini özel hissedecekleri 

Emekliler Lokali’nin yapımını sürdürüyoruz.

Kent merkezinde yaşayanlarımızın yürüye-
rek gidebilecekleri ve pazar ihtiyaçlarını karşıla-
yacakları Kapalı Pazar İnşaatına başladık. Pazarı-
mız Ekim ayı içinde Eski Halil Semt Pazarı’nın 
bulunduğu alanda hizmete girecek.

Kısaca insan odaklı Sosyal Belediye ve 
Belediye Başkanlığı sergiledik. Bundan da bü-
yük mutluluk duyuyorum.

Sosyal Belediyecilik dışında gerçekleştirdi-
ğimiz alt ve üst yapı yatırımlarında da kararlarımızı 

alırken insanımızın layık olduğu kaliteyi önemsedik. 
Yıllarca kanalizasyonsuz kalan ve içme suyu şebekesi-

nin hiç de sağlıklı olmadığı eski yerleşim birimlerinde 
yaptığımız yatırımlar bunun en güzel örneğidir. İnsana 
yakışmayan bu tabloya gönlümüz razı olamazdı.

Afyonkarahisar’a sevdalıyım. Bu şehrin nimetleri 
ile doluyum. Afyonkarahisar’a, değerli yaşayanlarına hiz-
met aşkıyla koşuyorum.

Afyonkarahisar’a sevgimi  yine Afyonkarahisar’a 
hizmet ederek ödemeye çalışıyorum.

Afyonkarahisar’da yaşayan tüm vatandaşlarımızın 
ve halkımızın idrak ettiğimiz Mübarek Ramazan Ayını, 
yaklaşan Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramlarını teb-
rik ediyor, saygılar sunuyorum.   
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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 
DSİ’nin ıslah çalışmalarının ardından Afyonkarahisar Bele-
diyesi tarafından peyzaj ve rekreasyon düzenlemesi yapılan 
Akarçay’da incelemelerde bulundu.

“KENTE KAZANDIRILMIŞ EN ÖNEMLİ PROJE”

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve Park Bahçeler 
Müdürü Kasım Baydar’dan bilgi alan Bakan Veysel Eroğlu, 
peyzaj ve rekreasyon düzenlemesine tam not verdi. Suyun 
akışıyla ilgili yeni düzenleme yapılması için kurmaylarına 
bazı talimatlar veren Bakan Eroğlu, Akarçay’ın önümüzdeki 
yıllar içerisinde yapılacak yeniliklerle daha da güzelleşeceği-
ni söyledi.

Dinlenmek, eğlenmek ve spor yapmak için Akarçay’a 
gelen vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Eroğlu, Akarçay’la 
ilgili görüşlerini aldı. Akarçay’ın Afyonkarahisar’a kazandı-
rılmış en önemli proje olduğunu belirten vatandaşlar, Bakan 
Eroğlu’na ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a teşekkür 
etti. Sık sık Akarçay’a gelerek günün yorgunluğunu burada at-
tığını dile getiren bir vatandaş, kıraathane ve diğer sosyal alan-
ların açılmasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

“AFYONKARAHİSAR’A SINIF ATLATTI”

Akarçay’ın son durumunu ‘gerçekten muhteşem olmuş’ 
sözleriyle değerlendiren Bakan Veysel Eroğlu, “Akarçay pro-
jesi, seçim öncesi Belediye Başkanımızın bir fikriydi. Vaadini 
bana söylediği zaman kolay olacağını düşünmüştük. Bölgeye 
birkaç iş makinesi girer, yaparız demiştik. Ama baktık ki zemin 
tutmuyor. Neticede 151 kilometre kazık çakılması ve ferforje 
korkuluklarla birlikte köprüler yapılması gerekiyordu. Ama 
bildiğiniz gibi bizler sözünün eri bir hükümetiz. Belediye de 
bizim Belediyemiz. Böylelikle Afyonkarahisar’da muhteşem 
bir mesirelik oluşturduk” dedi.

BAKAN EROĞLU’NDAN AKARÇAY’A TAM NOT
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Akarçay peyzaj ve rekreasyonunu gezdi, inceledi. 

Akarçay’ın Afyonkarahisar’a sınıf atlattığını belirten Ba-
kan Eroğlu, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın bu pro-
jeyle ödüller aldığını hatırlattı. Belediye’nin Akarçay için çok 
masraf ettiğini kaydeden Bakan Eroğlu, “Afyonkarahisar’a ge-
lenler “Otellere geliyoruz, fakat otellerde odaya tıkılıp kalıyo-
ruz” diye serzenişte bulunuyorlardı. Afyonkarahisar’ı sadece 
termal turizmde Türkiye’nin değil, dünya başkenti yapmaya 
niyet ettik. Dolayısıyla bu tür mekânları oluşturmamız gere-
kiyordu ve oluşturduk. Bu eşsiz proje, kente nefes aldıracak 
ve özellikle yaz aylarında sabah akşam dolup taşacak” diye 
konuştu.

“TEREYAĞINDAN KIL ÇEKER GİBİ                 

TAMAMLANDI”

Afyonkarahisar’a Akarçay’ın yanı sıra Arkeoloji Müzesi, 
Spor Kompleksi ve Zafer Ormanı yapıldığını aktaran Bakan 
Eroğlu, bu tür yatırımların kente vizyon kattığını söyledi. 
Akarçay’a gelenlerin şehir kültürüne yakışır şekilde dolaşma-
ları gerektiğine dikkat çeken Bakan Eroğlu, gerekli güvenlik 
tedbirlerinin alınacağını belirterek, “Burası sürekli polis dene-
timinde olacak. Gece yarısı dahi tek başına bir kız rahatlıkla 
dolaşabilecek” ifadelerini kullandı.

Başta, projeyi ortaya çıkaran Başkan Çoban olmak üzere, 
DSİ yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan 
Veysel Eroğlu, projenin tereyağından kıl çeker gibi tamamlan-
dığını kaydetti. Milletvekili Halil Ürün’ün bu mekânın oluş-
turulmasında Başkan Çoban’a büyük destekleri olduğunu be-
lirten Bakan Eroğlu, “Akarçay, küçük rakamlarla değil büyük 
maliyetlerle oluşturuldu. Başka yerde olsa cesaret etmemiz 
zor olurdu. Yeni oluşturulacak sosyal donatılarla, teknesiyle, 
ışıklandırılmış köprüleri ile Akarçay cıvıl cıvıl olacak. Açıla-
cak kıraathanelerde insanlarımız hem kitap okuyacak, hem de 
kahvesini içebilecek” dedi.

Bakan Eroğlu’na incelemeleri sırasında; Vali İrfan Bal-
kanlıoğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ürün, 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı 
Mehmet Zeybek ve kurmayları eşlik etti.

Bakan Eroğlu, 
dinlenmek, 
eğlenmek ve 
spor yapmak için 
Akarçay’a gelen 
vatandaşlarla 
sohbet etti. 
Akarçay’la ilgili 
görüşlerini 
dinledi.
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Arazinin Belediye’ye devredilmesinde Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun büyük çaba gösterdi-
ğini belirten Başkan Çoban “Bilindiği gibi Türkiye’de 

kurumlar, yerlerini vermekte sıkıntılı davranırlar. Hele hele bu 
yer merkezi bir yerde ve çok değerli bir yer ise kesinlikle bunu 
vermek istemezler. Ancak Orman ve Su İşleri Bakanımızın çok 
büyük desteğiyle, Karayolları arazisinin 25 bin metrekarelik bö-
lümü tamamen Belediyemize devredildi. Devre ilişkin protokol 
imzalandı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan onayları alındı” dedi.

EN BÜYÜK PARKIMIZ 5 BİN METREKARE
Bu alanda yapılacak yeşil alan düzenlemesiyle 

Afyonkarahisar’ın nefes alacağını ifade eden Başkan Burha-
nettin Çoban, “Burası şehrimizin nefes alacağı, bol ağaçlı, yü-
rüyüş yolları bulunan, 7’den 70’e herkesin vakit geçirebileceği 
bir mekân haline gelecek. Afyonkarahisar merkezde şu ana 
kadar ki en büyük parkımız Yeşil Camii’nin yanında bulunan 
Yeşil Park, 5 bin metrekare civarında. Belediyemizin emlak 
değerlerine göre bize verilen arazinin değeri 30 milyon lira. 
Bakanımız olmasaydı, bizim buradan 25 bin metrekare değil 2 
bin 500 metrekare yer almamız mümkün değildi “ dedi.

Bu yıl içerisinde ya da en geç 2014 Nisan ayından itiba-
ren çalışmalara başlanacağını dile getiren Başkan Burhanettin 
Çoban; “Protokolümüze göre Karayolları taşınmadan biz bu-
raya girmeyecektik, ancak sağ olsunlar Bölge Müdürümüz ve 
Şefimiz Yalçın Bey, çok büyük ilgi gösterdiler ve bir, iki binayı 
yapmamız halinde, hemen taşınabileceklerini söylediler. Çok 
büyük ihtimalle bu yıl içerisinde ya da en geç Nisan ayında 
çalışmalara başlamayı arzu ediyoruz” dedi.

Bugün birçok ilde olmayan büyük bir ağaç dikme ma-
kinesi için ihaleye çıktıklarını açıklayan Başkan Burhanettin 
Çoban, iki ay içerisinde bu makineyi Belediye’ye kazandıra-
caklarını söyledi. 

KARAYOLLARI ARAZİSİNİN 
BELEDİYEMİZE 
DEVRİ YAPILDI

Karayolları arazisinin 25 bin metrekarelik bölümü Afyonkarahisar Belediyesi’ne 
devredildi. Arazinin devrini açıklayan Başkan Çoban, tamamen yeşil alan olarak 

Karayolları arazisinin 25 bin metrekarelik bölümü Afyonkarahisar Belediyesi’ne devredildi. Arazinin devrini açıklayan 
Başkan Çoban, tamamen yeşil alan olarak kullanılacak arazi sayesinde Afyonkarahisar’ın nefes alacağını söyledi.

Uygulama projesinin çizimi ile ilgili ola-
rak Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasa-
rım Fikir Proje Yarışması’nda birinci 

gelen proje geliştiriliyor. Kentsel Tasarım Fikir 
Proje Yarışması’nda birinci gelen projenin mü-
ellifi Kenan Bilhan ve ekibini ilimize davet eden 
danışma kurulu, projedeki eksiklikleri tespit 
ediyor. Özellikle trafiğin rahatlatılmasına yöne-
lik çalışmalarını sürdüren danışma kurulunda 
birbirinden değerli isimler yer alıyor.  

Projenin gelişmesi konusunda Afyonka-
rahisar Belediyesi ile işbirliği içerisinde çalışan 
danışma kurulu şu isimlerden oluşuyor: Yüksek 
Mimar Yavuz Selim Sepin, Prof. Dr. Sinan Mert 
Şener, Prof. Dr. Mehmet Ocakçı, Yüksek Mimar 
Necdet Beşbaş, Yrd. Doç. Dr. Nuri Serteser, 
Başkan Yardımcısı Mimar Ayfer Örten, İmar 
Komisyonu Üyeleri Betül Tarkan, Hüseyin Şe-
hitoğlu, Oktay Okay, Mustafa Albay ve Kazım 
Çeşeay. 

Afyonkarahisar Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı 
Uygulama Projesi’nin hayata geçmesine yönelik 
oluşan danışma kurulu, toplantılarına başladı.

Cumhuriyet Meydanı 
uygulama projesi 
çizimine başlandı

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın seçim 
vaatlerinden olan  kapalı pazaryerinde inşaat çalış-
maları devam ediyor. 

  Temel kazısı tamamlanan bölgede temel altı 
dolgu çalışmalarına başlandı.  

BÖLGENİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

11 milyon liraya mal olacak kapalı pazaryeri, ta-
mamlandığında bölgenin en büyük pazaryeri olacak.

Eski otogar alanında yapılacak, 20 bin metre-
kare kapalı alanlı pazaryerinde asansör ve yürüyen 
bant sistemi yer alacak

  Bodrum+zemin+1. ve teras kattan oluşacak 
olan pazaryeri halkımızı yazın sıcaktan, kışın soğuk-
tan koruyacak şekilde planlandı.

110 araç kapasiteli kapalı otoparkın yer alacağı 
pazaryerinin Kasım ayı sonu itibariyle tamamlanma-
sı planlanıyor.

KAPALI PAZARYERİ 
İNŞAATI DEVAM EDİYOR
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Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Karahisar 
TV’nin canlı yayın konuğu oldu. Karahisar Medya 
Genel Yayın Yönetmeni Murat Emre’nin hazırlayıp 

sunduğu “Yerel Gündem” programına konuk olan Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban; Lider Gazetesi Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet Sarlık, Hisar Gazetesi Haber Müdürü 
Satılmış Akkaş ve Anahaber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mec-
nun Sancak’ın sorularını yanıtladı.

