
BAŞKANDAN

Belediye Başkanlığında 7 yılı geride bırakarak 8. hiz-
met yılımıza kısa bir süre önce girdik. 2009 yılında başla-
yan hizmet serüveninde ürettiğimiz yatırım ve hizmetlerle 
Afyonkarahisar’da yaşayan herkesin “Yaşanabilir Afyon” 
isteğini yerine getirmeye çalıştık. 7 yıldır ürettiğimiz yatırım 
ve hizmetlerimizin kalitesini artırdık.

Belediye Başkanlığımla birlikte Afyonkarahisar Belediye 
tarihinde ilk kez seçim vaatleri ile Afyonkarahisarlı seçme-
nin karşısına çıkan bir Belediye Başkanı ile tanıştı. Seçim 
sırasında verilen sözler ve vaatlerimizin tamamına yakınının 
gerçekleşmiş olması Afyonkarahisar’da yaşayanlar ve seç-
menimiz tarafından büyük takdir gördü. İkinci Belediye Baş-
kanlığı dönemi için sizlerin takdiri ile yeniden hizmetinizde 
olmak bize gurur ve güç verdi.

2014 yılı mahalli seçimlerinde Afyonkarahisar’da yaşa-
yanlar için vadettiğim “Yaşanabilir Afyon”, “Kültür Şehri 
Afyon” ve “Yeşil Afyon” başlıklarında oluşan 40 aşkın pro-
je için 2. dönemin 2. yılı tamamlanmasına rağmen büyük 
aşamalar kat ettik. Bazı projelerimiz tamamlanarak Afyon-
karahisarlıların hizmetine girdi. Bazı projelerimiz için ha-
zırlıklarımız sürüyor ya da tamamlanma aşamasına geldi. 
Belediyemizin mali kaynaklarının etkin kullanımı bu proje-
lerimizin gerçekleşmesinde kuşkusuz büyük önem taşıyor. 
Mali açıdan tarihinin altın çağını yaşayan Belediyemiz bütçe 
gerçekleşmeleri açısından da göğsümüzü kabartıyor. Geride 
kalan 2015 mali yılında bütçemiz 179.572.000 lirayı bu-
lurken bunun 56.878.416 lirasını yatırıma harcayarak yeni 
bir rekor kırdık.

“Yaşanabilir Afyon” başlığı altında üretilen yatırım ve 
hizmetler dışında “ Kültür Şehri Afyon” adı altında sizlere 
vadettiklerimizle; Zaferin, Mermerin, Termalin ve Lezzetin 
Başkenti Afyonkarahisar’ı sahip olduğu maddi ve manevi 
değerlerle geleceğe taşımak için büyük bir atılım içindeyiz. 
Dergimizin sayfalarında göreceğiniz gibi Kültür ve Sanat 
Evi, Kent Müzemiz, Belediyemizce yapılan restorasyon ça-
lışması ile adeta yeniden ayağa kalkan Bedesten Çarşısı ile 
sokak sağlıklaştırmasıyla yenilenecek olan çoğunluğu SİT 
Alanı’nda bulunan tarihi binalarımızla tarihimize ve değerle-
rimize sahip çıkıyoruz.

“Yeşil Afyon” başlığı altında tamamlanan vaatlerimiz ile 
vaatlerimiz arasında olmamasına rağmen yeşil alan düzen-
lemeleri için giriştiğimiz imar düzenlemeleri dergimizi oku-
yan herkesin dikkatini bir kez daha çekecek. Yıllar yılı bir 
tane bile yeşil alanı bulunmayan Cumhuriyet ve Devrişpaşa 
Mahallelerimize yapmayı planladığımız yeşil alan, park ve 
çocuk oyun alanları için Belediye Meclisimizden aldığımız 
yetkiyle yapacağımız protokoller hem şehir merkezinin ye-
nilenmesine hem de yeni yeşil alanların açılmasına vesile 
olacak.

Yaşanabilir, yeşil ve kültür şehri Afyonkarahisar vaatleri-
mizi artık tüm kamuoyu ve seçmenlerimiz yakından biliyor 
ve takip ediyor. Belediye Başkanı olarak şahsıma, Belediye-
mize ve hizmet ve yatırımlarımıza gösterilen teveccüh her 
geçen büyüyor. 

Bugünlerde Afyonkarahisar’ın kuşkusuz en önemli gün-
demi Afyonkarahisar kentinin sporda topyekûn gösterdiği 
başarıdır. Spor Kompleksinin tamamlanarak hizmete açıl-
ması, Afyon Belediyespor Basketbol Takımının 1. ligdeki 
başarılı grafiği, Afyon Belediyespor Voleybol Takımının 
şampiyonluğa ulaşarak 1. lige yükselmesi ve futbolda tem-
silcimiz Afjet Afyonspor takımının grubunu şampiyonlukla 
tamamlayarak 3. Türkiye Ligine yükselmek için yükselme 
müsabakalarına katılmayı garantilemesi bizim için sevindi-
rici gelişmeler olmuştur. Bu başarılarda katkısı olan yöne-
ticilerimizi, sporcularımızı ve taraftarlarımızı yürekten kut-
luyorum.

“Önce İnsan” odaklı “Sosyal Belediyecilik “ anlayışımız-
la da kadınlarımız, engeli olan vatandaşlarımız, çocuk ve 
gençlerimiz ile zorda olanların iyi ve kötü günlerinde yanla-
rında oluyoruz.

Afyonkarahisar’a hizmet ve yatırım üreten resmi ve özel 
kuruluşlara destek veriyoruz. Bir ve beraber olmak için.

Sizlere ulaşma imkânı bulduğum Beldemiz dergisi aracı-
lığıyla selam ve saygılarımı sunuyorum.

Afyonkarahisar’da yaşayan herkese sağlık, mutluluk ve 
başarı diliyorum.

   Burhanettin ÇOBAN
	 	 	 BELEDİYE	BAŞKANI

7 yılı geride bıraktık
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Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın 2009 
yılı Mart ayında kamuoyuna ilk kez tanıttığında, 
“hayalden öteye gidemez” yorumlarının yapıldığı 
Türkiye’nin en büyük Spor Kompleksi, Fenerbah-
çe ve dünyaca ünlü takımların katıldığı turnuvayla 
açıldı.

Tarih, 21 Temmuz 2015. Afyonkarahisar yine 
tarihi günlerinden birini yaşadı. Termal turizm böl-
gesinde yapılan Türkiye’nin en büyük Spor Komp-
leksi muhteşem bir turnuvayla kapılarını açtı. 

550 bin metrekarelik alanda inşa edilen dev 
spor kompleksinin açılış maçında, ülkemizin önde 
gelen kulüplerinden Fenerbahçe ile Yunanistan’ın 
köklü kulüplerinden Olympiakos karşı karşıya gel-
di. Tribünleri dolduran binlerce sporsever, bu tarihi 
güne tanıklık etmenin keyfini yaşadı. Fenerbahçe, 
31 yıl sonra yeniden Afyonkarahisar’a konuk oldu. Kamp programı için ilimize gelen Suudi Arabistan Pro Ligi ile 1. Ligi’nden 

takımlarının yöneticileri gösterdikleri ev sahipliğinden dolayı Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban’a teşekkür ederek, takım formasıyla ile flamasını hediye etti.

BAŞKAN ÇOBAN VADETTİĞİNİ YAPTI

Turnuvanın yanı sıra birçok Anadolu kulübü ve yabancı kulüp sezon 
öncesi kamp programı için ilimizi tercih etti. Arabistan, Gürcistan, Azer-
baycan, Fas, Cezayir ve Ukrayna gibi ülkelerin futbol kulüpleri ilimize ade-
ta akın etti. Tesislerden, otellerden ve hava şartlarından oldukça memnun 
kalan takımların büyük çoğunluğu ilimizden mutlu ayrılıp 2016 yılı için 
rezervasyon yaptırdı. 

BİRÇOK	SPOR	KULÜBÜNÜN																													
AFYON’A	GELMESİ	BEKLENİYOR

15 bin kişilik şehir stadyumunun 
yanı sıra 2’si sentetik, 10’u doğal çim 
12 futbol sahasının yer aldığı spor 
kompleksinin içerisinde, ayrıca atle-
tizm ve pentatlon sahaları, biri kapalı 
3 tenis kortu, 2 kapalı spor salonu, 
güreş eğitim merkezi, yarı olimpik yüz-
me havuzu, ikili soyunma binası, kamp 
eğitim merkezi, lojman ve idari binalar 
ile su kayağı yapılacak yapay bir gölet 
bulunuyor. 

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Organizatör Gündüz 
Dönmez ile birlikte turnuvaya katılımlarından dolayı Fenerbahçe 

Teknik Direktörü Vitor Pereira’ya plaket takdim etti. 

4 5

20
16

 SA
YI 

70
2016 SAYI 70



Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban’ın ikinci dönem seçim projele-
rinden olan eski SSK Hastanesi’nin bu-
lunduğu alana yapılacak Spor Salonu 
ve Gençlik Merkezi inşaatına başlandı.

Seçim öncesi vaatlerini bir bir ye-
rine getiren Belediye Başkanı Burha-
nettin Çoban,  yoğun yapılaşmadan 
dolayı insanların dinlenip eğlenebilece-
ği yerlerin çok az olduğu Cumhuriyet 
Mahallesi’ne vadettiği spor salonu ve 
gençlik merkezi sözünü yerine getiri-
yor. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Ge-
nel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapı-
lan Spor Salonu ve Gençlik Merkezi’nin 
yer teslimi yapıldı.             

Bölgeye Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Spor Genel Müdürlüğü tarafından 3 
bin kişilik spor salonu yapılacak. Söz-
leşmenin imzalanmasının ardından te-
mel açma çalışmalarına başlanan dev 
tesisin 2017 yılının sonuna kadar ta-
mamlanması bekleniyor.

Çay bahçeleri, oyun alanları ve tar-
tan pistli yürüyüş parkurlarından oluşan 
sosyal donatılar ve rekreasyon düzenle-
mesi ise Afyonkarahisar Belediyesi ta-
rafından gerçekleştirilecek.

DEV PROJEDE İLK KAZMA VURULDU

Cumhuriyet Mahallesi’nde eski SSK Hastanesi’nin bulunduğu alanda hayata geçirilecek 
proje, bu bölgedeki yeşil alan ve ilimizin spor tesisi ihtiyacını karşılayacak.

Afyonkarahisar Belediyesi, yeni 
bir çevreci projeyi daha ha-
yata geçirmenin mutluluğunu 

yaşıyor. İçme Suyu Arıtma Tesisinde ku-
rulan 500 kWp Güneş Enerji Santrali ve 
Oksijen Bazlı Klor Üretim Jeneratör Sis-
temi ile sofra tuzundan klor üretim tesisle-
ri hizmete girdi. 

GÜNEŞTEN	SÜZÜLEN	DAMLALAR	
Güneşten süzülen damlalar  projesi 

Zafer Kalkınma Ajansı’ndan alınan hibe 
desteği ile hayata geçti. Proje sayesinde 
İçme Suyu Arıtma Tesisinde kurulan 500 
kWp Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali 
ile tesisin elektrik ihtiyacı karşılanırken, 5 
kg/h Oksijen Bazlı Klor Üretim Jeneratör 
Sistemi ile sofra tuzundan klor üretilecek.

500	kWp	GÜNEŞ	ENERJİSİ	SANTRALİ
500 kWp Güneş Enerjisi Santrali ile 

üretilmesi planlanan toplam enerji yıl-
lık 750 bin kWh (kilowattsaat) olurken; 
bu miktar, içme suyu arıtma tesisindeki 
yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 
30’unu karşılayacak. 250 adet konutun 
elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek 
kapasiteye sahip santral, 7 yıl içerisinde 
kendi maliyetini karşılayacak. Çevre dos-
tu sistemde yılda yaklaşık olarak 470 ton 
karbondioksit salınımı engellenirken yılda 
yaklaşık 750 ağaç kurtarılmış olacak. 

ÖNCE ÇÖPTEN, ŞİMDİ DE GÜNEŞ 
ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİYORUZ

Son yıllarda yaptığı çevreci yatırımlarla adından söz ettiren Afyonkarahisar 
Belediyesi, şimdi de güneş enerjisinden kendi elektriğini üretiyor. 

Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya açılışı gerçekleştirilen tesislerin ilimizdeki birçok 
kamu kurumu, köy ve kasabamıza örnek teşkil edeceğine inandığını söyledi.
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SOFRA	TUZUNDAN	KLOR	ÜRETİM	SİSTEMİ
Sofra tuzundan klor üretim sistemiyle su 

içerisindeki zararlı mikroorganizmaların yok 
edilme hızı 10 kat artarak sudaki dezenfeksi-
yonun uzun süre devam etmesi sağlandı.

Böylelikle su içerisindeki rahatsız edici tat 
ve kokular ortadan kalktı. Aynı zamanda klo-
run; tesisat, nakliye ve depolamadaki yaşanan 
tehlikeleri bertaraf edildi.

Oksijen	B
azlı	Klor	Ü

retim	Jen
eratör	

Sistemi	il
e	sofra	tu

zundan	k
lor	

üretmeyi	
hayata	ge

çiren	Bele
diye,	hem

	

elektrik	h
arcamala

rında	cidd
i	tasarruf

,	

hem	de	ç
evreye	ka

tkı	sağlıy
or.

Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de alternatif enerji yatırımlarının son sürat devam 
ettiğini söyleyen Başkan Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Belediyesi’nin 2011 
yılında il belediyeleri arasında bir ilki başararak çöpten oluşan metan gazından 

elektrik elde etmeyi başaran ilk belediye olduğunu hatırlattı. 

