
BAŞKANDAN

Beldemiz’in yeni bir sayısında daha siz-

lerle buluştuk. Dergimizin bu sayısında 

Afyonkarahisar’da yaşayan herkesi yakın-

dan ilgilendiren yatırım ve hizmetlerimize 

ilişkin olarak son gerçekleşme ve gelişmeleri bilginize 

sunmak istedik.

Bu sayımızda yer alan Belediyemiz icraatları dışında 

gündemimiz, geçtiğimiz dönemin en önemli gelişme-

si 15 Temmuz Darbe Girişimi oldu. Bu darbe girişimi-

ne kahraman halkımızın gösterdiği büyük direniş ya da 

devrim Beldemiz dergimizin ana konusunu oluşturdu.  

Darbe girişiminin duyulduğu andan itibaren Afyonkara-

hisar meydanlarını dolduran halkımız 27 gün boyunca 

“Demokrasi Nöbetleri” ile iradesini sergiledi. Demokra-

siye, Cumhuriyete ve kendi oylarıyla işbaşına gelmiş Hü-

kümetine sahip çıktı. 27 gün boyunca yaşananları,  darbe 

girişine karşı ortaya koyan halk hareketine ilişkin sosyo-

lojik bir değerlendirmeyi çalışma arkadaşlarımın yaptığı 

röportajda AKÜ Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakül-

tesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karakaş 

yaptı. Röportajı ilgi ile okuyacağınıza inanıyorum. 

Ülkemizin olağanüstü günlerden geçtiği bir dönem-

de yaşadıklarımızın gerçek nedenini bir kez daha öğre-

niyoruz. Ülkemizi parçalayarak bölmek, yönetmek ve yok 

etmek. Üst akla hizmet eden hainler aracılığıyla yapılan 

bu girişimler Gezi Parkı Kalkışması ve 17-25 Aralık 2013 

Operasyonu ile denendi. Demokrasimizi tehdit eden bu 

hain terör grubu başarısız olunca son çırpınışla 15 Tem-

muz Darbe Girişimi’ne kalkıştı. Halkın gücünü hesap-

layamayan hainler tank ve uçaklara karşı direnen Yüce 

Türk Milleti karşısında yenik düştü. İstanbul ve Ankara 

başta olmak üzere sergilenen bu tavırda Millet iradesi-

nin ne kadar değerli olduğu bize ve bütün dünyaya adeta 

haykırıldı. Bazıları tarafından küçümsenen halkın gücü-

nün darbe girişimine karşı devrim yapacak kadar güç-

lü olduğu bir kez daha kanıtlandı. Meydanlarda atılan 

sloganların boşa atılmadığını, yüce değerlerin etrafında 

toplandığımızı gösterdi.  Yeni kuşak insanımız; demokra-

si, Cumhuriyet, Bayrak, Millet, Devlet ve ülkemiz gibi nice 

değerlerin kolay kazanılmadığını gördü.  Bu değerleri ya-

kından tanıdı. Kıymetini anladı. 

Ülkemizin olağanüstü günlerden geçtiği bu dönem-

de Belediyemiz yatırım ve hizmetleri Afyonkarahisar’da 

yaşayan herkese, seçmenlerimize taahhüt ettiğimiz gibi 

şekillenerek devam ediyor. İnşallah bu dönemin sonun-

da seçim beyannamemizde bulunan taahhütlerimizin de 

üzerinde gerçekleşmeler ile huzurunuzda olacağız. Ça-

lışmalarımızın ayrıntılarını dergimizin içeriğinde görür-

ken bilgileneceğinizi umuyorum. 

15 Temmuz’la birlikte başlayan demokrasi nöbeti-

mizle uyanık olmaya devam ederken; siz değerli okuyu-

cularımıza, Afyonkarahisarlılara ve Afyonkarahisar’da ya-

şayan herkese selam ve saygılarımı sunuyorum.  
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Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Baş-

kan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve 

Birim Müdürleri tarafından karşılanan Baş-

bakan Binali Yıldırım’a, Orman ve Su İşleri Bakanı 

Veysel Eroğlu, Başbakan Yardımcıları, Bakanlar ve 

Milletvekilleri eşlik etti. Başkanlığa geçmeden önce 

girişte Beyaz Masa’yı ziyaret eden Başbakan Yıldı-

rım, personelle yakından ilgilenerek çalışmaları 

hakkında bilgi aldı.

Başbakan Yıldırım’dan ziyaret
AK Parti’nin geleneksel hale gelen istişare ve değerlendirme toplantılarına 
katılan Başbakan Binali Yıldırım, Afyonkarahisar Belediyesi’ni ziyaret etti.

ŞEHİT AİLELERİYLE YAKINDAN İLGİLENDİ
Ziyarette ayrıca Başbakan Binali Yıldırım şehit aile-

leriyle de yakından ilgilendi.  Başbakan Yıldırım; 

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetim-

leri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail 

Kumartaşlı’nın yanı sıra  26 Eylül 2016 tarihinde 

Şırnak’ta şehit olan  Jan. Astsubay Çavuş Yunus 

Çiçek’in annesi ve 4 Eylül 2012 tarihinde yine 

Şırnak’ta şehit olan Üsteğmen Sami Çiftçi’nin ba-

bası Mehmet Çiftçi ile bir süre sohbet etti. Yakla-

şık 1 saat süren ziyaretin ardından Başbakan Bi-

nali Yıldırım ve beraberindekiler, Afyonkarahisar 

Belediyesi’nden ayrıldı. 

BAŞKAN’DAN BAŞBAKAN’A BİRİFİNG
Ziyarette Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Baş-

bakan Binali Yıldırım’a Afyonkarahisar Belediyesi’nin 

çalışmalarına ilişkin brifing verdi. Afyonkarahisar 

Belediyesi’nin yaptığı yatırımlar ve yapacağı hiz-

metler hakkında bilgi veren Başkan Burhanettin 

Çoban, ilimizle ilgili taleplerini de sundu.  Belediye 

Başkanı Burhanettin Çoban’ı çalışmalarından dolayı 

tebrik eden Başbakan Yıldırım, başarılı çalışmaları-

nın devamını diledi.
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Kamu İhale Kurumundan karar 

beklenirken karara göre ilgili 

müteahhitle sözleşme yapılacak. 

Bölgede bulunan AFJET hattında ısınma 

başladığı için 2017 Mayıs ayında çalış-

malara başlamayı planlayan Afyonkara-

hisar Belediyesi, yine 2017 yılı başında 

Stadyum Kavşağı’nın ihalesine çıkacak. 

Maliye Kavşağı bittiği anda ise Stadyum 

Kavşağı’ndaki çalışmalar başlayacak. 

Belediyemiz ilimizin en önemli sorunla-

rından biri olan trafik sorununa çözüm 

için 2018 yılında Jandarma Kavşağı ve 

Karayolları kavşağı ile birlikte bu dönem 

içerisinde dört kavşakta battı çıktıyı ha-

yata geçirmeyi hedefliyor.  

BATTI ÇIKTIDA HEDEF 
DÖRT KAVŞAK

Trafik sorununa çözüm üretmek için çalışmalarına devam eden Afyonkarahisar Belediyesi, 
battı çıktı projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Maliye Kavşağına yapılması planlanan 
battı çıktı ile ilgili ihale yapılırken itirazlar nedeniyle ilk kazma, 2017 yılına sarktı.

“BİZ CUMHURİYET MEYDANI’NDAN                                           
TELEFERİK İSTİYORUZ”

Eskişehir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu teleferiğe 

sıcak bakmıyor, asansör yapılması konusunda ısrar-

cı bir tutum sergiliyordu.  Hatırlanacağı üzere geçen 

dönem Afyonkarahisar Belediyesi ulusal gazeteler 

aracılığı ile firmalara “Afyon Kalesi’ne asansör pro-

jesi hazırlayın” çağrısında bulunmuştu.

Çağrı sonucu İtalya, İsviçre ve ülkemizden firmalar, 

asansör maliyetinin 60-65 milyon lirayı bulacağını 

bildirmişti. Yüksek maliyet üzerine teknik ekip Ku-

rula müracaat ederek ilgili durumu iletmiş, kurul 

üyeleri konuyu haklı görerek teleferik projesi ha-

zırlanmasını uygun görmüştü. Projeyi tamamlayan 

Afyonkarahisar Belediyesi Kale’ye ulaşacak teleferik 

istasyonunun Cumhuriyet Meydanı’nda olmasını is-

tiyor. Kurul ise bu teklife karşılık teleferiğin Kale’ye 

Erdal Akar Parkı’ndan ulaşmasını istiyor. 

Teleferik uzmanları ise “dünyanın her yerinde eğer 

teleferik her an ulaşılabilen yerde değilse fazla rağ-

bet görmüyor”  değerlendirmesinde bulunuyor. 

CUMHURİYET MEYDANI PROJESİ NEDEN BEKLİYOR?
Kültür ve Turizm Bakanlığında konunun görüşüldü-

ğünü belirten Belediye Başkanı Burhanettin Çoban; 

“Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünde 

bir toplantı gerçekleştirdik. Genel Müdürlük telefe-

rik yapılsın diye uygun görüşünü Eskişehir’e gön-

dereceklerini bildirdi. Kuruldan karar çıkartabilirsek 

Nisan’da ihale etmeyi, gelecek yıl içerisinde ise te-

leferik projesini bitirmeyi hedefliyoruz. Bu çalışma 

Cumhuriyet Meydanı Projesi içerisine dâhil olacak 

o yüzden proje bekliyor. Ancak bu çalışma çok ba-

sit değil, örneğin bazı direkler kalenin tam tepesi-

nin yanında orada helikopterle çalışma yapılıyor. 

Afyon’da Discovery kanallarına konu olacak güzel-

likte bir teleferik yapacağız” dedi. 

AFYON KALESİ’NE TELEFERİK 
TELEFERİK PROJESİ HAZIR
Geçen dönem asansör yapılması gündeme gelen ancak maliyeti 
nedeniyle vazgeçilen Afyon Kalesi için teleferik projesi hazırlandı.  

Projeyi tamamlayan Afyonkarahisar Belediyesi teleferik 
istasyonunun Cumhuriyet  Meydanı’nda olmasını istiyor
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Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın seçim ön-

cesi vaatlerinden olan Cumhuriyet Mahallesi Spor 

Salonu ve Gençlik Merkezi arsası Orman ve Su İşle-

ri Bakanı Veysel Eroğlu’nun destekleri ile alınmıştı. 

Bu muhteşem tesisi, 2017 yılı Haziran ayında Genç-

lik Hizmetleri Müdürlüğü ile birlikte hizmete alma-

yı hedefleyen Afyonkarahisar Belediyesi, şehrimizi 

yürüyüş yolları, sosyal tesisleri ve spor alanlarıyla 3 

bin kişilik kapalı spor salonuna kavuşturacak. 

TERÖRE RAĞMEN 39 TAKIM KAMP YAPTI
Yine bu dönem içerisinde tamamlanarak hizmete 

giren Spor Kompleksi ülkemizin ender tesislerin-

den bir tanesi olarak hizmet vermeye devam edi-

yor.  Bu yılki yaz kampını ilimizde geçirmek isteyen 

yabancı ülke takımları terör ve 15 Temmuz darbe 

girişimi nedeniyle rezervasyonlarını iptal ettirdi. An-

cak buna rağmen ülkemizin çeşitli liglerinde bulu-

nan 39 takım muhteşem tesiste kamp yaptı.  

SPOR SALONU ve GENÇLİK MERKEZİ 
2017’YE TAMAMLANIYOR
Cumhuriyet Mahallesi’nde yapım çalışmaları devam eden Spor 
Salonu ve Gençlik Merkezi 2017 yılı içerisinde hizmete girecek.

MOTOR SPORLARI TUTKUNLARINA MÜJDE
Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Yunus Tortop ve Be-

lediye Başkanı Burhanettin Çoban arasında imza-

lanan protokol gereği mülkiyeti Maliye Hazinesine 

ait Gençlik Spor Bakanlığına tahsisli Spor Komp-

leksi içerisindeki 163 bin metrekarelik arsa, motor 

sporları pisti yapılmak üzere Belediye’ye devredil-

di. Pistin yapım çalışmalarına başlandı. At yarışla-

rı pisti de Organize Sanayi Bölgesinde bir alana 

yapılacak.   

KAPALI SPOR SALONU NBA STANDARTLARINDA
Afyon tarihinde ilk defa Afyonkarahisar Belediyesi 

tarafından yapılan kapalı spor salonunu ilimize ka-

zandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. NBA standart-

larında yapılan salonun zemini Türkiye’de sadece 

beş ya da altı salonda bulunuyor. Salonda soyunma 

kabinlerinin yanı sıra sporculara özel fitness salonu 

dahi bulunuyor. 
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“YENİ BİR KARAMAN OLMAYACAK”

A fyonkarahisar Belediye Meclisi, ÇİMSA 

bünyesinde faaliyet gösteren Çimento 

Fabrikası’nın, Halımoru köyünde yapılan 

modern fabrikasına taşınacak olması nedeniy-

le Fatih, Eşrefpaşa ve Güvenevler Mahallelerini 

kapsayan bölgede imar plan tadilatına gitti.

TİTİZ BİR çALIŞMA YAPILDI
Yeni bir Karaman Mahallesi oluşmaması için ti-

tizlikle yapılan planlamada 65 bin metrekare 

yeşil alan, 20 bin metrekare eğitim alanı, 3 bin 

metrekare ibadet alanı, 2 bin metrekare  ise 

sağlık alanı ayrıldı. 

YOLLAR GENİŞ TUTULDU
Yolları 25,20 ve 15 metre olacak şekilde ta-

sarlanan bölgede 10 kata kadar yapı yapı-

labilecek. Buradaki yapılarda bahçe çekme 

mesafeleri düzenleneceği için Karaman Ma-

hallesindeki gibi bitişik ve birbirine ek bina-

lar olmayacak. 

ÇİMSA bünyesinde 
faaliyet gösteren 

Çimento 
Fabrikası’nın 

Halımoru köyünde 
yapılan modern 

fabrikasına üç 
ay içerisinde 

taşınması 
bekleniyor. 

ÇİMENTO 
FABRİKASI 
TAŞINIYOR 
Çimento Fabrikası’nın bulunduğu alanda imar plan değişikliğine gidildi. Bölgedeki 
planlamaya göre yeşil alan, sağlık alanı, eğitim alanı ve ibadet alanına kadar 
her şey ayrıntılarıyla düşünüldü. 395 bin metrekare alandaki yapılaşmada yollar 
geniş tutuldu. Buradaki planlamayla ilgili Başkan Çoban net konuştu.

Merhum Başbakanlarımızdan Necmet-

tin Erbakan isminin verildiği İzmir Yolu 

üzerindeki köprülü kavşak için yapılan 

eleştirilere yanıt veren Başkan Burha-

nettin Çoban; köprünün dünden-bu-

güne planlanmadığını, 1993 yılındaki 

imar planlarında olduğunu söyledi. O 

günkü imar planlarında bu köprünün 

genişliğinin 30 metre civarında olduğu-

nu ancak şu anda sadece birinci etabı-

nın yapıldığını dile getiren Başkan Bur-

hanettin Çoban; ‘Zekiler Köprüsü” diye 

adlandırılan köprünün yapılacağından 

Meclis Üyesi M. Şükrü Genelioğlu’nun 

haberinin dahi olmadığının altını çizdi.

ALLAH ŞAHİT Kİ; HABERİ DAHİ YOKTU
Meclis üyesinin hiçbir şekilde köprü ta-

lebinde bulunmadığı söyleyen Başkan 

Çoban; “Allah şahit ki o meclis üyemi-

zin köprünün yapılacağından bile ha-

beri yoktu. Ne bana böyle bir talepte 

bulundular ne de haberi vardı. 50 bin 

nüfus olan bir bölgede onların etkisi 

ne olabilir ki? Onların o bölgeye ya-

pılacağı konutlarda diyelim ki bin kişi 

yaşayacak, ama 48 bin kişi bu köp-

rüden faydalanacak. Afyonkarahisar 

Belediyesi tarihinde ilk defa böyle bir 

köprülü kavşak yaptı. Bundan dolayı 

tebrik edileceği yerde acaba bundan 

‘nasıl vururuz’ gibi bir algı yaratılıyor” 

diye konuştu.  

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban İzmir Yolu üzerinde yer alan Necmettin 
Erbakan Köprülü Kavşağı ile ilgili eleştirilere son noktayı koydu. 