4 yıllık Belediye çalışmaları boyunca ilklere imza attıkla-
rını söyleyen Başkan Çoban, bütün hizmetlerin maliyetlerini, 
tamamlanma sürelerini ve beraberinde getirdiği değişiklikleri 
anlatarak, ilimizin gelişme sürecini değerlendirdi. Birçok alan-
da ilklere imza atan Başkan Çoban, belediyecilik anlayışının 
ne denli yenilikçi ve değişime açık olduğunu verdiği bazı ör-
neklerle destekledi. Çoban; görev süresi içerisinde gerçekleş-
tirdiği bir çok projeyi, göreve gelmeden önce hayal ettiğini 
belirterek henüz Belediye Başkan adayı iken halkın karşısına 
çıkıp, seçildiği taktirde hepsini yerine getireceğine söz verdi-
ğini ve bu hizmetlerin nereye ve hangi kaynakla yapılacağını 
çizimlerle birlikte halkımıza anlattığını ifade etti.

‘KENT ORMANINA 4 MİLYON TL HARCADIK’

Çoban, “En Büyük Rüyam” dediği Zafer (Kent) Orma-
nı projesini tamamladıklarını, bu hizmet için 4 milyon lira 
harcandığını, 4 milyon liranın 2 milyon lirasının Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı tarafından karşılandığını belirtti. Bununla 
birlikte,  650.000 metrekare  alana yapılan ve 10 milyon liraya  
mal olan 26 Ağustos Tabiat Parkı, Akarçay Taşkın Koruma Te-
sisi, 25 milyon liraya mal olan ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
tarafından 19 milyon lira nakit destek verilen, sadece Afyon-
karahisar Merkezinin değil merkeze bağlı kasaba ve köylerinin 
de atık sularının arıtılacağı İleri Teknoloji Biyolojik Atık Su 
Arıtma Tesisi yapılıp bitirildiğini ve hizmete açıldığını belirtti.

 ‘MÜZE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR’

Geçici Hayvan Barınağı, Spor Kompleksi ve Müze İn-
şaatı projelerinden bahseden Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban, Hayvan Barınağı için 1 milyon lira, devam eden Spor 
Kompleksinin ilk etabı için 55 milyon lira ve bu yıl içerisinde 
tamamlanacak olan Müzeİnşaatı için 25 milyon lira civarında 
para harcanacağını belirtti.

‘İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ EV SAHİBİ YAPTIK’

7’den 70’e genç yaşlı demeden, vatandaşlar arasında hiç-
bir farklılık gözetmeksizin herkese hizmet götürdüklerini ifade 
eden başkan Çoban, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımların 
yanında dar gelirli ailelerin çok düşük taksitlerle ev sahibi ol-
ması için proje ürettiklerini söyledi. Başkan Çoban 10 milyon 
lira harcanarak gerçekleştirilen proje ile 240 ailenin ev sahibi 
olma hayalini gerçeğe dönüştürdüklerini sözlerine ekledi.

 ‘AFJET ABONESİ 4 BİNDEN 13 BİNE ÇIKTI’

Akarçay Rekreasyonu için Belediye’nin bu güne kadar 12 
milyon lira harcadığını ifade eden Başkan Çoban, Akarçay’ın 
vatandaşların sosyal yaşamına büyük katkı sağlayacağını kay-
detti. Gerçekleştirilen altyapı çalışmalarından da bahseden 
Çoban, 60 milyon liralık yatırım yapan Afjet’in abone sayısının 
4 binden 13 bine çıktığını söyledi. Ayrıca halk sağlığını tehdit 
eden bazı unsurların olduğu 40’a yakın mahallenin alt ve üst 
yapısının tamamen yenilendiğini belirterek, mahallelere Erdal 
Akar Parkı gibi büyük küçük birçok park yapıldığını dile getirdi. 

‘ARAÇLARA 11 MİLYON LİRA HARCADIK’

Başkan Çoban, ilimizin gelişimi için kullanılan araçlar-
dan da bahsederek, satın alınan yaklaşık 95 araç gereç ve iş 
makinesi için 11 milyon lira harcadıklarını ifade etti. İlimizde 
yaşanan park sorununa da değinen Çoban, 440 araç kapasiteli 
ilimizin en büyük otoparkının da Ambaryolu’na yapıldığından 
söz etti. Başkan Çoban, Belediye’nin gerçekleştirdiği ilklerden 
de bahsetti. Türkiye’ye örnek olan asfalt şantiyesi ve kırıcı tesis 
için 4 milyon 650 bin lira harcanarak tesislerde üretilen asfalt 
için Türkiye’de ilk kez bir Belediye’ye TSE Belgesi verildiğini 
belirten Başkan Çoban Taş Medrese’nin restorasyon çalışma-
larına değindi. Belediye tarafından çok sayıda Bilgi evinin de 
hizmete açıldığını kaydeden Başkan Çoban, vatandaşların, bil-
gi evlerinden çok yönlü faydalandığını belirtti.

 ‘YATIRIMDA REKOR KIRDIK’

“2009 öncesi yıllarda ortalama 10 milyon lira yatırım 
yapamayan Belediye’den bugün yılda 60 milyon lira yatırım 
yapabilen bir Belediye haline gelinmiştir” diyen Belediye Baş-
kanı Burhanettin Çoban, toplam 3 milyon lira para harcanarak 
bir beton parke ve bordür fabrikası ile  doğaltaş  mermer fabri-
kasının hizmete açıldığını belirtti.

‘ALT YAPIDA SEFERBERLİK 

BAŞLATTIK’

       2009 yılından itibaren mahal-
lelerin alt yapısı için önemli çalışmalar 
yaptıklarını belirten Başkan Çoban, 
2013 yılı içinde Kale etrafındaki 18 
mahallenin alt yapısını bitireceklerini 
söyledi. Çoban, “Alt yapı yatırımları 
Belediyeler ve Belediye başkanları ba-
kımından, hem görünmeyen hem de 
şikâyetlere yol açan, masrafı oldukça 
yüksek yatırımlardır. Şimdi siz Bele-
diye Başkanısınız yerin altına milyon 
para harcarsınız ama bu iş gözükmez. 
Bir mahalleye bir milyon para harca-
yın altyapıyı yenileyin. Kimse bilmez 
bunu? Ama oraya bir tane park yapın, 
çocuk oyun gurubu, spor aleti koyun 
biraz yeşillendirin başkan mahalle-
mize park yaptı derler. Bu park elli 
ile yüz bin liraya mal olur. Şimdi tabi 
bizde Belediye Başkanı olarak akılsız 
değiliz, fikirsiz değiliz. Allah bize bir 
zekâ vermiş bizde o çerçevede iyi 
kötü aklımızla zekâmızla bir şeyler 
yapabiliriz. Şimdi bizlerde altyapı-
ya ne gerek var çok güzel bir sıcak 
asfalt, beton parke, yol yapımı ve kaldırım yapalım, her yere 
park bahçe yapalım, güzel her tarafa makyaj yapalım diyebili-
riz. Ancak bu Afyon’a bir ihanet olur” dedi.

‘OSMANLI’DAN KALMA 

KANALİZASYONLARIMIZ VARDI’

Alt yapı çalışmalarına başladıkları bazı mahallelerin ka-
nalizasyon çalışmalarının 1800’lü yıllarda yapıldığına dikkat 
çeken Başkan Çoban, “Bugün Afyonkarahisar’da göreve baş-
ladığımız tarih itibarıyla yüzde yetmişinden fazlasında asbest 
ve pik boru vardı. Bizler şu anda yarıya geldik. Daha yapaca-
ğımız yüzde elli var. Özellikle kale çevresinde bulunan mahal-
lelerimize 1950’lerden beri gidilmemiş.   Yıl 2013; burada ka-
nalizasyon yok! Osmanlıdan kalma yontma taş kanalları var. 

Nasıl olmuş? Osmanlı ecdadımız 
doğadan bir taş bulmuş koymuş, 
bir taş daha bulmuş yan tarafa 
koymuş, bir taş daha bulmuş onu 
da üzerine koymuş al sana bir ka-
nalizasyon. Tabi pis sular istediği 
yere gidiyor ve inanılmaz bir pis 
koku oluşuyor. Taşpınar mahalle 
muhtarı sizlere de gösterdi. Kana-
lizasyon ile içme suyu yan yana gi-
diyor. En tehlikelisi de bu tabi ki” 
şeklinde konuştu.

‘50 YIL SONRA             

BİZ GİRDİK’

Birçok mahalleye yıllarca gi-
rilmediğine dikkat çeken Başkan 
Çoban, “Eski Afyonkarahisar’da 
sokaklara makine girmiyor ve ze-
min taş. Müteahhitler işe girmek 
istemiyorlar. İşçi bulmakta da sı-
kıntı yaşanıyordu. Biz böylesine bir 
zorluğu hedef aldık. Ben bunu niye 
yapıyorum. Olucak mahallesinde, 
Çavuşbaş’ta iki sene önce biz altya-
pıyı yaparken oraya gittiğim zaman 
mahallenin yaşlılarıyla sohbet ettim. 
Dediler ki; ‘Sayın başkanım elli sene 

önce Hüseyin Tiryakioğlu başkanımız zamanında buraya 
Belediye gelmişti bir de siz geliyorsunuz” dediler. Demek ki; 
hizmet yapan insan aradan elli yıl geçse bile unutulmuyor. 
Ben biliyorum ki bugün buradaki on sekiz mahallemizin 
tamamında aradan elli yılda geçse o mahallenin insanları 
Burhanettin Çoban zamanında bizim mahallemizin altyapı-
sı ve üstyapısı yenilenmişti diyecekler. Halk bunu unutmu-
yor. Yaptığımız yatırımın bedeli beş milyon lira  ve bu hiç 
gözükmeyecek bir yatırım. Ama biz fakiri de, zengini de, orta 
hâllisi de hepsi bizim vatandaşımız.   Biz diyoruz ki şehirci-
lik neyi gerektiriyorsa, sağlık sıhhat neyi gerektiriyorsa onu 
yapmayı kendimize görev bildik. Nasıl bugüne kadar kırk 
elli mahalleyi bitirmişsek inşallah bu senede on sekiz mahal-
lemizi bitireceğiz” dedi. 

‘İLKLERİN BELEDİYESİ OLDUK’
İŞTE İLKLER....

Belediye’nin ilklerinden örnekler veren 
Başkan Çoban, gerçekleştirilen ilkleri şöyle 
sıraladı;

* Amatör spor kulüplerine malzeme yardı-
mı yapılmıştır.

* 235 Engelliye akülü araç dağıtılarak bu 
alanda Türkiye rekoru kırılmıştır

* İller arasında ilk kez çöpten elektrik üre-
tilmiştir.

* Meslek kursları düzenlenmiştir.
* Her yıl 333 başarılı ve alt gelir grubuna 

mensup çocuklara bisiklet dağıtılmıştır.
* Hobi bahçeleri yapılarak emeklilere tahsis 

edilmiştir.
* Muhtarlarımıza bilgisayar ve yazıcı da-

ğıtımı yapılmış, muhtarlık hizmet binaları 
yapılmaya başlanmıştır. Mahallelere özgün 
mimarisi ile dikkat çeken mahalle fırınları ya-
pılmaya başlanmıştır.

* Şehrimizdeki eski duraklar kaldırılarak 
150’ye yakın yeni ve modern durak  konul-
muştur. İlaveleri devam etmektedir. Tüm 
bilbordlar ve raket bordlar yenilenmiş ve mo-
dern bir şehre yakışır hale getirilmiştir.
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Afyonkarahisar Trafik Master Planı, ulaşım 
mühendisliği ve kent planlaması alanların-
da uzman bir ekiple İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi yan kuruluşu olan İSBAK A.Ş. tarafın-
dan hazırlandı. Daha önce birçok ilin trafik soru-
nunu çözen ve İstanbul’daki birçok yeniliği kendi 
bilgi ve teknolojisiyle hayata geçiren İSBAK, Afyon 
Belediyesi’nin açtığı ihaleyi kazanarak altı aylık bir 
süre sonunda raporunu hazırladı. Kapsamlı bir ha-
zırlık dönemi olan çalışmada kent meydanı proje-
sinin değerlendirilmesi, trafik kavşakların yeniden 
düzenlenmesi, toplu taşıma sisteminin iyileştiril-
mesi, yeni otopark projeleri, trafik sinyal sürelerinin 
yeniden hesaplanması, kavşaklardaki sıkışıklığın or-
tadan kaldırılması ve yaya güvenliğinin sağlanması 
konularını içeriyor.

Belediye Başkan Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ab-
dülkerim Çalışkan tarafından ilk projesi hazırlanan 
ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 
projenin ihalesi Afyonkarahisar Belediyesi tarafın-
dan yapıldı. İSBAK tarafından yürütülen proje ile 
kent merkezindeki 32 ana kavşakta ve ana arterlerde 
yapılan sayımlar ve analiz sonuçları yapılan toplan-
tıda değerlendirildi. Hazırlanan trafik simülasyo-
nunun sunulduğu toplantıda, sinyalizasyon altya-
pısının akıllı teknolojiye uygun olarak yenilenmesi, 
akıllı kavşak tekniklerinin kullanılması ve toplu taşı-
macılıkta diğer illerdeki uygulamalar örnek alınarak 
köklü değişiklikler yapılması konusunda yetkililer ve 
uzmanlar görüşlerini açıkladı. Gelecek 10 yılda ya-
pılması gereken yeni taşıyıcı yollar, akıllı sensör, yay 
butonu, aktarma merkezi, kontrol merkezi, toplu ta-
şımada optimizasyon önerileri dile getirildi.