Toplu Konut İdaresi tarafından Emekli 
Grubu Konut Projesinde Kanlıca Mahalle-
si Hıdırlık mevkiinde inşa edilecek konut-
lar için hak belirleme kurası çekildi. 300 
kişinin ev sahibi olacağı projeye 4 bin 588 
emekli başvuruda bulundu. 

SEVİNÇ	GÖZYAŞLARINA	BOĞULDULAR
Büyük heyecana sahne olan ve no-

ter huzurunda çekilen kurada ismi çıkan 
emekliler adeta sevinç gözyaşlarına boğu-
lurken, mutlu haberi telefonlarına sarıla-
rak yakınlarıyla paylaştı. Mutluluğun yanı 
sıra hüznün de yaşandığı kura çekiminde 
ismi çıkmayan emekliler üzüntü yaşadı. 

“BAŞKANIMIZ	ELİMİZDEN	TUTTU”
Kura çekimi öncesi kısa bir konuşma 

yapan Türkiye Emekliler Derneği Afyon-
karahisar Şube Başkanı Ahmet Ege, proje-
nin hayata geçmesinde büyük katkısı olan 
başta Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’na, 
TOKİ Başkanı M. Ergün Turan’a, Orman 
ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu’na, 
Milletvekillerimize, Afyonkarahisar Valisi 
Hakan Yusuf Güner’e ve Belediye Başka-
nı Burhanettin Çoban’a teşekkür etti.

BU SEVİNCİN 
TARİFİ YOK

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın evi olmayan 
emekli kalmayacak sözünü hatırlatan Ahmet Ege, 

konutların devamının geleceğini söyledi.
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Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın 
seçim vaatlerinden olan Katı Atık Ön İşlem ve 
Kompost Tesisi hizmete girdi. Günlük 300 ton 
çöp ayrıştırabilme kapasitesine sahip olan tesis, 
6 milyon liraya tamamlandı.

Şehir merkezi, ilçe ve köylerden Katı Atık 
Bertaraf Tesisi’ne getirilen çöplerdeki geri dö-
nüşüm malzemelerini ayrıştırarak, çevre kirli-
ğinin azaltılması ve ekonomiye kazandırılması 
amacıyla kurulan Ön İşlem ve Kompost Tesisi, 
Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde faaliyete başladı. 
Son teknoloji makinelerle kurulan ve şu anda 
Avrupa’nın en iyi tesislerinden biri olan tesis, 
Eskişehir Benli firması tarafından inşa edildi.

TÜRKİYE’NİN	EN	İYİ	ÇÖP	AYRIŞTIRMA	VE	GERİ	
DÖNÜŞÜM	TESİSİ

Tesisle ilgili değerlendirmelerde bulunan Be-
lediye Başkanı Burhanettin Çoban, Türkiye’nin 
en iyi çöp ayrıştırma ve geri dönüşüm tesisini 
ilimize kazandırdıklarını söyledi. Sadece birkaç 
ilde bu tesisin bulunduğunu belirten Başkan Ço-
ban, ancak o tesislerin daha önceden o günün 
teknolojisiyle yapıldığı için ilimize kıyasla çok 
daha geride olduklarını ifade etti.

“ÇEVREYLE	İLGİLİ	YATIRIMLARDA																			
TÜRKİYE’DE	ÖNCÜYÜZ”

Türkiye’de bir şeyin iyi olduğunu anlatmak 
için ‘Ortadoğu ve Balkanların en iyisi’ denildiği-
ni kaydeden Başkan Burhanettin Çoban, bu te-
sisin Ortadoğu ve Balkanların değil, Avrupa’nın 
en iyi tesislerinden biri olduğunu vurguladı. 

ÖN İŞLEM VE 
KOMPOST TESİSİ 
FAALİYETE GİRDİ

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, tesisin yapımına 
destek veren Zafer Kalkınma Ajansı’nın (ZEKA) Genel Sekreteri Yusuf Balcı ve Çevre Hizmetler 

Birliği’ne bağlı belediyelerin başkanları birlikte tesisin tanıtımını gerçekleştirdi.

Tesiste incelemelerde bulunan Başkan Çoban ve beraberindekiler, 
yüklenici firma yetkililerinden tesisin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Atıksu Arıtma Tesisi’nden çıkan sular, 
DSİ tarafından yapılacak dezenfekte ünite-
siyle tarımsal sulamada kullanılacak. Yak-
laşık 9 bin dekar alanın sulanacağı proje 
Türkiye’de ilk olacak.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından 
2011 yılında yapılan Atıksu Arıtma Tesisle-
ri, Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. 
Atıksu Arıtma Tesisi’nden çıkan günlük 44 
bin metreküp atık suyun özel sistemlerle 
dezenfekte edilerek tarımsal sulamada kul-
lanılması amacıyla Türkiye’de ilk olma özel-
liğini taşıyan proje hazırlandı.

ATIK	SULARIMIZ	HEBA	EDİLMEYECEK

Projenin protokolü, Afyonkarahisar 
Atıksu Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme Birli-
ği Başkanı Burhanettin Çoban ile Devlet Su 
İşleri Isparta Bölge Müdürü Adem Coşkun 
arasında imzalandı. Protokole göre, Atıksu 
Arıtma Tesisi’nden çıkan sular, DSİ tarafın-
dan yapılacak dezenfekte ünitesi ve sulama 
tesisleri kanalıyla tarımsal sulamada kullanı-
lacak. Projenin ihalesi yapılarak atık suların 
geri kazanılmasıyla yaklaşık 9 bin dekar ta-
rımsal alanın sulanması amaçlanıyor.

 TÜRKİYE’DE BİR İLKİ DAHA 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Atık suların dezenfekte edilerek yaklaşık 9 bin dekar tarımsal alanın sulanması hedefleniyor.

TÜRKİYE’YE																					
ÖRNEK	OLACAK

Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban, 

Türkiye’de şimdiye kadar 
örneği bulunmayan 

projeye büyük bir destek 
veren Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu’na, Devlet Su İş-

leri Ali Rıza Diniz’e, DSİ 
Isparta Bölge Müdürü 

Adem Coşkun’a, DSİ İl 
Müdürü Yaşar Sarıkaya 
ve DSİ camiasına canı 

gönülden teşekkür etti.             
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BELDEMİZ:	Peki,	Park	Afyon	nasıl	kuruldu?
KEMAL BAŞTÜRK: Bilindiği gibi şu anda 

AVM’nin bulunduğu bu alan daha önce oto-
gar alanıydı. Bundan 3 yıl önce Afyonkarahi-
sar Belediyesi geniş çaplı bir kentsel dönüşüm 
çalışması yaparak bu bölgenin ticaret merkezi 
olarak kullanılması yönünde karar alıyor. Bu 
süreçte devreye giren Afyon Girişim A.Ş. şehir 
merkezinde büyük bir alışveriş merkezine ihti-
yaç olduğu düşüncesiyle bu yatırımı planlıyor. 
Daha sonra Ece Türkiye devreye girerek, çok 
güzel bir planlama ve işbirliğiyle 10 Eylül 2015 
tarihinde bu alışveriş merkezi Afyonkarahisar’a 
kazandırılıyor.

Afyonkarahisar	Belediye
si’nin	

‘modern	şehircilik	anlayı
şıyla’	

eski	otogar	alanında	uyg
uladığı	

kentsel	dönüşüm	çalışma
sının	en	

güzel	örneği	Park	Afyon	
Alışveriş	

Merkezi’nin	deneyimli	M
üdürü	

Kemal	Baştürk,	dergimiz
in	bu	

ayki	sayısına	konuk	oldu
.

“AMACIMIZ REKABET DEĞİL 
PASTAYI BÜYÜTMEK”

BELDEMİZ:	Park	Afyon’un	Afyon	Girişim	A.Ş.’nin	bünyesinde	
kurulduğunu	biliyoruz.	Kısaca	Afyon	Girişim	A.Ş.’den	bahsede-
bilir	misiniz?
KEMAL BAŞTÜRK: Evet Park Afyon, Afyon Girişim 

A.Ş.’nin Afyonkarahisar’a kazandırdığı bir yatırım. 120 
ortaklı bir şirket olan Afyon Girişim A.Ş. tamamen Afyon-
karahisarlı işadamı, esnaf ve şehrin önde gelenlerinin bir 
araya gelerek kurdukları bir oluşum. Ortaklar arasında alış-
veriş merkezinin inşaatında çalışan insanlar da var. Afyon 
Girişim A.Ş., bu anlamda ülkedeki benzer oluşumlara da 
örnek teşkil ediyor. Çünkü 120 insanın bir araya gelerek 
böyle bir yatırım ortaya koyması ciddi bir adım. Afyon Gi-
rişim A.Ş. çok ortaklı bir şirket ancak koordineyi sağlayan 
bir yönetim kurulu var.

Afyonkarahisar’da	hem	
perakende	sektörüne	hem	de	

kente	yenilik	kattıklarını	belirten	
Kemal	Baştürk,	diğer	alışveriş	
merkezlerine	karşı	rekabet	
oluşturmayı	değil,	pastayı	
büyütmeyi	amaçladıklarını	
söyledi.	Afyonkarahisar’ın	
bu	potansiyelinin	olduğunu	
kaydeden	Baştürk,	“İleride	
pasta	büyüyecek	ve	tüm	şehir	

kalkınacak”	dedi.
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“Her yıl bir kavşağa battı çıktı” yap-
mayı hedefleyen Afyonkarahisar Bele-
diyesi bu yıl içerisinde Maliye Kavşağı, 
2017 yılında Stadyum Kavşağı, 2018 
senesinde Jandarma Kavşağı ve 2019 
yılında Karayolları Kavşağında battı 
çıktı projelerini hayata geçirmeyi he-
defliyor. 

“2	METRE	25	CM	ÇAPINDA																																											
YAĞMUR	SUYU	BORULARI	DÖŞENECEK”

Başkan Burhanettin Çoban, Bele-
diye Meclisinin Nisan ayı oturumunda 
yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar’ın 
trafik sorununu çözmek için bir dizi 
çalışma içerisinde olduklarını kaydetti. 
Başkan Çoban battı çıktı projelerine bu 
sene Maliye Kavşağı’ndan başlayacak-
larını; 2017 yılında Stadyum Kavşağı, 
2018 yılında Jandarma Kavşağı, 2019 
yılında da Karayolları Kavşağında battı 
çıktı projelerini hayata geçirmeyi plan-
ladıklarını söyledi. 

HER YIL BİR KAVŞAĞA BATTI ÇIKTI
Belediye	Başkanı	Burhanettin	Çoban,	Belediye	Meclisinde	yaptığı	açıklamada	şehir	trafiğini	

rahatlatmak	için	kavşaklarda	battı	çıktı	projesini	hayata	geçireceklerini	söyledi.	

Battı çıktı projelerinin hayata geçirilmesi sırasında şehir içi 
trafiğinde bir takım düzenlemeler yapmak zorunda kalacaklarını 
bu nedenle Afyonkarahisarlılardan sabır ve anlayış beklediklerini 
vurgulayan Başkan Çoban, Stadyum Kavşağına yapılacak battı 
çıktı inşaatı öncesi bu yıl içinde Stadyum Kavşağından Jandarma 
Kavşağına kadar olan bölümde 2 metre 25 cm çapında yağmur 
suyu şebekesi döşeyeceklerini belirtti.  



BELDEMİZ:	Park	Afyon’un	yönetimini	sağlayan	Ece	Türkiye	için	
neler	söylersiniz?
KEMAL BAŞTÜRK: Ece Türkiye, 200’e yakın alışveriş mer-

kezini yöneten ve bu alanda 51 yılı geride bırakan Almanya 
merkezli bir firma. Sektörde çok büyük bilgi ve tecrübe sa-
hibi. Bu bilgi ve tecrübeyle Afyon Girişim’in yerel gücü bir 
araya gelince bu alışveriş merkezi çok hızlı bir şekilde hayata 
geçti. Bu iki ortaklık çok güzel bir sinerji oluşturdu. Yalnız 
biz sadece buranın yönetimini yapmıyoruz. Daha ortada bina 
yokken, çizim aşamasından itibaren biz bu işin içindeydik. 
Konsept geliştirmesi, binanın şekli, neresinde hangi markalar 
olacak gibi birçok farklı konuda çok güzel bir planlama ve iş-
birliği yaptık. Sonuçta güzel bir ürün ortaya çıktı. Ece Türkiye 
bu işin kiralama aşamasında da olduğu için hem ulusal hem 
de uluslar-arası markaları burayı getirme imkânımız oldu. Bi-
zim gerçekten çok güçlü bir marka karmamız var. Biz buraya 
Eskişehir’de ve bazı büyükşehirlerde olmayan bazı markaları 
getirdik. Afyon Girişim A.Ş. ile uzun süreli bir anlaşmamız 
var. Zaten bu işbirlikleri kısa süreli olmaz.

BELDEMİZ:	Park	Afyon’da	kaç	mağaza	faaliyet	gösteriyor?
KEMAL BAŞTÜRK: 45 bin metrekare kiralanabilir alanda, 

giyim mağazalarından çocuk eğlence alanlarına, teknoloji 
marketlerden süpermarketlere kadar 160 mağaza ile faaliyet 
gösteriyoruz. İhtiyaç duyulan tüm sektörlerde mağazalarımız 
var. Yeni sektörlere de alışveriş merkezimizde yer vermek is-
tiyoruz. Bu konuda Afyonkarahisar’daki esnaflarla görüşme-
ler yapıyoruz.