KÖPRÜLÜ KAVŞAK AFYON’A HİZMET EDİYOR

Afyonkarahisar 
Belediyesi 

tarihinde 
ilk defa bir 

köprülü 
kavşak inşaa 
etti. Köprülü 

kavşağın 
sadece köprü 

bölümü için 
6 milyon 

lira harcama 
yapıldı. 
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KÖPRÜYÜ HERKES KULLANIYOR
Başkan Çoban açıklamalarına 
şöyle devam etti: “Bu köprü ne 
için yapıldı? Deniyor.  Bu köprü 
1993 imar planlarında var. Hatta 
imar planlarında bu köprünün 
genişliği 30 metre civarında. Biz 
sadece ilk etabını yani tek girişi-
ni yaptık sadece 15 metresini ta-
mamladık. Aslında bu köprünün 
gidiş geliş 30 metre genişliğinde 
olması gerekir. Bunu yapmak-
la Maliye Kavşağındaki o yükün 
önemli bir bölümünü buraya 
aldık. Selçuklu Mahallesi ciddi 
yapılaşma olan bir mahallemiz. 
Bu köprümüz de bu civara çok 
büyük katkı sağlayacak. Bu köp-
rü için ‘Zekiler Köprüsü’ diyorlar. 
Bana yüzlerce insan telefon açtı 
bu köprü için dua etti. O bölge-
den okullara, mezarlığa, doğu-
ya- batıya kim gidecekse herkes 
o köprüyü kullanıyor. Selçuklu 
Mahallemiz, Afyonumuzun en 
büyük mahallesi olacak. İlerde 
50 bin nüfusa ulaşacak Selçuk-
lu Mahallesi için köprü tek taraflı 
yetmeyecek ikinci tarafı da yapı-
lacak” 

Sıcak asfalt çalışmalarında 7,5 yıl içerisinde rekorlar 

kıran Afyonkarahisar Belediyesi, bu süre zarfın-

da tam 1 milyon ton asfalt serimi gerçekleştirdi.  

7,5 yılda serilen asfaltın son 10 yılda serilen asfaltın 

üç katından fazla olduğu görülürken kayıtlarda 

Eski dönem Belediye Başkanlarımızdan Hay-

rettin Barut döneminde 140 bin ton, Abdullah 

Kaptan döneminde 165 bin ton civarında asfalt 

serildiği görülüyor. Belediye Başkanı Burhanet-

tin Çoban döneminde ise 2016 yılı Ekim ayına 

kadar 1 milyon ton asfalt serildi.  Belediyenin; 

7,5 yılda geçmiş on yılda yapılanın 3 katından 

daha fazla sıcak asfalt serdiği ortaya çıktı. 

Yedi buçuk yılda tam 1 milyon ton asfalt serdik 

SICAK ASFALTTA REKOR KIRDIK
Başkan Çoban:“Hıdırlık yolunu doğaltaş parke 
yapılmasını istemiştim, hata etmişim. Alkol 
alan vatandaşlarımızda bu yolu kullanıyor, 
sürat yapan aşağı uçar düşüncesiyle parke 
yapılmasını istemiştim. Ama yapılan güzel 
yol kullanılmadı. Asfalt yaptık yolumuz artık 

kullanılmaya başladı” diye konuştu.  
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“HIDIRLIK YOLUNDA HATA ETMİŞİM”
Afyonkarahisar Belediyesi Hıdırlık yolunu Keltepe’den 

hem Erkmen tarafına hem de Taçlıdere Öğrenci 

Yurdu’nun arkasından Alparslan Türkeş Köprüsü-

nün arkasına bağlıyor. Sekiz metre genişliğindeki 

yolun tamamlanması ile birlikte vatandaşlar, şehir 

içine girmeden İzmir Yolu tarafından Çavuşbaş, 

Örenbağ, Kanlıca, Ataköy, Harbiş buradan da Kon-

ya yolu üzerine rahat bir şekilde ulaşabilecek. 

“YILLARCA KONUŞULDU, BİZE NASİP OLDU”
Kurtuluş Savaşının kazanıldığı topraklar olan Kocatepe 

yolunun asfaltlanmasının yıllardır konuşulur.   Yıllar-

dır konuşulan bu yolun asfaltlanması Belediye Baş-

kanı Burhanettin Çoban’a nasip oldu. 20 kilometre 

uzunluğundaki yolu hem Şuhut’tan Kocatepe’ye, 

hem de Kocatepe’den Kışlacık Mahallesi’ne kadar 

asfaltlayan Belediye’ye en büyük desteği Orman ve 

Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu verdi.  Güzergâh bo-

yunca asfaltı sermek ekipler için oldukça zor olsa 

da 20 kilometre  uzunluğundaki yolu tamamlamak 

Kocatepe’ye olan rağbeti de arttırdı. 

Afyonkarahisar Belediyesi 2008 yılında 52 milyon 

lira olan bütçe gelirini, bu dönem 250 milyon 

liraya çıkardı.  

Gelirdeki bu tablo Afyonkarahisar Belediyesi’nin ne 

denli çalıştığının göstergesi olarak kayıtlara geçti. 

Afyonkarahisar Belediyesi, 2015 yılında da 185 

milyon liralık gelir rakamına ulaştı. 2008 yılın-

da 17 milyon liralık yatırım yapan Belediye; 17 

milyonluk bu yatırımın 5,5 milyon lirasını İller 

Bankasından alınan borç, diğer 5,5 milyon lira-

sını ise Özel Halk Otobüsü Firması Turex’den 10 

yıllık peşin alınan kira bedeliyle karşıladı. Bu iki 

gelirin çıkartıldığı düşünülürse Afyonkarahisar 

Belediyesi’nin 2008 yılında sadece 7 milyon lira-

lık bir yatırım yaptığı ortaya çıkıyor.

2009 yılında gerçekleşen 17 milyon liralık yatırım 

bütçesiyle  Belediye’yi alan Başkan Burhanettin 

Çoban kendi dönemlerinde adeta rekorlar kıra-

rak yıllık ortalama yatırım miktarını 50 milyon 

liranın altında düşürmedi.

İLLER BANKASI’NA 18 MİLYON BORCUMUZ KALDI
Afyonkarahisar Belediyesi’nin geçmiş dönemlerden 

olan İller Bankasına olan borcu 1 Eylül itibariyle 

18 milyon lira iken bu borcun 2018 yılı sonuna 

doğru tamamen kapatılması hedefleniyor. 

Afyonkarahisar Belediyesi’nin 2009 yılında geçmiş 

dönemlerden 46,5 milyon lirası İller Bankasına, 

2 milyon lirası piyasaya olmak üzere 48,5 milyon 

YATIRIMDA CİDDİ ARTIŞ
Afyonkarahisar Belediyesi,  son 7,5 yılda yatırımda ciddi rakamlara ulaştı.  

lira civarında borcu bulunmaktaydı. 7,5 yılda İl-

ler Bankasına 50 milyon lira borç ödendi.  

“EN AZ GAYRİMENKUL SATIŞI BU DÖNEMDİR”
Afyonkarahisar Belediyesi sahip olduğu gayrimen-

kullerin satış oranı bakımından en az satışın ya-

pıldığı dönemi yaşıyor. 

Belediye bu dönem gayrimenkul satışı yaptığı gibi 

birçok gayrimenkulü de bünyesine kazandırma-

yı bildi.  Belediye bu döneme kadar hiç bir kona-

ğı yokken, bugün tam altı adet konağa sahip. 10 

binlerce metrekare vatandaşın elinde bulunan 

yeşil alan, yol gibi benzeri yerleri satın alan Bele-

diye, bu süre zarfında gayrimenkul satışı da yap-

tı, ancak en çok gayrimenkul satışının yapıldığı 

dönem Belediye eski Başkanlarımızdan Hayret-

tin Barut döneminde oldu. Sadece o dönem 880 

bağımsız bölümün satıldığı ortaya çıkarken bun-

lardan 1. Şehir Çarşısı’nın ise sadece tek parça 

göründüğü Belediye Başkanı Burhanettin Çoban 

tarafından açıklandı.
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Afyonkarahisar’da yaşanabilecek su kesintilerine 

son vermek için bir dizi tedbirler alındı. Yapılan ila-

ve depolar sayesinde ana şebekede 24 saati aşma-

yan arızalar sırasında şehir, su kesintilerinden artık 

etkilenmeyecek.

RAMAZAN AYINDA İKİ KEZ ARIZA OLDU,                 
ŞEHRİMİZ ETKİLENMEDİ

Bu çalışmada Akdeğirmen Barajı’ndan yeni çelik 

boru hattı döşendi. 2015 yılı sonuna kadar 11 bin 

metreküp su deposu bulunurken şu anda 25 bin 

tonluk ilave depolarımız tamamlandı.  Böylelikle 36 

bin metreküplük depo kapasitesine ulaşılırken şeh-

re içme suyu sağlayan ana şebekede oluşabilecek 

herhangi bir arızada, 24 saat içerisinde bu arızanın 

giderilmesi halinde artık şehrimiz susuz kalmaya-

cak. Ramazan ayı süresince ana şebekede iki ayrı 

su patlaması olurken, şehir merkezinde içme suyu 

kesintisi yaşanmadı.

2015 yılı sonuna kadar 11 bin metreküplük su deposu 
kapasitesine sahip Afyonkarahisar Belediyesi 25 bin 
metreküplük ilave depolarının yapımını tamamladı.

Ana şebeke arızasının 24 saat içerisinde giderilmesi 
durumunda artık su kesintisi hissedilmeyecek. 

SU KESİNTİLERİNDEN ETKİLENMİYORUZ

KADINANA çEŞMELERİNİ ÜçE KATLADIK
Başkan Burhanettin Çoban 

dönemiyle Kadınana Suyu’nun 

verildiği çeşme sayısı üçe kat-

landı.  Ambar Yolundaki Kadı-

nana Çeşmesinin önünde ‘Ka-

dınana Çeşmesi’ yazıyor ancak 

bu çeşmeden şehir suyu akı-

yordu. Bu bölgeye Kadınana 

Suyu’nu getirmekle kalmayan 

Afyonkarahisar Belediyesi,  

Yeşil Camii, Cumhuriyet Mey-

danı, Yeşilyol, Yonca Altı Ca-

mii ve Ambaryolu’na Kadınana 

Suyu’nu ulaştırdı.

Afyonkarahisar Belediyesi ön ödemeli (akıllı) su sa-

yacı uygulamasını başlattı. Belediye Meclisi ka-

rarına göre 2016 yılında yeni yapı ruhsatı alan 

meskenlerin su aboneliğinde ön ödemeli (akıllı) 

su sayacı kullanılacak. Yeni uygulama ile faiz, 

fatura ve sıra bekleme derdi ortadan kalkacağı 

gibi özellikle ev sahipleri ile kiracılar arasında 

yaşanan olumsuzluklar sona erecek. Kiracıla-

rın su parası ödemeden mülkü terk etmelerinin 

önüne geçilecek. Uygulama ile sayaç okuma ve 

faturalandırma sistemi ortadan kaldırılırken, ha-

talı okuma son bulacak. 

İSTEYEN ÖN ÖDEMELİ SAYACA GEçECEK
İsteyen su abonesi de sadece sayaç bedeli karşılığında 

mekanik su sayaçlarını ön ödemeli (akıllı) su sayaç-

larla değiştirebilecek. Kartına istediği miktarda su 

yüklemesi yapabilen aboneler, kullanım süresince 

sayaçta ne kadar su kaldığını da görebilecek. Sa-

yaçlarda yüklü su kalmazsa içerisindeki yedek kredi 

kullanılabilecek. Mesai saatleri dışı, hafta sonu, dini 

ve resmi bayramlarda saatte yüklü su kalmazsa su 

kesilmeyecek. Ayrıca Belediye’de bulunan kiosk (su 

yükleme) cihazı ile de 16:30 - 09:00 saatleri arasın-

da avans su yüklemesi yapılabilecek.

ÖN ÖDEMELİ SAYAç KULLANANA YÜZDE 5 İNDİRİM
Ön ödemeli (akıllı) sayaçları kullanan abonelerin su 

ücreti de indirimli olacak. Aboneler, 2016 ücret 

tarifesine göre ön ödemeli (akıllı) su sayaçlar-

la kullandıkları suyun bedelini yüzde 5 indirimli 

ödeyecek. 

Türkiye’de bu sisteme geçen diğer belediyeler-

le kıyaslandığında aynı tip ve teknik özellikteki 

sayaçlara göre en ucuz fiyata takılan sayaçlar, 

Belediyemizden KDV dâhil  205 liraya temin edi-

lecek. Ayrıca yeni aboneler ile eski sayacını ön 

ödemeli (akıllı) su sayacıyla değiştiren aboneler-

den sayaç sökme-takma ücreti alınmayacak.

SU SAYAÇLARINDA

YENİ DÖNEM Ön ödemeli
(Akıllı)                    

su sayacı
uygulaması 

başladı
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Afyonkarahisar Belediyesi, şehrin birçok nok-

tasından gelen yağmursuyu ve kanalizas-

yon hatlarının kesişip atık suların deşarj 

edildiği Jandarma kavşağında bulunan 

hattın, artan yoğunluğu kaldırmaması üze-

rine, Afyonkarahisar tarihinde görülmemiş 

kanalizasyon yatırımına başladı.

Özellikle İnönü Caddesi, 1. Küçük Sanayi Si-

tesi ve bazı yollarda taşmalara neden olan 

sorunu, büyük ölçüde çözmeyi planlayan 

Afyonkarahisar Belediyesi, yapımına başla-

nan Atatürk Caddesi Kanalizasyon ve Yağ-

mursuyu Kollektör Hattı ile yeni bir kesişim 

ve deşarj noktası oluşturuyor. Daha önce 

Jandarma Kavşağı’nda kesişip deşarj edi-

len mevcut yağmursuyu ve kanalizasyon 

hatları, artık Atatürk Caddesi Kanalizasyon 

ve Yağmursuyu Kollektör Hattı’na bağlana-

cak ve buradan boşaltım sağlanacak.

Jandarma Kavşağı’ndan Atatürk Caddesine 

uzanan 2,360 metrelik bu yeni hatta çapla-

rı 2,2 metreyi bulan içerisinden bir otomo-

bilin rahatlıkla geçebileceği yağmursuyu 

kollektör hattı döşenecek. Bu denli büyük 

çaplı borular sayesinde, hatta gelen yağ-

mursuyu ve kanalizasyon suları, artık çok 

daha rahat boşaltılacak ve geçmişte yaşa-

nan taşmalar sona erecek. Afyonkarahisar 

Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlü-

ğünce ihale edilen işe göre, ayrıca; 3.794 

metre kanalizasyon kollektör hattı ile be-

raber 64 adet muayene bacası ve 130 adet 

yağmur suyu ızgarası yapılacak.

BELEDİYE’DEN TARİHİ BİR YATIRIM DAHA
ATATÜRK CADDESİ’NE KANALİZASYON 
VE YAĞMURSUYU KOLLEKTÖR HATTI

A fyonkarahisar Belediyesi Sel-

çuklu Mahallemizde sürpriz 

bir bölgede 70 bin metrekare 

alan üzerine son derece modern ve 

tüm kesimlere hitap edebilecek parkı 

Afyonkarahisar’a kazandıracak. Sel-

çuklu Mahallemizin hudutları içerisin-

de ve Necmettin Erbakan Köprüsü’nün 

etrafında bulunacak park ilimizin tüm 

semtlerine hitap edecek. 

SELçUKLU MAHALLESİ’NE VEYSEL EROĞLU PARKI 

ADINA YAKIŞIR PARK OLACAK

Afyonkarahisar 
Belediyesi, Selçuklu 
Mahallesi’nde 70 bin 

metrekarelik alan 
üzerine müthiş bir park 
yapmaya hazırlanıyor. 

Parka Orman ve 
Su İşleri Bakanımız 

Veysel Eroğlu’nun ismi 
verilecek. 



Afyonkarahisar Belediyesi tarafından ilimizin abi-

de şahsiyetlerinden Mevlana’nın Torunu Sultan 

Divani Hazretlerini Anma ve Şifalı Aşure Günü 

etkinlikleri Mevlevi Türbe Camii’nde aşure ikra-

mıyla devam etti. Bu yıl Mevlevi Türbe Camii’nde 

hazırlanan aşure kazanlarında ‘TEK BAYRAK; 

TEK MİLLET, TEK VATAN, TEK DEVLET, temasıy-

la TÜRKİYE işlendi.

Cuma Namazı’nın kılınmasının ardından Afyonkara-

hisar Belediyesi’nin Mehteran Takımı  Gösterisi  

etkinliklere renk kattı. Mevlevihane Müze Müdü-

rü Hasan Özpunar’ın Aşure geleneği ile ilgili kısa 

bir bilgi vermesinin ardından açılış konuşmasını 

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban yaptı. Şifalı 

aşure geleneğinin yaklaşık 600 yıldır hiç ara ver-

meksizin devam ettiğini söyleyen Başkan Burha-

nettin Çoban, Afyonkarahisar Mevlevihanesi’nin 

dünyada Konya’dan sonra ikinci önemli Mevlevi-

hane olduğunu ifade etti.

Konuşmasında;  başta Kerbela Şehitleri olmak üze-

re Kurtuluş Savaşı’nda ülkemizin düşman işga-

linden kurtulması terör bölgelerinde ülkemizin 

selameti ve 15 Temmuz’da ülkemizin bölünmez 

bütünlüğü için demokrasi için vatanımız için 

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Sultan Divani Mehmet Semai Hazretlerini 
Anma ve Şifalı Aşure Günü etkinliklerinde hainlere inat, 

“TEK BAYRAK; TEK MİLLET, TEK VATAN, TEK DEVLET” mesajı verildi.