ULAŞIM FİZİBİLİTESİ PROJESİNDE 

SONA GELİNDİ

Afyonkarahisar kent merkezindeki ulaşımın düzenlenmesi, mevcut sorunların aşılması ve gelecekteki 
ihtiyaçların şimdiden planlanmasına yönelik hazırlanan çalışmalarda sona gelindi.

SİT alanı içerisinde bulunan 18 mahalle-
nin altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

KANALİZASYON DÖŞENECEK,           

İÇME SUYU HATTI YENİLENECEK

Yeni Cami caddesinden başlayan çalışma 
için 3,5 milyon lira kaynak ayıran Afyonkara-
hisar Belediyesi, mevcut eski yontma taş kanal 
sitemi olan kanalizasyon sistemini korige boru-
larla değiştiriyor.  Ayrıca 70 sene önce döşenen 
ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu bo-
ruları ise tamamen HDPE borularla yenileniyor.

Çalışmaların dördüncü etabı olan Mev-
lana, Akmescit, Tacıahmet, Bedrik ve Kubeli 
Mahalleleri içme suyu ve kanalizasyon şebekesi 
yenileme çalışmaları başladı.

Bu çalışmada; 7 bin 670 metre HDPE 
100 içme suyu ana boru hattı, 5 bin 160 metre 
PPRC içme suyu abone hattı, 5 bin 375 metre 
KORİGE kanalizasyon ana şebeke hattı ve 2 bin 
250 metre KORİGE kanalizasyon abone hattı 
döşenecek.

Çalışmalar sırasında toplam 12 bin 830 
metre içme suyu ve 7 bin 625 metre kanalizas-
yon şebeke hattı yenilenmiş olacak. Bu bölge-
lerdeki ekonomik ömrünü tamamlamış olan pik 
ve asbest içme suyu boruları iptal edilerek tüm 
vatandaşlarımızın bina abone boruları da yeni-
lenecek.

  İhtiyacı karşılamayan ve eski taş kanal 
olan kanalizasyon şebekesi ve parsel bağlantıları 
yenilenirken bölgedeki altyapı sorunu tamamen 
ortadan kaldırılacak. 

ALT YAPI SEFERBERLİĞİNDE 
DÖRDÜNCÜ ETAP BAŞLADI
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İncelemelerde bulunmak 
üzere ilimize gelen Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel 

Eroğlu, Belediye Başkanı Bur-
hanettin Çoban’ı ziyaret etti. 
Başkan Burhanettin Çoban, 
Bakan Eroğlu’na kale etra-
fında bulunan 18 mahallede 
başlatılan  alt yapı seferberliği  
hakkında bilgi verdi. Çalışma-
lardan çıkan içme suyu borula-
rını Bakan Eroğlu’na gösteren 
Başkan Burhanettin Çoban, 
bu çalışma sayesinde kayıp 
kaçağın önüne geçtiklerini 
aynı zamanda bu sayede yılda 
2-3 milyon metreküp tasarruf 
sağlanacağını kaydetti. İlistire 
dönmüş içme suyu boruları 
karşısında şaşkınlığını gizle-
meyen Bakan Eroğlu, Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban’ın 
altyapıya yönelik gösterdiği ça-
lışmalardan dolayı tebrik etti. 

  Bakan Eroğlu’nun Bele-
diye ziyaretine Vali İrfan Bal-
kanlıoğlu, AK  Parti İl Başka-
nı Mehmet Zeybek, İl Genel 
Meclisi Başkanı Salih Sel ve 
beraberindeki heyet eşlik etti.

 İLİSTİRE DÖNMÜŞ BORULAR BAKANI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

BAKAN EROĞLU’NDAN 

ALTYAPI TEBRİĞİ
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ı ziyaretinde yeraltından çıkan ilistire dönmüş 
boruları inceleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şaşkınlığını gizleyemedi.

SİT alanı içerisinde bulunan 18 mahal-
lenin altyapı yenileme çalışmalarının ilk etabı 
tamamlandı. Umurbey ve Sinanpaşa Mahal-
leleri ile Saraçlar Çarşısı Civarı İçme Suyu ve 
Kanalizasyon Şebekesi yenileme işiyle başla-
yan ilk etap çalışmaları tamamlandı.

Umurbey ve Sinanpaşa Mahalleleri ile 
Saraçlar Çarşısı Civarı İçme Suyu ve Kanali-
zasyon Şebekesi Yenileme İşi Kapsamında; 
3172 m HDPE 100 içme suyu ana boru hattı, 
2043 m PPRC içme suyu abone hattı, 1055 
m KORİGE kanalizasyon ana şebeke hattı ve 
295 m KORİGE kanalizasyon abone hattı dö-
şendi. Toplam 5215 m içme suyu ve 1350 m 
kanalizasyon şebeke hattı yenilendi.

YILLARCA BU BORULARDAN SU İÇMİŞİZ!..

VATANDAŞLAR ŞAŞIRDI

Yenileme çalışmaları sırasında çıkan 
ve vatandaşlarımızın bugüne kadar su iç-
tiği ana boru ve abone borularının aşırı 
eskimiş, paslanmış ve kullanılmaz hale gel-
diğini gören vatandaşlar şaşırdı.

Bu bölgelerdeki; ekonomik ömrünü 

tamamlamış olan pik ve asbest içme suyu 
borularının tamamı iptal edilerek tüm 
vatandaşlarımızın bina abone boruları da 
yenilendi. Yine mevcut ihtiyacı karşılaya-
mayan ya da eski taş kanal olan kanalizas-
yon şebekeleri ile parsel bağlantıları yeni-
lenerek bu bölgedeki alt yapı çalışmaları 
tamamladı.

ALT YAPI SEFERBERLİĞİNİN 

İLK ETABI TAMAMLANDI

BULUŞMA NOKTASIEMEKLİLERİN

EMEKLİLER LOKALİ

Emekli vatandaşların buluşup birlik-
te vakit geçirmeleri amacıyla  oluş-
turulacak Emekliler Lokali, emek-

lilerin sosyal yaşamdan kopmamaları, boş 
zamanlarını modern bir mekânda geçirmeleri 
ve sosyal-kültürel aktivitelerden yararlanma-
larını hedefliyor.

Tek kat, 152 metrekare kapalı alana sa-
hip olacak Emekliler Lokali’nin ayrıca 100 
metrekarelik kapalı bir terası bulunacak. 

Eski Otogar alanında inşaatına başla-
nan Emekliler Lokali’nin yıl sonuna kadar 
tamamlanması bekleniyor. 

Afyonkarahisar Belediyesi sosyal belediyecilikte çıtayı  gün geçtikçe yükseltiyor. 
Yaşlısından, gencine toplumun bütün kesimlerini kucaklayan Afyonkarahisar 
Belediyesi, Emekliler Lokali’ni hizmete sunmak için kolları sıvadı. 
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SİT alanı içerisinde bulunan 18 mahallede 
müthiş bir altyapı hamlesine giren Afyonkarahisar 
Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ma-
hallelerde içme suyu hatlarını yenileyen Belediye, 
bu bölgeye ilk kez kanalizasyon döşüyor. 

“KANALİZASYON OLMADIĞI İÇİN 

FARELER CİRİT ATIYOR”

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Burha-
nettin Çoban, bölge halkının talep ve önerileri de 
dinledi. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti 
dile getiren vatandaşlar; “Başkanımız, büyük bir 
cesaretle mahallelerimizde altyapı seferberliğini 
başlattı. Kanalizasyon olmadığı için evlerimizde 
adeta fareler cirit atıyor. Eski içme suyu borularını 
gördükçe, “Biz bu borulardan mı su içiyorduk” de-
mekten kendimizi alamıyoruz. Görüyoruz ki, boru-
lar ilistire dönmüş. Bize kaliteli borulardan sağlıklı 
su içme imkânı sağlayan Başkanımızdan Allah razı 
olsun”  diye konuştular.

‘GÖNLÜMÜZ ASLA RAZI OLAMAZDI’

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise alt-
yapı yatırımlarının göz önünde olmadığını aktara-
rak, “Kanalizasyonu olmayan ve içme suyu boru-
ları ilistire dönmüş bu mahallelerimizde sağlıksız 
koşullarda su tüketilirken üstyapı çalışması yapma-
ya gönlümüz asla razı olamazdı. Bu yüzden büyük 
bir kararlılıkla başlattığımız altyapı seferberliğini 
sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Buralarda halkımı-
zın memnuniyetini görmek bizleri mutlu ediyor. 
Kararlılığımızın ne kadar yerinde olduğunu görü-
yoruz” dedi.  

“KARARLILIĞIMIZIN NE KADAR 
YERİNDE OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

ESNAF TOZDAN ŞİKÂYETÇİ

BAŞKAN: ‘YER ALTI HİZMETLERİ                   

KAZILMADAN OLMUYOR’

Temasları çerçevesinde Bedesten esnafıyla da bir 
araya gelen Başkan Çoban esnafın sıkıntıları-
nı dinledi. Çalışmalardan duydukları mem-
nuniyeti ifade eden ancak, oluşan tozdan da 
şikâyet eden esnaf, “Ürünlerimizi sürekli te-
mizlemek zorunda kalıyoruz” dediler. Altya-
pı çalışmaları sırasında yüklenici elamanları-
nın gece, gündüz çalışmalarını isteyen esnaf, 
çalışmaların biran önce tamamlanmasını ta-
lep etti. Bunun üzerine Başkan Çoban; Toz-
dan şikâyet etmekte haklısınız ancak yer altı 
hizmetleri kazılmadan olmuyor. Çalışmala-
rın biran önce tamamlanması için elimizden 
gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Altyapı çalışmaları sırasında yeraltından çıkan ilistire 
dönmüş boruları gören vatandaşlar, “Biz bu borulardan mı 

su içiyorduk” demekten kendilerini alamıyor.
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Yoğun bir katılımın olduğu programda halkın 
sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Çoban,  
gelişimde sürekliliği yakalayarak, sosyal ve şeffaf 

belediyecilik anlayışı çerçevesinde belediye hizmetlerini 
şehrin her noktasına ulaştırmak için gece gündüz çalıştık-
larını söyledi.

‘BELEDİYE HİZMETTE ÇIĞIR AÇTI’

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve ekibini ma-
hallelerinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk-
larını ifade eden Osmangazi Mahallesi Muhtarı İbrahim 
Yıldız, Afyonkarahisar Belediyesi’nin hizmette çığır açtı-
ğını söyledi. Muhtar Vekili Arif Zenger ise gerek Belediye, 
gerekse hizmet aldığı tüm kuruluşlarla sıcak ilişkiler geliş-
tirdiklerini vurgulayarak, mahallede yol sorunu kalmadığı 
gibi, oluşturulan mahalle fırını ve muhtarlık binasından 
dolayı Başkan Çoban’a teşekkür etti.

Her türlü talep ve sıkıntılarını ilettikleri Başkan 
Çoban’ın kendileriyle yakından ilgilendiğine işaret eden 
Muhtar Vekili Arif Zenger, Başkan Çoban ve ailesini ağırla-
maktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Muhtar Vekili 
Arif Zenger, ziyaret anısına Başkan Çoban’a plaket ve çiçek 
takdim etti.

GEMİLER AKARÇAY’A İNİYOR

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise konuş-
masının başında Osmangazi Mahallesi sakinleriy-
le bir arada bulunmaktan duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi. Vaat ettiği projelerin 
birçoğunun ya tamamlandığını ya da 
başlandığını hatırlatan Başkan Bur-
hanettin Çoban;  “Belediye Baş-
kan adayı iken, ilimize birçok 
söz verdik. Spor Kompleksi, 
26 Ağustos Tabiat Parkı de-
dik, Müze dedik, Atıksu 
Arıtma Tesisi dedik, Bilgi 
Evleri dedik, Pazaryeri de-
dik, Hanımlar Lokali dedik, 
Hobi Bahçeleri dedik, hep-
sini ya yaptık bitirdik, ya da 
başladık. 

Ama bunların içerisinde bir tanesi var ki; sadece bu 
bölgeyi değil, Afyonkarahisarımızın tamamını ilgilendi-
ren Akarçay projesi. Biz bu projeyi söylediğimiz zaman 
birçok kişi inanmadı. Önce, ‘böyle bir proje olmaz’ dendi. 
Hamdolsun bitti, biz peyzaj çalışmalarına başladık bu se-
ferde ‘Sayın Başkan milleti kandırıyor, orada su mu var ki, 
gemi yüzdüreceksin” dediler. Biz bu sözleri çürütmek için 
geçen sene hiç yağmur olmadığı halde Akarçay’ı tamamen 
doldurduk. Akarçay’ın dere kısmında suların dans edece-
ği fıskiyeler yaptırıyoruz. Fıskiyelerimiz çalışmaya başla-
yacak hem de gemilerimiz sefere başlayacak. 

Akarçay’ın sadece bölge halkı tarafından değil, ken-
tin dört bir tarafından gelen vatandaşlarca büyük rağbet 
gördüğünü ifade eden Başkan Burhanettin Çoban; “Bili-
yorsunuz, Akarçay projemiz iki ayrı ödül aldı. Bir tanesi 
bizzat Başbakanımız tarafından yapılan kontroller neti-
cesinde ödüle layık görüldü, bir diğeri ise Türkiye’de ta-
nınmış profesörlerin değerlendirmeleri sonunda Kentsel 
Tasarım ve Peyzaj dalında Yılın İl Belediye Başkanı ödülü-

nü aldık” dedi. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 
Uydukent’e kazandırılan Bilgi Evi’nin sadece öğren-

ciler için değil, anne ve babaların eğitim ve çeşitli 
kurslar alacağı bir mekân olduğunu söyledi. 

ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI

Başkan Çoban konuşmasının ardın-
dan çocukları da unutmadı. Başkan Ço-
ban eşi Emine Çoban ile birlikte çocuk-
lara oyuncak dağıttı. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren mahalle sakin-

leri, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a 
teşekkür etti.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban her fırsatta halkla buluşuyor   

BAŞKAN ÇOBAN’A SEVGİ SELİ
Vatandaşlarla bir araya gelen, sohbet eden, istek ve şikâyetlerine çözüm bulmaya çalışan 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, bu kez Osmangazi Mahallesi’ne konuk oldu.
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BASIN CADDESİ’NDE 
ÇALIŞMALAR TAMAM 

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın başlattığı komple alt ve üst-
yapı seferberliği devam ederken, alt ve üstyapı çalışmalarını tamamlanan 
bölgelere Basın Caddesi de eklendi. 

Yaz sezonunun girmesiyle çalışmalarına hız veren Afyonkarahisar 
Belediyesi, altyapısını bitirdiği Basın Caddesi'nde üstyapı çalışmalarını 
da tamamladı. İçme suyu hattı tamamen yenilenen caddede elektrik hat-
ları yer altına alınırken doğalgaz çalışmaları da tamamlandı.

BEDESTEN MEYDANI’NDA 
HUMMALI ÇALIŞMA

İçme suyu,kanalizasyon ve elektrik hatlarının yer 
altına alınması sonrası meydanda hummalı bir çalışma-
ya giren ekipler üstyapı çalışmalarını tamamladı. Altı 
ayrı ekibin çalıştığı meydan kısa sürede trafiğe açıldı. 
Yollarına zar taşı döşenen bölgede, yıllardır el değme-
miş ve ilistire dönmüş içme suyu şebekesindeki asbest 
ve pik boruların yerini ise HDPE 100 borular aldı.

Bedesten 
Meydanı’nda alt ve 
üstyapı çalışmaları 

koordineli bir şekilde 
tamamlandı.

HİZMETTE DUR DURAK YOK
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 Kanlıca Mahallesi parke çalışmaları-
nın birinci etabı aralıksız sürüyor.  

 ‘SAĞ OLSUN BAŞKANIMIZ NE 

TALEP ETTİYSEK KABUL ETTİ’

       Kanlıca Mahallesi’nde geçen yıl 
yapılan doğalgaz çalışmaları sonrası bozu-
lan yollar kilitli parkeyle döşeniyor. 

Çalışmaların mahalle halkı tarafın-
dan sevinçle karşılandığını belirten Ma-
halle Muhtar Karaali, “Başkanımızdan 
Allah razı olsun. Kendisinden bugüne 
kadar ne talep ettiysek tereddütsüz kabul 
etti. Sağ olsun, bir dediğimizi iki etme-
yen Başkanımız ve ekibi, yıllardır hizmet 
bekleyen mahallemizi hizmetle tanıştırdı. 
Kanlıca’nın duaları Başkanımızla” dedi.

PARKE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
KANLICA MAHALLESİ’NDE 

Yapılaşması 1979’lu yıllarda başlayan, ancak gelinen 
süreçte hizmetten yeterince nasibini alamayan 

Kanlıca Mahallesi’nde yapılan çalışmalar, mahalle 
sakinlerince sevinçle karşılanıyor.

Şehitler Camii Kavşağı’ndan Kültür Park ve Fuar 
Alanı Kavşağı istikametine kadar daha önce gidiş geliş 
8 metre uzunluğundaki tek şerit yol,  yapı-
lan genişletme çalışmalarının ardın-
dan çift şeritli 17 metreye çıka-
rıldı. Yolun genişletilmesinin 
yanı sıra yayaları da unut-
mayan Afyonkarahisar Bele-
diyesi, güzergah boyunca 2 
metre genişliğinde kaldırım 
düzenlemesi yapıyor.

Kaldırımları geçtiğimiz yıl tamamlanan Gazi, Nazmi Sa-
atçi ve Kocatepe Mahallesi yolları sıcak asfalta kavuştu. 

Yapılaşması yıllar öncesine dayalı Harbiş’in yolları adeta 
kaymak gibi oldu. 

BELEDİYE DESTAN YAZIYOR

 Yolların asfaltlanmasından büyük memnuniyet duyan 
Gazi Mahallesi Muhtarı Şükrü Taşkın, Belediye Başkanı Bur-
hanettin Çoban’ın sözünde durduğunu ifade etti. Şükrü Taş-
kın; “Sağ olsun Belediyemiz, kentin birçok mahallesinde ol-
duğu gibi Harbiş’te de adeta destan yazıyor. Doğalgaz sonrası 
bozulan yollarımıza geçtiğimiz yıl kaldırım döşendi. Bu yıl ise 
asfalt serildi” dedi.

“HİZMETTE SINIR YOK”

Belediye hizmetlerinin sadece yol ve kaldırımla sınırlı 
olmadığına dikkat çeken Muhtar Taşkın; “Harbiş Bilgi Evimiz 
sayesinde mahallemizdeki maddi imkânı olmayan ailelerin 
öğrencileri de dershane şartlarında eğitim alma imkanı buldu. 
Bunun yanında Başkanımızın büyük destekleriyle Şehit İsma-
il Karcı Parkı’nın bulunduğu alanda anaokulu oluşturulmaya 
başlandı. Belediye hizmetlerinin sadece yol, su, kanalizasyon-
dan ibaret olmadığını bu dönem gördük” dedi.

HARBİŞ’İN YOLLARI MUHTEŞEM OLDU
Afyonkarahisar Belediyesi tarafından kentin en güzide 

semtlerinden olan Harbiş’te asfalt çalışmaları tamamlandı. 

Zafer Haftası süresince fuar güZergâHında Her yıl şikâyetlere konu olan trafik yoğunluğu sona eriyor

Afyonkarahisar Belediyesi şehrin 
ana arterlerinde yol genişletme 

çalışmalarını hızla sürdürüyor.

FUAR YOLU GENİŞLETİLDİ
Haftanın iki günü kurulan pazaryerinde trafik sı-

kışıklığını da gideren çalışma, bölge sakinleri tarafın-
dan da büyük memnuniyetle karşılandı. 

Fuar güzergâhının yanı sıra Fuar 
Hastanesi önünden Toptancı 

Hali’ne uzanan sathi yola sı-
cak asfalt seren Afyonkara-
hisar Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü yolu tek şerit 

halinde 30 metre genişliğe 
çıkardı.
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“SPOR KOMPLEKSİ YAPACAĞIZ DEDİK,                 

BAZI KESİMLER İNANMADI”

Belediye Başkanlığı için aday olduğu 2009 
yılında Afyonkarahisar’da bir ilki gerçekleştir-
diğini hatırlatan Başkan Burhanettin Çoban, 
projelerini sunumlar eşliğinde tüm kesimlerle 
paylaştığını söyledi. Ne vaat ettiyse fazlasıyla 
yaptığını ifade eden Başkan Çoban; “Aday ada-
yı olmaya karar verdiğim 2009 yılında, başarı-
sıyla örnek olmuş çeşitli iller gezdim.  Kayseri, 
Antalya, Bursa, Yalova Belediye Başkanlarımız-
la çeşitli görüşmelerde bulunduk. Kendime 
teknik bir ekip oluşturdum. Afyonkarahisar’da 
hangi bütçeyle, nereye ne yapılabilir, nasıl 
bir proje uygulanabilir tek tek hazırlığını yaptık. Televizyon 
ekranlarında bu projeleri tek tek halkımızla anlattık.    Aday 
gösterilmemiz akabinde ise projelerimizi sunumlar eşliğinde 
toplumun bütün kesimleriyle paylaştık. Çalışma modelimiz 
Türkiye’de bir ilkti. Ambaryolu’na otopark yapacağız dedik 
projesini gösterdik. Yoncaaltı Camii arkasına, altına otopark 
üstüne iş merkezi yapacağız dedik projesini gösterdik. Akar-
çay yapacağız dedik projesini gösterdik. Bilgi Evleri yapacağız 
dedik yine projesini gösterdik. Spor Kompleksi yapacağız de-
dik, 650 bin metrekare alan arsasını gösterdik bazı kesimler 
inanmadı. Dediler ki; “Devlet, Kapalı Spor Salonu yaparken 
bir sene düşünüyor, sen içinde birçok spor dalını barındıran 
bir kompleksten bahsediyorsun” dediler” ifadelerini kullandı.

“NE VAAT ETTİYSEK FAZLASINI YAPTIK”

Seçim öncesi vaat ettiği projelerin bazı kesim-
ler tarafından “hayal” olarak nitelendirildiğini dile 
getiren Başkan Çoban, “Yapacağımız projeler bazı 
kesimler için hayaldi. Karahisar TV’de ilk progra-
mı yaptığımız zaman CHP eski İl Başkanı Atamer 
Büyükbudak gazeteci olarak katıldığı programda: 
‘Sayın Başkanım, sen bunların hepsini değil, üçte 
birini yap, Afyon uçar’ dedi. Biz fazlasını yaptık. 
Benim vaatlerimin arasında ‘şu kadar mahallede 
alt ve üst yapıya gireceğiz, asfalt şantiyesi kuraca-
ğız, modern makineler alacağız, her tarafı sıcak 
asfalt yapacağız’ yoktu. Ama biz vaat ettiğimizden 
fazlasını yaptık” dedi.

“BELEDİYE BORÇSUZ YATIRIM YAPMAMIŞ”

Bu döneme kadar Afyonkarahisar Belediyesi’nin borç-
suz bir yatırım yapmadığına dikkat çeken Başkan Burhanet-
tin Çoban; “Afyonkarahisar Belediyesi borçsuz hiçbir yatırım 
yapamamış. Her yatırımda borç almış. Belediye’yi 46 milyon 
lira borçla teslim aldık. Kasamızda 310 bin lira civarında para 
vardı, piyasaya ve personelimize ise 2,5 milyon lira borcumuz 
vardı. Buna rağmen bizden önceki yıllarda sadece ve sadece 
Belediyemiz ortalama 10 milyon lira yatırım yapmış. Biz ise 
2009’da 11 milyon lira, 2010’da 26 milyon lira, 2011’de 57 
milyon lira, 2012’de 60 milyon lira yatırım yaptık. Bunları ya-
parken 32 milyon lira borç ödedik” dedi.

BORÇ ÖDEDİK, 
YATIRIM YAPTIKHEM

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Selçuklu Mahallesi’nde site 
yöneticileriyle bir araya gelerek Belediye’nin çalışmalarını anlattı.

BİR YILDA 7 MİLYON LİRA KÂR ETTİK

Türkiye’nin en modern asfalt üretim tesislerinden birini 
Afyonkarahisar’a kazandırdıklarını söyleyen Başkan Çoban, 
2 yılda asfalt şantiyesinden 2 milyon lira kâra geçtiklerini 
söyledi. Başkan Çoban; “Konya yolunda bulunan eski asfalt 
şantiyesi, saatte 60 ton kapasiteyle asfalt üretiyordu. Bir ton 
asfaltın tonunu 130 liraya mal ediyorduk. Yeni Asfalt Üretim 
Tesisi’nde asfaltın tonunu 90 liraya mâl ediyoruz. Geçen yıl 
Afyonkarahisar’da 170 bin ton asfalt serdik. Bir yılda 7 milyon 
lira civarında kâr ettik. Asfalt Şantiyesi’ni tüm tesisatlarıyla be-
raber yaklaşık 5 milyon liraya mâl ettik.  Sadece geçen yıl asfalt 
şantiyesinden 2 milyon lira kâra geçtik” diye konuştu.

“12 MİLYON LİRA DEĞERİNDE                               

İŞ MAKİNASI ALDIK”

Asfalt kazı makinasının bir yılda kendini amorti ettiği 
gibi kâra geçtiğini hatırlatan Başkan Çoban, “Asfalt kazı maki-
nesini 550 bin liraya aldık. Geçen yıl bu makine, 110 bin tona 
yakın malzeme kazıdı. Biz bu malzemeyi çöp döküm sahasına 
dökmedik, yollarda temel malzemesi olarak kullandık. Daha 
önce bu malzemenin tonunu 7 liraya alıyorduk. Bundan da 
770 bin lira tasarruf ettik. 550 bin liraya aldığımız asfalt kazı 
makinesi, bir yılda kendini amorti ettiği gibi kâra geçti. Biz bu 
hizmetleri giderleri azaltarak, gelirleri artarak yapıyoruz. 4 yıl-
da 12 milyon lira değerinde iş makinesi aldık. Şehrimizin her 
tarafını ihya etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 

“YIL 2013; KANALİZASYON YOK!”