BELDEMİZ:	Yerel	idarelerle	ilişkileriniz	nasıl?	
Yönetim	aşamasında	ya	da	tanıtım	etkinliklerinde	
destek	alıyor	musunuz?
KEMAL BAŞTÜRK: Şunu çok net olarak söy-

leyebilirim ki bu alışveriş merkezi yapım sü-
recinde ve sonrasında Valimiz ve Belediye 
Başkanımız başta olmak üzere tüm yerel ida-
relerden çok büyük destek gördük. Bunun çok 
önemli olduğuna inanıyoruz. Hatta bir gün 
Belediye Başkanımız alışveriş merkezini ge-
zerken kendisine, “İyi ki bu alışveriş merkezini 
açmışsınız, hem biz hem de çocuklarımız evde 
sıkılıyordu, şimdi rahatlıkla buraya geliyoruz” 
diyerek dua edildiğine şahit oldum. Sonuçta 
bu yatırımı Afyon Girişim A.Ş. hayata geçirdi; 
ancak bu alanı kentsel dönüşüme açan Beledi-
ye Başkanının da bu yatırımda payı var. Ayrı-
ca Valilik, Belediye ve diğer kamu dairelerinin 
yapmış olduğu çalışmaların halka tanıtılması 
anlamında bu alışveriş merkezi bir platform 
görevi üstleniyor. Belediyemizin ve Valiliği-
mizin çeşitli birimleriyle ortak çalışmalar yapı-
yoruz. Sergiler, tanıtım etkinleri düzenliyoruz. 
Biz sadece bir alışveriş merkezi değiliz. Yeri 
geliyor kültür merkezi, yeri geliyor sosyal ya-
şam merkezi oluyoruz. Bu anlamda kentin 
yeni yaşam merkeziyiz.

BELDEMİZ:	Park	Afyon	açılışından	bu	yana	7	ayı	geride	bıraktı.	
Bu	7	aylık	süreçte	halkın	ilgisi	ve	müşteri	sayısı	ile	ilgili	bir	tespit	
yapabildiniz	mi?
KEMAL BAŞTÜRK: Şehrin merkezinde böyle bir alışveriş mer-

kezine ihtiyaç vardı. O yüzden lokasyon (yerleşke) çok başarılı. 
Dışarıdan insanlar geldiği gibi şehir merkezinden de herhangi 
bir taşıta ihtiyaç duymadan yürüyerek buraya gelen birçok insan 
var. Bu noktada trafik yoğunluğunu da rahatlatmış oluyoruz. 7 
aylık süreçte beklentimizin biraz üzerinde giriş sayılarına dair 
veri aldık. Gerçekten insanlar lokasyonu ve alışveriş merkezini 
çok sevdi. Özellikle hafta sonları otoparkımız da yer kalmadığı 
zamanlar oluyor. Çok daha yeniyiz aslında. 7 ayda bu noktaya 
gelmiş olmamız geleceğe çok daha umutlu bakmamızı sağlıyor. 
Alışveriş merkezleri çok uzun vadeli yatırımlardır, bu anlamda 
bu 7 aylık süreçte gelecek için çok olumlu sinyaller aldık.

BELDEMİZ:	Alışveriş	merkezinde	kaç	kişi	istihdam	ediliyor	?
KEMAL BAŞTÜRK: Park Afyon’un tüm mağazaları ve hiz-

met alanlarında vardiya usulüyle yaklaşık bin 500 kişi çalışı-
yor. Bildiğim kadarıyla Afyon’da en yüksek istihdamı sağlayan 
işletme konumundayız. İstihdamın niteliği de çok önemli. Bu 
noktada yönetici kadrolar ağırlıklı olarak il dışından sağlandı. 
Erzurum’dan, Trakya’dan, Uşak’tan Tokat’tan ve çeşitli illerden 
mağaza müdürlerimiz var. Perakende sektöründe tecrübeli isim-
ler Afyonkarahisar’a geldi. Örneğin ben İstanbul’dan geldim. Bu 
anlamda şehrin büyümesine ve göç almasına da katkı sağladık. 
Belki bu deneyimli mağaza müdürleri bir süre sonra evlerine dö-
necek ama buradaki kadroları eğitip, şehre nitelikli eleman konu-
sunda katkı sağlayacaklar. Geleceğin müdürlerini yetiştirecekler.

BELDEMİZ:	Park	Afyon’un	şehir	merkezinde	olmasının	diğer	alış-
veriş	merkezlerini	etkilediğini	düşünüyor	musunuz?	Sizce	alışveriş	
merkezlerinin	şehir	içi	ya	da	dışında	olmasının	artı	ve	eksileri	
nelerdir?
KEMAL BAŞTÜRK: Açıldığımız günden bu yana bizim amacı-

mız rekabet yaratmak değil pastayı büyütmek. Afyon’un bu po-
tansiyeli var. Amacımız diğer alışveriş merkezlerinin ve esnafın 
da daha büyük iş yapması. Tabi bu biraz zaman alacaktır. Bu 
konuda biz gerçekten çok tecrübeliyiz. Şehir merkezinde ilk kez 
bir alıveriş merkezi açıldığında neler olduğunu çok iyi biliyoruz. 
Şu anda Afyon’da olanlar da bunlar. İlk başta diğer alışveriş 
merkezleri biraz etkilenebilir. Ama daha sonra pasta büyüye-
ceği için tüm şehir kalkınır. Bunun örnekleri var. Bu konuda 
uzun vadeli düşünmek lazım. Pasta büyüdüğünde sadece alışve-
riş merkezlerinin değil, çarşının da potansiyelinin büyüdüğünü 
göreceksiniz. Sırf bizim için buraya gelen Uşaklılar, Akşehirliler 
var. Ama sadece buraya gelmiyorlar. Buradan çıkıp, merkeze 
gidiyorlar oradan da alışveriş yapıyorlar ya da diğer alışveriş 
merkezlerinden de alışveriş yapıyorlar. Biz bu şehirlerde Park 
Afyon’un reklamını yapıyoruz ama aynı zamanda Afyon’un da 
reklamını yapıyoruz. Dışarıdan gelen insanlar şehrin ekonomisi-
ne de katkı sağlıyor. Yakıtını Afyon’dan alıyor. Dönerken loku-
munu sucuğunu Uzun Çarşı’dan alıyor. Burada herkesin büyük 
resme odaklanması gerekiyor. Özet olarak, bu şehrin alışveriş 
merkezi bu şehre katkı sağlıyor, bu şehre ve merkeze katkı sağ-
lıyor. Karşılıklı bir büyüme söz konusu. Afyon’un çok daha iyi 
yerlere geleceğine düşünüyoruz.
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BELDEMİZ:	AVM’ler	için	yeni	yaşam	merkezleri	deniliyor.	
Peki,	yaşamlar	kapalı	alanlarda	merkezlenirse	mimari	
anlamda	ne	tür	çalışmalar	yapılmalı.	Siz	bu	projeyi	haya-
ta	geçirirken	bu	konuya	dikkat	ettiniz	mi?
KEMAL BAŞTÜRK: Biz, iklim şartlarını dikkate alarak 

bir proje hazırladık. Kışın sıcak yazın da serin bir or-
tam olmasını istedik. Perakende sektöründe aldığımız 
tecrübeyle böyle bir planlama yaptık. Kesinlikle mi-
marimizin doğru olduğunu görüyoruz. Zaten başından 
beri amacımız insanların rahat etmesi, sıkılmamaları 
ve mağazaların üstlerine üstlerine gelmemesiydi. On-
lara rahat bir şekilde gezebilecekleri, geniş, ferah, gün 
ışığından maksimum faydalanılan bir atmosfer oluştur-
duk. Burası kapalı bir alışveriş merkezi ama içeride cid-
di anlamda gün ışığı var. Çünkü buna göre projelendi-
rildi. İçeri girince kapalı hissini çok fazla almıyorsunuz. 
Bina içerisinde çok farklı noktalarda gün ışığının gir-
mesi için planlamalar yapıldı. Bunun yanı sıra ortak 
alanların ferah bir şekilde yapılmış olması ve Afyon 
mermerinin kullanılması da ilgiyi arttırıyor. Aslında 
mermer alışveriş merkezlerinde çok fazla kullanılan bir 
malzeme değil ama Afyon’a özgü bir değer olduğu için 
mermer kullanıldı. Bu da ayrı bir gurur kaynağımız. 
Maliyet arttı, ancak çok değerli bir yatırım oldu.

BELDEMİZ:	Farklı	alanlarda	pek	çok	etkinlik	düzenliyor-
sunuz.	Bu	etkinliklerin	planlamasını	nasıl	yapıyorsunuz	ve	
yeni	etkinlikleriniz	hakkında	bilgi	verebilir	misiniz?
KEMAL BAŞTÜRK: Uzun vadeli planlama yapıyoruz. 

2016’da ne yapacağımız belli; hatta 2017 yılında ya-
pacağımız etkinliklerin planlamasını şimdiden yapma-
ya başladık. Amacımız her yaştan ve kesimden insanla-
rı bu alışveriş merkezine getirmek, sevdikleri insanlara 
dokunabilmelerini, fotoğraf çekinebilmelerini ve soh-
bet edebilmelerini sağlamak. Sürekli ilgi odağı olmak 
ve insanlara her ziyaretlerinde farklı bir şeyler göster-
mek istiyoruz. Örneğin yakın zaman önce düzenlediği-
miz bir etkinliğe Türkan Şoray’ı getirdik. Kendisinden 
imza alan veya fotoğraf çektiren insanlar için ömür 
boyu unutamayacakları bir etkinlik oldu. Önümüzdeki 
günlerde Almanya’dan ajanların dünyasını anlatan bir 
aktivite getireceğiz. İnsanların hayatlarına küçük ama 
anlamlı dokunuşlar yapmak için bu etkinliklerimize de-
vam edeceğiz.

BELDEMİZ:	Bölge	ve	ülkemizde	diğer	alışveriş	merkezle-
riyle	kıyasladığımızda	Park	Afyon	ne	düzeydedir?
KEMAL BAŞTÜRK: Herkes kendi alışveriş merkezini 

birinci görür. Türkiye’de şu anda 350’nin üzerinde alış-
veriş merkezi var. Sosyal medyadaki takipçi sayılarını 
örnek vererek karşılaştıracak olursak, bu 350 alışveriş 
merkezi arasında ilk 10’dayız. Bize göre çok kısa sürede 
bu büyük bir başarı. Ama tabi ki sosyal medya tek başı-
na bir kriter olmayabilir. Sayısal olarak değil de nitelik-
sel olarak baktığımızda biz alışveriş merkezimizi ilklerde 
görüyoruz. İnsanlar bir alışveriş merkezine girdiğinde 
birçok ihtiyacını karşılamak istiyor. Örneğin gezerken 

şarjınız bitti, eve gitmek zorunda değilsiniz, biz burada 
ücretsiz olarak telefonunuzu şarj etme imkânı sunuyo-
ruz. Yine alıveriş merkezi içinde internet kullanmak is-
teyen insanlar için ücretsiz internet hizmeti sağlıyoruz. 
Bunlar ülke genelindeki 350 alışveriş merkezinin çok 
azında olan imkânlar. Önümüzdeki dönemde daha farklı 
planlarımız da var. Amacımız insanların burayı ikinci evi 
olarak görmesi. Şuan emekliyoruz, daha yürüyeceğiz ve 
koşacağız. O zaman çok daha iyi olacak. Aslında bunlar 
3 yıl öncesinden planlandı. Bu tür hizmetlerimiz devam 
edecek. Çok mutluyuz ve önümüze güvenle bakıyoruz.

BELDEMİZ:	Sektöre	dair	beklentileriniz	neler?	Sizce	ülke-
mizde	bu	alanda	atılan	adımlar	yeterli	mi?
KEMAL BAŞTÜRK: Türkiye’de perakende sektörü 2005 

yılından bu yana çok hızlı gelişti. Önümüzdeki dönemde 
belki yeni yatırımlardan daha çok mevcut yatırımların et-
kin kullanılması gündeme gelecek. Tabi bir yandan yeni 
yatırımlar yapılmaya devam ediyor. Türkiye’nin kendine 
güvenini hiç bir şekilde kaybetmemesi lazım. Genç nü-
fusun yoğun olduğu büyük bir ülkeyiz. Sektör geliştikçe 
hem öz sermayemiz değerlenecek hem de daha fazla in-
sana istihdam sağlanacaktır.

BELDEMİZ:	Şirketinizin	gelecek	için	yatırım	planlaması	
nedir?
KEMAL BAŞTÜRK: Gelecek yıllarda hedeflerimiz var 

tabi ki. Ancak bundan sonra bizim öncelikli yatırımımız 
diğer şehirlerde yaptığımız reklamlara devam etmek. 
Ayrıca çok farklı yeni etkinlikler düzenlemeyi planlıyo-
ruz. İnsanları şaşırtmaya devam edeceğiz. Bunun yanı-
sıra alışveriş merkezimizin hemen arkasından yükselen 
rezidans bizden bağımsız olarak devam ediyor. Bittiği 
zaman Afyon’un en önemli binaları arasında olacak. 
Bize de katkı sağlayacak.