ŞİFALI AŞUREYE BÜYÜK İLGİ
Mevlevi Türbe Camii, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen Sultan Divani Hazretlerini 
Anma ve Şifalı Aşure Günü nedeniyle tarihi günlerinden birini daha yaşadı.   Binlerce vatandaş, 40 

hatimli 40 kazanda pişirilerek hazırlanan şifalı aşureden yiyebilmek için Mevlevi Camii’ne akın etti.

mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmetle anan 

Başkan Burhanettin Çoban, gazilerimize ve aile-

lerine de Yüce Allah’tan sağlık ve afiyetler diledi. 

Yaklaşık 600 yıldır 40 kazanda pişirilen, başında 40 

hafızımızın okuduğu hatimle daha da bereketli 

hale gelen aşure geleneğini devam ettirmenin 

mutluluğunu yaşadıklarına dikkat çeken Başkan 

Burhanettin Çoban;  “Bulunduğumuz bölge 500 

yıl boyunca Müslüman Türklerle Hristiyan Erme-

nilerin yaşadığı bir mahalle. Bu aşure geleneği 

sadece Müslüman Türk kardeşlerimizin değil, 

aynı zamanda burada yaşayan Ermenilerinde 

bizzat kuyruğa girerek şifasına inandığı bir ge-

leneğimiz” dedi. Afyonkarahisarlı hayırseverlere 

ve kazan sahiplerine geleneğin devam etmesi 

konusunda verdikleri destekten dolayı teşekkür 

eden Başkan Burhanettin Çoban, ‘Dünya devam 

ettikçe bu güzel geleneğimiz devam edecektir.” 

diye konuştu.

Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım ise ilk kez ka-

tıldığı Şifalı Aşure günlerinin ilimize ve ülkemi-

ze bolluk ve bereket getirmesi temennisinde 

bulundu.Vali Aziz Yıldırım geleneğin yaşatıl-

masında başta Belediye Başkanı Burhanettin 

Çoban, ekibi ve hayırsever kazan sahiplerini 

tebrik etti. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafın-

dan aşure duasının okumasının ardından et-

kinliğe katılan davetliler ve vatandaşlara şifalı 

aşure ikram edildi. Mevlevi Camii’nin yanı sıra 

şehrin birçok noktasında şifalı aşure dağıtımı 

yapılarak çok sayıda insanın şifalı aşureden 

nasiplenmesi sağlandı.  
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KASAPLAR çARŞISININ çEVRESİ DEĞİŞECEK, 
KADINLAR PAZARI YIKILIP YENİDEN YAPILACAK

Kadınlar Pazarı ve Kasaplar Çarşısında gelinen son 

aşamada ise bölge esnafıyla yapılan toplantılarda 

görüşmeler olumlu tamamlandı. Kasaplar Çarşı-

sı ile ilgili hazırlanan proje, Kurul engeline takıldı.  

Belediye burayla ilgili projeyi hazırlamış çarşıyı ta-

mamen yıkıp altına otopark üstüne yeni bir çarşı 

yapacaktı. Belediyemiz bu konuda Eskişehir Kültür 

Varlıkları Koruma Kurulu’na başvuruda bulundu. 

BEDESTEN 
AFYON TARİHİNDE BİR İLK

Bedesten restorasyonu Afyon tarihinde bir ilk. Şöyle ki; Bedesten Çarşısı, esnafı 
faaliyet gösterirken restorasyonu tamamen Afyonkarahisar Belediyesi tarafından 

dokuz ay gibi kısa bir sürede tamamlanan tek yapı olarak biliniyor.  
Kurul yerinde incelemeye geldi ve tescili olmayan 

beş binayı daha tescilledi. Bu gelişmeler sonrası 

Belediye’nin Kasaplar Çarşısındaki dükkânları yıkıp 

yeniden yapma imkânı kalmadı. Afyonkarahisar Be-

lediyesi, Bedesten Çarşısında olduğu gibi Kasaplar 

Çarşısında da dükkânların çevresini değiştirecek ve 

üstünü kapalı hale getirecek bir projeyi hazırlatıyor.  

Kadınlar Pazarı ise yıkılıp yeniden yapılacak.  Çar-

şıda tescilli yapı olmadığı için Kadınlar Pazarında 

herhangi bir sıkıntıyla karşılaşılmayacak. 

BEDESTENE NELER YAPILDI?
-İç ve dış dükkanların doğramaları yenilen-

di, eskiyen demir kepenkleri sökülerek 

yerine otomatik ahşap görünümlü ke-

penkler takıldı.

- Dış dükkanların taşıyıcı sistemleri yenile-

nirken, üst kattaki pencere ve demir par-

maklıklar tamamen değiştirildi.

- Daha önce açıkta olan ve büyük tehlike arz 

eden elektrik sistemi yer altına alınarak 

günümüz şartlarına uygun revize edildi.

- Esnafın internet ihtiyacı için fiber internet 

hattı çekildi.

- Kırılan ve çürüyen sütun başlıkları ile kai-

deleri tamamlandı.

- Zemin taşları tek tek sökülerek numara-

landıktan sonra zemini düzeltilip aynı 

yerlerine yerleştirildi.

- Çatı sistemi tamamen yenilendi ve koridor 

alanlarındaki ışıklık camları değiştirildi. 

- Dış dükkânların bina kotları projeye uygun 

olarak aynı seviyeye çekildi, böylelikle ta-

rihi yapının beden duvarları açığa çıkar-

tıldı. 

Kadınlar Pazarına ilişkin yapılmış 
projeden bir görünüm

Bedestenin restore edilmiş haliyle üstten görünümü
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AFJET VE UYDUKENT BAKANIMIZIN HEDİYESİ
Bakan İsmet Attila’nın Afyonkarahisar’a kazan-

dırdığı milyonlarca metrekarelik araziler ka-

munun hizmetinde kullanılırken unutulmaz 

hizmetleri de herkes tarafından biliniyor. İli-

mize böylesi değer vermiş ve hizmet etmiş 

Bakan Attila’nın ismine yakışır tesis yapma-

nın gayreti içerisinde olan Afyonkarahisar 

Belediyesi, isminin yaşatılacağı muhteşem 

bir eseri hayata geçirmeye hazırlanıyor. 

İçerisinde 525 kişilik bir tiyatro salonu, Be-

lediye Konservatuvarı, sosyal tesisler, 

termal tesisler olan bir kültür merkezini 

ilimize kazandırmayı hedefleyen Beledi-

yemiz bu tesisi 15 bin metrekarelik Maki-

na İkmal Müdürlüğü’nün bulunduğu ara-

ziye yapacak. Ses, ışık sahne sistemleriyle 

modern bir tiyatro salonunda ne varsa bu 

tesis de aynı sistemlerle mükemmel bir 

şekilde tamamlanacak. 

İSMET ATTİLA 
Maliye, Tarım ve Köy İşleri eski Bakanlarından İsmet Attila’nın isminin verileceği 

Kültür Merkezi, Afyonkarahisar’da yine ilklerin arasında yerini alacak. TERMAL TESİSLER BİLE OLACAK
Merkeze bir de termal tesis yapılması hedefleniyor. 

Termal tesis sadece bir termal tesisten ibaret ol-

mayacak. Tesislere gelenler sadece termalden 

yararlanmayacak. İçerisinde; termal hamam, 

Türk Hamamı, fitness salonu, güzellik merkezi, 

bayan ve erkek kuaför salonları olacak. Tesiste 

maddi imkânsızlık nedeniyle termale gidemeyen 

kadın ve erkekler için iki ayrı termal hamam üc-

retsiz hizmet verecek.

BELEDİYE KONSERVATUVARI DA İSMET ATTİLA 
KÜLTÜR MERKEZİ’NDE

İsmet Attila Kültür Merkezi’nde Afyonkarahisar Be-

lediyesi Konservatuvarı da hizmet verecek. Halk 

Müziği, Sanat Müziği ve müzik eğitimi verilecek 

İtfaiye ve Makina İkmal 

Müdürlüğü sahasının bulunduğu 

alana yapılacak İsmet Attila 

Kültür Merkezi, içerisinde çok 

sayıda tesisi barındırmasından 

dolayı Türkiye’nin sayılı kültür 

merkezleri arasında yerini 

alacak. Komplekse ismi verilen 

Maliye eski Bakanı İsmet 

Attila’ya proje sunumu yapıldı. 

Projeye hayran kalan Bakan 

Attila, “Onur duydum” dedi.

KÜLTÜR MERKEZİ’NDE YOK YOK

tesiste en az 10 eğitim odası, üç büyük salon ve 

5-6 derslik olacak. Konservatuvarda musiki ile 

ilgili tüm çalışmalar yapılabilecek. Etrafında ka-

feterya ve sergi alanları da hizmet verecek. 

İsmet Attila Kültür Merkezi’nin ihalesi 2017 yılının 

Ocak ayında yapılacak. Nisan ya da Mayıs ayında 

inşaatına başlanacak eserin 2018 yılı sonunda 

bitirilmesi hedefleniyor. 



26 27

20
16

 SA
YI 

71
2016 SAYI 71

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerle-

rinin darbe kalkışmasını protesto eden binlerce 

Afyonkarahisarlı 27 gün boyunca ellerinde Türk 

Bayrağı ile demokrasi ve hükümete sahip çıka-

rak, demokrasi nöbeti tuttu. 

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI
Zafer Müzesi önünde toplanan vatandaşlar, dar-

be girişimine karşı tek ses oldu. Ellerinde Türk 

Bayrağı ile sokaklara çıkan vatandaşlar tekbir ve 

dualarla meydanlara akın etti. Afyonkarahisar 

Belediyesi’nin kumanya ve su ikram ettiği mey-

danda binlerce Türk Bayrağı da dağıtıldı. 

“YENİ TÜRKİYE TANKLARLA DEĞİL,                                       
HALKIN İRADESİ İLE YÜKSELECEKTİR”

Darbe girişiminin kabullenilemez olduğunu ifade 

eden Belediye Başkanı Burhanettin Çoban yurt 

genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’ın da mil-

li iradeye sahip çıktığını ifade etti. Başkan Ço-

ban darbe girişimi sonrası yaptığı açıklamada; 

“15 Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçı Terör 

Örgütü’nün, güdümündeki cuntacı bir grup ül-

DEMOKRASİYE 
BİNLERLE SAHİP ÇIKTIK
Afyonkarahisarlılar, askeri darbe girişimine meydanları doldurarak tepki gösterdi.

kemizi karanlığa çekmeye çalışmıştır. Yüce 

Türk Milleti tüm refleksleriyle bu terör örgütüne 

topyekûn gerekli cevabı vermiştir. 

Bu alçak darbe girişimi sırasında hem ordumuzun, 

hem emniyet güçlerimizin, hem de yüce mille-

timizin gösterdiği dirençle şer odaklarının planı 

bozulmuş ve karanlık emellerine ulaşamamış-

lardır. Darbe girişimi bizlere bir kere daha gös-

termiştir ki “Yeni Türkiye” tanklarla değil, halkın 

iradesiyle yükselecektir. Milletimiz o kara günde 

demokrasiye, özgürlüklere ve Cumhuriyete sa-

hip çıkmıştır. Bu sırada hiçbir parti, din ya da 

meşrep ayrımı gözetmeden topyekûn hareket 

eden Milletimiz, darbecileri inlerinden çıktıkla-

rına pişman eden şanlı bir duruş sergilemiştir. 

Yüce milletimizin iradesine karşı düzenlenen, 

demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 

bu girişimi şiddet ve nefretle kınıyoruz.

15 Temmuz günü yaşanan darbe girişimi sırasında 

demokrasi şehidi olarak toprağa düşen kahra-

manlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır 

ve başsağlığı, aynı gece kendini tankların, mer-

milerin önüne atarak yaralanan gazilerimize şi-

falar diliyorum” dedi. 

Zafer Müzesi önünde toplanan 
vatandaşlar, 27 gün boyunca 
darbe girişimine karşı tek ses 
oldu. Ellerinde Türk Bayrağı 
ile çocuğu, genci, yaşlısı, 

engelli bireyi, kadını tekbir ve 
dualarla meydanlara akın etti.
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Prof. Dr. Mehmet Karakaş Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görevini 
sürdürüyor. Sosyoloji Profesörü.  Türk Ulusçu-
luğunun İnşası, Küreselleşme ve Türk Kimli-
ği ve son olarak Modernlik, Küreselleşme ve 
Türkiye’nin Kimlikler Evreni isimli üç kitabıyla 
yakından tanınıyor. Beldemiz Dergisi olarak 
bu sayımızın ana konusu 15 Temmuz Darbe Gi-
rişimi. Bazıları tarafından ihanet darbesi ola-
rak da adlandırılan başarısız darbe girişimine 
karşı Türk Halkı 240 şehit ve 2 bini aşkın gazi 
vererek top yekûn zafer kazandı. Üst akla hiz-
met etmek isteyen ihanet şebekesi çökertildi. 
15 Temmuz günü Demokrasi ve Şehitler Günü 
olarak tarihe geçti.
Dergimizin içeriğinde özellikle siyasilerimi-
zin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açık-
lamalarına yer verdik. Şimdi bir başka açıdan 
sosyoloji bilimi açısından ihanet darbesini ve 
15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Bayramı’na 
dönüşen halk iradesinin ayrıntılarını Prof. Dr. 
Mehmet Karakaş ile konuştuk. 

- Türkiye’nin darbeler tarihinde çeşitli adlarla 
adlandırılabilecek darbe ya da darbe girişimi 
yaşandı. Bunların bazılarına şahitlik ettiniz. 
Son yaşadığımız 15 Temmuz ihanet darbesine 
kadar tarihsel seyir hakkında bilgi verir misi-
niz? Ve tabi ki 15 Temmuz ihanet darbesini 
bize tahlil eder misiniz? O gece Türk Toplumu 
ne yaşadı?

- M. Karakaş: Maalesef darbe, siyasi tarihimizde 

bir gelenek haline gelmiş bir olgu. Kırk sekiz yıllık 

yaşamımda iki darbe (12 Eylül ve 28 Şubat) bir muh-

tıra (27 Nisan), Gezi Kalkışması ve 17-25 Aralık Ope-

rasyonu ve bir 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni gördüm 

ve yaşadım. Çok partili siyasi tarihimizin neredeyse 

her 10 yılında bir gerçekleştirilen darbeler ve muhtı-

ralar, demokratik sistemin gelişmesini ve devamını 

sağlayan ‘milli iradeyi’ yok ederek demokratik süre-

cin kesintiye uğramasına neden olmuş ve bir aske-

ri vesayet sistemi yaratmıştır. Cumhuriyet rejiminin 

demokratikleşme sürecine bakıldığında 27 Mayıs 

1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 klasik aske-

ri darbelerinin yanında 28 Şubat 1997 Post-Modern 

Askeri Darbesi ve 27 Nisan e-Muhtırası, Gezi Parkı 

Kalkışması ve 17-25 Aralık 2013 Operasyonu gibi 

“15 Temmuz süreci, 
milletimizin tabandan 

tavana gerçekleştirdiği             
bir halk devrimidir.”

* Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı-Fen Edebiyat 
Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ*

- M. Karakaş: Aslında böyle 

bir gelişmenin olacağı, bizzat FETÖ’cüler 

tarafından görsel ve yazılı medyada, özellikle 

de sosyal medyada ve kendi gruplarında dillendiriliyor-

du. Devletin önemli kurumlarına yoğun bir şekilde sızdıkları 

devlet tarafından bilindiği için devlet ve hükümet için de bekle-

nilen bir durumdu. Ancak FETÖ’nün kurumlardaki gücünün, özel-

likle de Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK)  gücünün bu büyüklükte ol-

duğu bilinmiyordu.17-25 Aralık sürecinden sonra AK Parti hükümetinin 

FETÖ’ye karşı yürüttüğü politikalar, her türlü müdahaleye açık duruma 

gelen Fethullahçıları çok kızdırmıştı. Kızgınlıkla hareket eden örgütün bir 

çıkış arayışında olduğu biliniyordu, fakat ne zaman nasıl bir şey yapacağı 

da çok fazla tahmin edilemiyordu. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı gözaltına 

alamayan, 17-25 Aralık kalkışmasında başarısız olan, devlet ve hükümet-

le köprüleri tamamen atan Fethullahçı yapı, Milli Güvenlik Kurulu’nda 

“legal görünümlü illegal örgüt” tespitiyle illegal-terörist örgüt olarak 

nitelendirildi. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması 

(FETÖ/PDY) olarak isimlendirilmesiyle birlikte daha önceki kal-

kışmalarının sonuç vermemesiyle yaşadığı yenilmişlik psiko-

lojisinin yarattığı travmaya, terörist damgası da eklenmiş 

oldu. Bütün bu gelişmeler FETÖ’nün stratejisini 

değiştirmek zorunda bıraktı ve 15 Temmuz 

2016 gecesindeki cinnet ve intihar 

hali gerçekleşti.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılan-

ması (FETÖ/PDY) yaklaşık 50 yıllık bir süreç içerisin-

de farklı aşamalardan geçerek günümüzdeki örgütlü 

yapısına kavuşmuştur. Bu süre zarfında çeşitli dini 

söylemleri kullanarak gizli hedefler içinde devletin 

tüm kurumlarına adeta sızmıştır. Amaçlarını ger-

çekleştirmek için en çok önemsediği kurumlardan 

birinin, silahlı gücü elinde bulunduran TSK olduğu 

gelinen süreçte daha net ortaya çıktı. “Dini cemaat” 

görüntüsüyle sahneye çıkan ve iddialarının propa-

gandasını bu temelde yapan Fethullah Gülen’in ön-
derliğindeki bu oluşum, önce “hizmet” 

adıyla bir büyüme ve başkalaşma sü-

reci yaşadı; daha sonra Yargı, Em-

niyet ve TSK’daki üyeleri üze-

rinden siyaset sahnesindeki 

yerini alarak siyaset sos-

yolojisi açısından yeni bir 

konumla tanımlanmaya 

çalışıldı. Fethullahçılar, 

Ergenekon Davası ile 

başlayan davalar sü-

recinde kamuoyunda 

askeri vesayetle mü-

cadele eden demok-

ratik bir güç olarak 

görüldü. Daha sonra 

yapının yargı ayağında-

ki bir savcı üzerinden 7 

Şubat 2012’de MİT Müs-

teşarını ifadeye çağırma-

sıyla birlikte daha önce bazı 

müdahalelerin varlığı görülmektedir. Cumhuriyet 

rejiminin demokratikleşme sürecinde gerçekleşen 

bu muhtıra ve darbelerin sonucunda demokrasiye 

hukuk dışı müdahaleler yapılmış, milli iradeye dayalı 

meşru hükümetler cebir, şiddet ya da baskı yöntem-

leri kullanılarak iktidardan uzaklaştırılmış, halkın çok 

büyük bir kısmı, bu müdahalelerin yıkıcı sonuçların-

dan olumsuz anlamda etkilenmiştir. Yukarıda sözü 

edilen muhtıra ve darbeler zincirinin son halkası ise 

yüzünü, FETÖ adıyla 15 Temmuz 2016’da tarihte gö-

rülmemiş nitelikleriyle göstermiştir.

- FETÖ darbe 
girişimi beklenen 

bir olay mıydı?

Prof. Dr. 

Mehmet 

Karakaş; 

Röportaj: Şükrü Çubuk

gerginlikler yaşadığı iktidarda-

ki AK Parti ile karşı karşıya gel-

diğinde ise toplumun bazı kesimleri 

tarafından otoriter ve yarı militer bir 

yapı olarak görülmeye başlandı.

TSK içerisinde yapılanmış olan 

Fethullahçılar, 15 Temmuz 2016 cuma 

gecesi harekete geçerek bir darbe 

teşebbüsünde bulundu. Ağırlıklı olarak 

Ankara ve İstanbul merkezli olan bu 

kalkışmanın neticesinde şu ana dek 

yaklaşık 240’ı aşkın şehit verildi, bin 

500’den fazla kişi yaralandı, 10 binlerce 

gözaltı gerçekleşti. 100 küsur darbeci 

askerin ise ölü olarak ele geçirildiği 

ifade edildi. Darbe girişiminin ilk 

gecesinde Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, Marmaris’te kaldığı 

otelde özel bir birlik tarafından suikast 

ile öldürülmek istendi, Genelkurmay 

ve MİT binalarında çatışmalar yaşandı, 
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TBMM bombalandı. Türkiye tarihinin en karanlık gecesi 

olarak görülebilecek sürecin yaşanmasına neden olan 

söz konusu girişim, sabahın ilk saatlerinde büyük 

ölçüde kontrol altına alındı. Yaşanan darbe girişiminin 

arka planında kimlerin bulunduğu, amacının ne 

olduğu, neden başarılı olmadığı ve bundan sonra neler 

yaşanabileceği hususları ise kamuoyunda yoğun bir 

şekilde tartışılmaya başlandı.

- İhanet girişimi başarılı olsaydı, neler ya-
şayacaktık?

- M. Karakaş: Düşünmek bile istemiyorum, çün-

kü düşüncesi dahi katlanılamaz bir durum. Yine de 

darbe girişiminin başarılı olması halindeki tahmin 

ve yorumlarımı sizle paylaşacak olursam büyük ihti-

malle şöyle bir senaryoyla karşılaşacaktık. 15 Tem-

muz Darbe girişimi sadece TSK içindeki bir grubun 

girişimi değil, küresel nitelikli emperyalist bir giri-

şimdi. Bu girişim başarıya ulaşmış olsaydı, Türkiye 

bir iç savaşa sürüklenecekti ve bu savaş uzun süre 

devam edecekti. Diğer bir ifadeyle darbeciler başar-

salardı, topluma“Sevr Sendromu” yaşatacaklardı. 

Türkiye’yi dünyadan koparacaklar, toplumun ana 

gövdesinin unsurlarından olan Kürtler ve Aleviler 

kışkırtılarak isyan hali ortaya çıkacaktı. Ekonomi te-

petaklak olacak ve uzun yıllara yayılacak istikrarsız 

bir ekonomik atmosfer oluşacaktı. Suriye bataklığı 

ve Kürtler ile ilişkiler, içinden çıkılmaz hale gelecek-

ti. Tam bir “muz cumhuriyeti”ne dönüşecektik. Ben-

zer senaryoları yaşayan ülkelerde görüldüğü gibi 

gücü yetenler ülke dışına çıkacaklardı ve dünyanın 

değişik coğrafyalarında Türk mülteci grupları olu-

şacaktı. Darbeciler başarılı olsaydı kâbus ve cinnet 

hali içeride şöyle devam edecekti. Darbenin ikinci 

günü bütün kamu kuruluşlarına el konulacak, bü-

tün kamu çalışanları fişlenecek ya idam edilecek ya 

kovulacaktı ve kamuya sızmış hazır kıta bekleyen; 

şimdilerde açığa alınan yan-

daşları göreve getirilecekti. 

17-25 Aralık sürecinde kin-

lenmiş ve bilenmiş, şim-

dilerde ağlak bir sesle vic-

danlara seslenmeye çalışan 

örgüt mensupları, acımasız 

birer kaplana dönüşecekler-

di. Örgütle yolları ayrılmış 

tüm özel şirketler kapatıla-

cak ve işadamları öldürüle-

cekti. Toplum tek televizyon 

kanalına mahkûm edilecek 

ve çok sesli medya düzeni 

olmayacaktı. İnternet bağ-

lantısı kesilecek, GSM bağ-

lantıları kopacaktı. Darbeye 

direnen tüm polisler görevden alınacak ve darbeye 

direnmek için sokağa çıkmış insanlara yönelik ev 

baskınları başlatılarak insan avı gerçekleşecekti.

Türkiye’nin başına bela olmaya devam eden terör 

örgütleri harekete geçerek hedeflerini gerçekleşti-

receklerdi. Örneğin PKK, daha gecenin sabahında, 

Suriye kolu PYD militanlarıyla birlikte özerklik ilan 

edecekti. Şüheda kanıyla sulanmış topraklarımız, 

o gecenin sabahında bölünecekti. DAEŞ kendin-

ce planladığı ve taban bulacağını düşündüğü top-

raklarımızın belirli bir bölgesine yerleşerek sahip 

olduğu sapkın din anlayışını egemen kılmaya ça-

lışacaktı. DAEŞ ve ülkedeki kaotik durum bahane 

edilerek ABD’si Rusya’sı İran’ı ve sair emperyalistler, 

Türkiye’de pozisyon almaya çalışacaklardı. Özetle 

Anadolu coğrafyası, tıpkı Suriye gibi gökyüzünden 

atılan farklı ırktan, dinden ve mezhepten meşruiyet 

alan bombalarla dövülecek ve paramparça olmuş bir 

coğrafyaya dönüşecekti. Pensilvanya’daki şarlatan ve 

şizofren kişi ise,‘ruhani lider’ ya da ‘halife’ olarak ül-

keye dönecekti, ancak döndüğünde bulduğu ülke, 

kendisine de yar olmayacaktı. Şükür ki, bütün bunlar 

olmadı, millet, özgürlüğüne, bağımsızlığına, irade-

sine ve geleceğine güçlü bir şekilde sahip çıkarak 

bütün bu olası kötülüklere geçit vermedi.

- Darbe girişimini engelleyen en büyük et-
ken ne idi?

- M. Karakaş: Darbe girişimini engelleyen 

çok sayıda etken var ancak, etkisi açısından en 

büyüğü “halk direnişidir.” Darbe girişiminin his-

sedilmesiyle birlikte harekete geçen ve çok farklı 

açılardan değerlendirmeyi hak eden halk ve di-

renişi, darbe tecrübemiz açısından aslında bek-

lenmeyen bir durumdu. Darbecilerin öngörme-

diği ‘Millet faktörü’, 15 Temmuz gecesi harekete 

geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla da 

Türkiye’nin bütün kentlerinde meydanlar, tarih-

te eşine az rastlanır kalabalıklarla buluştu. Dar-

beciler için direnç noktası olarak görülmeyen ve 

bu bağlamda çok da dikkate alınmayan ‘Millet’, 

darbeyi püskürten ana güç oldu. ‘Korkak’ deni-

len, ‘ciddiye alınmayan’ ve ‘silah karşısında yere 

yatmayı dahi bilmediği’ konusunda aşağılanan 

halk; tankın, tüfeğin, helikopterin, uçağın karşı-

sına çıktı ve adeta darbecilerin sonunu getirdi. 

Aslında olan biten; siyaset bilimi literatüründe 

“halk devrimi” olarak nitelendirilecek bir gelişmeyi 

ifade ediyordu. Bir halk direnişi beraberinde soylu 

bir halk devrimini inşa etti. Halkın bu yeni duruşu, 

Türkiye’nin yeni siyasal ikliminin yeni tutumların-

dan biri olarak temayüz etti.

- Darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın halkımıza yapmış oldu-
ğu çağrıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Halkı-
mızın bu çağrıya verdiği büyük refleksi neyle 
anlatabiliriz?

- M. Karakaş: 15 Temmuz darbe girişimi gece-

sinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 

halkımıza yönelik olarak yaptığı çağrının içeriği ve 

etkisi, ortaya koyduğu liderliğin bir göstergesidir. 

Çünkü bu çağrı; cesareti, önde gitmeyi, halkla bü-

tünleşmeyi, ihanetin teşhirini, yetkisine sahip olmayı 

ve sağlam iradeyi temsil ediyordu. O gece ve sonra-

sında gösterdiği güçlü liderlik, herkesin ittifak ettiği 

bir konudur. Türkiye siyasetinin bugünkü aktörleri-

ne bakıldığında bu liderliği ortaya koyacak birinin 

olmadığı da bir gerçektir. Erdoğan’ın liderliği, sade-

ce AK Parti tabanını değil, çok daha geniş toplum 

kesimlerini etkileyebilmiştir. Diğer bir ifadeyle söy-

lersek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği, AK Par-

ti çerçevesini çok çok aşmıştır ve doğru bir zemine 

oturmuştur. Darbeleri hafızamız açısından değerlen-

dirdiğimizde ise, darbenin ucu görüldüğünde şap-

kasını alıp kaçan ya da pazarlık masası arayan lider 

profilinin dışında; dik duran, halkıyla bütünleşen ve 

ona gerçekten öncülük eden yeni bir lider profilini 

ifade ediyordu. Erdoğan’ın çağrısının bulduğu kar-

şılığın adı, milli heyecandır ve harekete geçirilen de 

bu heyecan olmuştur. Bu heyecanın inşa ettiği ortak-

lık ve birliktelik, 15 Temmuz gecesi harekete geçti 

ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla Türkiye’nin 

bütün kentlerinde meydanlar büyük kalabalıklarla 

buluştu. Darbeciler için direnç noktası olarak görül-

meyen ve bu bağlamda çok da dikkate alınmayan 

‘Millet’, darbeyi püskürten ana gövde haline geldi.

Halkımızın bu çağrıya verdiği karşılık ise, li-

derinin çağrısındaki bütün anlamları karşılayacak 

nitelikteydi. Meydanlara çıkan halkın tavrı; özgür-

lüğüne, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkan 

bir kitlenin tavrı olarak kendini gösterdi. Kısa süre 

içerisinde bir refleks olarak ortaya çıkan bu tavır, 

Türkiye siyaset sosyolojisinde tuttuğu yer açısın-

dan şaşırtıcı bulundu. Çünkü bu karşı çıkış, içkin 

olarak bünyesinde devrimci bir ruh taşımaktaydı 

ve siyaset sosyolojisi açısından muhafazakârlıkla 

açıklanabilecek bir durum da değildi. Sözünü etti-

ğim devrimci ruh potansiyeli, ani ve beklenilmeyen 

bir müdahaleyle harekete geçerek yaşamın akışını 

belirlemeye başladı. Harekete geçen ruhun ortaya 

çıkardığı direniş, siyasi tarihte eşine az rastlanır bir 

- Ölümü göze alarak ülkenin hemen her 
köşesinde halkın meydanlara çıkmasında; 
tanklara, zırhlı araçlara, hatta uçak ve he-
likopterlere karşı durmasında halk hangi 
davranış içindeydi?

- M. Karakaş: Halkın 15 Temmuz gecesi 

meydanlardaki varlığı ve bu varlığın kazandı-

ğı ruh; cesaret, rasyonalite, duygu ve iradeyi 

bünyesinde cisimleştiren bir duruşu ve davra-

nışı ifade etmekteydi. Darbe girişiminin hisse-

dilmesiyle birlikte harekete geçen ve çok farklı 

açılardan değerlendirmeyi hak eden halk ve 

halkın direnişi, darbe tecrübemiz açısından da 

beklenmeyen bir durumdu. Darbecilerin ön-

görmediği ‘Millet faktörü’, bütün planları bozdu 

ve adeta darbecilerin sonunu getirdi. Yıllarca 

horlanan, pısırık ve koyun diye tanımlanan in-

sanlar, tankların ve kurşunların üzerine vakur 

bir şekilde yürüyerek ve ne yapacağını da sanki 

önceden biliyormuşçasına üzerine düşeni ya-

pan sivil direnişçi haline geldiler.

O gece Millet, iradesi, azmi ve cesaretiyle 

nasıl özgür kalınabileceğini tüm dünyaya gös-

terdi. Tankların önüne yatan insanlar, silaha ve 

kurşuna karşı yürüyenler, ellerinde bayrakları 

dillerinde tekbirlerle darbecilere karşı direnen-

ler, tankların yolunu kesen araçlar; işte bunlar 

bu Milletin büyüklüğünü ve başka milletlerden 

farklılığını gösteren duruşunu ifade etmektey-

di. Bütün bunları gerçekleştirirken; ne bir pro-

vakatif hareket, ne yağmalama, ne cam çerçe-

ve kırma, ne kaldırım taşı sökme gibi olumsuz 

hiçbir davranış ve tepkinin içinde olmadı. Tam 

anlamıyla soylu bir direnişin Türkiye ve dün-

yaya örneği gösterilmiş oldu. Halkın bu yeni 

duruşu, Türkiye’nin yeni siyasal ikliminin yeni 

tutumlarından biri olarak kendini gösterdi ve 

siyaset sosyolojisi açısından incelenmesi gere-

ken önemli bir olgu haline geldi.
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mücadeleydi ve hamaset de dâhil her türlü övgüyü 

hak etmekteydi. Halkın Cumhurbaşkanımızın çağrı-

sına verdiği refleks, tam anlamıyla devrimci bir tavır 

olarak şekillendi ve bir halk hareketi olarak siyasi 

tarihteki önemli yerini almış oldu. 

- Darbe girişiminde üst akla hizmet eden 
terörist Fethullah Gülen’in normal bir kişi ol-
duğunu düşünüyor musunuz? Ruh halini anla-
tabilir misiniz?

- M. Karakaş: Bu vahşi darbe girişiminin ve hain 

planın lideri Fethullah Gülen’in normal bir kişi ya da 

kişiliğe sahip olduğunu söylemek aklı inkâr etmek 

anlamına gelir. Vaazlarında kullandığı ağdalı cüm-

leler, aşırı mütevazılığın altında yatan büyük ego 

ve kendini beğenmişlik, en yakınındakilerden bile 

şüphelenerek onları dinletmesi, dinleme konusunu 

genelleştirerek hemen herkesin en mahremini din-

lemeyi ve gözlemeyi mübah gören anlayışı, beddua 

seanslarında kullandığı vücut dili, muhatabına karşı 

nobran duruşu, başarısızlık ve yenilmişlik karşısın-

da kullandığı küfürlü kelimeler; diyalog, hoşgörü ve 

sevgi kavramlarıyla bir söylem geliştirmeye çalışan 

birinin çelişkili dünyasındaki ruh halini gösteren 

özelliklerden birkaçıdır. MİT Müsteşarı krizinden beri 

sürekli yenilgi yaşayan, ruh dünyasında sürekli fırtı-

nalar kopan Fethullah, yenilmişlik psikolojisinin ağır 

travması altında ruh hali tamamen perişan olmuş bir 

görüntü ortaya koymaktadır. Ruhsal çöküntü içeri-

sinde debelenen Fethullah, milletimize kâbusu ya-

şattığı 15 Temmuz darbe girişimini son umut olarak 

görmüş ve örgütün sadık elamanlarına cinnet ve in-

tiharı yaşatmıştır. Onun merkezinde olduğu geliş-

meler gösteriyor ki; FETÖ, hem paranoyak hem de 

psikopat bir vakadır. Aynı zamanda hezeyanlarının 

yanında yalancılık, vicdansızlık, acımasızlık, merha-

metsizlik, suç işlemeye eğilim, tatminsizlik ve kat-

lanamama gibi psikopat belirtileri taşıyan bir kişilik 

özelliğine sahiptir. Bütün bu özellikler, FETÖ’nün 

kişilik bozukluğu olan, zalim ve cani ruhlu bir hain 

olduğuna işaret etmektedir.