Göreve geldiği tarih itibariyle Afyonkarahisar’ın Kara-
man Mahallesi hariç tüm mahallelerinde alt ve üstyapı sorunu 
olduğuna dikkat çeken Başkan Çoban; “Bu tarih itibariyle 50 
mahalleyi bitirdik. Kale’nin etrafında bulunan 18 mahallemi-
zin 50 yıllık su şebekesini değiştiriyoruz. Yıl 2013; söz konu-
su mahallelerimizde kanalizasyon yoktu. 3-4 ay içerisinde 18 
mahallemizin tamamında su ve kanalizasyon işlemlerini biti-
receğiz. Sene sonu itibariyle alt ve üstyapısı tamamlanmış 70 
mahalleye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Afyonkarahisar Belediyesi’nin bu döneme kadar peyzaj 
projesi için 1 milyon lira dahi para ayırmadığını ifade eden 
Başkan Çoban; “Belediye olarak Akarçay’a şimdiye kadar ola-
rak 12 milyon lira para harcadık.  Geçmişte Afyonkarahisar 
Belediyesi’nin böyle bir rekreasyon projesi için ayırdığı 1 mil-
yon lira dahi para yoktur. Akarçay projemiz iki ayrı ödül aldı. 
Bir tanesi bizzat Başbakanımız tarafından yapılan kontroller 

neticesinde ödüle layık görüldü, 
bir diğeri ise Türkiye’de tanınmış 
profesörlerin değerlendirmeleri 
sonunda Kentsel Tasarım ve Pey-
zaj dalında Yılın İl Belediye Baş-
kanı ödülünü aldık. Şu an birçok 
ilden Akarçay Projemizi görmeye 
gelenler var “ diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise Beledi-
ye Başkanı Burhanettin Çoban’a 
Afyonkarahisar’a kazandırdığı ya-
tırımlar konusunda teşekkürlerini 
iletti. Mahalle sakinlerinin talep 
öneri ve şikâyetlerini de dinle-
yen Başkan Burhanettin Çoban, 
Afyonkarahisar’ın geleceğini inşa 
etmek için bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonrada çalışmaya 
devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Çoban’ın Selçuklu Mahallesi site yöneticileri ile bir araya geldiği 
toplantıya, başkan yardımcıları ve daire müdürleri de katıldı. 

BAŞKAN ÇOBAN:
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Esnafa hayırlı ve bol kazançlar dileyen Bakan Veysel Eroğlu, 
kendisine iletilen talep ve önerileri de dinledi. Girdiği her dükkânda 
sevgiyle karşılanan Bakan Eroğlu, esnafla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Eroğlu’na ziyaret sırasında, Vali İrfan Balkanlıoğlu, Bele-
diye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Mehmet Zey-
bek, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel ve beraberindekiler eşlik etti.

BAKAN EROĞLU’NDAN ESNAF ZİYARETİ
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, Uzun Çarşı ve Bedesten 
Meydanı’nda esnafı ziyaret etti.

BAŞKAN ÇOBAN’A ZİYARET

Sayıştay’ın Güral Termal 
Otel’de düzenlediği çalıştaya ka-
tılmak üzere ilimize gelen Sayıştay 
Başkanı Doç. Dr. Recai Akyel, Be-
lediye Başkanı Burhanettin Çoban’ı 
ziyaret etti. Sayıştay Başkanı Doç. 

Dr. Recai Akyel’e ziyaret sırasında 
Vali İrfan Balkanlıoğlu da eşlik etti. 

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Başkan Çoban, 
Akyel’e Belediye’nin hizmetleriyle  
ilgili bilgi verdi.

Sayıştay Başkanı Doç. Dr. 

Recai Akyel, Belediye 

Başkanı Burhanettin 

Çoban’ı ziyaret etti.

Afyonkarahisar Beledi-
yesi tarafından, SİT 

alanı kapsamında yer alan ma-
hallelerde sokak cephe sağlıklaş-
tırmasına ilişkin hazırlanan pro-
jeler,  Eskişehir Kültür Varlıkları 
Koruma Kurulu’nun incelemesi-
ne sunuldu.

SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJELERİ 

İNCELEME SÜRECİNDE Eskişehir 
Kültür Varlıkları 

Koruma Kurulu 
üyeleri, sokak 
sağlıklaştırma 

projelerini 
inceledi.

Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Cengiz Işık ve beraberindeki kurul üye-
lerini, Başkan Yardımcısı Ayfer Örten 
ve Belediye Meclis Üyesi Eyüp Göngör 
ağırladı. Bölgede incelemelerde bulu-
nan heyet, daha sonra Tarihi Mihrioğlu 
Konağı’nda projeleri değerlendirdi.

SAYIŞTAY BAŞKANI AKYEL’DEN 
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HANIMLAR LOKALİ’NİN                                      

EGE BÖLGESİ’NDE BENZERİ YOK

Kulüp üyesi bayanları, Hanımlar Lokali hakkında 
da bilgilendiren Başkan Çoban, inşaatı bu yıl içerisin-
de tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.   Eski otogar 
alanının bulunduğu bölgede inşaatı süren Hanımlar 
Lokali’nin Afyonkarahisarlılar için büyük bir fırsat ola-
cağını dile getiren Başkan Çoban “Hanımlar Lokali, 7 
bin metrekarelik bir park içerisinde toplam bin 800 
metrekare kapalı alana sahip. İnşaatı Eylül ya da Ekim 
ayı sonu itibariyle bitecek. Hanımlar Lokali’nin etra-
fında 5 metre genişliğinde tartan koşu pistimiz olacak” 
dedi. 

Lokalin içerisinde ise yüzme havuzu, sauna, bu-
har banyosu, step, aerobik, fitness salonlarının da yer 
alacağını belirten Başkan Çoban, “Tüm bunların ya-
nında kurs salonları, rehberlik merkezi, kabul salonu 
olacak. Salonlarımıza gelen hanım kardeşlerimizin 
aktivitelerden yararlanması konusundaki sorumluluğu 
Engin Tezcan hocamıza vereceğiz. Afyonkarahisarlı ha-
nımlarımız, Hanımlar Lokali’nden çok güzel bir şekilde 
faydalanacak. Proje, Ege Bölgesi’nde eşi ve benzeri ol-
mayan bir projedir” ifadelerini kullandı.

Kocatepe Gençlik Spor Kulübü Başkanı Rıfat 
Okumuş ise Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a 
teşekkür ederek Afyonkarahisar’a böylesi güzel bir 
mekânı kazandırdığı için teşekkür etti. Başkan Rıfat 
Okumuş, Kocatepe Gençlik Spor Kulübü üyeleri olarak 
Akarçay’da yapılan bu etkinliğin tüm kesimlere örnek 
olmasını temenni etti. 

Yaşlısından, gencine herkesin eğlenip,  dinlendiği Akarçay, 
Afyonkarahisarlılar’ın büyük ilgisini çekiyor.

Kocatepe Gençlik Spor Kulübü üyeleri, 
Akarçay Rekreasyon Alanı’nda step ve ae-

robik yaparak stres attı. Kulüp 2. Başkanı Engin 
Tezcan yönetimindeki çalışmalara büyük ilgi 
gösteren kulüp üyeleri,  Akarçay’da  spor  yap-
maktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 
Daha önce kapalı spor salonunda yaptıkları 
bu etkinliği açık alanda yapmanın kendile-
ri için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren 
bayanlar, Akarçay’ı ilimize kazandıran Başkan 
Çoban’a şükranlarını sundu. 

DAHA BU İŞİN BİRİNCİ BASAMAĞI

Bayanların etkinliğine katılan Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban, belediye başkan-
lığına aday olduğu 2009 yılında Akarçay Projesi’ni dile getir-
diğinde bazı kesimlerin bu projeye inanmadığını hatırlattı. 
Ancak yapılan düzenlemelerle hayalleri gerçeğe dönüştürdük-
lerini belirten Başkan Çoban, “Yoğun bir çalışma sonunda, 
kokudan ve sinekten geçilmeyen Akarçay’ı Afyonkarahisar’ın 
en gözde mekânlarından biri haline getirdik. Ancak bu daha 
işin birinci basamağı. İnşallah ikinci basamağı da çok yakın za-
manda 2014’te gündeme gelecek. Proje, Ankara yoluna kadar 
devam edecek” dedi. 

Proje için DSİ’nin 33 milyon lira, Belediye’nin ise 12 
milyon lira harcama yaptığını kaydeden Başkan Çoban; “Ya-
kın zamanda 45 yolcu kapasiteli gemimiz ile birlikte küçük 
bir teknemiz, deniz bisikletlerimiz ve jet skilerimiz olacak. Bu 
mekânda dört tane kıraathane yerimiz var. Buraya gelen-
ler çayını, kahvesini içerek hoşça vakit geçirebilecek.  Yine 
Afyonkarahisar’da ilk kez tartan pist koşu zeminini burada 
yaptık. Sabahın erken saatlerinden itibaren buraya koşuya ge-
len vatandaşlarımız var” diye konuştu.

AKARÇAY’DA AEROBİK KEYFİ
“Yapılamaz, hatta hayalden öteye” gidemez denilen Akarçay, yapılan 
düzenlemenin ardından step ve aerobik yapılabilen bir alan haline geldi. 
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YEMEĞİN EĞLENCE BÖLÜMÜ 

İPTAL EDİLDİ

Hatay-Reyhanlı’daki menfur saldırı 
nedeniyle yemeğin eğlence bölümünün 
üniversite yönetimi tarafından iptal edildi-
ğini kaydeden Başkan Çoban, “Gönlümüz 
burada sadece yemek yemek değil öğrenci-
lerimizin hem Türk kültürü hem kendi ge-
lenek ve göreneklerine göre eğlenmeleriy-
di. Ancak Hatay-Reyhanlı’daki menfur saldırı nedeniyle Üni-
versitemiz yerinde bir kararla eğlence bölümünü iptal etmiş. 
Allah tüm ülkeleri tüm insanlığı bu tür menfur saldırılardan 
korusun” diye konuştu.

YABANCI ÖĞRENCİ KONTENJANI ARTACAK

2012-2013 yılı akademik yı-
lında üniversitenin 217 yabancı 
uyruklu öğrenciye kapılarını açtığı-
nı belirten AKÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Solak ise önümüzdeki dö-
nem kontenjanın 568 olarak Yüksek 
Öğretim Kurumu’nca onaylandığını 
söyledi. 29 Mayıs’ta AKÜ’ye yabancı 
uyruklu öğrenci almak için dil sına-
vı yapacaklarını ve bu sınava 700’e 
yakın başvuru yapıldığını aktaran 
Rektör Solak, hedeflerinin ilk 5 yıl 

içerisinde 3 bin yabancı uyruklu öğrenciye üniversite de eği-
tim vermek olduğunu kaydetti. Bu öğrencilerin Türk Cumhu-
riyetleri, Asya ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere Balkanlar 
ve Ortadoğu ülkelerinden geleceğinin anlatan Rektör Solak, 
öğrencilerin mühendislik, sağlık, veteriner hekimliği ve güzel 
sanatlar gibi değişik bilim alanlarında eğitim göreceklerini 
söyledi.

“ÇOK İYİ BİR ÜNİVERSİTEDE OKUYORSUNUZ”

Konuşmasında öğrencilere bir de müjde veren Rektör 
Solak, AKÜ’nün Avrupa Birliği ile YÖK arasındaki belirlenen 
standartlar doğrultusunda Türkiye’de sadece 19 Üniversiteye 
verdiği diploma eki belgesini de aldığını söyleyerek, “Diploma 
ekini resmen almış bulunmaktayız. Bizden mezun olduğunuz 

Belediye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ye-
mekte öğrencilerle yakından ilgilenen Belediye 

Başkanı Burhanettin Çoban, öğrencilerden ilimizde 
kaldıkları süre boyunca kendi ülkeleri ve ailelerinin 
yanındaymış gibi hissetmelerini istedi.

“BİZLER HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Türk misafirperverliğinin üst düzey seviyede 
olduğunu vurgulayan Başkan Çoban, “Bizim gelene-
ğimizde misafirlerin, yolcuların ve gurbette olanların 
çok büyük yeri vardır. En fakirimize, en yoksulumu-
za gitseniz bile; eğer misafirseniz ya da yoldan gel-
diyseniz varını yoğunu sizin için döker. Çünkü Türk 
insanında misafirperverlik ve yardımlaşma duygusu 
zirve yapmıştır. Bir sıkıntınız veya bir ihtiyacınız ol-
duğunda lütfen bize uğramamazlık yapmayın. Aile-
leriniz uzakta olabilirsiniz ama Üniversite Yönetimi, 
hocalarınız ve bizler her zaman yanınızdayız. Kapı-
mız ve gönlümüz size her zaman açık” dedi.

BAŞKAN ÇOBAN, YABANCI ÖĞRENCİLERE SESLENDİ:

“KAPIMIZ VE GÖNLÜMÜZ 
SİZE HER ZAMAN AÇIK”

Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban, 

Afyon Kocatepe 
Üniversitesi’nde bu 

yıl ilk kez eğitim 
görmeye başlayan 

yabancı uyruklu 
öğrencileri, kaynaşma 

yemeğinde bir araya 
getirdi.

zaman aldığınız diplomanın yanında, diploma ekini aldığı-
nızda AB ülkelerinde rahatlılıkla iş kurabilecek ve diploma-
nız daha fazla geçerli olacak. Yakında Avrupa Kredi Transfer 
Sistemi Belgesi’ni de alacağız, çalışmalarımız hızlı gidiyor. 
Türkiye’de Avrupa Kredi Transfer Sistemi Belgesi’ni alan 13 
Üniversite, diploma ekini alan ise 19 Üniversite var. Dolayısı 
ile çok iyi bir konumdayız ve siz çok iyi bir Üniversitede oku-
yorsunuz” diye konuştu.