BELDEMİZ:	Son	olarak	sizin	eklemek	istedikleriniz	var	mı?
KEMAL BAŞTÜRK: Öncelikle derginizde bizlere böyle 

bir imkân tanıdığınız için teşekkür ediyor, yayın haya-
tınızda başarılar diliyorum. Ayrıca bizlere her konuda 
destek veren Valimiz Hakan Yusuf Güner ile Belediye 
Başkanımız Burhanettin Çoban’a ve bu alışveriş mer-
kezini sahiplenen tüm Afyonkarahisar halkına teşekkür 
ediyorum.

Afyonkarahisar Belediyesi, Güneydoğu›da bö-
lücü terör örgütleriyle kahramanca mücadele eden 
asker ve polisimizi unutmadı. Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban’ın talimatıyla paketler halinde 
hazırlanan Afyon lokumu ve sucukları kargo ara-
cılığı ile Diyarbakır ve Şırnak Cizre’ye gönderildi.

“BİRLİK	VE	BERABERLİĞİMİZİ	KİMSE	BOZAMAZ”
Kahraman asker ve polislerimizin her daim 

yanlarında olduklarını kaydeden Başkan Bur-
hanettin Çoban; “Çanakkale’de, Kocatepe’de, 
Dumlupınar’da dün nasıl kahramanca mücadele 
ettiysek, Doğu ve Güneydoğu’da devletin bekası, 
milletimizin refahı ve huzuru için bugün de mü-
cadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.  Kardeşçe 
yaşadığımız bu topraklarda birliğimizi ve bera-
berliğimizi bozmaya çalışanlara Yüce Allah fırsat 
vermesin. Afyonkarahisar Belediyesi olarak bizler 
de Cizre’de görev yapan Özel Harekât Polisleri-
miz ve Diyarbakır’daki askerlerimize  ilimizin ge-
leneksel lezzetlerinden sucuk ve lokum gönderdik. 
Onların kararlılıkla verdiği bu mücadelesinde  her 
zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyo-
ruz” diye konuştu.

“ZAFER	ŞEHRİ	AFYON’A		TEŞEKKÜR	EDERİZ”
Cizre’ye ulaşan lokum ve sucuklar için sosyal 

medya aracılığıyla bir teşekkür mesajı yayınlayan 
Polis Özel Harekât ekipleri; “Cizre’de, Sur’da, 
Nusaybin’de manevi desteği ile yanımızda olan 
Zafer Şehri Afyon’un yine bölücü terör örgütü-
ne karşı Polis Özel Harekât ve Jandarma Özel 
Harekât tarafından imha edildiği operasyon böl-
gelerine sucuk ve lokum göndererek bizleri mutlu 
eden Afyonkarahisar halkı ve Afyonkarahisar Be-
lediyesi ile İkbal ve Zekiler firmalarına  teşekkür 
ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerine yer 
verdiler.  

ASKER VE POLİSİMİZE 

ÖZEL DESTEK
Afyonkarahisar	Belediyesi,	Diyarbakır	

ve	Şırnak’ın	Cizre	İlçesinde	
operasyonlara	katılan	asker	ve	polislere	
Afyon	lokumu	ve	sucuğu	gönderdi.	

 Teröristlere karşı mücadelesini kararlıkla sürdüren asker ve polislerimizin daima yanlarında olduklarını 
ifade eden Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, “Bilsinler ki bizler millet olarak geçmişte hainlere 

karşı daima tek yürek olduk. Birlik ve beraberliğimizi dün olduğu gibi bugünde kimse bozamaz” dedi. 

Afyonkarahisar	Belediyesi	
tarafından	Diyarbakır	ve	
Şırnak	Cizre’ye	yaklaşık	
bir	buçuk	ton	lokum	ve	
sucuk	gönderildi.
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Hıdırlık’ı Kent Ormanı’na bağlayan 
Afyonkarahisar Belediyesi şimdi de Kel-
tepe ile Kızılburun arasında doğrudan bir 
ulaşım yolu oluşturmak için kolları sıvadı.

Afyonkarahisar Belediyesi şehir içi 
trafiğini rahatlatacak çok önemli bir pro-
jeyi daha hayata geçiriyor. 

Geçen dönem, yıllardır konuşulan 
Hıdırlık yolunu açarak, Kent Ormanı’na 
bağlayan Belediye, şimdi de Keltepe ile 
Kızılburun arasında doğrudan bir ulaşım 
yolu açmak için çalışmalara başladı. 

Kızılburun mevkiinde geçtiğimiz dö-
nemlerde planlanan ve başlanan çalış-
malar, ‘çok zor  ve masraflı diye’ yarım 
bırakıldı. Belediye bu konuda büyük bir 
kararlılık göstererek çalışmalara yeniden 
başladı. Bu yolun açılmasıyla Kocate-
pe Mezarlığı’ndan şehir içi trafiğine gir-
meden, hem şehir merkezine hem de 
Keltepe’ye ulaşım sağlanacak.  Çavuşbaş, 
Türbe Camii, Bedesten civarı gibi ‘eski 
Afyon’ olarak bilinen bölgenin tamamına 
buradan da gidilebilecek.              

Belediye, Kızılburun mevkiindeki 
yolu, Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı 
ile aynı hizaya getirirken, bölgeye bir de 
şelale yapacak. 

DAĞLARI	

AŞIP	YOLLA
R	

AÇIYORUZ				
						

KELTEPE İLE 

KIZILBURUN 

ARASINDA ULAŞIM 

SAĞLANACAK

ŞEHİRİÇİ TRAFİĞİ DAHA DA 

RAHATLAYACAK

Çalışmalar tamamlandığında, eski Afyon olarak bilinen yukarı mahallelerden şehir 
merkezine girilmeden Keltepe üzerinden Kocatepe Mezarlığı’na ulaşılabilecek.

Afyonkarahisar Belediyesi Turgut Özal Bul-
varı üzerinde yaptığı üst geçidi bağlantı yolları-
nın tamamlanmasından sonra ulaşıma açacak. 

Trafiği rahatlatmak, açılan yollara bu dönem-
de de alternatif köprü ve alt geçitler eklemeyi 
planlayan Afyonkarahisar Belediyesi Turgut 
Özal Bulvarı ile Uydukenti birbirine bağlayacak 
üst geçitte çalışmaları sona getirdi. 

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın se-
çim vaatlerinden olan bu çalışma sayesinde hızla 
gelişen Uydukent bölgesi Turgut Özal Bulvarına  
gidiş-geliş olarak bağlanacak ve sürücülerin şehir 
içine uğramadan Uydukent’e ulaşımını kolaylaş-
tıracak.

ÜST GEÇİT ULAŞIMA AÇILACAK

 Üst geçit, toplam 400 metre uzunluğunda 
15  metre genişliğinde  ve çift şerit olarak yapıldı.
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Afyonkarahisar Belediyesi tara-
fından Zafer Kent Ormanı’nda yapı-
lan Macera Parkı açıldı.

Gençlere ve çocuklara takım ha-
linde çalışabilme, rekabet edebilme, 
özgüven ve cesaret geliştirme, risk 
alabilme ve odaklanma gibi yete-
neklerini geliştirme imkânı sunan 
Macera Parkı, doğa harikası Kent 
Ormanı’nda hizmete girdi.

VAZGEÇİLMEZ	MEKÂN	OLACAK
Türkiye’de sayılı belediyeler ta-

rafından yapılan Macera Parkı, 
Afyonkarahisar’da da halkımızın 
beğenisine sunuldu. Adrenalin tut-
kunlarının vazgeçilmez adresi olacak 
Macera Parkı’nın açılışında çocukla-
rın yanı sıra büyüklerin heyecanı da 
görülmeye değerdi. 

AFYON 
MANZARASINDA HEYECANIN DORUĞUNA ÇIKIN

GÖSTERİLER	BÜYÜK																					
HEYECAN	YARATTI

Bir süre Macera Parkı’nı in-
celeyen davetliler, daha sonra 
Macera Parkı’nın istasyonlarında 
heyecanın doruğuna çıktı. AFAD 
ve AKUT kurtarma ekipleri ile 
Kocatepe Doğa ve Gençlik Spor-
ları Kulüp sporcuları gösterileri ile 
açılışa renk kattı. 

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban,  Macera Parkı’na altyapı ve 
yollarıyla birlikte 2 milyon liraya yakın harcama yaptıklarını söyledi. 

Şehrin stresinden, karmaşasından bir nebze uzaklaşarak, doğa ile uyum içerisinde spor yapma ve 
eğlenmenin tadını çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmez mekânı, Macera Parkı Afyonkarahisar’da açıldı.
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Her geçen gün büyüyen ve gelişen Afyonkarahisar’da 
şehrin ortasında kalan 1. Küçük Sanayi Sitesi’ne yönelik 
olarak Belediye Meclisi önemli bir karar aldı.

Belediye Meclisi Konya Yolu üzerinde şehir merkezi-
ne yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunan ve yapılacak 
düzenlemelerle birlikte yaklaşık 190 bin metrekare alana 
çıkabilecek Hazine’ye ait arazinin küçük sanayi alanına 
dönüştürülmesi ve bölgede imar plan değişikliği yapılması 
hakkındaki teklifi oy birliği ile kabul etti.

1. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 
KONYA YOLUNA TAŞINACAK

Bayraktepe Mezarlığında yapılan 
düzenleme çalışmalarının ardından 
Kocatepe Mezarlığı da baştan sona 
yenilenecek. 2009 yılında sadece 
giriş kapısından ibaret olan Bayrak-
tepe Mezarlığı için Afyonkarahisar 
Belediyesi 2 milyon lirayı aşkın yatı-
rım yaptı. 

Toprak yolları asfaltlanan Bayrak-
tepe Mezarlığında içme suyu yoktu. 
Bölgeye içme suyu hattı döşenir-
ken şu anda neredeyse her köşesi-
ne çeşme yapıldı. Çevre düzenleme 
ve yeşillendirme çalışmaları yapılan 
Bayraktepe Mezarlığı’nın yolları da 
genişletildi. Afyonkarahisar Beledi-
yesi genişletilen bu yollarla birlikte 
yaklaşık 10 bin ton asfaltlama çalış-
ması yaptı. Bayraktepe Mezarlığı’nda 
yapılan bu çalışmaların ardından Ko-
catepe Mezarlığı da baştan sona ye-
nilenecek.

BAYRAKTEPE TAMAM 

SIRA KOCATEPE’DE

 Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı 
Kooperatifi Başkanı Hacı Selami İçyer 

desteklerinden dolayı Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban’a teşekkür etti.

HER	BİRİ	200	METREKARE	500	DÜKKÂN	ÇIKACAK
Konya yolu üzerinde asfalta sıfır Karaaslan Çayırının 

önündeki Hazine arazisi yapılacak düzenlemeyle birlik-
te yaklaşık 190 bin metrekarelik bir büyüklüğe çıkarıla-
cak. Bu bölgede kurulacak yeni sanayi sitesinin, her biri 
200 metrekare olacak şekilde yaklaşık 500 dükkândan 
oluşturulması planlanıyor. Prefabrik  dükkânlar depre-
me dayanıklı olarak imal edilecek.  
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Afyonkarahisar Belediyesi, tari-
he sahip çıkma geleneğini bu dö-
nem de sürdürüyor. Geçen dönem 
Taş Medrese’yi restore ederek ili-
miz kültürüne kazandıran Afyon-
karahisar Belediyesi bu dönem de 
tarihi Bedesten Çarşısı’na sahip 
çıktı. 

1914 tarihinde, Hacı Bekir 
Tiryaki tarafından Fransız mima-
ra ve Ermeni bir ustaya yaptırılan 
Osmanlı yapıtlarından Bedesten 
Çarşısı’nda restorasyon çalışmaları 
sürüyor. Toplam maliyeti 1,5 mil-
yon liraya ulaşan Tarihi Bedesten 
Çarşısı eski ihtişamlı günlerine ka-
vuşacak.

Tarihi Bedesten Çarşısı içinde 
55 dükkân bulunuyor. Burada ge-
nellikle çeyiz ve tuhafiye üzerine 
hizmet veren esnaf, başlayan res-
torasyon çalışmalarından oldukça 
mutlu. Belediye Başkanı Burhanet-
tin Çoban ve çarşı esnafıyla birlikte 
restorasyon çalışmalarını yerinde 
inceleyen Vali Hakan Yusuf Güner; 
“Başınıza talih kuşu konmuş” diye-
rek Afyonkarahisar Belediyesi’nin 
çarşı esnafı için önemli bir hizmete 
imza attığını söyledi. 

Vali Hakan Yusuf Güner ve Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban; restorasyon 
çalışmalarını yerinde inceleyerek esnafın 

beklentilerini dinledi. 

TARİHİ	
ÇARŞIYA	
BELEDİYE	
ELİ

BEDESTEN ÇARŞISI İHTİŞAMLI 
GÜNLERİNE KAVUŞACAK

Afyonkarahisar Belediyesi, bugünkü 
Anıtpark alanında daha önceden bulu-
nan ancak Cumhuriyetin ilk yıllarında 
yıkılması nedeniyle tartışmaları da bera-
berinde getiren Paşa Camii’nin bire bir 
benzerini yapmaya hazırlanıyor. 

Park Hayat Hastanesinin yanına inşa 
edilecek Paşa Camii çevre donatılarıyla 
birlikte 33 bin metrekare alanı kapsıyor. 
Muhteşem bir eseri Afyon’a kazandır-
mayı amaçlayan Belediye, sade fakat 
göze hoş gelen bir eser ortaya koyacak.

MUHTEŞEM 
BİR ESER 
ORTAYA 
ÇIKACAK

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, Şehiriçi Minibüs Yönet-
meliğini günümüz şartlarına göre yeniden düzenledi. 