Pensilvanya’dan yansıyan haberlere göre de avuç 

avuç sakinleştirici ilaçlar alıyormuş. Çok saldırgan ve 

sinirliymiş. Şizofren ruh haline paranoyak ruh hali 

de eklenerek hem kendisi, hem de yakınındakiler 

açısından katlanılamaz ruh profili ortaya çıkmıştır. 

Kendini mehdi veya mesih zanneden paranoyak bir 

ruh hastası. Böyle bir ruh halinden her türlü denge-

siz davranış, emir ve fetva beklenebilir. Dolayısıyla 

gücü, devlet kurumları tarafından tam anlamıyla de-

şifre edilmediği için tedbirli olmak önemlidir.

- Pekâlâ, batı neden hala sessiz? Tavır gö-
remiyoruz.

- M. Karakaş: Darbe girişimi öncesinde FETÖ’nün 

ulusal ve uluslararası kamuoyunda işlemeye çalıştığı 

‘otoriterleşme’ ve ‘dikta’ söyleminin, darbe girişiminin 

meşruiyetine zemin hazırlama çabası olduğu açıkça 

görüldü. Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinin dar-

be girişimi karşısındaki tutumları, bu çabanın belir-

li bir düzeyde başarılı olduğunu da göstermektedir. 

15 Temmuz’daki Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 

darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ar-

dından yıllardır Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye 

çalışan ülkeler, Türk halkının demokrasiye, seçil-

miş hükümete ve iradesine sahip çıkmasını gör-

mezden gelmeye davam ediyorlar. Darbe karşıtı 

açıklamalar yapmak yerine Türkiye’yi ve seçilmiş 

yöneticileri darbecilere karşı itidalli davranmaya 

çağıran Batı, ikiyüzlülüğünü bir kere daha teyit 

etti. Başta AB yöneticileri olmak üzere çeşitli ül-

kelerden gelen mesajlarda, “Türkiye’nin dünyadan 

uzaklaşmaya başladığı, gittikçe otoriter bir yapıya 

büründüğü, AB üyeliğinin tehlikede olduğu” gibi 

ithamlarla darbecilere açık destek verdikleri gö-

rüldü. AB ve ABD’nin bu şanlı direniş karşısındaki 

pozisyonu, daha önceki örneklerinde de görüldü-

ğü gibi özellikle Müslümanlara karşı geliştirdikleri 

çifte standart tavrının yeni bir örneğidir.

Darbe girişimi sonrası tavır ve gelişmelerden 

anlıyoruz ki, milletimiz yedi düvele/emperyalizme 

karşı tarihte eşine az rastlanır bir mücadele ver-

miştir. Diğer bir ifadeyle söylersek, 15 Temmuz 

sürecinde yaşanan gelişmeler gösteriyor ki, em-

peryalistler darbe girişimi üzerinden Türkiye’ye 

tam anlamıyla bir felaket kaderi/senaryosu yaz-

mıştır. Darbe girişimi sürecinde PKK terör örgü-

tünün hiçbir faaliyet göstermemesi, darbenin tam 

anlamıyla püskürtüldüğünün görülmesiyle birlik-

te terörist faaliyetlerine hızlı bir şekilde yeniden 

başlaması bu senaryonun somut örneği oldu. Bu 

senaryoyla Türkiye’nin Güneydoğusunda özerk-

lik çalışmaları hızlanacak ve darbe bahane edi-

lerek ayaklanma başlatılacaktı. DHKP/C ve DAEŞ 

gibi örgütler devreye sokulacak ve Türkiye’de bir 

iç savaşa sürüklenme görüntüsü yaratılacaktı. 

İşte tam bu noktada küresel emperyalist güçler 

(ABD ve NATO) devreye girecek ve Türkiye’ye el 

koyacaklardı. Böylece dünyanın en kritik coğraf-

yasında yeni bir Irak yeni bir Suriye modeli orta-

ya çıkacaktı. Nihai olarak da halkın oylarıyla 

(%52) seçilmiş Cumhurbaşkanının liderli-

ği ve halkı temsil eden siyasi otoritesi 

ortadan kaldırılmış olacaktı. Darbe 

girişiminin başarısızlıkla sonuçlan-

masının ardından ABD ve NATO 

ülkelerinden darbeye karşı diren-

miş ve bedel ödeyerek bağımsız-

lığına ve özgürlüğüne tutunmuş 

Türkiye’ye karşı geliştirilen tepkiler 

ve tutumlar, onların bu işin merke-

zinde olduklarını açıkça göstermek-

tedir. Türkiye için yazdıkları kaderin 

başarısız olmasının yol açtığı travma ve 

öfke, emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin 

maskesini yoruma muhtaç olamayacak şekilde 

düşürmüştür.

- Tarihte örnekleri az görülen sıkı bir yapı-
lanmaya sahip FETÖ mensuplarının nasıl bir 
davranış içinde olduklarını söyleyebiliriz?

- M. Karakaş: 15 Temmuz’da yaşanan cinnet 

hali, bu örgütün ne derece vahşileşebileceğinin bir 

göstergesi oldu. 7 Şubat 2012’deki MİT Müsteşarı 

kriziyle başlayan 17-25 Aralık 2013 Operasyonu ve 

MİT tırları gibi müdahale denemelerinin akamete 

uğratılması, Türkiye üzerinde emperyalist emelle-

ri olan küresel güçlerin işbirlikçisi rolünü oynayan 

FETÖ’yü ve sahiplerini öfkelendirdi. Örgüt ve üye-

leri öfkelendikçe dengelerini kaybettiler. Kaybetme 

psikolojisinin yarattığı travma, dengesizlik sarmalı-

na kapılmış FETÖ’cülerin akıl ve ruhlarını zehirleye-

rek akıl dengesini bozdu. ABD’nin Bağdat’ı, Beşar 

Esed’in Halep’i bombaladığı gibi Ankara’yı bomba-

layan, gözü dönmüş bir şekilde halkı tarayan haş-

haşilerin hali, aklı ve ruhu zehirlenmiş, şeytanla iş-

birliği yapan şaşırmışların haline döndü. Diğer bir 

ifadeyle FETÖ’nün 1980’li yıllardan itibaren birik-

tirdiği ve AK Parti iktidarı döneminde gün yüzüne 

çıkan zehirli enerji, etrafındaki toplumsal kesimleri 

zehirlemeye başladı. 17-25 Aralık süreciyle birlikte 

ürettikleri bu zehirleyici enerji, kendilerini zehirle-

meye ve toplum kesimlerinden dışlanmalarına ne-

den oldu. Nihayet FETÖ, yaşadığı travmanın ve üret-

tiği zehirli enerjinin bumerang etkisiyle 15 Temmuz 

2016 gecesinde cinnet getirerek büyük bir soysuz-

luk örneği olarak intihar etti. FETÖ üyelerinin 15 

Temmuz gecesinde içinde bulundukları davranış, 

ifade etmeye çalıştığım ruh halinin bir yansıması 

olarak kindar, saldırgan, haince ve zalimce idi.

-Tehlike hala var 
mı?

-M. Karakaş: Bu topraklarda tehlike hep vardı 

ve olmaya da devam edecektir. 15 Temmuz darbe 

girişimi sonrasındaki iç ve dış gelişmeler, Devlet mekaniz-

masının ve aklının yeni süreci dikkatle izlemesini ve anında tepki 

vermesini gerektiriyor. 15 Temmuz sürecini, her ne kadar FETÖ’nün 

intiharı olarak değerlendirsek de örgütün dünya ölçeğindeki dağılımı 

ve süreç içerisinde yurt dışına kaçan üst düzey üyeleri düşünüldüğünde 

dünya ölçeğinde tehlikeli bir diasporayı örgütleyebilecek bir güce sahip 

olduğu akılda tutulmalıdır. Yeni durumda kendisini, ‘Batının hizmetine 

hazır’ ve ‘ona sadık’ bir güç olarak tanımlaması, FETÖ’yü küresel 

güçler açısından daha değerli hale dönüştürmüştür. Ayrıca 

kendini mehdi veya mesih zanneden şizo-paranoid bir ruh 

hastasından her türlü dengesiz fetva beklenebilir. 

Dolayısıyla tedbiri elden bırakmamak ve 

önlemler almak gerekir.
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- Darbe girişimini sınırlı olsa da bir kesim, 
‘senaryo’ olarak nitelendirdi. Bu kesimi ve bu 
yapıyı ‘terör örgütü’ olarak görmeyenleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

- M. Karakaş: Darbe girişimini başlangıçta “as-

ker uyanıyor”, “askerin içerisindeki bir grubun aklı 

başına geliyor” gibi ifadelerle destekleyici bir yakla-

şımla değerlendiren küçük bir grup; darbenin halk 

tarafından başarısızlığa mahkûm edildiğini görün-

ce; “böyle darbe mi olur, bu bir senaryo veya ti-

yatro oynanıyor” gibi ifadelerle halkın soylu ve şan-

lı direnişini itibarsızlaştırmaya çalıştı. Bu durum, 

Türkiye’de darbe girişiminin ortaya çıkardığı farklı 

siyasal davranışı ve duruşu ifade etmekteydi. Söz 

konusu siyasal davranış ve düşünüş, ağırlıklı olarak 

Türkiye siyasetinin sol cenahında kendini gösterdi. 

Aslında bu cenahta olup bitenler bir ezberin bozul-

ması şeklindeydi. Şöyle ki; hem darbe girişiminin 

niteliği hem de darbe karşısındaki soylu direniş, 

solun darbe konusundaki ezberini bozdu ve aklı-

nı karıştırdı. Türkiye solu içerisinde yer alan bu ke-

sim, aslında kıskanarak baktığı bir direnişi, itibar 

suikastına uğratarak değersizleştirmeye çalıştı ve 

toplumdan açık ara uzaklaşmış bir arkaik görüntü 

ortaya koydu. Türkiye toplumunun sosyolojisinde 

ve ana organizmasında hiçbir karşılığı olmayan bu 

söylem, tam anlamıyla trajikomik bir tepki olarak 

siyasi tarihteki yerini almış oldu. Darbe girişimi-

nin içinde aktif olarak yer almayan ancak, tiyatro 

ve mizansen gibi söylemlerle darbeye karşı verilen 

ve siyasi tarihte örneği bulunmayan soylu direnişe 

karşı itibar suikastı planlayan grupların da darbenin 

dolaylı işbirlikçileri olduğu görüldü. Ancak alçakça 

darbe planlayarak Türkiye’ye yönelik felaket kaderi 

yazanlar ve onların doğrudan ya da dolaylı işbirlik-

çileri halkın cesaretini, imanını ve iradesine güçlü 

bir şekilde sahip çıkmasını hesaba katmamışlardı. 

Yani “kaderin üstünde bir kader vardır” ilkesinden 

habersizlerdi.

- 15 Temmuz ruhu siyasi partilerimizi asgari 
müştereklerde bir araya getirdi. Bu ortamdan 
hareketle iç ve dış düşmanlarla çevrili ülkemi-
zin çözüm bekleyen sorunları giderilebilir mi?

- M. Karakaş: 15 Temmuz darbe girişiminin ya-

rattığı tehdit, farklı siyasi görüşleri ve dolayısıyla par-

tileri asgari müştereklerde bir araya gelmeye zorladı. 

Diğer bir ifadeyle Türkiye toplumunu yeni bir siyasal 

kültür iklimine soktu. Siyasal kültür, toplum olayların-

da ve kişisel tecrübelerde kök bulduğu için, siyasal 

toplumsallaşma kapsamında birey ve gruplara yeni 

davranış ve tutumlar sunar. Bu gelişmeler bağlamın-

da siyasal kültürde yaşananlar, yeni siyasal algılama-

ları ve davranış biçimlerini ortaya çıkarmış, zayıf ya da 

belirsiz olanların bir kısmını da güçlendirmiştir. Top-

lumsal dayanışma ruhunun güçlenmesi ve kutuplaş-

manın zayıflaması, 15 Temmuz sürecinin belirginleş-

tirdiği siyasal tutumlardan biridir. Toplumsal kesimler 

ve siyasi partilerde görülen bu tavır değişikliği, belirli 

konularda ortak tavır geliştirme davranışını temin etti. 

Sorunların çözümünde, darbe girişiminin oluşturdu-

ğu bu siyasal kültür, Türkiye’nin yaşadığı sorunları 

çözüme kavuşturma noktasında önemli bir imkândır. 

Bu imkânın nasıl kullanılacağını, iç ve dış sorunların 

çözümünde olumlu manada etki yaratıp yaratmaya-

cağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Millet ola-

rak, gelinen bu noktanın sıkı takipçisi olmalıyız ve bu 

imkânı kullanacak aktörleri de imkânı doğru yolda 

kullanmaları için yönlendirmeliyiz.

- Bu ruhtan uzaklaşan partilere halk hangi 
gözle bakacaktır?

- M. Karakaş: Siyasi partilerin, darbe girişimi 

sonrasında ortaya koydukları birlik iradesi ve ülke 

çıkarları doğrultusunda verdikleri birlik-dirlik fo-

toğrafı, toplum tarafından olumlu anlamda satın 

alınmıştır. Yaşanan bu süreç, milletin çıkarların-

dan yana olup olmamayı güçlü bir şekilde test 

edebilecek bir turnusol niteliğindedir. Toplum, 

15 Temmuz direniş ruhunun oluşturduğu bu fo-

toğraftan çıkmak isteyene ya da çıkana bir fatura 

kesecektir. Çünkü Türkiye, küresel bir emper-

yalist kuşatmayla karşı karşıyadır ve sorunlar el 

birliğiyle çözülemezse çok daha fazla ağırlaşacak 

ve faturasını bütün bir toplum olarak ödeyeceğiz. 

Dolayısıyla Millet, oluşan bu ruhu bozacak davra-

nışlara ve bu davranışların siyasi oluşum ve ak-

törlerine iyi gözle bakmayacaktır. Yapılacak ilk 

seçimlerde de faturayı kesecektir. Daha önceki 

siyasal süreçlerde de bunun çok sayıda örneği 

bulunmaktadır.  

- Darbe girişimi geleceğimizi,  darbe gi-
rişimini yaşayan çocuk ve gençlerimizi nasıl 
etkiledi? Neler bekleyip, göreceğiz? 

- M. Karakaş: Darbe girişimi, ağır bir fatura-

sı olmasına rağmen Millet olarak geleceğe daha 

umutlu bakmamıza yol açtı diyebilirim. Aynı za-

manda içinde bulunduğumuz şartları ve durumu-

muzu yeniden gözden geçirme fırsatı sağladı. 15 

Temmuz süreci, özellikle 30 yaş altındaki genç-

lerin siyasi anlamda önemli bir tecrübe yaşama-

larına da neden oldu. Gezi Parkı olaylarıyla bir-

likte gündeme gelen Y ve Z kuşakları, AK Parti 

iktidarının temin ettiği siyasi ve ekonomik istikrar 

dönemine tanıklık ettikleri için daha kötüyü tecrü-

be etmemelerinden dolayı eleştirilmişti. Bu kısa 

süreçte yaşanan gelişmeler, Y ve Z kuşaklarının 

tecrübe kazanmalarına ve siyaseten olgunlaşma-

larına sebep olmuştur. Çünkü kısa süre içerisinde 

düzenin altüst edilerek değişebileceğini gördüler 

ve işlerin aniden kötüye gidebileceğine tanık-

lık ettiler. Nihai olarak darbe girişimi, çocuk ve 

gençlerimize bir travma yaşatmasına rağmen on-

ların vatan, millet, bayrak ve değerler konusunda 

bilinçlenmelerine imkân tanıdı ve geleceğin güç-

lü bir şekilde inşa edilebilmesi için bir aşılanma 

sağladı diyebilirim.

- Son değerlendirmelerinizi alabilir 
miyiz Sayın Hocam.