Yemeğe katılan yabancı uyruklu öğrenciler ise, 
Türkiye’de olmaktan ve AKÜ’de öğrenim görmekten dolayı 
çok mutlu olduklarını söyledi. Kendilerine bir araya getiren 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a teşekkür eden öğrenci-
ler, ülkelerindeki arkadaşlarına Afyonkarahisar’ı önerdiklerini 
belirtti.

Kaynaşma yemeğine, Vali İrfan Balkanlıoğlu, Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı  Adem 
Yazar, AKÜ Rektörü Mustafa Solak, Jandarma Alay Komuta-
nı Okçin Akşit, Emniyet Müdürü Mustafa Uçkan ve yabancı 
uyruklu öğrencilerle birlikte Belediye Spor Kulübü sporcuları 
katıldı.
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Seçim öncesi verdiği vaatleri bir bir yerine getiren Be-
lediye Başkanı Burhanettin Çoban, şimdi de hanımla-
ra verdiği sözü yerine getiriyor.   

AFYONKARAHİSAR’DA İLK OLACAK

Eski Halil Ağa Semt Pazarı’nın bulunduğu alanda inşa 
edilen Hanımlar Lokali, bin 666 metrekare kapalı alana sa-
hip olacak. Hanımların boş zamanlarını değerlendirebile-
ceği birbirinden farklı alanların yer alacağı Hanımlar Lokali, 
Afyonkarahisar’da bir ilk olacak.

Yüzme Havuzundan, buhar odasına, kondisyon salonun-
dan, toplantı ve 8 adet derslik salonuna kadar birçok ünitenin 
yer alacağı Hanımlar Lokali’nde, Afyonkarahisarlı hanımlar 
spor yapacak, boş zamanlarını değerlendirip sosyal aktivite-
lerde bulunacaklar.

İnşAATI SüRüYORHANIMLAR LOKALİ 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın seçim vaatleri arasında 
yer alan Hanımlar Lokali’nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Afyonkarahisar Belediyesi El Sa-
natları ve Mesleki Eğitim Kursları’nın 
Karşıyaka Bilgi Evi’nde açtığı Makine 
Nakışı Kursu’na katılan ev hanımları, 
hem boş vakitlerini değerlendiriyor 
hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

  Afyonkarahisar Belediyesi El 
Sanatları ve Mesleki Eğitim Kursları 
(AFEMEK), İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile iş-
birliği içinde mesleki eğitim kurslarını 
sürdürüyor.

  Özellikle kadın ve gençlere yö-
nelik olarak düzenlenen eğitim kurs-
ları yoğun ilgi görürken, kursiyerlerin 
mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı 
sağlıyor. Halen devam eden kurslarda 
yüzlerce ev hanımı ve genç, mesleki 
eğitim alıyor.

ÇOCUKLARINA ÇEYİZ 

HAZIRLIYORLAR

Karşıyaka Bilgi Evi’nde açılan 
Makine Nakış Kursu, Karşıyakalı ev 
hanımları tarafından yoğun ilgi görü-
yor. Çeyiz ve ev tekstili ürünleri yapı-
mını öğrenen, kendi ürünlerini yapan 
ev hanımları hem boş vakitlerini de-
ğerlendiriyor hem de aile bütçelerine 
katkı sağlıyor.Kızlarının çeyizlerini 
hazırlama imkânı bulan ev hanımları,  
kurs sonrası sergi açıp, el emeği göz 
nuru eserlerini beğeniye sunacak. 

AFEMEK EĞİTİP, KAZANDIRIYOR 

AFEMEK’in devam eden kurslarında yüzlerce ev hanımı ve genç, mesleki eğitim alıyor.

32 33



Engellilerin gönüllerince eğlendiği programda, ulusal ve 
uluslararası spor müsabakalarında dereceye giren sporcular ile 
eğitim kurslarını başarıyla tamamlayan engellilere sertifika ve 
madalya verildi. Programda, engellilere verdiği destekler ne-
deniyle Belediye Başkanı Burhanettin Çoban adına Başkan 
Yardımcısı Ayfer Örten’e plaket takdim edildi. Ayrıca, gülle 
atma dalında dünya üçüncüsü olan down sendromlu milli 
sporcumuz Münevvere Yılmaz’ın annesi Hanife Yılmaz’a yılın 
annesi seçilmesi nedeniyle çiçek verildi.

Çağdaş Geri Dönüşüm Firması tarafından üç engelli 
bireye tekerlekli sandalye verilen programa, Grup Akademi 
şarkılarıyla AKÜ Kafkas Kültürünü Yaşatma ve Araştırma Ku-
lübü ise Kafkas oyunlarıyla renk kattı.

BAŞKAN ÇOBAN TÜRKİYE’DE İLKE İMZA ATTI

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın Türkiye’de ilke 
imza atarak 249 tane akülü sandalyeyi engelli bireyle buluş-
turduğunu kaydeden Engelliler Meclis Başkanı Yurt,    Mavi 
Kapak Toplama Kampanyası ile 125 tane engelli vatandaşa 
tekerlekli sandalye dağıttıklarını söyledi. İl dışından gelerek, 
kalem, defter, kitap ve dergi satarak engellilere yardım isteyen 
kişilerin çoğaldığını belirten Yurt, bu kişilere itibar edilmeme-
sini isteyerek, “Durumu iyi olmayan kardeşlerimize, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü ve Belediyemizin yardım biriminin gerekli desteği 
verdiğine inanıyorum” diye konuştu.

ENGELLİ HAKLARINA SAYGI DUYULMALI

Engelliler Meclisi’ne övgüler yağdıran Kent Konseyi 
Başkanı M. Emin Birliktir ise Engelliler Meclisi’nin konseyin 
en çalışkan meclisi olduğunu söyledi. Mesut Yurt ve ekibini 
tebrik eden Birliktir, “Engelliler Meclisi’nin bağlı olduğu Kent 
Konseyi’nin başkanı olarak tüm engelli kardeşlerimizle gurur 
duyuyorum” dedi. Engelli bireylerin yaşadıkları sıkıntıları 
bildiklerini ve zaman zaman gördüklerini kaydeden Birliktir, 
“Eğer engellilere hala engel olmaya devam eden varsa bunla-
rın önüne geçmeliyiz. Bununla ilgili yasaların çıkarılması ya da 
verilmesi gereken hakları varsa o hakların verilmesi gerektiği-
ni düşünüyorum. Ayrıca engelsiz olan bütün kardeşlerimizin 
her an engelli olabilecek gibi düşünerek engelli haklarına saygı 
duymaları gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Anıtpark önünden başlayan kortej yürüyüşü, yine 
Anıtpark önünde sona ererken, Afyonkarahisar halkı 
alkışlarıyla engellilere destek verdi. Afyonkarahisar 

Polis Meslek Yüksek Okulu Bando Takımı eşliğinde gerçek-
leşen korteje, il protokolü ve engelli bireyler katıldı. Gözlerine 
bandaj bağlayıp, tekerlikli sandalye kullanarak kortejde yürü-
yen il protokolü, engelli bireylerin yaşadıkları hissiyatı anla-
maya çalıştı.

Engelliler bu programın ardından Belediye Sosyal 
Tesisleri’nde düzenlenen yemekte bir araya geldi.Törende ko-
nuşan Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Mesut Yurt, 
engellilerin geçmişten gelen birçok sorununu çözüme kavuş-
turduklarını söyledi. Yaptıkları çalışmalarda, Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban’ı Kent Konseyi Başkanı M. Emin Birliktir’i 
ve Afyonkarahisar Valiliği’ni her zaman yanlarında hissetleri-
ni belirten Yurt, “Engelli bakım ücretleri, engelli maaşları ve 
engellilerini eğitimine yönelik birçok çalışma gerçekleştirdik. 
Yabancı dil, bilgisayar ve memurluk alımına yönelik hazırlık 
kursları düzenleyerek engellilerin eğitimine destek verdik. En-
gelli kardeşlerimizin sosyalleşmesi için de tiyatrolar, konserler 
ve festivaller gibi etkinlikler düzenledik” dedi.

ENGELLİLER FESTİVALDE COŞTU
Kortej yürüyüşü ile başlayan Engelliler Festivali, Afyonkarahisar Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde 
düzenlenen eğlence ve ödül programı ile sona erdi. Afyonkarahisar Belediyesi Kent 
Konseyi tarafından düzenlenen programda, engelliler gönüllerince eğlendi.
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SPOR KOMPLEKSİ İNŞAATI SÜRÜYOR

DEV TESİS ŞEKİLLENİYOR
Belediye Başkanı 

Burhanettin Çoban’ın 
büyük seçim vaatleri 

arasında yer alan 
Spor Kompleksi’nin 
inşaat çalışmaları 

sürüyor.

Afyonkarahisar’da termal ve sağlık 
turizminin yanı sıra spor turiz-
mini de canlandıracak dev tesis, 

Türkiye’ye örnek olacak. 650 bin metreka-
relik alanda kurulan ve yüzde 75 oranında 
tamamlanan tesisin yıl sonuna kadar tamam-
lanması hedefleniyor. 

Sağlık ve termal turizmde çok önde olan 
ve sayısız 5 yıldızlı oteli bulunan Afyonkara-
hisar yapılacak olan spor kompleksiyle dünya 
takımlarının kamplarına bile ev sahipliği ya-
pacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 
bütün Türkiye’ye örnek gösterilen yatırımla 
ilgili ilk kez yönetmelik çıkarıldı.

Kompleksin içinde, 15 bin kişilik stat, 
yüzme havuzu (yarı Olimpik), atletizm saha-
sı, kamp eğitim merkezi, kapalı tenis kortu, 
iki adet açık tenis kortu, su kay park, beşyüz 
kişilik spor salonu, bin kişilik spor salonu, se-
kiz adet çim saha, iki adet sentetik çim saha, 
idari bina, lojmanlar bulunuyor. 

36 37



Rekor düzeye ulaşan yatırımlar ve vizyon projelerle 
Afyonkarahisar’ın çehresini değiştiren Afyonkarahi-
sar Belediyesi, ‘sosyal belediyecilik’ alanında düzenle-

diği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Hizmetlerini sadece 
‘yol, kaldırım, kanalizasyon ve park’ yapmakla sınırlamayan 
Afyonkarahisar Belediyesi, binlerce Afyonkarahisarlı’yı dünya 
ve Türkiye birincisi hafızların konuk olduğu “Kur’an-ı Kerim 
Ziyafeti”nde bir araya getirdi. İlim Yayma Cemiyeti Afyon-
karahisar Şubesi’nin de destek verdiği gecede, kulakların pası 
silinirken, kalpler Allah ve Kur’an-ı Kerim aşkıyla dolup taştı.

Muhteşem gece, İlim Yayma Cemiyeti Afyonkarahisar 
Şube Başkanı Ali Zengin’in açılış konuşmasıyla başladı. İlim 
Yayma Cemiyeti’nin imam hatip liselerinin açılması ve yay-
gınlaşması amacıyla 1951 yılında İstanbul’da kurulduğunu 
belirten Şube Başkanı Ali Zengin, 1953 yılında kamu yararına 
çalışan dernek statüsü kazandığını ve günümüze kadar  ülke 
gençliğinin ilim ve irfan sahibi olarak yetişmesi için faaliyet 
gösterdiğini söyledi.

 “KUR’AN OKUYANLARA                                        

ÇOK GÜZEL MÜJDELER VAR”

Kur’an-ı Kerim’in okunmakla ibadet edilen, dinlenmekle 
sevap kazanılan, ahkâmını yaşamakla dünya ve ahiret kurtaran 
Allah’ın kelamı olduğunu kaydeden Başkan Zengin, “Peygam-
ber Efendimiz bir hadisinde; ‘Kur’an-Kerim’i gereği gibi güzel 
okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkâr meleklerle bera-
berdir; kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye ise iki kat sevap 
vardır’ buyurmuştur. Bu hadisten anlaşıldığına göre Kur’an-
Kerim’i çok güzel okuyan hafızlarımıza büyük mertebeler 
müjdelendiği gibi zorlukla okuyan müminlere de çok büyük 
ecirler müjdelenmektedir” dedi.

KALPLER, ALLAH VE KUR’AN 
AŞKIYLA DOLUP TAŞTI
 Mübarek üç aylar nedeniyle Afyonkarahisar Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti 
Afyonkarahisar Şubesi işbirliğinde yapılan “Kur’an-ı Kerim Ziyafeti” yoğun ilgi gördü.

Daha önce 223 adet Hobi Bahçesi oluşturarak, 
kura ile hak sahiplerine teslim eden Afyonkarahisar 
Belediyesi’nin Fuar Alanı’nda yeni yaptığı 41 adet 
hobi bahçesinin kura çekimini gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Salonu’nda Belediye Başkan 
Yardımcısı Sabri Demirkapu başkanlığında gerçekle-
şen kura çekiminde, başvuruda bulunan 491 kişi ara-
sından 41 asil, 5 yedek isim belirlendi. Kurada ismi 
çıkan vatandaşlar büyük mutluluk yaşarken, kendile-
rine böyle bir imkân sağlayan Belediye Başkanı Bur-
hanettin Çoban’a teşekkür etti.