Trafik Komisyonu üyeleri tarafından altı aylık bir çalışma 
sonucunda düzenlenen yönetmelikte birçok değişiklikle dev-
rim niteliğinde düzenlemeler yapıldı.

	BİRDEN	FAZLA	ALKOLLÜ	YAKALANAN	SÜRÜCÜLER																																	
TAŞIMACILIK	YAPAMAYACAK

Yüz kızartıcı suçu olanlar ve alkollü olarak araç kullanma 
veya hız kurallarını ihlal nedeniyle sürücü belgesine birden 
fazla ehliyetine el konulanlar, ikinci kez aynı suçu yaptığında 

ŞEHİR İÇİ MİNİBÜS YÖNETMELİĞİNDE 

DEVRİM GİBİ KARAR
minibüs taşımacılığına izin verilmeyecek. Yeni başlayan-
larla mevcut şoförlerin; 5 yılda bir hastaneden alınacak 
psikolojik ve bulaşıcı hastalıklar yönünden sağlam oldu-
ğunu gösterir sağlık raporuna sahip olmaları kararlaştı-
rıldı. Ayrıca Belediye, minibüsün çalışması sırasında ak-
saklık, eksiklik, kurallara uymama vb. gibi nedenlerden 
dolayı uygun bulmadığı sürücülerin değiştirilmesini işle-
ticiden talep ettiğinde en geç 7 gün içinde söz konusu 
personel değiştirilecek. 

 Model değişikliği yapacak olanlarda ve yeni araçlar-
da klima zorunluluğu getirilirken, klima çalışır durumda 
olacak. 

KAMERA	ZORUNLULUĞU	GETİRİLDİ
Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra hat sahibi 

tarafından üç ay içerisinde;  Belediyenin ilgili birimi ta-
rafından belirlenecek teknik özelliklerde toplu taşıma hiz-
metleri sırasında araç içi ve araç dışını kayıt altına almak 
için kamera sisteminin kurulmasından, bu kayıtların en 
az 3 ay muhafaza edilmesi için gerekli olan teknik dona-
nımların alınması ve işlerliğin sağlanmasından sorumlu 
olacak. Kamera kayıtlarının vereceği raporlar denetim 
ekiplerinin hazırlayacağı rapor niteliğinde olup kayıtlar 
üzerinden cezalar uygulanabilecek.
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Zafer Kent Ormanı’na çıkan yol 
üzerinde inşa edilecek Kent Müze-
si;  Gözlem Evi, Afyon Maketinden 
oluşan bir kompleks olarak turizme 
kazandırılacak. Bu proje ile birlikte 
içerisinde Afyon Kalesi, Ulu Camii, 
Kent Ormanı, Mevlevi Müzesi gibi 
Afyon’un tarihi ve kültürünün bir 
arada yaşandığı turizm merkezine 
katkı sağlayacak bir gezi alanı oluş-
turulması hedefleniyor. 

YAŞAYAN BİR KENT 
MÜZESİ OLUŞTURULACAK

Afyonkarahisar tarihini ortaya çıkarmak ve gelecek ne-
sillere ışık tutmak için kurulması planlanan Kent Müzesine, 
halkın da katkısını almak amacıyla bir dizi toplantılar devam 
ediyor. Bu toplantılarda, projenin amacı hakkında katılım-
cılara bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Ayfer Örten, 
Afyonkarahisar’ın kültürü ve tarihini yansıtacak olan Kent 
Müzesi  için tüm Afyonkarahisar halkından destek bekledik-
lerini söyledi. 

Tanıtım çalışmalarının yanı sıra müzede sergilenecek 
eserlerde bağış yoluyla toplanmaya başladı. Afyonkarahisar-
lıların büyük ilgi gösterdiği projede, geçmişi yıllar öncesine 
dayanan ve ilimizi anlatan farklı objeler depoda muhafaza 
edilmeye başlandı.

Afyonkarahisar	Belediyesi,	bölgenin	
en	modern	Kent	Müzesini	oluşturmak	

için	çalışmalara	başladı.	

Kent Müzesi, Türkiye’de ilk 
kez uygulanacak bir anlayışla 
kültür kompleksi olarak hizmet 

verecek şekilde tasarlandı.   
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Belediye Şehir Çarşısı arkasında bulunan tescilli 
binayı aslına uygun şekilde restore etmeye başlayan 
Afyonkarahisar Belediyesi, tarihi binayı Kültür ve Sa-
nat Evi olarak halkımızın hizmetine sunacak.

RESTORASYON	ASLINA	UYGUN	OLACAK
Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Ku-

rulundan projesi onaylanan Kültür ve Sanat Evi’nin 
ihalesi de tamamlandı. Bin 54 metrekare alana sahip 
150 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi binada restoras-
yon çalışmaları başladı. 2016 yılı sonuna kadar resto-
rasyonu tamamlanacak  Kültür ve Sanat Evi, ilimize 
gelecek misafirlerin gezip görebilecekleri bir mekân 
olacak. 

SOSYAL	VE	KÜLTÜREL	DOKUYA	KATKI	SAĞLAYACAK
Afyonkarahisar turizmi ve kültürüne kazandırı-

lacak Afyonkarahisar Kültür ve Sanat Evi, kentin 
sosyal ve kültürel dokusuna büyük katkı sağlayacak. 
Kültür ve Sanat Evi’nde kente özgü yöresel ürünlerin 
sergilenebileceği sergi odaları ve toplantı salonu bu-
lunacak.

Belediye Şehir Çarşısı’nın arkasında uzun yıllar Ambar olarak 
kullanılan tarihi bina, Kültür ve Sanat Evi olarak hizmet verecek.

Belediye Meclisinin düzenleme-
siyle Gazi, Nazmi Saatçi, Ali İhsan 
Paşa, Kocatepe, Mareşal Fevzi Çak-
mak, İstiklal ve Esentepe mahallele-
rinde ikamet eden vatandaşlar, artık 
hastanelere kolaylıkla ulaşabilecek. 
Düzenlemeyle Harb İş durağına Fa-
külte hattından 8 minibüs aktarıldı. 
Harb İş hattında bulunan mevcut 28 
minibüs sayısı böylelikle 36’ya çıka-
rıldı. Sayısı 36’ya ulaşan minibüsler 
4 ayrı güzergâhta 9’arlı gruplar ha-
linde söz konusu 7 mahalleden has-
taneye ulaşım sağlayacak.

Alınan karar bölge sakinlerin-
ce büyük bir sevinçle karşılanırken, 
mahalle muhtarları başta Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban olmak 
üzere, Trafik Komisyon Üyelerine 
ve Belediye Meclisi’ne şükranlarını 
sundu.

7 MAHALLEdeN HASTANELERE 

ULAŞIM KOLAYLIĞIAfyonkarahisar	Belediye	Meclisi,	7	değişik	
mahallede	yaşayan	90	bin	vatandaşın	
hastanelere	ulaşımını	kolaylaştıran	
önemli	bir	karara	imza	attı.

Mahalle muhtarları, hastaneye ulaşım konusunda mahalle sakinlerinden büyük bir talep olduğunu dile getirdiler.

Kültür ve Sanat evi
Restore ediliyor
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65 yaş ve üstü vatandaşlar, ücret-
siz ulaşımdan faydalanmak için kim-
lik fotokopisi ve 2 adet fotoğrafla bir-
likte Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne 

müracaat edebilecekler.
Özel halk otobüslerinden ücretsiz 

faydalanmak için şu ana kadar 4 bin 
kişi başvuruda bulundu.

Afyonkarahisar	Belediyesi	65	
yaş	üstü	vatandaşların	özel	halk	

otobüslerinden	ücretsiz	faydalanması	
uygulamasını	başlattı.

Çocukların masal dünyası kahramanlarını yakından tanıyıp büyük ke-
yif alacağı parkta, bir yandan masal evleri yapılırken diğer yandan macera 
ve survivor parkurları ile çocuk oyun gruplarının altyapısı oluşturuluyor.

SABIRSIZLIKLA	BEKLENİYOR
32 bin metrekare alanda muhteşem bir görsellik kazandırılan park,  

içerisinde bulunan kayanın doğallığı korunarak etrafında oluşturulan şe-
lale ve havuzun yapım çalışmaları devam ediyor. Ağaçlandırma ve peyzaj 
çalışması da yapılacak parkta, ailelerin rahatça dolaşabileceği geniş yü-
rüyüş yolları oluşturuldu.  Afyonkarahisar eski Belediye Başkanı Mehmet 
Sami Hancıoğlu’nun adının verileceği Masal Dünyası Parkı şekillenirken  
Mehmet Sami Hancıoğlu Masal Dünyası Parkı açılışı Afyonkarahisar hal-
kı tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. 

MASAL	KAHRAMANLARI	ATÖLYEDE	HAZIRLANIYOR
Dışarıda özel bir firmaya yüksek maliyetlere yaptırmak yerine 

Belediye’nin kendi kurduğu atölyesinde düşük maliyetlerle imal edilen 
masal kahramanları, Afyonkarahisar’da bir ilk olacak. Masal kahraman-
larının modellenmesi, kalıba alınması, tamir ve tadilatlarının yapıldığı 
atölyede 80’in üzerinde 17 farklı gruptan oluşan ürün yer alıyor. Fiber 
malzeme ile yapılan masal kahramanları, hafif ve aynı zamanda da daya-
nıklılığı ile çocukların vazgeçilmez oyun gurubu olacak.

MASAL DÜNYASI 
KAHRAMANLARI 

AFYON’DA
Belediye	Başkanı	Burhanettin	Çoban’ın	seçim	projelerinden	olan	
Masal	Dünyası	Parkı	Uydukent-Yeşilyurt	Mahallesi’nde	şekilleniyor.	

Çocuklar için şehrin en gözde yeri Uydukent’te yapılan Masal Dünyası 
Parkına eski Belediye Başkanlarından Mehmet Sami Hancıoğlu’nun 

ismini veren Afyonkarahisar Belediyesi büyük bir vefa gösterdi. 

  Masal Dünyası parkını renklendirecek masal kahramanları Belediye Park ve 
Bahçeler Müdürlüğünün Devlet Parkı’nda yer alan atölyesinde hazırlanıyor.

Çetinkaya Mahallesi 20 K-1D pafta, 
20 ada 1 parsel ve 43 ada 3 parselin 
bulunduğu alanın sosyo-kültürel alana 
dönüştürülmesine ilişkin imar plan deği-
şikliği Belediye Meclisi’nde oy birliği ile 
kabul edildi.

İSMET	ATTİLA’NIN	İSMİ	VERİLECEK
Öykü Sitesi’nin yanında 44 bin metre-

karesi yeşil alanı bulunan bölgede ayrıca 
8 bin 500 metrekarelik Spor ve Sosyal 
Tesis alanı da yer alacak.

Bölgeye termal su getirerek Jeoter-
mal Kadın ve Erkek Hamamı, Spor Salo-
nu, Afyon Belediyesi Konservatuarı, Er-
kekler Lokali, Şükrü Demirayak Müzesi, 
Konferans ve Tiyatro Salonunun yanında 
bir de Planetaryum ve Bilim Teknoloji 
Merkezi yapılması planlandı.

Tesislerin bulunduğu alana Belediye 
Meclisi’nin uygun görmesi halinde Mali-
ye, Tarım ve Köy İşleri eski Bakanların-
dan İsmet Attila’nın ismi verilecek. 

7’Sİ BİRARADA SELÇUKLU’DA
Belediye	Başkanı	
Burhanettin	Çoban’la	
birlikte	görülmemiş	
yatırımlara	imza	atan	
Afyonkarahisar	Belediyesi	
7	farklı	spor	ve	sosyal	
tesisin	bir	arada	yer	
alacağı	sosyo-kültürel	
ve	spor	alanını	Selçuklu	
Mahallesi’ne	yapmak	için	

kolları	sıvadı.
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Kampanyaya halkımızın destekleriyle 60 bin adet 
Kur’an-ı Kerim’le katılmayı hedefleyen Afyonkarahisar 
Belediyesi, hayatlarında bir kez olsun kutsal kitabımızın 
basılı haline dokunamamış olan Müslüman kardeşlerimi-
zin hasretini gidermeyi amaçlıyor. Kampanyada 60 bin 
adet Kur’an-ı Kerim hedeflediklerini ifade eden Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban,  tüm Afyonkarahisar halkını 
kampanyaya destek olmaya davet etti.

İmkânsızlıklar nedeniyle Kur’an ayetlerini tahta par-
çalarına yazıp ezberleyen, silip yeni ayetleri ezberlemeye 
çalışan hafız kardeşlerimiz Kur’an- ı Kerim ile buluştu-
rulacak. 1 adet Kur’an-ı Kerim bedelinin 12 TL olduğu 
kampanyada, isteyenler dilediği adette Kur’an-ı Kerim 
bağışında bulunabilecek. 

Kampanyaya destek olmak için Afyonkarahisar Müf-
tülüğü tarafından Vakıflar Bankası Afyonkarahisar Ko-
catepe Şubesinde açılan TÜRKİYE DİYANET VAKFI 
IBAN: TR 95 0001 5001 5800 73044485 96 nolu he-
saba para yatırılabilecek.

HAYDİ, AFYON HEDEF 60 BİN ADET KUR’AN-I KERİM

AFYON’DAN DÜNYAYA 
“HEDİYEM KUR’AN” OLSUN

Kampanyanın Diyanet 
İşleri Başkanlığı ile Diyanet 
Vakfı işbirliğinde geçen yıl 
Haziran ayında başlatıldığını 
hatırlatan İl Müftüsü Şükrü 
Kabukçu, kampanyaya ilk 
duyarlılığı gösteren Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban, 
Belediye Meclisi ve Belediye 
çalışanlarına teşekkür etti.