- M. Karakaş: 15 Temmuz Millet olarak 

kardeş olmayı, diri olmayı öğretti. Sürekli 

uyanık olmamız gereken bir jeo-stratejik 

değeri olan coğrafyada yaşadığımızı ha-

tırlattı. Siyasi kültürümüzde var olan dar-

be geleneğini hiç aklımızdan çıkarmamız 

gerektiğini gösterdi. En önemlisi de siyasi 

kültürümüzde olmayan, darbelere karşı 

nasıl direneceğimizi öğreten bir gelişme 

oldu. Bundan sonra darbe planlayacak 

olanlar, birkaç defa daha düşünmek zo-

runda kalacaklar. Son söz olarak da şu 

tespitimi ifade edeyim: 15 Temmuz süreci, 

milletimizin tabandan tavana gerçekleş-

tirdiği bir “halk devrimidir”. Devrim, de-

ğişim demektir. Dolayısıyla bundan sonra 

olacaklar eskisinden önemli ölçüde fark-

lılıklar arz edecektir. Söz konusu değişim 

süreci, aynı zamanda çok iyi yönetilmeye 

muhtaçtır. Bu değişimi iyi okuyup, doğru 

yönetenler yol kat edecek; okuyamayıp yö-

netemeyenler ise yolda kalacaktır.



27 gün süren demokrasi nöbetlerinde yaptı-

ğı konuşmada Afyonkarahisarlılara seslenen 

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu; 

“Sizlerle gurur duyuyorum. Bayrağımıza, Mil-

letimize, Vatanımıza ve Hükümetimize sahip 

çıktınız. Allah sizlerden razı olsun. Burada 

sizlerle olmamın verdiği mutluğu kelimelerle 

ifade etmek çok zor ama şunu bilin hepinizi 

gönülden seviyorum” diye konuştu. Kurtuluş 

Savaşı’nda müthiş bir destan yazan Milleti-

mizin, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı 

koyarak ikinci bir İstiklal Destanı yazdığına 

dikkat çeken Bakan Eroğlu; “Bu meydanlarda 

demokrasi nöbeti tutmak hudut boylarında 

tutulan nöbeti gibidir. Bundan hiç tereddü-

dünüz olmasın. Bu nöbette olanlar inşallah 

Allah’ın lütfüyle cennete buluşacaklar. Dua-

mız ve niyazımız budur” dedi.

“BU MİLLET EĞİLMEZ, BU BAYRAK DÜŞMEZ”
Her şerden hayır çıkacağı inancına vurgu yapan 

Bakan Eroğlu; “Bizim talebimiz şudur, inşallah bu 

şerden bir hayır çıkacaktır. Çünkü Cenab-ı Allah bu 

Milleti seviyor bu Milletin bahtı açık. Çünkü bu Millet 

yıkılsaydı Allah korusun son kale düşerdi. Allah’ın 

izni ve sizlerin ferasetiyle şanlı bayrağımız bu top-

raklarda ilelebet dalgalanacaktır ve minarelerden 

ezanlar ilelebet okunacaktır. Bu topraklar bizim 

topraklarımız. Allah’ın izniyle bu Millet eğilmez, bu 

Bayrak düşmez. Bu hainler en ağır şekilde ceza-

landırılacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. 

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımıza, ‘Bunların 

gözü dönmüş, bir ekip geliyor sizi bir Yunan adası-

na götürelim’ demişler. Cumhurbaşkanımız hemen 

kükremiş, ‘ne demek adaya gitmek, biz kefenimizi 

giyerek çıktık bu yola’ karşılığını vermiş. Allah’ın iz-

niyle hepimiz kefenimizi giyerek bu yola çıktık” diye 

konuştu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 
Demokrasi nöbetinde hemşerileriyle buluştu

“SİZLERLE GURUR 
DUYUYORUM”

FETÖ terör örgütünün darbe kalkışmasına karşı ülkenin tamamında 
gerçekleşen demokrasi nöbetlerinde Afyonkarahisar Halkı 

meydanları boş bırakmadı, demokrasiye ve hükümetine sahip çıktı.  
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“BUNLAR AKILLARINI 1 DOLARA SATMIŞLAR”
“Bunlar TSK içerisinde yüzde 1,5. Bunların çoğunun 

cebinden de güya okunmuş muhtemelen ‘şeytan 

tarafından okunmuş’ 1dolar çıktı ama onlar fayda 

etmedi. Bunlar akıllarını maalesef 1 dolara satmış-

lar. Bunların akılları 1 dolar kadar. Sorgulamalar sı-

rasında bir arkadaşım bir albaya ‘nasıl kandırıldınız’ 

diye sormuş. Şöyle cevap vermiş: ‘Bize bunu meh-

di olarak tanıttılar, biz de inandık. Hatta okunmuş 

1 dolar gönderdiler. Başınız derde girince ismini 

anarsanız onun himmeti ulaşır dediler. Ben burada 

perişan oldum çağırıyorum, çağırıyorum gelmiyor 

bu hain okyanus ötesinde yatıyor’ demiş. Onlar yeni 

anladı ama milletimiz çok önceden kavradı bunları. 

Kamu kurumlarına, polise, askeriyeye sızmış olan 

bu hainleri tamamen arındıracağız. Bu mikroplar-

dan devlet daireleri tamamen temizlenecek. Bun-

dan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“KİMSE RÜYASINDA BİLE DARBE YAPAMAZ”
Bundan böyle hiç kimsenin rüyasında bile darbe 

yapmayı aklından geçiremeyeceğini aktaran Bakan 

Eroğlu sözlerini şöyle tamamladı; “Darbe girişimin-

den sonra bu alçaklar, özellikle ekonomik olarak 

Türkiye’yi nasıl çökertiriz diye harekete geçme cü-

retinde bulundular; ancak aziz milletimiz bu ekono-

mik darbe girişimine de gereken cevabı verdi. Ha-

kikaten ekonomimiz dimdik ayakta, yatırımlarımız 

artan hızla devam edecek. Hatta ben bugün Bakan-

lığımızın yatırımcı birimlerin topladım onlara dedim 

ki, bu millete vefa borcumuz var, bu borcumuzu 

daha ödeyemedik. Bundan böyle üç vardiya çalışa-

caksınız. Büyük bir seferberlik başlatıyoruz. Bu al-

çaklara büyük bir cevap vereceğiz. Allah’ın izniyle 

Cumhurbaşkanımızın koyduğu 3 tane büyük hede-

fi gerçekleştireceğiz. Birinci büyük hedef ülkemizi 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında dünya-

daki 10 büyük ekonomi arasına taşımaktır. 21. asır 

Türk Asrı olacak. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi 

Meydanda Afyonkarahisar Belediyesi Musiki Eğitim Merkezi Mehteran Takımı ve halkın büyük sevgisi ile karşılanan 
Bakan Veysel Eroğlu, kendisiyle toplu fotoğraf çekinmek ve öz çekim yapmak isteyen hiçbir vatandaşı kırmadı.

daha da pekiştirmemiz gerekiyor. Bunun en önem-

li yolu selamı yaygınlaştırmaktır. Selam zaten Pey-

gamber Efendimizin sünneti ve emridir. Sizlerden 

ricam sabah kalktığınız zaman yolda tanıdık tanı-

madık birini gördüğünüzde ona selam verin tebes-

süm edin. Afyonkarahisar her zaman lider olduğu 

gibi peygamberimizin emrini yerine getirmede de 

Türkiye’ye örnek olacaktır. Bu sevgi, saygı birlikte-

liğimiz bizi daha da güçlendirecek. Bundan böyle 

hiç kimse rüyasında bile darbe yapmayı aklından 

geçiremeyecek” ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Belediyesi, dekoratif pazaryerlerini 

ilimize kazandırmaya ilk kez bu dönem başladı. 

Geçmişte sokak araları ile ana caddeler üzerine 

kurulan semt pazarları, hem çevre kirliliğine ne-

den oluyor hem de şehrimizin yaşam kalitesini 

bozuyordu. Yaşanan keşmekeşliğe son vermek 

için kolları sıvayan Belediye Başkanı Burhanet-

tin Çoban semt pazarlarının modernizasyonu 

için düğmeye bastı. Eski otogar alanında yapılan 

Katlı Kapalı Pazaryeri ile başlayan modernizas-

yon hamlesi diğer semtlere de yayıldı.

Karşıyaka ve Fatih Mahallesi’nde semt pazarları ta-

mamlanırken Çavuşbaş Semt Pazarı ile ilgili iha-

le hazırlıkları devam ediyor. Kanlıca Semt Pazarı 

ihalesine çıkılırken Uydukent ve Harbiş Semt Pa-

zarı yapım çalışmaları devam ediyor. 

“Esnaf Dostu Başkan” 
olarak bilinen ve bu güne kadar 
pazarcı esnafının taleplerini geri 
çevirmeyen Belediye Başkanı 

Burhanettin Çoban, “Semt 
Pazarlarını Kapalı Hale 

Getireceğiz” sözünü tuttu.

MODERNLEŞTİRİYORUZ
SEMT PAZARLARINI

Afyonkarahisar’da bulunan tüm semt pazarlarını 
kapalı hale getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan 
Çoban, vatandaşımız için daha uygun alışveriş ortamı 
hazırlamak amacıyla ilk uygulamayı Fatih-Eşrefpaşa 

Semt Pazarı’nda gerçekleştirdiklerini söyledi.
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Yıllarca stadyuma spor yapmak için giden vatan-

daşların kiremit tozu zeminde koşması artık son 

bulacak.  Şu an yapılan Stad Park’taki koşu yolları 

tamamen tartan pist oluyor. Genişliği 4 metre olacak 

şekilde tasarlanan koşu yollarında vatandaşlar toz-

dan topraktan etkilenmeden rahatça koşabilecek. 

Etrafı ağaçlandırılacak park,  kısa süre içerisinde ta-

mamlanacak.  Bu amaçla aynı zamanda bölgede ka-

feterya olarak hizmet verecek mağara, Tema Vakfıyla 

birlikte sergi salonu olarak değerlendirilecek.

“200 TANE PARKIN ZEMİNİNİ KAUçUKLA KAPLADIK”
Afyonkarahisar’da 200 ayrı çocuk parkının zeminle-

ri kauçuk zeminle kaplandı. Ülkemizin hiçbir ilinde 

tüm parklarının altının bu şekilde kauçukla kaplan-

madığı belirlenirken Başkan Çoban’ın göreve gel-

diği 2009 yılında Afyonkarahisar’da sadece bir halı 

saha bulunuyordu.  Halı saha sayısı şu anda 48’e 

ulaşırken çocuklarımız toprak veya betonda değil, 

halı sahalarda top koşturur hale geldi.   

ATATÜRK HATIRA ORMANI VE MESİRE ALANI
Kent Ormanına yapılan Şelale Parkı çalışmaları tüm hı-

zıyla devam ediyor.  Afyonkarahisar Atatürkçü Düşünce 

Derneği’nden gelen talebi geri çevirmeyen Afyonkara-

hisar Belediyesi burada hizmete sunulacak parka Ata-

türk Hatıra Ormanı ve Mesire Alanı ismini verecek. 

STAD PARK YAKINDA HİZMETTE

KİREMİT TOZU ZEMİNDEN, TARTAN PİSTE
Afyonkarahisar Belediyesi, Stad Parkı çok kısa bir zamanda tamamlıyor. 

Eski stadyumun yıkılacak olması nedeniyle burada koşan insanlardan gelen 
eleştiriler, kısa sürede tamamlanması hedeflenen Stad Park ile son bulacak. 

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban; 
Afyonkarahisar’da yaşayan Roman vatan-
daşlarımızı Toplu Konut İdaresi aracılığı ile 

konut sahibi yapmaya hazırlanıyor.  
Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya’nın özel gayret-

leriyle bu konuda TOKİ ile görüşmeler yapılırken 
uygun arsanın bulunması halinde ve Roman kar-

deşlerimize en az 100-150 tane konut yaptırılacak.   

“BENİM HEDEFİM ALT GELİR GURUBU”
Geçen dönem 300 adet TOKİ konut sözü olmasına 

karşın 800 adet konut yaptırdıklarını ifade eden 

ROMAN KARDEŞLERİMİZE 

TOKİ MÜJDESİ
Başkan Çoban; “Benim hedefim TOKİ’den hiç-
bir zaman orta gelir üzerindeki insanları konut 
sahibi yapmak değil. Zaten onları müteahhitler 
yapıyor. Benim hedefim alt gelir gurubunu ko-
nut sahibi yapmak. Şimdiye kadar dönemimizde 
400’e yakın bu şekilde 2+1 konutlar yaptırdık. 
3+1 ile birlikte 800’ü aşkın aileyi ev sahibi yap-
tık. Milletvekilimiz Ali Özkaya Bey, özel gayretle-
riyle TOKİ ile Roman kardeşlerimiz içinde görüş-
melerini yaptı, bizi telefonla aradı. Uygun arsa 
araştırılıyor, onlara da en az 100-150 tane konut 
yaptırılacak” dedi. 

Afyonkarahisar Belediyesi, 
yüzlerce vatandaşı ev sahibi yapan 
TOKİ’den Roman vatandaşlarımızın 

faydalanması için kolları sıvadı. 

BELEDİYE BAŞKANı BuRHANETTİN ÇOBAN’DAN 

Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu ve Orta Okulu’nun bölge-

nin eğitim ihtiyacını karşılamadığından hareketle Belediye 

Meclis kararı ile bu alanın eğitim alanına dönüştürülmesine 

karar verildi.

Zübeyde Hanım Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi’nin 

Yeni Devlet Hastanesi alanında yapılarak hizmete girmesiy-

le 13 bin metrekare alana sahip bu bölgenin 8 bin metre-

karesinin eğitim tesis alanı, kalanının da  sağlık tesis alanı 

olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi. 

ESKİ DOĞUM HASTANESİ ARAZİSİ 
EĞİTİM YUVASI OLACAK
 Afyonkarahisar 

Belediye Meclisi, eski 
Zübeyde Hanım Doğum 
ve Çocuk Hastanesi’nin 
bulunduğu alanda imar 

plan tadilatına gitti.
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Çavuşbaş semtinin tarihi dokusuna uygun mima-

ri yapıda oluşturulacak Kent Müzesi’nde kentin 

yerleşimi, gelişimi, gelenek ve göreneklerini 

tanıtılacak.  Sergi ve sunum salonlarının bulu-

nacağı Kent Müzesi, Afyonkarahisar’ın marka ve 

tarihine açılan kapısı olacak. 

Büyük bir titizlik içerisinde süren çalışmalarda Af-

yon Kocatepe Üniversitesi ile yapılan protokol 

ışığında, araştırma projeleri Belediye’ye teslim 

edildi. 2017 yılının araştırma projelerine ise şim-

diden başlandı. Bu arada Kent Müzesi’nde sergi-

lenmek üzere için vatandaşlardan bağışlar kabul 

edilmeye devam ediliyor. 

KENT MÜZESİ TURİZM ALANINA YAPILACAK
5000 yıllık tarihi geçmişe sahip Afyonkarahisar’ı, Kent Müzesine bu dönem kavuşturuyoruz. 
Afyonkarahisar’ı hafızalarda yer edecek simge Kent Müzesi ile kentin geçmişini anlatacağız.  
Bu muhteşem tesis sayesinde bu günü belgeleyecek ve geleceği kurmayı kolaylaştıracağız. 

Bilindiği üzere yerel yayınlar şehrin tarihi, kültürü ve 

sosyal yaşamı hakkında geniş bilgiler aktarır. Bu 

yayınların sayısı 2009 yılına kadar yılda bir, ikiye 

bile ulaşmazken Belediye Başkanı Burhanettin 

Çoban’ın hizmet süresiyle birlikte şehrimizin ta-

KÜLTÜR YAYINLARINDA ALTIN ÇAĞ
Afyonkarahisar Belediyesi, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın başkanlığında, geçen 

dönem olduğu gibi bu dönem de ilimizin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı ve 
Türk Edebiyatı’nın gelişimi için kültür yayınlarına önemli ölçüde destek veriyor. 

rihi ve kültürü açısından değerli eserler ardı ar-

dına yayımlanarak şehrimize ve bilim dünyasına 

kazandırıldı.