HOBİ BAHÇELERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Afyonkarahisar 

Belediyesi 
tarafından Fuar 
Alanı’nda hobi 
maksatlı ekim 
ve dikim işleri 

yapılması amacıyla 
oluşturulan Hobi 

Bahçeleri, kurayla 
sahiplerini buldu.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin ‘Be-
lediyelerin uluslararası alanda tem-

silini sağlamak ve  iyi uygulamalarını 
tanıtmak amacıyla’ hazırladığı İller ve 
Belediyeler Dergisi’nin son sayısında 
Akarçay Projesi’ne oldukça geniş şekilde 
yer verildi.

Aylık derginin ‘iyi uygulama örnek-
leri’ araştırmasının ilk sırasında gündeme 
taşıdığı Akarçay Projesi’nin, şehri 2023’e 
taşıyacak projelerden biri olduğu ifade 
edildi. Dergide ayrıca, Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban tarafından hayata 
geçirilen Akarçay’ın Afyonkarahisar’ın 
siluetini değiştirdiği vurgulandı. 

AKARÇAY ÖRNEK OLDU

Belediyemizin vizyon 
projelerinden Akarçay 

Projesi, İller ve Belediyeler 
Dergisi’nde yer alan ‘iyi 
uygulama örnekleri’ne 

konu oldu.
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Peygamber Efendimizin, “Sizin en hayırlınız, Kur’an-
Kerim’i öğrenen ve öğreteninizdir” hadisini de hatırlatan Zen-
gin, “Müslüman’ın hak ve vazifesi sadece kendisinin öğrenme-
si değil, bilip öğrendiklerini başkalarına da öğretmesidir. Bu 
amaçla okullarımızın yaz tatiline girdiği dönemlerde çocuk-
larımızın Kur’an-ı Kerim eğitimi alabilmesi için yaz kursları 
açıyoruz. Allah-ü Teâlâ hepimizi, Kur’an-Kerim’i öğrenen, öğ-
reten ahkâmına göre hayatını düzenleyen kullarından eylesin” 
diye konuştu.

 “BU TÜR ETKİNLİKLERİMİZ                                    

ARTARAK DEVAM EDECEK”

Belediyeciliğin sadece yol, kaldırım, kanalizasyon ve 
park yapmak olmadığına dikkat çeken Belediye Başkanı Bur-
hanettin Çoban ise son yıllarda gelişen sosyal belediyecilik ol-
gusuna bağlı olarak, sosyal, sanatsal ve kültürel anlamda birçok 
etkinliğe imza attıklarını söyledi. Kur’an-ı Kerim Ziyafeti’nin 
düzenlenmesine destek veren İlim Yayma Cemiyeti’nin yö-
netici ve üyelerine teşekkür eden Başkan Çoban, ilerleyen 
aylarda ve yıllarda bu tür etkinliklerin artarak devam edece-
ğini ifade etti. Başkan Çoban konuşmasını, “Cenab-ı Allah’tan 
Recep ve Şaban’ı bizlere mübarek kılmasını ve hep birlikte bizi 
Ramazan’a ulaştırmasını niyaz ediyorum” şeklinde dua ederek 
tamamladı.

Yapılan bu konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim’i gü-
zel okuma alanında dünya birincisi olan hafızlar; Ali Tel, Ab-
durrahman Sadien ve Mehmet Bilir, Türkiye birincisi Ahmet 
Yüksel ve İzmir Çiğli Camii Müezzini Vedat Özarpacı ile Af-
yonkarahisar Dumlupınar Camii İmam Hatibi Veysel Yüksel, 
Kur’an-ı Kerim tilaveti, kaside ve ilahiler okudu. Kur’an-ı Ke-
rim tilaveti, İl Müftü Yardımcısı Galip Kolcu’nun yaptığı dua 
ile sona erdi.

Etkinliğe Vali İrfan Balkanlıoğlu, Belediye Başkanı Bur-
hanettin Çoban,  Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Müjdat 
Karagöz,  AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakkı Yazıcı, AK 
Parti İl Başkanı Mehmet Zeybek,  Sağlık İl Müdürü Necip 
Yemenici, İl Müftü Yardımcısı Galip Kolcu, İlim Yayma Ce-
miyeti Afyonkarahisar Şube Başkanı Ali Zengin ve çok sayıda 
Afyonkarahisarlı katıldı.

İşadamı Yavuz Kocaşaban tarafından 
Devlet Hastanesi karşısında yaptırılan Yeni 
Hastane Camii, Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Görmez’in kıldırdığı Cuma na-
mazıyla ibadete açıldı. 

Açılış törenine Vali İrfan Balkanlıoğlu, 
Sayıştay Başkanı Doç.Dr. Recai Akyel, Diya-
net İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Müf-
tü Vekili İsmail Yıldırım, Koçaşaban Aile-
si,  işadamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından 
bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 
Yeni Hastane Camii’nin ülkemize ve Afyonkarahisar’a hayır-
lı olması temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür 
etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Cuma 
namazını kıldırarak hutbe okudu. Devlet Hastanesi’nin karşı-
sında inşa edilen Camii’nin önemli bir ihtiyacı karşıladığını 
söyleyen Başkan Burhanettin Çoban ise başta İşadamı Yavuz 
Koçaşaban olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

CAMİDE AYNI ANDA BİN 100 KİŞİ                          

NAMAZ KILACAK

Devlet Hastanesi, Uydukent İş Merkezi ve bölgedeki 
eczane çalışanlarının ibadet ihtiyacını giderecek cami, bin 
200 metrekarelik kapalı alan üzerinde inşa edildi. Arsası Af-
yonkarahisar Belediyesi tarafından tahsis edilen ve 10 ay gibi 
kısa sürede    tamamlanan cami iç tasarımıyla dikkat çekiyor. 
Bin 100 kişinin rahatça ibadet etmesi için tasarlanan cami-
nin bir özelliği de, Cenaze Namazı için ayrılan özel bölümü. 

Cenaze Namazı için bin 500 metrekarelik 
avlu düzenlemesi yapılan camide, güneş ve 
yağmurun etkisini azaltmak için korunaklar 
yaptırıldı. Cami düzenlemesi içinde ayrıca 
engelli tuvaleti de bulunuyor.

YENİ HASTANE CAMİİ 
İBADETE AÇILDI

İşadamı Yavuz Kocaşaban tarafından Merhum Ömer Kocaşaban hatırasına atfen 
yapılan Yeni Hastane Camii’nde bin 100 kişi rahatça namaz kılıp ibadet edebilecek.
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Yüzlerce Karakoç sevdalısını bir araya getiren 
programda, Sezai Karakoç için anlamlı bir saygı 

duruşu sergilenerek minnet duyguları dile getirildi.

Yusuf Kaplan, Ali Haydar Haksal, Hüseyin 
Akın, Şeref Akbaba, Recep Garip, Mustafa Özçelik, 
Mevlana İdris, Mahmut Bıyıklı, Bünyamin Yılmaz, 
Yunus Emre Altuntaş ve Doç. Dr. Hilmi Uçan gibi edebiyat 
dünyasının önemli isimlerinin konuşmacı olarak katıldığı 
programın sunuculuğunu ise Niyazi Gedik üstlendi.

Sezai Karakoç’a dair duygu ve düşüncelerini paylaşan 
konuşmacılar, Karakoç’un “Kendimin bir diriliş eri olduğuma 
inanıyorum. Bir Diriliş Cephesi bulunduğuna ve kendimin de 
o cephede bir savaş adamı olduğuma, olmam gerektiğine ina-
nıyorum” sözlerine dikkat çekerek, yaşayan bir efsaneyi genç 
nesillere daha yakından tanıtabilmenin gayreti içerisinde ol-
duklarını belirttiler. 

Sezai Karakoç’un 80. yaşını 80 ilde yapılacak özel et-
kinliklerle kutlayacak olan Türkiye Yazarlar Birliği’ni tebrik 
eden Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, bu etkinliklerin 
üçüncüsüne ev sahipliği yapmanın gururunu ve mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi. Genç neslin Sezai Karakoç’u tanımakta 
sıkıntı çekebileceğini belirten Başkan Çoban, “Bizim çocuk-
luğumuz, Necip Fazıl’lar Sezai Karakoç’larla geçti. O yüzden 
üstat Sezai Karakoç’un anlatıldığı bu programa ev sahipliği 
yapmak bizim için çok büyük bir onur” dedi.

Programa, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Baro 
Başkanı Av. Turgay Şahin, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ke-
malettin Çonkar, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Belediye 
Başkan Yardımcısı Sabri Demirkapu ve çok sayıda Afyonkarahi-
sarlı katıldı. Program sonunda, protokol mensupları tarafından 
konuşmacılara çeşitli hediyeler takdim edildi.

ŞAİR VE YAZARLAR SEZAİ KARAKOÇ’U ANLATTI
Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi 

Şair ve Yazar Sezai Karakoç’un 80. 
yaşını idraki vesilesiyle düzenlediği “80 

ilde Sezai Karakoç” özel etkinliğinin 
üçüncüsü Afyonkarahisar Belediyesi’nin 

katkılarıyla ilimizde gerçekleştirdi. 

Afyonkarahisar’da 7’den 70’e her yaştan insanın 
yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaları ile bi-
linen Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, çocuklara 
verdiği sözü yerine getirdi. Eğitime milyonlarca lira 
harcayarak kentte oluşturduğu bilgi evleri ile büyük 
takdir toplayan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban 
bu kez de çocukların eğlencesine ortak oldu. 2010 
yılından bu tarafa geleneksel hale gelen başarılı öğ-
rencilere bisiklet dağıtımı bu yılda gerçekleşti. Afyon-
karahisar Belediyesi, başvuruda bulunan 480 başarılı 
öğrenciye kura çekimi yapılmaksızın bisiklet dağıttı.

Konuşmaların ardından bisikletlerine kavuşan 
çocukların sevincine protokol ortak oldu. Çocuklarla 
yakından ilgilenen protokol öğrencilerle fotoğraf çek-
tirdi.   

Törene Vali İrfan Balkanlıoğlu’nun yanı sıra, İl 
Emniyet Müdürü Mustafa Uçkan, Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü Zeki Kuş, Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürü Alper Sezer, daire müdürleri, mahalle muh-
tarları ve çok sayıda Afyonkarahisarlı katıldı.

480 BAŞARILI ÖĞRENCİ 
BİSİKLETLERİNE KAVUŞTU

İŞTE SOSYAL BELEDİYECİLİK

Afyonkarahisar Belediyesi, sosyal belediyeciliğin adresi olmaya devam ediyor.
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Halkımızı, bisikletli yaşam ve sağlıklı hayata teşvik 
etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya, 8 ayrı kategori-
de 250 yarışmacı katıldı. Bisiklet severlerin birlik, bera-
berlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren yarışmaya ka-
tılan yarışmacılar Afyonkarahisar sokaklarında özgürce 
bisiklete binmenin keyfini yaşadı. Yarışma öncesinde, 
Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Şehitoğlu ile birlikte 
çift pedallı bisiklete binen Belediye Başkanı Burhanet-
tin Çoban da yarışmacıların keyfine ortak oldu.

YARIŞI, BAŞKAN ÇOBAN BAŞLATTI

Daha önceki yarışmalardaki katılımı neredeyse 
ikiye katlayan yarışma, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü önünden Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban’ın startıyla başladı. Maliye Kavşağı, Kırmızı Has-
tane ve Milli Birlik Caddesi güzergâhı üzerinden Valilik 
önünde sona eren yarışma, yarışmacılar arasında kıya-
sıya bir mücadeleye sahne oldu. Güvenlik tedbirlerinin 
üst düzeyde olduğu yarışma boyunca, 112 Acil Yardım 
ve emniyet ekipleri yarışmacılara eşlik etti.

YARIŞMACILARA                  

ÖDÜL YAĞMURU

Yarışma sonunda dereceye giren 
yarışmacılara katılım belgesi, madalya, para ödülü ve 
teşvik edici pek çok ödül verildi. Ayrıca ilk 100 başvu-
ru arasında yer alan yarışmacılara kask verilirken, tüm 
katılımcılara şapka ve tişört hediye edildi. Yarışmaya ka-
tılan herkesi tebrik eden Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere 
teşekkür etti.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Dereceye giren sporculara ödüllerini; Belediye 
Başkanı Burnarettin Çoban, Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdür Zeki Kuş, Belediye Başkan Yardımcısı Ayfer 
Örten, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Şehitoğlu, TSYD 
İl Temsilcisi Nadir Güzbey, Osmanbey Koleji Müdürü 
Ertan Parmak ve Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Tev-
fik Raşitoğlu verdi. Ayrıca, Bisiklet Federasyonu Başka-
nı Emin Müftüoğlu’nun Başkan Çoban’a verilmek üzere 
gönderdiği şilt, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür 
Zeki Kuş tarafından Başkan Çoban’a takdim edildi.