Türkiye	Diyanet	Vakfı	tarafından	başlatılan	“Hediyem	Kur’an	Olsun”	projesine	
destek	olan	Afyonkarahisar	Belediyesi,	kentte	adeta	seferberlik	başlattı.		

 Kampanyaya öncülük eden Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban’ın büyük duyarlılık gösterdiğini 

belirten Vali Hakan Yusuf Güner Başkan Çoban’a destek 
olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade etti.
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Belediye Başkanı Burha-
nettin Çoban’ın “Yeşil 
Afyon” başlığıyla vaa-

dettiği projeler arasında özellikle 
gençlerin büyük ilgi gösterdiği 
Selçuklu Mahallesi kaykay ve pa-
ten pisti hizmete girdi. 

Ağaçlandırma ve peyzaj dü-
zenlemelerinin yanı sıra basketbol 
sahası, oturma alanları ve çocuk 
oyun alanlarının bulunduğu kay-
kay ve paten pistinde tartan pistli 
yürüyüş yolu da yer alıyor. 

10 bin 150 metrekare alan 
üzerine kurulan parkta, ağaç-
landırma çalışmalarında yetiş-
miş ağaçlar kullanıldı. Antalya 
Karayolu üzerindeki ormanlık 
alandan ağaç sökme ve dikme 
makinesiyle sökülen yetişmiş 30 
ağaç, yaklaşık 10 kilometrelik 
mesafeden getirilerek park alanı-
na dikildi. 

Farklı şekillerde 8 rampadan 
oluşan kaykay ve paten pisti 600 
metrekare alana kuruldu. Projeye 
dahil olarak parkın hemen yan 
tarafında oluşturulan basketbol 
sahası da kullanıma hazır hale 
getirildi. 

KAYKAY VE PATEN PİSTİ TAMAM
Afyonkarahisar Belediyesi Su ve Ka-

nalizasyon Müdürlüğü’nce ihale 
edilen Uydukent bölgesi ve yeni 
mahallelerin içme suyu ana hat 
yapım işi tamamlandı. Uydukent 
Bölgesi ve yeni mahallelerden Kü-
çükçobanlı, İsmail, Bayatçık, Eren-
ler ve İnaz (Demirçevre) mahalleri-
ne ana su şebeke hattı döşenerek 
şehir içme suyu vatandaşların kul-
lanımına sunuldu.

Ayrıca Akçin ve Çakır mahallelerine 
de şehir içme suyu şebekesinden 
bağlantılar yapılarak bu mahalle-
lerdeki vatandaşların da şehir şe-
beke suyu alması sağlandı.

KALİTELİ,	SAĞLIKLI	VE	YÖNETMELİKLERE																															
UYGUN	İÇME	SUYU

Özellikle Uydukent bölgesi ve Beledi-
ye sınırları içine alınan edilen yeni 
mahalleler Küçükçobanlı, İsmail, 
Bayatçık, Erenler, Akçin, Çakır 
ve İnaz (Demirçevre) mahallelerin 
içme suyundaki sıkıntıları gideri-
lerek kaliteli, sağlıklı ve yönetme-
liklere uygun su akışı sağlandı. 3 
milyon liraya mâlolan çalışma 
çerçevesinde, toplam 29 bin 17 
metre ana içme suyu şebeke hattı 
döşendi. 

YENİ	MAHALLELERDE	
ALTYAPI	ATAĞI

İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI TAMAMLANDI
Uydukent	Bölgesi	ve	merkeze	bağlanan	yeni	mahallelerde,	içme	suyu	ana	hat	yapım	çalışmaları	

tamamlandı.	29	kilometrelik	içme	suyu	ana	şebeke	hattından	oluşan	çalışmalar	3	milyon	liraya	mâloldu.
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Eğitim programına katılan giri-
şimci adaylar 70 saat eğitim son-
rası desteklerden yararlanabilecek-
ler ve kendi işlerini kurabilecekler. 
Kendi işlerini kuran girişimcilere, 
50 bin lirası hibe, 100 bin lirası 

geri ödemeli olmak üzere top-
lam 150 bin lira destek verilecek. 
Gençler için bu rakamın 250 bin 
lirayı bulabileceğini açıklanırken, 
kadın girişimcilere de ayrıcalık ta-
nınacak.

BELEDİYE-KOSGEB 
İŞBİRLİĞİ

İş	kurmak	isteyenlere	hibe	ve	faizsiz	kredi	imkânı	sağlayan	
‘Uygulamalı	Girişimcilik	Eğitim	Programı’	Belediye	Başkanı	
Burhanettin	Çoban	ile	KOSGEB	İl	Müdürü	Mustafa	Çanakçı	
arasında	imzalanan	protokolle	başlayarak	tamamlandı.	

Bir yandan şehrin kronik sorunlarını çözüme kavuş-
tururken, diğer yandan şehrin gelişimi için yeni atılımlar 
yapan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, semt pa-
zarlarını kapalı hale getireceklerini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından, ilk uygulamanın başladığı 
Fatih Mahallesinde inşaat çalışmaları tamamlandı. Üstü 
kapalı hale getirilen ve zemin iyileştirme çalışmaları 
tamamlanan Fatih Pazaryeri kısa süre içerisinde bölge 
halkının hizmetine açılacak.

4 bin 600 metrekare alanda inşa edilen Fatih Ma-
hallesi kapalı pazaryerinden başlayan çalışmalar Esen-
tepe, Harbiş, Çavuşbaş, Karşıyaka ve Uydukent pazar-
yerleriyle devam edecek. Pazaryerlerinin modernleşme 
hamlesiyle birlikte, sokak aralarında hem esnaf hem de 
vatandaşın yaşadığı sıkıntılar ortadan kalkacak.

FATİH KAPALI PAZARYERİNDE 

Kentin gelişimine milyonlarca liralık yatı-
rımla imza atan ve insan odaklı hizmetle-
re önem veren Belediye Başkanı Burha-

nettin Çoban, engelli bireylerin mutluluklarına ortak 
olmaya devam ediyor.

2010 yılından bu yana geleneksel hale gelen akü-
lü araç dağıtımları, bu yıl da devam etti. 85 adet akü-
lü araç Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen törenle 
sahiplerine dağıtıldı. Böylece son altı yılda dağıtılan 
akülü araç sayısı 497’ye ulaştı. 

BU MUTLULUK ENGEL TANIMAZ

Engelli bireyleri sosyal yaşama katarak Türkiye’ye örnek çalışmalar yapan Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban ‘Engelli Dostu Başkan’ olduğunu bir kez daha gösterdi.  

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri engelli bireyleri tek tek dolaşarak 
hayırlı olsun temennisinde bulundu ve araçların anahtarlarını teslim ettiler. 

Son dağıtılan akülü araçların alımına Afyon’un 
sevilen işadamlarından Ali Çiloğlu’nun kayınva-
lidesi 15 bin lira, Gazi Musa Asma 15 bin lira ve  
Bolvadin’den isminin açıklanmasını istemeyen hayır-
sever bir vatandaş da 5 bin lira ile destekte bulundu. 

“EN	BÜYÜK	PAY	BELEDİYE’NİN”
Törenin açılış konuşmasını yapan Emirdağlılar 

Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYAD) Türki-
ye Temsilcisi Necati Şevik organizasyonun düzenlen-
mesinde en büyük pay sahibinin Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban olduğunu söyledi. Necati Şevik, 
EYAD olarak bundan sonra da her türlü desteği ver-
meye hazır olduklarını kaydetti. 

Kent Konseyi Engelliler Derneği Başkanı Mesut 
Yurt ise Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın en-
gelli bireylerin hayatlarında çığır açtığını ifade etti. 

Engelli bireylerin gözlerinde gördüğü mutluluğun 
hiçbir yatırımla ölçülemeyeceğini aktaran Başkan 
Burhanettin Çoban son altı yılda akülü araç dağıtım-
larını geleneksel hale getirdiklerini ifade etti. 

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNDE

Afyonkarahisar	Belediyesi	tarafından	Fatih	Mahallesinde	
başlatılan	kapalı	pazaryerinde	çalışmalar	tamamlandı.

ÇALIŞMALAR TAMAM
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve Af-
yonkarahisar Belediyesi’nce sağlanan ödeneklerle kentsel sit 
alanında tarihi dokuya uygun sokak sağlıklaştırma çalışması 
yapılacak.

Afyonkarahisar’ın önemli turizm potansiyellerinden biri 
olarak değerlendirilen ve içerisinde Afyonkarahisar Kalesi, 
Mevlevi Türbe Camii, Ulu Camii ve tarihi evlerin yer aldığı 
mahalleler, bu projeyle bambaşka bir görünüme kavuşacak. 

Sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmaları sonucu  
turizm potansiyeli açığa çıkacak bölge, sadece Afyonkarahi-
sarlıların değil, ilimize gelen misafirlerin göz bebeği olacak. 
Bu çalışma öncesi Vali Hakan Yusuf Güner ve Belediye Baş-
kanı Burhanettin Çoban, teknik ekiple birlikte alanda saha 
çalışması yaptı. 

KENTSEL SİT ALANINDA 

SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI

Valilik ve Belediye işbirliğinde yapılacak sokak 
sağlıklaştırma çalışması tarihi dokuyu ortaya çıkaracak

Afyonkarahisar 
Valisi Hakan Yusuf 
Güner ve Belediye 

Başkanı Burhanettin 
Çoban, Sokak 

Sağlıklaştırma ve 
Restorasyon çalışması 

yapılacak Kentsel 
Sit Alanı içerisinde 

kalan mahallelerde 
incelemelerde 

bulundu.

Eskişehir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun 
onayladığı projeye göre, aslına uygun olarak res-
tore edilen Taş Medrese’de geleneksel el sanat-
ları yaşatılıyor. Afyonkarahisar kültürünün yaşa-
tıldığı muhteşem bir merkez haline dönüşen Taş 
Medrese’de bu yolla kültürel mirasa sahip çıkılıyor.

Faaliyette olan bıçak ve kılıç, boynuz tarak, kit-
re bebek, deri aksesuar ve tablo, yemeni, çarık ve 
tespih yapımı kurslarına katılan kursiyerlerin usta 
ellerinde üretilen ürünler Taş Medrese’de hayat 
buluyor. Taş Medrese’de sergilenen Geleneksel el 
sanatları, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Taş Medrese’de; Bıçak Ustası Hüseyin Mert-
türk, Boynuz Tarak Ustası Derya Yarımtepe, Kitre 
Bebek Ustası Emine Şentürk, Yemeni Çarık Usta-
sı Mehmet Kopar, Deri Aksesuar ve Tablo yapım 
Hocası Emine Tokaç ve Türkiye’nin ilk ve tek ba-
yan tespih ustası olan Hatice Uçkun’dan kurs alan 
kursiyerler bir taraftan ev ekonomilerine katkıda 
bulunuyor, diğer taraftan da unutulmaya yüz tut-
muş el sanatlarını yaşatıyorlar.

TARİHİN DERİNLİKLERİNDE 
SANATIN BULUŞMASI

Afyonkarahisar	Belediyesi’nin	ilimize	kazandırdığı	Tarihi	
Taş	Medrese’de	unutulmaya	yüz	tutmuş	geleneksel	el	
sanatları,	düzenlenen	kurslarla	yeniden	yaşatılıyor.

Osmanlı’dan günümüze 
Tarihi İmaret Külliyesi’nde 
bulunan Taş Medrese adeta 
sanat atölyesine dönüştü.
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Neredeyse yılda bir 
kitaptan ayda bir kitaba 
ulaşan yayın sayısı, hal-
kın da büyük beğenisini 
topluyor. 1985 yılından 

2009 yılına kadar 14 
kitap basılırken, son 6 
yılda 26 kitap yayım-
landı.  İlk sayısı 1985 

yılında hazırlanan Belde-
miz dergisi, 2009 yılına 
kadar 56 sayı çıkarken 

son altı yılda 14 sayı 
daha çıkarak 70. sayıya 

ulaştı. Yine ilk sayısı 
1999 yılında hazırlanan 

Taşpınar dergisi ise 
2010 yılına kadar 5 sayı 
çıkarken şu anda 15’inci 

sayıya ulaştı.

Kültürel yayınlarda çığır açan Afyonkarahisar Belediyesi, ilimizin tarihine ışık tutan kitapları okurlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban döneminde basılan yayın sayısı 26’ya, Afyonkarahisar Belediyesi tarihinde ise 40’a ulaştı.

BELEDİYE 

KÜLTÜR 

YAYINLARINDA ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR
2009	yılı	öncesine	kadar	kısıtlı	
takvim	dilimlerinde	çıkan	kültürel	

yayınlar,	Belediye	Başkanı	Burhanettin	
Çoban’la	birlikte	ardı	ardına	

okuyucuyla	buluşmaya	devam	ediyor.	

“Afyonkarahisar’da Ekoturizm” ve “Afyonkarahisar Düğün Adetleri” 
kitaplarının tanıtımı Taş Medrese’de gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan kitaplar peş peşe 
yayınlanırken, artık tek programda iki kitabın imza günü yapılır hale geldi.