Yılda bir kitaptan ayda bir kitaba ulaşan yayın akışı, 

halkın da büyük beğenisini topluyor. 1985 yılın-

dan 2009 yılına kadar 15 kitap basılırken, son 

7,5 yılda 28 kitap yayınlandı.  İlk sayısı 1985 yı-

lında çıkan Beldemiz dergisi, 2009 yılına kadar 

56 sayı çıkarken son altı yılda 13 sayı daha çıka-

rak 71. sayıya ulaştı. Yine Belediyemizce ilk sa-

yısı 1999 yılında hazırlanan Taşpınar dergisi ise 

2010 yılına kadar 5 sayı çıkarken şu anda 16. 

sayısı yayımlandı. 
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2009 YILINDAN İTİBAREN YAYIMLANAN KİTAPLAR
1- Arzu Özdemir - Cumhuriyetin Kazanıldığı Top-

raklar 

2-İbrahim Yüksel – Turnalarla Özlem Esintileri 

3-Ömer Kalafat – Nihavent Kuşları 

4-Mehmet Güneş - Afyonkarahisar’ın 563 Nolu Şe-

riyye Sicili Defteri

5-Lokman Derya Solmaz – Afyonkarahisar Mevlevi-

hane Gezi Rehberi 

6-Doç. Dr.Turan Akkoyun – M. Saadettin Aygen’in 

Hayatı ve Eserleri 

7-Hasan Özpunar –Dünden Bugüne Afyonkarahisar 

8-Hasan Özpunar – Bir Zamanlar Afyonkarahisar 

9-Ömer Kalafat – Sevda Diye Bir Şey Yok 

10-Mehmet Güneş – Çanakkale’de Şehit Olan Af-

yonkarahisarlılar 

11-Mehmet Ünal Taşpınar – Afyon’da Soba Başı 

12-Şaban Korkmaz – Gönül Deryasından Esintiler 

13-Ahmet Semih Tulay – Çoban Kültürü Cilt 1 Sözlük 

14-Ahmet Semih Tulay – Çoban Kültü Cilt 2 Atasözü 

ve Deyimler

15-Mevlüt Üyümez-Fevzi KAYA- Afyonkarahisar Çeş-

meleri 

16-Ümmiye Talay EKEN- Afyon Basın Tarihi 

17-Türker GÖKSEL - Sorunlu Çemberler 

18-Hülya UZUN - Afyonkarahisarlı Mahalli Sanatçı 

Ömer Yarşi 

19- Şükrü Özay - Afyonkarahisar Düğün Adetleri 

20 Ahmet Tunca İşgal Yıllarında Afyonkarahisar

21- Satranç Kitabı

22-Hatice YILMAZ- Afyonkarahisar’da Ekoturizm 

23-Mehmet SARI- Askeri Muhammed Hayatı, Eser-

leri, Edebi Kişiliği Divanın Tenkitli Metni

24-Doç. Dr.Turan AKKOYUN- Afyonkarahisar Basın 

Tarihi 

25-İbrahim YÜKSEL- Amoriumlu Ezop 

26-İbrahim YÜKSEL- Masumiyet Çağının Çocukları 

27-Mehmet Behiç GÖRKTAN-Koca Behçet 

28-Kamil Sarıtaş- Mısrî Sultan Abdurrahîm 

Karahisarî’de Tasavvuf Felsefesi

29- Ömer Kalafat - Bir Kalpte İki Ayrı

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban; Afyon-

karahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Beledi-

yesi işbirliğinde yapılacak sokak sağlıklaş-

tırmasıyla  eski mahallelerimizin ihya edileceğini 

söyledi. 

“SARE HANIMA ÖZELLİKLE TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Sokak Sağlıklaştırması konusunda, bir önceki 

Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare 

Davutoğlu’na özellikle teşekkür eden Başkan 

Çoban; “Sare Hanım; AK Parti kampı için ilimi-

ze geldiğinde yukarı mahalleleri gezdi. Biz za-

ten geçen dönem tüm sokaklarımızın röleve ve 

restorasyon projelerini bitirmiştik. Sare Hanım 

hemen Başbakanımızı aradı ve Başbakanımız 

da Kültür ve Turizm Bakanına talimat verdi ve 

restorasyon için Özel İdaremiz adına 9,5 milyon 

lira gönderildi. Belediye, Valilik, Kültür Bakan-

lığı arasında protokol imzalandı. Eskişehir’deki 

Rölöve Kurulu ihalesini yapacak ve yaklaşık 10 

milyon lira para o bölgemize harcanacak. Bence 

eski mahallerimizin yüzde 70’i bu parayla ihya 

olur, geriye kalanını da biz yaparız inşallah” dedi. 

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, sokak sağlıklaştırması için Kültür ve Turizm 
Bakanlığından ilimize gönderilen kaynakla eski mahallelerimizin adeta ihya olacağını söyledi.

ESKİ MAHALLELERİMİZ İHYA OLACAK
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Afyonkarahisar Belediyesi, şehrin en eski yapıları 

arasında yer alan Ot Pazarı Camii’nin çevresin-

de düzenlemeye gitti. 1590’lı yıllarda Fele- Zâde 

Süleyman Çavuş tarafından inşa ettirilen Ot Pa-

zarı Camii’nin çevresinde kırılan ve dökülen tra-

verten kaplamalar sökülerek günümüz şartları-

na uygun bir kaplama yapıldı. 

Afyonkarahisar Belediyesi, tarihi yapıların korunması ve yaşatılması konusundaki 
hassasiyetini bu kez de Ot Pazarı Camii’nin çevresi için gösterdi.

TARİHİ CAMİNİN 
ÇEVRESİNDE DÜZENLEME

TÜRBEDE KUMLAMA çALIŞMASI YAPILDI
Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’na 

sunulan projenin onayı doğrultusunda zeminde-

ki travertenleri değiştiren ekipler, aynı zamanda 

zemindeki basamakları aynı kota getirdi. Camii 

çevresindeki düzenlemelerin yanı sıra Fele- Zâde 

Süleyman Çavuş Türbesini de temizleyen ekipler, 

türbede kumlama çalışmasını tamamladı. 

A fyonkarahisar Belediyesi’nin resmi inter-

net sitesinden yayınlanan Kent Rehberi’nde 

yeni yapılan ve yıkılan binalar anında gün-

cellenip sisteme işleniyor.

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi’nde tüm Türkiye’ye 

öncü olan Numarataj Birimi, yeni yapılaşmaları 

da sürekli takip ederek sistemi güncel tutuyor.

Yeni yapılan ve yıkılan binalar, Numarataj Birimi 

ekipleri tarafından fotoğraflanıp Afyonkarahisar 

Belediyesi’nin resmi internet sitesinden yayınla-

nan Kent Rehberi’ne işleniyor. Ayrıca, kent bilgi 

sisteminin önemli bir parçası olan; okul, camii, 

kültür merkezi, hastaneler, eczaneler ve kamu 

binaları ‘önemli yerler’ adı altında halkın daha 

kolay ulaşabileceği şekilde güncelleniyor.

Tüm cadde, bulvar, sokak ve meydanların isim ve 

numaralarını yönetmeliğe uygun hale getiren 

Numarataj Birimi, faaliyetlerini facebook hesa-

bından da halkımızla paylaşıyor.

NUMARATAJ BİRİMİ KENTİN 
GÜNCEL HAFIZASINI OLUŞTURUYOR
Türkiye’de Mekânsal Adres Kayıt Sistemi’ne geçiş yapan ilk belediyeler 

arasında yer alan Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde faaliyet 
gösteren Numarataj Birimi, şehrin güncel hafızasını oluşturuyor.

Afyonkarahisar Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü Numarataj Birimi,başarılı 

çalışmalarıyla örnek olmaya devam ediyor.
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A fyonkarahisar’ın kültür, tarih ve sanatı ile 

halk kültürünün tanıtılması ve yaşatılması 

amacıyla Belediye Şehir Çarşısı arkasında 

bulunan tescilli yapı aslına uygun şekilde restore 

ediliyor. Belediyemiz tamamlanmasından sonra 

tarihi binayı Kültür ve Sanat Evi olarak halkımı-

zın hizmetine sunacak.

AFYON KÜLTÜR VE SANAT EVİNE KAVUŞUYOR
Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından projesi onaylandıktan sonra 

ihalesi Belediyemizce yapılan Kültür ve Sanat Evi’nde restorasyon çalışmaları tamamlanıyor. 

SOSYAL VE KÜLTÜREL DOKUYA KATKI SAĞLAYACAK
Bin 54 metrekare alana sahip 150 yıllık olduğu tah-

min edilen tarihi binada ilimize ziyarete gelen 

misafirler ağırlanacak. Ülke turizmine ve kültü-

rüne kazandırılması, işlevsel hale getirilip, sür-

dürülebilir koruma 

sağlanmasına en gü-

zel örneklerden biri 

olacak Afyonkarahi-

sar Kültür ve Sanat 

Evi, kentin sosyal ve 

kültürel dokusuna 

büyük katkı sağlaya-

cak. Kültür ve Sanat 

Evi’nde kente özgü 

yöresel ürünlerin ser-

gilenebileceği sergi 

odaları ve toplantı 

salonu bulunacak.

Belediye 
Başkanı 

Burhanettin 
Çoban, 

restorasyon 
çalışmalarını 

yerinde 
inceleyerek 
yetkililerden 

bilgi aldı.

Paşa Camisi ile ilgili imar çalışmalarında sona ge-

lindi.  Tarihe sahip çıkma geleneğini bu dönem-

de de sürdüren Afyonkarahisar Belediyesi, eski 

planda Paşa Camii’ne ayırdığı 10 bin metrekare-

lik alanı yaptığı plan değişikliği ve çevre donatı-

larıyla birlikte 33 bin metrekareye çıkardı. Muh-

teşem bir eseri Afyon’a kazandırmayı hedefleyen 

Belediye hayırseverler işbirliğiyle Paşa Camii 

tamamen doğal taşlarla kaplayarak hizmet verir 

hale getirecek.  

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban dönemiy-

le birlikte türbeleri de adeta ihya eden Beledi-

ye, hazırladığı projeleri kurul onayından tek tek 

geçiriyor Böylelikle bu dönemde tüm türbeleri 

yenilemeyi hedefliyor.  Çeşme restorasyon çalış-

malarında da adeta çığır açılırken çeşmelerin bir 

çoğu restore edildi ve kalan çeşmelerin resto-

rasyonu ise bu dönem içerisinde bitirilecek. 

PAŞA CAMİİ’NDE 
İMAR ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

(Tarihi) Paşa Camii önü
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Şehit Üsteğmen Sami Çiftçi Bilgi Evinde eğitim gören 

öğrencilerden sekizi, TEOG Yerleştirme sonuçla-

rına göre il genelinde ilk 300’e girmeyi başardı. 

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban söz verdiği 

gibi ilk 300’e girmeyi başaran öğrencilere diz üstü 

bilgisayar ve 750’şer TL para ödülü hediye etti.  

Bu asrın ilacı ve bizim en büyük problemimiz ‘eği-

tim’ diyen Başkan Burhanettin Çoban; “Ama 

nasıl bir eğitim? Dünyayı sadece maddi gözle 

gören, dünyayı eğlenmekten, gezmekten, yiyip 

içmekten ibaret sayanların gösterdiği eğitimle 

‘bu dünyada biz fiziği de matematiği de, tarihi 

de edebiyatı da öğreneceğiz, ama aynı zaman-

da ne için yaratıldık, dünyaya ne için gönderildik 

ve görevlerimiz nelerdir? Bunu da öğrenece-

ğiz ‘ diyen eğitimi birleştirecek modeli biz Bilgi 

Evleri’nde sağladık.  Bu eğitimi sadece Belediye 

ya da Milli Eğitim kanalıyla yapsak bu başarıyı 

yakalayamazdık. Afyonkarahisar’da güvendiği-

miz sivil toplum kuruluşlarıyla bu birlikteliklere 

imza attık. Bilgi Evleri’nin bu kadar ihtiyaç oldu-

ğunu, çokta hizmetler yapacağını bilememiştim.  

Bir, iki, üç derken baktık ki;  çok güzel bir hizmet 

dokuz tane Bilgi Evi’ni Afyonkarahisarımıza ka-

zandırdık. Her Bilgi Evi’ne gidişimde heyecanla-

nıyorum, mutlu oluyorum, iyi ki böyle bir proje 

yapmışız. Türkiye’de nüfusa göre en çok Bilgi 

Evi olan il Afyonkarahisar” dedi. 

Şehit Üsteğmen Sami Çiftçi Bilgi Evinde eğitim 

gören ve TEOG yerleştirme sonuçlarına göre 

il genelinde ilk 300’e girmeyi başaran Şevkiye 

ÖZEN, Samet SELVİ, Büşra ÇETİNKAYA, Emir 

EFE, Aybüke Ezgi ÇAKMAK, Zehra PAMUKÇU, 

Utku Eren İNCEBELİ, Şükrü DALGIÇ ödüllerini 

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Milli Eği-

tim Müdürü Metin Yalçın, Şehit Üsteğmen Sami 

Çiftçi ’nin annesi Hanım Çiftçi, babası Mehmet 

Çiftçi, Özel Kalem Müdü-

rü Mehmet Savaş, Kültür 

ve Sosyal İşler Müdürü 

Emel Sarlık, Hayrat Vakfı 

Afyonkarahisar Temsilcisi 

Mesut Hızarcı, Etüt Eğitim 

Birim Koordinatörü Sema 

Akkaş’ın elinden aldı.

Kurulduğu yıldan bu yana başarısını her yıl katlayan Bilgi Evleri, 
2015-2016 eğitim öğretim döneminde en başarılı yılını yaşadı.

BİLGİ EVLERİ HEM ÖĞRETİYOR, 
HEM DE ÖDÜLLENDİRİYOR

İş kurmak isteyenlere hibe ve faizsiz kredi imkânı 

sağlayan uygulamalı girişimcilik eğitim prog-
ramı Uydukent Bilgi Evi’nde gerçekleştirildi. 70 
saat süren eğitimi başarıyla tamamlayan 29 kur-
siyere sertifika verildi.

Oldukça heyecanlı oldukları gözlenen kursiyerler 

kendilerine bu imkânı sağlayan kurum ve kişile-

re teşekkür etti.

“2023 VİZYONUNDA EKONOMİK HEDEFLERİMİZ VAR”
KOSGEB Afyonkarahisar İl Müdürü Mustafa Çanak-

çı, girişimciliğin tüm dünyada istihdam yaratma 
ve sosyal ilerlemenin temel faktörü olarak kabul 
edildiğini söyledi. Bu anlamda ülkemizin 2023 
vizyonunda, ekonomik anlamda bazı hedefle-
ri olduğunu kaydeden Mustafa 
Çanakçı, girişimcilik projelerinin 
bu hedeflere ulaşma noktasında 
önemli bir unsur olduğunu ifade 
etti. Bu projede işbirliğinden do-
layı Belediye Başkanı Burhanet-
tin Çoban’a ve ilgili personeline 
teşekkür eden Çanakçı, sertifika 
alan kursiyerlere yeni iş hayatla-
rında başarılar diledi.

“ÜLKEMİZ EKONOMİK ANLAMDA çOK GÜçLENDİ”
KOSGEB İl Müdürlüğü ile birlikte bu projede yer 

almaktan büyük mutluluk duyduk-
larını dile getiren Belediye Başka-
nı Burhanettin Çoban ise projenin 
özellikle gençler ve kadınlar için 
büyük bir fırsat olduğunu söyledi. 
Ülkemizin son 15 yılda ekonomik 
anlamda çok büyük bir ilerleme 
kaydettiğini belirten Başkan Ço-
ban, “Bundan 10-15 yıl önce, dev-
letin bırakın bir girişimciye 150 bin 
lira destek vermeyi; 100 milyon- 
200 milyon dolar ihtiyacı için ülke-
mizin Bakanları IMF’nin ve Dünya 
Bankası’nın kapısını aşındırıyor-
lardı. Bu destekler artık devletimi-
zin ne kadar güçlü hale geldiğinin 
bir göstergesi” dedi. Sertifika alan 
kursiyerleri tebrik eden Başkan Ço-
ban, kursiyerlerin kuracakları işle-
rin hem kendilerine hem de ülke 
ekonomisine katkılar sağlayacağını 
ifade etti. 

BAŞARILI KURSİYERLERE 
SERTİFİKA VERİLDİ

Afyonkarahisar Belediyesi 
ile KOSGEB işbirliğinde 

başlatılan uygulamalı 
girişimcilik eğitimini 

başarıyla tamamlayan 
kursiyerlere sertifika verildi.     
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Kişilerin yaşam kalitesini arttırmak ve ailelerine 

destek sağlayarak sağlıklı bir toplum oluşmasını 

hedefleyen Afyonkarahisar Belediyesi, bu hizmet 

kapsamında yaşlılığı veya bedensel engelliği ne-

deniyle evinde özel tıbbi bakıma ihtiyacı olanla-

rın, sağlık ihtiyaçları, kişisel bakım da dâhil ol-

mak üzere yaşadıkları ortamda karşılıyor.

Afyonkarahisar Belediyesi ve Halk Sağlığı Müdür-

lüğünden oluşan Evde Bakım Hizmeti Ekibi, ki-

şisel bakımını sağlayamayan bireylerin, kişisel 

bakımlarını gerçekleştirip, hastaların yaşadıkları 

ortamı sağlık koşullarına uygun hale getirerek, 

evlerinde her türlü temizlik, bakım, onarım ve 

tadilat işlemlerini gerçekleştirecek.

BELEDİYE’DEN YENİ BİR HİZMET DAHA

EVDE BAKIM HİZMETİ 
Afyonkarahisar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı gereği  yeni bir hizmeti 

daha hayata geçirdi. Afyonkarahisar Belediyesi; Halk Sağlığı Müdürlüğü ile yaptığı 
işbirliğinde bakıma muhtaç kişilere yönelik Evde Bakım Hizmeti başlattı.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Halk Sağlığı Müdürü 
Dr. Lütfi Akgün, Muhtarlık İşleri Müdürü Cem Kasapoğlu, 

Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Hasan Hüseyin Azak  bakıma 
muhtaç aileyi ziyaret ederek hizmeti yerinde inceledi.