BELEDİYE KURA İLE BİSİKLET DAĞITTI

Ödül töreninin ardından Afyonkarahisar 
Belediye-si’nin dağıtacağı 10 bisikletin kura çekimi ya-
pıldı. Tören alanında bulunma şartı ile dağıtılan bisik-
letlerden 6 tanesi kurada numarası çıkan ve tören ala-
nında hazır bulunan yarışmacılara teslim edildi. Tören 
alanında bulunmayan 3 yarışmacının bisikletleri Çocuk 
Esirgeme Kurumu’na bağışlanırken, kurada ismi çıkan 
bir yarışmacı da kazandığı bisikleti kendi isteğiyle Ço-
cuk Esirgeme Kurumu’na bağışladı.

AFYONKARAHİSARLILAR ZAFERE PEDAL ÇEVİRDİ
Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 

Osmanbey Koleji’nin katkılarıyla “Afyonkarahisarlılar Zafere Pedala Çeviriyor” 
adı altında düzenlenen bisiklet yarışması yoğun katılımla gerçekleştirildi.

YARIŞMADA İLK ÜÇ 
DERECEYE GİRENLER ŞÖYLE

Erkekler 10-14 yaş
1-     Ahmet Can Küçükduyur
2-     Rıdvan Değer
3-     Ahmet Terzi
Erkekler 15-20 yaş
1-     Osman Uygun
2-     Sercan Kızılkaya
3-     Kemal Aksoy
Erkekler 21-34 yaş
1-     Osman Bozkurt
2-     Tolga Deniz
3-     Orçun Aktaş
Erkekler 35-45 yaş
1-     Cengiz Türk
2-     Murat Başer
3-     Kadir Küçükduyur
Erkekler 45 yaş ve üzeri
1-     Oktay Öncül
2-     Osman Çoban
3-     Ali İhsan Yıldız
Bayanlar 10-14 yaş
1-     Ebru Yiber
2-     Sultan Şanal
3-     Cansel Yıldırım
Bayanlar 15-20 yaş
1-     Nihal Yıldız
Bayanlar 21 yaş ve üzeri
1-     E. Hesna Kandır
2-     Kadriye Kırbaç
3-     Hacer Tosun
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Bir yaz  klasiği haline gelen ve genç-yaşlı 
herkesin beğenisini kazanan Hıdırlık Yaz 
Akşamları, muhteşem bir konserle başladı.

Pop sanatçısı Hazal’ın sahne aldığı ilk prog-
ram, yağışlı havanın azizliğine uğradı; ancak Af-
yonkarahisar halkı yağmura rağmen Hıdırlık Açık 
Hava Tiyatrosu’na akın etti. 

Yaz Akşamları’nın ikinci haftasında  Fatoş-
Kadıoğlu ve Nisan sahne aldı.  Sünnet Şöleninin 
düzenlendiği gecede çocuklar sünnet olmanın he-
yecanını, aileleri ise evlatlarının mürvetini görme-
nin mutluluğunu yaşadı. 

Esnaf gecesinde ise Kültür Bakanlığı Türk 
Halk Müziği Sanatçıları Yıldız Çam ve Hamit Alp 
sahne aldı. Madeni Sanatkârlar Odası tarafından 
organize edilen Esnaf Gecesi’nin de yapıldığı 
programa, Afyonkarahisar halkı büyük ilgi gös-
terdi.

Hıdırlık Yaz Akşamları’nın finalini  Grup La-
çin yaptı.   Grup Laçin, türkülerin yanı sıra davul 
ve dans şovları ile izleyenleri büyüledi. Gecenin 
ilerleyen saatlerine kadar devam eden konser sü-
resince, zaman zaman izleyiciler de şarkılara eşlik 
etti. Gördükleri büyük ilgi karşısında daha da ke-
yiflenen Gurup Laçin üyeleri, yaptıkları şovlarla 
büyük beğeni kazandı.

EĞLENCEYE DOYDUK
Yaz gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi, Hıdırlık Yaz Akşamları bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Afyonkarahisar halkının da geniş katılımıyla 

gerçekleşen Hıdırlık Yaz Akşamları programı-
na katılan vatandaşlar, Fatoş Kadıoğlu ve Nisan’ın 
seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar eşliğinde gö-
nüllerince eğlendi. Sünnet çocuklarının ellerine kına 
yakan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, sünnet 
şöleninin düzenlenmesine destek olan hayırsever işa-
damlarına teşekkür etti.

 ‘ALLAH EVLENMELERİNİ DE 

GÖSTERSİN’

Şölende    bir konuşma yapan Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban, böylesi anlamlı bir organizasyo-
nu düzenlemekten büyük memnuniyet duyduklarını 
ifade etti. İnsanların hayatlarındaki en önemli anılar-
dan birisinin sünnet, bir diğerinin de evlilik olduğunu 
belirten Başkan Çoban, sünnet çocuklarının aileleri-
ne ‘Allah evlenmelerini de göstersin” diye seslendi.

Başkan Çoban; “Bugün hem bizim için hem 
de 61 aile için de özel bir gün. Mutluluklar paylaşıl-
dıkça çoğalır, acılar paylaşıldıkça azalır. Hayatlarının 
dönüm noktalarından biri olan sünnet merasimle-
rinde, çocuklarımıza ve ailelerine şölenimizle sevinç 
yaşattık. Çocuklarımız, gençlerimiz geleceğimizdir. 
Mutlu günlerinde ailelerimizle birlikte olmaktan kı-
vanç duyduk. Afyonkarahisar için kültürel ve sanatsal 
etkinliklerimizi artırarak devam ettireceğiz” dedi.

HİJYEN KOŞULLARDA                           

SÜNNET OLDULAR

Muhteşem gecenin ertesi günü, Özel Park 
Hastanesi’nde sünnet heyecanı yaşandı. Özel Park 
Hastanesi’nin uzman doktorları tarafından ameliyat-
hanelerde tek tek sünnet edilen çocuklar, daha sonra 
yine özel odalarda müşahede altına alındı. Hijyenik 
koşullarda gerçekleşen sünnet işlemlerinde, en az ço-
cuklar kadar aileleri de heyecan yaşadı.
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Çocuklarının ilk mürüvvetini görmenin mutluğunu 
yaşayan aileler, şölenin düzenlenmesini sağlayan başta Be-
lediye Başkanı Burhanettin Çoban’a Özel Park Hastanesi 
yöneticileri ile destek veren herkese teşekkür etti. Kına ge-
cesinin ardından çocukların sağlıklı bir ortamda sünnet iş-
lemlerinin gerçekleştiğine dikkat çeken Başkan Burhanettin 
Çoban; “ Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de Park 
Hastanemiz, sağlıklı şartlarda, modern ameliyathanelerde, 
uzman doktorların nezaretinde çocuklarımızın sünnet iş-
lemlerini gerçekleştirdi. Park Hastanemizin çalışanlarına, 
ortaklarına sağlık ekibine gösterdikleri misafirperverlikten 
dolayı candan teşekkür ediyorum” dedi.

ÇOCUKLARA HEDİYELER DAĞITTI

Sünnet merasimine Park Hastanesi olarak destek ver-
mekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Uzman 
Dr. Enis Arabacı düzenlenen etkinliğin önemli bir sosyal 
sorumluluk girişimi olduğuna dikkat çekerek; “Şu anda 
sünnet olan çocuklarımızın ve ailelerinin mutluluğunu 
görmek bizleri de ziyadesiyle mutlu etmektedir. Hastane 
olarak sünnetin bilimsel gerekliliği ne ise onu gerçekleştir-
dik.  Üroloji hekimlerimiz, sünnet işlemlerini bizzat kendi-
leri yaptı. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan 
memnuniyet duyduk” diye konuştu.

Törende Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve tüm 
katılımcılar, sünnet edilerek özel odalarda müşahede altına 
alınan çocukları ziyaret etti. Sünnet olan çocuklara geçmiş 
olsun dileklerini ileten Başkan Burhanettin Çoban çocuk-
lara çeşitli hediyeler verdi.

Mutlu 
Günlerimiz

Emekli olanlar: 
Hüseyin Dündar 
Osman Yiğit

Çocuğu olanlar: Canan- Güneş Tosun, Birol Altunbay, İlker 
Karagöz, İbrahim Taşkın, Bekir Şakar, Özcan Uğurlu
Evlenenler: Tahir Gümüş, Muhammet Sargün, Erol Özoğul, 
İsmet Özoğul, Yunus Emre Yeşilyuva.

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

Bilgi Evleri, kaliteli eğitimin yanı sıra düzenle-
diği kültürel aktivitelerle öğrencilerin sosyal yaşam-
larına 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 
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 eden öğrenciler, kendi-
lerine böyle bir imkânı sunan başta Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban olmak üzere öğretmenlerine te-
şekkür etti.

BİLGİ EVİ ÖĞRENCİLERİ ÇANAKKALE’Yİ GEZDİ

BAYAN VOLEYBOL TAKIMI İÇİN GİRİŞİM
İlimizde 3. Lige terfi edecek 

bir takım oluşturulması hedeflenir-
ken bu amaçla ilk ziyaret Voleybol 
Federasyonu’na yapıldı.

  Kulüp idarecileri    Voleybol Fede-
rasyonu Asbaşkanı Akif Üstündağ’a ne-
zaket ziyaretinde bulunuldu. Kulüp Baş-
kanı Abdullah Aydoğan Başkanlığı’nda 
gerçekleştirilen ziyarete 2. Başkan Ab-
dullah Karadana, Futbol İl Temsilcisi 
Nurettin Akşap ve Voleybol Federasyo-
nu İl Temsilcisi Bora Yiğit katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Voleybol Federasyonu As-
başkanı Akif Üstündağ Afyonkarahisar 
Belediyespor’a her türlü desteği vere-
ceklerini söyledi. Kulüp İdarecileri ise 
desteklerinden dolayı Akif Üstündağ’a 
teşekkür etti.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın 
destekleriyle Afyonkarahisar Belediyespor 

bünyesinde mücadele edecek Bayan Voleybol 
Takımı’nın kurulması için girişimde bulunuldu.
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Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, ilimiz basket-
bol camiasının önde gelen isimlerini makamında 

kabul etti. Ziyarete Basketbol İl Temsilcisi Rıfat Yağmur, 
Basketbol İl Tertip Komitesi Başkanı Abdurrahman Şem-

şimoğlu, Federasyon C 
Klasman Hakemlerin-
den Burcu Güvendi, 
Emre Erdem, Zafer 
Koleji Basketbol Antre-
nörü Şükrü Gülbahar, 
Çimento Spor Antre-
nörü Uğur Demirören 
katıldı.

PROFESYONEL 
BASKETBOL TAKIMI 
İÇİN İLK ADIM 

Belediyespor çatısı altında, profesyonel 
ligde ilimizi temsil edecek basket takımının 

kurulması yönünde ilk adım atıldı.

Başkan Çoban, 
Belediyespor’un tüm 

branşlarda ilimizi 
en iyi şekilde temsil 

etmesi için büyük 
çaba harcadıklarını 

söyledi.

“GEREKLİ DESTEĞİ VERECEĞİZ”
Ziyarette, çalışmaları ve projeleri hakkında Başkan Çoban’a 

bilgi veren Basketbol İl Temsilcisi Rıfat Yağmur, Afyonkarahisar Be-
lediyespor çatısı altında deplasmanlı lige katılacak profesyonel bir 
takım kurulması yönünde görüşlerini dile getirdi. Belediyespor’un 
tüm branşlarda ilimizi en iyi şekilde temsil etmesi için büyük çaba 
harcadıklarını belirten Başkan Çoban, Rıfat Yağmur’un bu önerisine 
sıcak bakarak gerekli desteği vereceklerini söyledi. 

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın sporun gelişmesine yö-
nelik yaptığı çalışmaların tüm kesimler tarafından takdirle karşılandı-
ğını ifade eden Basketbol İl Temsilcisi Rıfat Yağmur, Başkan Çoban’a 
teşekkür etti. Ziyarette konuklar, Başkan Çoban’a Milli Takım forma-
sı hediye ederek federasyon rozeti taktı.

Alper Potuk’un Fenerbahçe gibi büyük bir ku-
lüpte futbol hayatını sürdürecek olmasından 

duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Burhanettin 
Çoban, Alper Potuk’un Milli Takım ve Fenerbahçe’de 
önemli başarılara imza atacağına inandığını söyledi. 
Başkan Çoban’a teşekkür ederek formasını hediye eden 
Alper Potuk’a ziyaret sırasında, eski milli futbolcu Ali 
Günçar ve Sandıklıspor’a transfer olan kardeşi Emrah 
Potuk eşlik etti.

HEMŞEHRİMİZ ALPER POTUK’TAN ZİYARET
Milli futbolcumuz 

Alper Potuk, 
Belediye Başkanı 

Burhanettin 
Çoban’a formasını 

hediye etti.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Eskişehirspor’da sergilediği 
başarılı performansın ardından Fenerbahçe’ye transfer olan 
hemşehrimiz Alper Potuk’u makamında kabul etti.
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SOSYAL 
BELEDİYECİLİKTE 

ÖNE ÇIKTIK

BAKAN EROĞLU’NDAN 
AKARÇAY’A TAM NOT>> “İlklerin Belediyesi olduk”>> Fuar Yolu genişletildi>> “Kararlılığımızın ne kadar 

yerinde olduğunu görüyoruz” >> Başkan Çoban’a sevgi seli>> Akarçay’da Aerobik keyfi>>

AFYONKARAHISAR’DA BIR ILK

HANIMLAR LOKALİ