Basın Tarihçisi Doç. Dr. Turan Akkoyun tarafından kaleme alınan 

“Afyonkarahisar Basın Tarihi” ve Gazeteci Yazar İbrahim Yüksel 

tarafından hazırlanan “Masumiyet Çağının Çocukları” ile “Amoriumlu 

EZOP” isimli eserler için imza günü Taş Medrese’de yapıldı.
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Türk tiyatro ve sinema tarihinin 
önemli yazar ve senaristlerin-
den merhum Sadık Şendil’in 

unutulmaz eseri ‘Kanlı Nigar’ Belediye 
Şehir Tiyatrosu’nun oyuncuları tarafından 
sahnelendi.

“KANLI NİGAR” BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI İKİ PERDE BOL KAHKAHA

Sanat Yönetmeni Hasan Hüseyin Elmas  

yönetmenliğinde  sahnelenen komedi 

türü oyun, büyük beğeni topladı.

Afyonkarahisar	Belediy
e	Şehir	

Tiyatrosu	yeni	sezona	b
omba	

gibi	girdi.	Yönetmenliğ
ini	Hasan	

Elmas’ın	yaptığı	“KANL
I	NİGAR”	

isimli	oyun,	gönülleri	fe
thetti.

TAM	NOT	ALDILAR
Yaklaşık üç ay süren prova çalışma-

larının ardından yepyeni bir oyunla ti-
yatro severlerin karşısına çıkan Afyon-
karahisar Belediye Şehir Tiyatrosu’nun 
oyuncuları, sahneledikleri komedi türü 
oyunla izleyiciden tam not adı.

HER	SAHNESİ	KAHKAHA	TUFANI
Türk tiyatrosunun beğenilen ör-

neklerinden biri olan “Kanlı Nigar”ı 
sahneye taşıyan Belediye Şehir Tiyat-
rosu oyuncuları müzik ve dans eşliğin-
de devam eden oyunlarıyla eğlendir-
di. Hayatı boyunca acılar çekmiş bir 
kadının yer yer komik, yer yer trajik 
hikâyesinin anlatıldığı oyunda günü-
müze yapılan mizahi göndermeler de 
oldukça ilgi çekti.
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Etkinliklerde coşku oluşturmak, özel-
likle kültür ve eğitimle ilgili programlar-
da çocukların dikkatini çekmek ama-
cıyla hazırlanan “AFİ” isimli maskot, 
kamuoyuna tanıtıldı. Şehrin en önemli 
simgelerinden olan haşhaş bitkisinin, 
mor ve beyaz renklerinden yapılan, baş 
kısmı da haşhaş kapsülüne benzetilen 
maskot büyük beğeni topladı.

Çocukların AFİ’yi çok seveceğine 
inandığını belirten Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban, “Artık Afyonka-
rahisar Belediyemizin de bir maskotu 
oldu. Bu maskotu, Belediyemizin kültü-
rel, sanatsal ve eğitimle ilgili faaliyetle-
rinde kullanılacağız. Belki maçlarda da 
kullanabiliriz. Sonuçta spor da artık şeh-
rin önemli simgelerden biri haline geldi. 
Genel olarak, halkımıza bilgi vereceği-
miz, coşku ve heyecan gerektiren tüm 
etkinliklerde AFİ sahne alacak” dedi. 

“ÇOCUKLAR ONU ÇOK SEVECEK”
Afyonkarahisar	Belediyesi’nin	kültür,	sanat	ve	eğitimle	ilgili	
etkinliklerde	kullanacağı	“AFİ”	isimli	maskot	beğeniye	sunuldu.	

Afyonkarahisar türküleri, 
oyunları, şiirleri, öyküleri, gele-
nek ve görenekleriyle dolu dolu 
Ömer Yarşi  26. konseri, Eski 
Halk Eğitim Merkezi (RAM) 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Et-
kinlikte Ömer Yarşi’nin yanı sıra, 
Yarşi’nin öğrencilerinden Prof. 
Dr. Çağrı Haksöz, Afyonkarahi-
sar Gençlik Merkezi öğrencileri, 
Avukat Nilgün Seçen ve eşi Dr. 
Mustafa Seçen de sahne aldı.          

26. Konserinde Ömer 
Yarşi’nin türkülerine konuklar 
da eşlik etti. Yarşi, program so-
nunda Afyonkarahisar Belediye-
si Kültür ve Sosyal İşler Müdür-
lüğü tarafından hazırlanan kendi 
adını taşıyan kitabın basımında 
destek olan başta Belediye Baş-
kanı Burhanettin Çoban ve eki-
bine teşekkür etti. 

ÖMER YARŞİ ÇEYREK ASIRLIK         
SANAT YAŞAMINI GERİDE BIRAKTI
Afyonkarahisar	Belediyesi	Kültür	ve	Sosyal	İşler	Müdürlüğünce	

düzenlenen	etkinlikte	Kültür	Bakanlığı	Mahalli	Sanatçısı	Ömer	Yarşi,	
26.	Konserini	verirken	sanat	yaşamında	çeyrek	asrı	geride	bıraktı.	

Şehrin en önemli simgelerinden olan haşhaş bitkisinin, 

mor ve beyaz renklerinden yapılan, baş kısmı da haşhaş 

kapsülüne benzetilen maskot büyük beğeni topladı.
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Milli Takımlar Futbol Direktörü Fatih Terim, 
Türkiye’nin en büyük Spor Kompleksini gezdi. Gü-
ral Termal Otel’de düzenlenen bir toplantıya katıl-
mak için ilimize gelen Milli Takımlar Futbol Direk-
törü Fatih Terim, toplantı sonrası  Afyonkarahisar 
Spor Kompleksi’ni gezdi.

Spor Kompleksi ve özellikle stat hakkında yetki-
lilerden bilgi alan Fatih Terim, Afyonkarahisar Spor 
Kompleksini çok beğendiğini, fakat birkaç eksikliğin 
giderilmesiyle daha da güzel görünüme kavuşacağını 
ifade etti. Fatih Terim, kompleksin Afyonkarahisar’a 
kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

MİLLİ	TAKIMLAR	FUTBOL	DİREKTÖRÜ	FATİH	TERİM	SPOR	KOMPLEKSİNDE

FATİH TERİM TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
SPOR KOMPLEKSİNİ GEZDİ

Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf Güner, Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Tortop’un ev 

sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Milli Takımlar Futbol Direktörü Fatih 
Terim ve ekibi bir süre statta incelemelerde bulundu.

“SPOR	KOMPLEKSİ	AFYON	İÇİN	BÜYÜK	ŞANS”
İncelemeleri sırasında Milli Takımlar Futbol 

Direktörü Fatih Terim ile bir süre sohbet eden 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Fatih 
Terim’e 2015 Temmuz ayı içerisinde düzenle-
nen Afyon Summer Futbol Fest 2015 Turnu-
vası hakkında bilgi verdi. Spor Kompleksinin 
Afyonkarahisar için büyük bir şans olduğunu 
söyleyen Fatih Terim, “Bu tür modern statlara 
ihtiyacımız var. İl yöneticilerini böyle güzel bir 
kompleksi Afyonkarahisar’a kazandırdıkları 
için tebrik ederim” diye konuştu.

Fatih Terim,  
Belediye 
Başkanı 

Burhanettin 
Çoban’a başarılı 
çalışmalarının 

devamını diledi.

Fatih Terim ziyaret sonrası, basın mensupları ve 
stad çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi

“SİSTEMİN	ALT	YAPISI	TAMAM”
Sorunların en kısa sürede ilgili birimlere iletil-

mesi amacıyla kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, 
muhtarların taleplerini değerlendirip takip ediyor, 
diğer kurumlarla iletişim kurmalarında yardımcı ola-
rak, isteklerin etkin bir şekilde sonuçlandırılmasın-
da önemli bir görev üstleniyor. Bu sistemle kamu 
hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğinin artırılması 
hedefleniyor.

“MUHTARLARA	HİTAP	EDECEK																																						
BİR	WEB	SİTESİ	GELİŞTİRİLDİ”

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, geliştirilen 
Muhtar Bilgi Sistemi ile muhtarların talep, öneri ve 
şikâyetlerini elektronik ortamda ilgili Belediyeye iletili-
yor. Sistem üzerinden gelen talepler Belediye bünye-
sinde tamamlanıyor. Böylece; muhtarlıklar tarafından 
vatandaşlara sunulan hizmetlere yönelik ihtiyaçların 
elektronik ortamda kesintisiz, hızlı ve sürekli bir şe-
kilde takip edilmesi ve sonuçlandırılması sağlanıyor.

İçişleri Bakanlığı “www.muhtar.gov.tr” internet 
sitesinden her muhtara bir mail adresi oluşturdu. 
Muhtarlar, bu internet sitesi üzerinden taleplerini ile-
tebiliyor. Elektronik ortamda gelen talepler, doğru-
dan sistem üzerinden ilgili birime yönlendiriliyor, di-
ğer yollarla Bakanlığa ulaşan muhtar talepleri de bu 
sisteme kaydediliyor. Belediyemize gelen talepler, 
en geç 15 gün içinde sistem üzerinden cevaplanıyor.  

3’er aylık dönemler sonunda rapor alınırken, 
olumlu ve olumsuz cevap sayısı ile yerine getirileme-
yen taleplerin gerekçesi sisteme işleniyor. İletilen ta-
leplerin sonucu, sistem üzerinden takip edilebileceği 
gibi muhtarların mail adreslerine de gönderiliyor.  

Bu amaç doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından muhtarlara kurumsal e-posta 
adresi oluşturuldu, tüm muhtarlara hitap edecek bir web sitesi geliştirildi. 

Muhtarlık İşleri 
Müdürlüğünce muhtarlar ve 
belediye arasında koordine 
sağlanarak, en kısa sürede 

çözüm yoluna gidiliyor.

MUHTARLIK BİLGİ SİSTEMİ 
HAYATA GEÇTİ
Afyonkarahisar	Belediyesi	Muhtarlık	İşleri	Müdürlüğü	
kanalıyla	muhtarların	belediye	hizmetlerine	ilişkin	

talepleri	ilgili	birimlere	anında	iletiliyor.	
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“AFYON	SPOR	ŞEHRİ	OLACAK”
Türkiye’de bütün kesimlerin spora ve sporcuya des-

tek vermesi gerektiğine işaret eden Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban ise Afyonkarahisar’da da yerel yö-
neticiler olarak sporun gelişmesi adına bir dizi çalış-
malar içerisinde olduklarını ifade etti. Gençleri içinde 
bulunduğu sıkıntılardan kurtarmanın yollarından bir 
tanesinin de spora teşvik etmek olduğunu dile getiren 
Başkan Burhanettin Çoban; “Sayın Valimiz Başkan-
lığında Afyon, bir spor şehri olacak. Biz buna inanı-
yoruz. Afyon’da sporun gelişmesi için gayret eden bir 
yönetim var” diye konuştu. Başkan Burhanettin Ço-
ban; Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri 
Derneği Afyonkarahisar Şubesi yeni hizmet binasının 
hakem camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

“SPOR	KOMPLEKSİ	ÜLKEMİZ	İÇİN	BİR	KAZANÇ”
Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve Tür-

kiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 
(TFFHGD) Genel Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı ise 
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Der-
neği Afyonkarahisar Şubesi’nin Afyonkarahisar’a ka-
zandırılmasında emeği geçen başta Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban’a ve Afyonkarahisar’daki sporse-
verlere teşekkür etti.  

Spor Kompleksini ülkemize kazandıran yöneticile-
re spor adamı olarak teşekkür ettiğini kaydeden Arıcı, 
tesisin ülkemiz için büyük bir kazanç olduğunu söyledi.

Açılış programı, konuşmaların ardından kurdele ke-
simi ve dernek binası içerisinde incelemelerde bulunul-
ması ile sona erdi.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın himayelerinde 
tamamlanan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri 
Derneği Afyonkarahisar Şubesi’nin yeni hizmet binası açıldı.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın destek-
leriyle Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlem-
cileri Derneği Afyonkarahisar Şubesi yeni hizmet 
binasına kavuştu.

Programın açılış konuşmasını TFFHGD Af-
yonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Sarlık, yaptı. 
Sarlık konuşmasında; 1923 yılında kurulan Türkiye 
Futbol Federasyonu bünyesinde önemli bir yapılan-
maya sahip Türk Hakemliği ve Gözlemciliğinin son 
yıllarda dünya hakemliğinde kendinden söz ettirir 
duruma geldiğini ifade etti. 

“BAŞKANIMIZA	MİNNETTARIZ”
Bir ili değerli yapan maddi ve manevi zenginlik-

lerden en önemlisi o ilin sahip olduğu kıymetli yöne-
ticiler olduğuna işaret eden TFFHGD Afyonkarahi-
sar Şube Başkanı Mehmet Sarlık konuşmasına şöyle 
devam etti; “Bir ili öne çıkaran yönetenlerin uyumu 
ve çalışkanlığıdır. Övünerek söyleyebilirim ki Afyon-
karahisar bu yönüyle de eşsiz bir zenginliğe sahiptir. 
Hakemlikte sahadaki işbirliğinde olduğu gibi yöneti-
cilerimizde hep göz göze gelerek ilimizi yönetmek-
tedir. Geleceğimizi planlamakta, yaşayanlarımız için 
katma değer üretmektedirler. Afyonkarahisar’da 
spora destek olmaktan öte futbol başta olmak üzere 
basketbol ve voleybolda Türkiye liglerinde kendin-
den söz ettiren takımlar oluşturmaktadırlar. Sayın 
Belediye Başkanımız Türkiye’nin en geniş alanına 
sahip spor kompleksinin takipçisi olarak yüz akı 
tesislerin tamamlanmasında devletimizin yönetici-
leriyle birlikte pay sahibi olmaktadır. Amatör spor 
desteklenmekte spora ve sporcuya sahip çıkılmakta-
dır. Bunun şuandaki en güzel örneği şubemiz hizmet 
binasıdır. Yıllardır kirada kalarak birikimlerinden olan 
hakemlik camiası Belediye Başkanımız Burhanettin 
Çoban’ın himayesinde bir hizmet binasına, eğitim 
yuvasına kavuşmuştur. Başkanımıza camiamız adı-
na minnettarız. Bu minnettarlığı, bize gösterilen 
vefayı hakem ve gözlemcilerimizle birlikte izninizle 
alkışlamak istiyoruz” dedi.

İl Hakem Kurulu Başkanı Süleyman Güneş ise 
Afyonkarahisar’da sporun gelişmesi adına yoğun 
çaba harcadıklarını kaydederek, kendilerine böyle 
nezih bir ortamı kazandırma adına gösterdiği ilgi 
ve destekten dolayı Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban’a teşekkür etti.

HAKEM	CAMİASI	YENİ	HİZMET	BİNASINA	KAVUŞTU

BAŞKAN ÇOBAN’DAN SPORA 
BİR DESTEK DAHA

Afyonkarahisar’daki yerel yöneticiler ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve 
Gözlemcileri Derneği’nin misafirperverliğinden de söz eden Dr. Abdurrahman 

Arıcı Afyonkarahisar’daki spor kompleksinden övgüyle söz etti.

Uydukent İş Merkezinde yeni eğitim yuvasına kavuşan Afyonkarahisar hakem camiası, 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a desteklerinden dolayı şükranlarını sundu.
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Bölgesel Amatör Lig’de müca-
dele eden Afjet Afyonspor, termal 
turizm bölgesinde bulunan Spor 
Kompleksi’nin tamamlanmasıyla lig 
maçlarını kompleks içerisinde yer alan 
15 bin kişilik statta oynamaya başladı. 

1938 yılında inşaatına başlanan 
eski Atatürk Stadyumu 1940 yılında 
hizmete girerken 76 yıl sonra Afjet 
Afyonspor, kendi evinde yeni bir stat-
ta ilk kez bir konuk takımı ağırlayan 
temsilcimiz oldu. Spor Kompleksin-
deki ilk maçta stadı dolduran binlerce 
sporsever, bu tarihi güne tanıklık et-
menin keyfini yaşadı.

SPOR KOMPLEKSİ AFJET 
AFYONSPOR’A KAPILARINI AÇTI

Karşılaşmayı 7 binin üzerinde sporsever izlerken, taraftarlar 14 Şubat Sevgililer 
Günü’ne rast gelen tatil gününde adeta ‘sevgilisiyle’ buluştu.

TARAFTAR	SEVGİLİYLE	BULUŞTU
Temsilcimiz Ankara DSİ Spor ile karşılaştığı bu 

ilk maçı 1-0 kazandı. Coşkulu seyircisi karşısında 
alınan galibiyetin ardından, taraftarlar da Spor 
Kompleksini çok beğendiklerini ifade ederek, bu 
tesisin ilimize kazandırılmasında büyük emekleri 
olan başta Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-
lu, Afyonkarahisar eski Milletvekili Sait Açba ve 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a teşekkür-
lerini ilettiler.
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Bu sezon mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig 7. 
Grup'ta bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garanti-
leyen  Afjet Afyonspor, lig statüsüne göre 3. Lig'e 
yükselecek 9 takımın belirleneceği play-off müsaba-
kalarında mücadele edecek. 

12 gruptan oluşan Bölgesel Amatör Ligi'nde play off 
müsabakaları iki kademeli olarak oynanacak. İlk ka-
demede, 12 grup birincisi birbirleriyle eşleşecek. Ta-
rafsız bir sahada tek maç eleme usulü ile oynanacak 
bu eşleşmelerde kazanan 6 takım 3. Lig'e yüksele-
cek, kaybeden 6 takım ise ikinci kademe müsabaka-
larında karşılaşacak. Yine tarafsız bir sahada tek maç 

eleme usulü ile oynanacak maçlar sonunda kazanan 
üç takım daha 3. Lig'e çıkarken, kaybeden üç takım 
umutlarını gelecek sezona bırakacak.

Afjet Afyonspor bu statüye göre, play off müsabakaları-
nın ilk kademesinde Bölgesel Amatör Ligi 8. Grubu 
birinci sırada tamamlayacak takımla karşılaşacak. 
Temsilcimiz bu maçı kazanması halinde direkt ola-
rak 3. Lig'e yükselecek. Şayet kaybederse 5. Grup 
birincisi ile 6. Grup birincisinin kaybedeni ile ikinci 
kademede müsabakalarında eşleşecek. Bu ihtimali 
hiç düşünmeyen ekibimiz ilk kademede 3. Lig'e çık-
mayı hedefliyor. 

AFJET AFYONSPOR’DA 
TEK HEDEF 3. LİG

Gelecek	sezon	3.	Lig’de	mücadele	etmeyi	hedefleyen	Afjet	Afyonspor	ilk	engeli	aştı.	Temsilcimiz,	
Bölgesel	Amatör	Lig	7.	Grup’ta	şampiyon	olarak,	play-off	maçlarına	katılmaya	hak	kazandı.	

Erkekler Voleybol 2. Ligi final karşılaşmala-
rında, Gümüşhane Torul, Düzce Belediyespor’u 
geçerek 1. Lig’e çıkmayı garantileyen Belediye-
spor, son maçta Adana Torosu da yendi ve şam-
piyon olarak 1. Lig’e yükseldi.

Erkekler Voleybol 2. Ligi’nde Final Etabı he-
yecanı Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda 
oynanan üçüncü karşılaşmalarla sona erdi. 1. 
Lig’e yükselmeyi ikinci maçlar sonunda garan-
tileyen temsilcimiz, Afyon Belediyespor, grubun 
son maçında Adana Toros BYZ ile karşılaştı. 
Müsabakayı 25-27, 23-25, 25-20 ve 15-25’lik 
setlerle 3-1 kazanan Afyon Belediyespor Erkek-
ler Voleybol 2. Ligi’ni şampiyon olarak tamam-
ladı. Temsilcimizin son maçta yendiği Adana 
Toros BYZ ise ligi 2. sırada tamamlayarak 1. 
Lig’e yükselen diğer takım oldu.

Vali Hakan Yusuf Güner, Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban, İl Genel Meclisi Başkanı 
Salih Sel ve taraftarlar bu şampiyonluk müca-
delesinde takımımızı yalnız bırakmadı. Maç so-
nunda Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve 
takımımız şampiyonluk kupasını; Vali Hakan 
Yusuf Güner ile Voleybol Federasyonu Başkanı 
Özkan Mutlugil’in elinden aldı. Madalya ve kupa 
töreninde takımımızın şampiyonluk sevinci ise 
görülmeye değerdi

	BAŞKAN	ÇOBAN’DAN	TAKIMA	DESTEK
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın gö-

reve geldiği 2009 yılı öncesinde kağıt üzerinde 
kurulu bir kulüp olan Afyon Belediyespor, bün-
yesinde 2013 yılında kurulan Voleybol Takımı, 
üçüncü sezon sonunda 1. Lig’e çıkarak büyük 
bir başarıya imza attı. Temsilcimizin, Düzce 
Belediyespor ile oynadığı karşılaşmayı AFJET 
Afyonspor ve İGM Başkanı Salih Sel ile birlik-
te tribünden izleyerek oyunculara moral veren 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 3-0 ka-
zanılan maç sonrası yöneticileri, teknik ekibi ve 
oyuncuları tebrik etti.

BELEDİYESPOR 1. LİG’DE
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“İNANDIK,	ÇALIŞTIK	VE	BAŞARDIK”
Final müsabakaları dahil olmak 

üzere sezon başından bu yana ta-
kıma destek veren taraftarlara da 
teşekkür eden Başkan Çoban, Af-
yonkarahisar adına tarihi günlerden 
birini yaşadıklarını söyledi. Spora 
yaptıkları yatırımların karşılığını bir 
bir almaya başladıklarını kaydeden 
Başkan Çoban, bütün planlamayı bu 
doğrultuda yaptıklarını  ve karşılığını 
aldıklarını söyledi. 

Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban 2009 senesinden bu tarafa 
Afyonkarahisar’da sporun gelişmesi 
konusunda büyük çaba gösterdiklerini hatırla-
tarak “Kurulduğumuz ilk yıl hem voleybolda, 
hemde basketbolda 3. Lig’den, 2. Lig’e çık-
mıştık. Yine Voleybol ’da 3. Lig’den, 2. Lig’e 
çıkarken şampiyon olmuştuk. Aradan yine iki 
yıl geçti birinci yıl yarı finallerde kaybettik, ama 
ikinci yıl hem yarı finallerde hemde finalde 
üçer maçımızın tamamını alarak Türkiye Şam-
piyonu olduk. Hem ikinci lig, hemde üçüncü 
lig şampiyonluğu Afyon için bir ilkti. İnşallah 
birinci ligde de halkımızın desteği ile yeni başa-
rılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. 
Oyuncularımız yüreklerini ortaya koydular, yıl-
madılar, çekinmediler birçok takımı dize getir-
diler. Bize büyük destek olan başta taraftarımı-
za, Kulüp Başkanımıza, yönetimimize, teknik 
heyetimize, oyuncularımıza bu tarihi başarıla-
rından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

Madalya ve kupa töreninde takımımızın şampiyonluk sevinci ise görülmeye değerdi

YÜREKLERİNİ	ORTAYA	KOYDULAR
Belediyespor’a gönül veren taraftarlara teşekkür eden 

Kulüp Başkanı Abdullah Aydoğan, Başkan Çoban’a ver-
miş oldukları sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşa-
dıklarını kaydetti. Şampiyonlukta emeği geçen teknik 
heyet ve futbolcuları ayrıca tebrik eden Kulüp Başkanı 
Aydoğan, “Teknik heyetimiz, sporcularımız, lokantamız-
daki aşçımızdan, şoförümüze kadar herkes bir ve beraber 
olarak adeta yüreklerini ortaya koydular” dedi. Voleybol 
takımının elde ettiği şampiyonluğunun yanı sıra basketbol 
takımının da başarılara imza atacağına gönülden inandığı-
nı söyleyen Aydoğan; Afjet Afyonspor’u da unutmayarak 
önümüzdeki günlerde yapacakları karşılaşmalarda onlara 
da başarılar diledi.

“BU	BAŞARI	HEPİMİZİN”
Kulüp Başkanı Abdullah Aydoğan 1. Lig’e çıkmanın 

ve bu alanda Afyonkarahisar’da bir ilke imza atmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kendilerini yalnız 
bırakmayan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a te-
şekkür eden Abdullah Aydoğan, “Teknik ekibimizi ve 
oyuncularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Bir 
teşekkürü de sezon başından bu yana her maçta bizi des-
tekleyen taraftarlarımıza etmek istiyorum. Artık Afyon 
Belediyespor 1. Lig’de. Bu başarı hepimizin. Bu başarı 
tüm Afyonkarahisar’ın” diye konuştu.

ŞAMPİYONA	YAKIŞIR	KARŞILAMA
Anıtpark önünde gerçekleşen karşılama töreninde ta-

raftarlar, teknik heyet ve sporcuları adeta bağrına bastı. 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afjet Afyonspor 
Kulüp Başkanı Salih Sel, Belediyespor Kulüp Başkanı 
Abdullah Aydoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye 
Başkan Yardımcıları Ayfer Örten, Ziya Arı ve Sabri De-
mirkapu, Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş, birim mü-
dürleri, belediye personeli ve çok sayıda taraftarın katıldı-
ğı karşılama töreni renkli görüntülere sahne oldu. 

Karşılama töreni, Belediye Başkanı Burhanettin Ço-
ban, yöneticiler ve teknik heyetin şampiyonla hatıra fo-
toğrafı çektirmesi ile sona erdi.
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Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Afyon 
Belediyespor, sezon başından bu yana oynadığı maçlar-
da gösterdiği performansla başarılı takımlar arasındaki 
yerini aldı. 

Ligin bitmesine kısa bir süre kala başarılı ilk 8 ta-
kımın oynayacağı Play-Off Grubu’na katılmasına kesin 
gözüyle bakılan Afyon Belediyespor,  büyük mücadele 

Belediye	Başkanı	Burhanettin	Çoban’ın	sezon	başında	Afyon	Belediyespor	
Basketbol	takımı	için	belirlediği	Play-Off	hedefine	az	bir	süre	kaldı.	

BASKETBOLDA HEDEF PLAY-OFF

veriyor.  Afyonkarahisar’da salon sporlarının büyük önem 
kazandığı bu dönemde taraftarının da desteğini arkasına alan 
Belediyespor, Play-Off maçlarında istediği sonucu alması ha-
linde Spor Toto Basketbol Ligi’ne yükselecek. 

Play-Off Grubu’nda 1.-8., 2.-7., 3.-6. ve 4.-5. takımla 
mücadele edecek. 8 takım arasında oynanacak olan Play-
Off Grubu’nu kazanan 4 takım kendi arasında tek devre lig 
usulüne göre eleme grubuna kalacak. İlk ikiye giren takımlar 
tekrar karşı karşıya gelecek. Şampiyonun belirleneceği bu 
maçı oynayan iki takımda Spor Toto Basketbol Ligi’ne terfi 
edecek. Afyon Belediyespor 8’li Play-Off Grubu’na girmeyi 
garantilemese de gruba girmesi muhtemel takımlar arasında 
yerini alıyor. 
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