Afyonkarahisar’ın kampanyaya yürek-

ten destek verdiğini belirten Türkiye 

Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı 

Abdurrahman Çetin, katkılarından ve 

öncülüğünden dolayı Belediye Baş-

kanı Burhanettin Çoban’a teşekkür 

etti. Kampanya çerçevesinde top-

lanan bağışlarla basılacak Kur’an-ı 

Kerim’lerin, İslam dünyasının dört 

bir köşesindeki Müslüman kardeş-

lerimize ulaştırılacağını ifade eden 

TDV Genel Müdür Yardımcısı Ab-

durrahman Çetin, “Böylesine güzel 

ve anlamlı bir kampanyada bizlere 

destek veren Yüntaş A.Ş. çalışanları adına 

Genel Müdür Mehmet Sarlık’a, değerli Afyonkarahi-

sar halkına ve hayırsever işadamlarına ayrıca teşek-

kür ediyorum. Allah hepsinden razı 

olsun” dedi.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü 

Kabukçu’nun Genel Müdür Yar-

dımcısı Abdurrahman Çetin’e eşlik 

ettiği ziyarette, Yüntaş A.Ş. Genel 

Müdürü Mehmet Sarlık da hazır bu-

lundu. Genel Müdür Yardımcısı Ab-

durrahman Çetin ziyaret sonunda, 

Belediye Başkanı Burhanettin Ço-

ban ve Yüntaş A.Ş. Genel Müdürü 

Mehmet Sarlık’a Kur’an-ı Kerim ve 

teşekkür belgesi takdim etti. Diya-

net İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet 

Görmez imzalı teşekkür belgesinde 

şu ifadeler yer aldı: “Hediyem Kur’an 

Olsun” kampanyamıza göstermiş ol-

duğunuz teveccüh ve katkılarınızdan 

dolayı teşekkür eder, yardımlarınızın 

Cenâb-ı Hak katında makbul olması 

niyazı ile hayırlı ve sağlıklı uzun bir 

ömür dilerim” 

Halen devam eden kampanyaya 
destek olmak isteyen vatandaşla-
rımız Afyonkarahisar İl Müftülüğü 

tarafından Vakıflar Bankası Afyonkarahisar 
Kocatepe Şubesinde açılan TÜRKİYE DİYANET 

VAKFI IBAN: TR 95 0001 
5001 5800 73044485 
96 nolu hesaba para 
yatırılabilecek. 1 adet 
Kur’an-ı Kerim bedeli-
nin 12 TL olarak belir-
lendiği kampanyaya is-
tenilen adette Kur’an- ı 
Kerim bağışında bulu-
nuluyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Vakfın ülke 
genelinde başlattığı “Hediyem Kur’an Olsun” Projesine Afyonkarahisar›da öncülük 

eden Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a teşekkür ziyaretinde bulundu.   

4,5 AYDA 34 BİN 600 
KUR’AN-I KERİM TOPLANDI

Afyonkarahisar Belediyesi, Belediye’nin şirketi Yüntaş A.Ş., hayırsever işadamları ve 
halkın katkılarıyla yaklaşık 4,5 ay önce ‘60 bin adet Kur’an-ı Kerim’ hedefiyle başlatılan 

kampanyada, şu ana kadar 34 bin 600 adet Kur’an-ı Kerim’e tekabül eden 416 bin 
lira toplandı. Halen devam eden kampanya çerçevesinde, Türkiye genelinde toplanan 

toplam Kur’an-ı Kerim adedinin ise 500 bin olduğu açıklandı.           
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Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi tarafından 

bu yıl altıncısı düzenlenen Yöresel Yemek Yarışması, 

60 yarışmacının katımıyla Lezzet Durağında yapıldı.

Lezzetlerin yarıştığı yarışma, hamur işi, tatlı ve ana 

yemek olmak üzere üç kategoride yapılırken, ya-

rışmacılar dereceye girmek için lezzet ve ikramda 

birbirleriyle yarıştı. Kent Konseyi Başkanı M. Emin 

Birliktir, yarışmaya gösterilen ilgiden büyük mem-

nuniyet duyduğunu ifade ederek yarışmacılara ba-

şarılar diledi. Yarışmaya, beklenenin üzerinde katı-

lım olduğunu belirten Birliktir, bu yoğun katılımın, 

yarışmanın ne derece önem kazandığının göster-

gesi olduğunu söyledi. Birliktir, Afyon Kocatepe 

Üniversitesi’ne, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, İl Kül-

tür ve Turizm Müdürlüğü’ne, Afyonkarahisar Pro-

fesyonel Aşçılar Derneği ile Kasaplar ve Sucukçular 

Odası’na ve Lezzet Durağı Restaurant çalışanlarına 

verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

15 kişiden oluşan jüri heyeti, birbirinden leziz ye-

mekler arasında seçim yapmakta bir hayli zorlandı.  

Yarışmada lezzet, koku, görünüş, sunuş, pişirme de-

recesi ve kıvam kriterleri göz önünde bulunduruldu. 

Jüri heyetinin değerlendirmesinin ardından derece-

ye giren yarışmacıların isimleri şöyle açıklandı:

HAMUR İŞİ KATEGORİSİNDE 
1. Muradiye Maral 2. Şerife Teksöğüt  3. Huriye Eltaş 

TATLI KATEGORİSİNDE 
1. Huriye Eren  2. Hatice Özgen  3. Yasemin Yörük 

ANA YEMEK KATEGORİSİNDE 
1. Rabia Ayvalı, 2. Sultan Bozoklu   3. Zehra Gelişgen

Bu sonuca göre, birinci olan yarışmacılara 750 TL, 

ikinci olan yarışmacılara 500 TL ve üçüncü olan ya-

rışmacılara ise 250 TL para ödülü verildi.

Sosyal faaliyetlerini aralıksız sürdüren Kent Konseyi, gelenek haline getirdiği Yöresel Yemek 
Yarışması’nı bu yıl altıncı kez gerçekleştirdi. Lezzet Durağında yapılan yarışmaya, 60 yarışmacı katıldı.

LEZZETLER YARIŞTI 

Dereceye giren yarışmacılar ödüllerini, Afyonkarahisar Milletvekili Hatice 
Dudu Özkal ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın elinden aldılar.

Afyonkarahisar Belediyesi El Sanatla-

rı ve Mesleki Eğitim Kursları (AFE-

MEK) öncülüğünde Halk Eğitim 

Merkezi ve Akşam Sanat Okulu iş-

birliğinde Şehit Üstğm. Sami Çiftçi 

Bilgi Evi’nde düzenlenen iğne oya-

sı, makine nakışı, kurdele nakışı ve 

mefruşat ürünleri kurslarına katılan 

ev hanımları, yaptıkları tüm ürünleri 

kurs sonrası açılan sergide beğeni-

ye sundu. 

ESERLERE HAYRAN KALDILAR
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emel 

Sarlık, Halk Eğitimi ASO Müdür Yar-

dımcısı Nurten Baydar, İğne Oyası 

Eğitmeni Nuray Şenol, Mefruşat 

Ürünleri Eğitmeni Nezahat Bacak, 

Etüt Eğitim Birim Sorumlusu Sema 

Akkaş ve çok sayıda mahalle sakinin 

katılımlarıyla gerçekleşen açılışın 

ardından sergiyi gezen davetliler, el 

sanatlarına adeta hayran kaldı.

SERGİYİ PASTAYLA KUTLADILAR
Altı ay süren çalışmanın ardından ho-

calarından aldıkları eğitimleri ba-

şarıyla tamamlayan kursiyerlere 

sertifika verildi. 45 kişinin katıldı-

ğı kurs süresince tecrübelerini  el 

emeği ürünlere yansıtan hanımlar, 

açılışı pastayla kutladı. Kendilerine 

bu imkânı sunan Belediye Başkanı 

Burhanettin Çoban’a teşekkürlerini 

ileten hanımlar, eğitmenlerine de 

verdikleri destekten dolayı teşekkür 

ettiler. 

Altı ay süren çalışmanın ardından tamamladıkları el emeği ürünleri 
çok beğendiklerini ifade eden Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Emel 

Sarlık ise kursiyerleri ortaya koydukları eserlerden dolayı tebrik etti. 

Öğrencilere yönelik eğitim yuvası olmanın yanı sıra bulunduğu mahallenin adeta her şeyi olan Bilgi Evleri, 
bu kez de hanımların birbirinden güzel el sanatları ürünlerinden oluşan sergisine ev sahipliği yaptı

BU SERGİ BAŞKA SERGİ
HAMARAT ELLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
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2011 yılında Belediye tarihinde ilk kez amatör 

spor kulüplerine malzeme desteğinde bulu-

nan Afyonkarahisar Belediyesi, 2013 yılında 80 

kulübe 2 şer bin liradan toplamda 160 bin lira 

nakdi yardımda bulunmuştu. Kulüplere des-

teğini sürdüren Belediye bu kez de 76 kulübe 

değeri yaklaşık 200 bin lirayı bulan malzeme 

desteğinde bulundu.

TESİSLEŞME = BAŞARI
Türkiye’nin en büyük Spor Kompleksini ilimize ka-

zandıran, Belediyespor’u voleybolda 1. Lige, daha 

sonra destekleriyle AFJET Afyonspor’u 3. Lige çı-

kartan ve son olarak Basketbol Takımının play-off’a 

çıkmasını sağlayan Başkan Çoban, amatör spor 

kulüplerini de unutmadı. Tesisleşmede de kolla-

rı sıvayan Afyonkarahisar Belediyesi, Cumhuriyet 

Mahallesi eski SSK Hastanesi’nin bulunduğu ala-

na  kazandıracağı inşaatına başlanan 3 bin kişilik 

Spor Salonu ve Gençlik Merkezi’nin yanı sıra Spor 

Kompleksinin bulunduğu alanda inşaa edilen Ka-

palı Spor Salonunda sona gelindi. Yine Spor Komp-

leksinin bulunduğu alana 90 yataklı sporcu oteli ya-

pacak Belediye, Sahipata Mahallesine 2 bin kişilik 

daha Kapalı Spor Salonu yapacak.

“AMATÖR SPORUN HAMİSİ BAŞKAN çOBAN’DIR”
Törenin açılış konuşmasını Amatör Spor Kulüpleri 

Federasyonu (ASKF) Afyonkarahisar Başkan Vekili 

Ali Şan Akgün yaptı. Belediye Başkanı Burhanettin 

Çoban’ı ‘kulüplerin hamisi’ adlandıran ASKF Başkan 

Vekili Ali Şan Akgün, yapılan bu desteğin asla unu-

tulmayacağını söyledi. Amatör Spor Kulüpleri’nin 

gençlerimizi, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan 

koruyarak onlara sağlıklı ortam hazırlayan kuruluş-

lar olduğunu dile getiren Ali Şan Akgün; “Göreve 

geldiği günden bu tarafa amatör spor kulüplerimi-

ze gerek ayni, gerek nakdi yardımlarıyla tüm spor 

kamuoyunun takdirini kazanan Belediye Başkanı-

mız Burhanettin Çoban, bugün yine amatörlerin 

yanında olmuştur. Amatör sporunun hamisi oldu-

ğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.  

“Hİç BİR AFYONLU KULÜBE TALİP DEĞİLDİ”
Afyonkarahisar’da sporun gelişim serüvenini ko-

nuklarla paylaşarak konuşmasına başlayan Başkan 

Burhanettin Çoban; “2009 yılı göreve geldiğimiz ilk 

yılımızdı. İlk yılımız çevremizi ve Belediyemizi tanı-

mak ilimizin potansiyelini araştırmak-

la geçti. O dönem en önemli gündem 

spor denince futbol akla geliyordu. 

Bizimde 3. ligde bir kulübümüz vardı. 

Bu kulübümüzün genel kurulu yapı-

lıyordu ama maalesef genel kurul-

da divan oluşturulmuyor idi. Çünkü 

divan oluşturulursa gündem gereği 

seçimler var. Seçimler bölümüne ge-

lindiğinde hiç kimse aday olmaz görev olmadığın-

dan fesih olmuş sayılıyordu. Hiçbir Afyonlu kulübe 

talip değildi.  Çünkü 2009 yılı şartlarında kulübün 

yaklaşık 3 milyon lira borcu vardı. Tabii sağ olsun 

o zaman Salim Pancar kardeşimizin de desteği ile 

kulübü aldık üç sene götürdük. Ancak kulübün geç-

mişteki borcu kapanma imkânı olmadığından çok 

ciddi sıkıntılarla uğraştık” dedi.

“BAŞARI SERÜVENİNİ ANLATTI”
Belediyespor ve AFJET Sporun başarı serüvenini de 

anlatan Başkan Çoban; “2013 yılında Belediyespor 

Kulübü Başkanımız Abdullah Aydoğan’ı çağırdım ve 

kendisine Belediye adına bir kulüp birde futbol için 

bir kulüp kurmasını istedim.  Sahipataspor’u dev-

raldık ve onu AFJET Afyonspor olarak işlemlerini ta-

mamlayıp Salih Abimize devir ettik. Belediye olarak 

da Belediyespor Kulübünü kurduk. 2013 yılında vo-

leybol ve basketbol takımlarını oluşturarak liglere 

katılmaya başladık. Voleybol takımı 3. Ligden baş-

ladı ilk senesinde şampiyon oldu, ikinciliğe çıktı. 

Basketbol takımımız 84 takımlı bölgesel ligde ilk 

24 takım arasına girerek 3. Lige çıktı. Bu 24 takım 

kendi arasında yaptıkları maçların ardından basket 

takımımız ilk dörde girerek 2. 

Lige bu günkü 1. Lige çıkma 

hakkını elde etti. Voleybol ta-

kımımız bu sene ikinci ligde 

şampiyon olarak birinci lige 

çıkma hakkını elde etti. Bun-

lar bizim spordaki yaptıkları-

mız” dedi.

TESİSLEŞMEDE BÜYÜK HAMLE
Afyonkarahisar’ın tesisleşmede büyük bir ham-

le içerisine girdiğini söyleyen Başkan Burhanettin 

Çoban sözlerine şöyle devam etti; “Türkiye’nin en 

büyük spor kompleksini Afyon’a yapacağız dedi-

ğimizde benim kendi meclis üyelerim dâhil hiçbir 

kimse inanmadı, herkes güldü geçti ama hamdol-

sun geçen sene deneme çalışmasını başlattık. Af-

yon, spor turizminde de önemli bir il haline geldi.  

Belediye olarak mahallelerimize 44 adet halı saha 

yaptık. Göreve geldiğimde Sahipata Mahallemizde-

ki Eğitim Gönüllüleri Parkında bir tane halı sahamız 

vardı onu da Belediye yapmamış vakıf yapmış. Şu 

an 200 nüfuslu Bayatçık Mahallemizde dahi çocuk-

larımız halı sahada top koşturuyor.  Yer bulup da bi-

zim sentetik saha yapmadığımız hiçbir mahallemiz 

yok. Yer bulamazsak herhangi bir okulda yapıyoruz. 

Belediye olarak spor kompleksinin içerisine bir ka-

palı spor salonu yaptık.

“SPORCU OTELİ SIRADAN OLMAYACAK”
Şu an projesi bitti Spor Kompleksinin bulunduğu 

alana 90 odalı bir sporcu oteli yapacağız. Bu otel 

sıradan bir yatırım olmayacak. Toplam maliyeti 

tefrişatı dâhil 15 milyon lirayı bulacak bir te-

sis olacak. Bu sene inşaatına başlayacağız. 

Sahipata’da eski hayvan pazarının bulunduğu 

alana mevcut kapalı spor salonumuzun aynı-

sını yapacağız. İçinde bulunduğumuz salonu-

muzun çatısını taşınabilir olacağına dair bir ra-

por verilirse oraya taşıyacağız. Böylelikle 2 bin 

kişilik daha salonumuz olacak.  Cumhuriyet 

Mahallemizde inşaatına başlanan 3 bin kişilik 

Kapalı Spor Salonu Ve Gençlik Merkezimiz in-

şaat çalışmaları devam ediyor” dedi.        

2009 yılında Afyonkarahisar’ı sadece termal turizminde değil, spor turizminde 
de önemli bir il haline getirmek için kolları sıvayan Belediye Başkanı 

Burhanettin Çoban’ın spora ve sporcuya olan desteği bitmek bilmiyor.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE 
GÖRÜLMEMİŞ DESTEK
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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Şairler ve Ya-

zarlar Derneği’nin işbirliğinde Afyonkarahisar’a 

gelen ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan, “Aşkın ve 

Sevdanın Sesi Özel Orkestrası” ile birlikte ili-

mizde hayranlarıyla buluştu.  Eski Halk Eğitim 

Merkezi (RAM) Salonunda düzenlenen konserde 

seslendirdiği şiirlerle gönüllerde taht kuran Ünlü 

Şair Ahmet Selçuk İlkan, gencinden yaşlısına 

herkese farklı duygular yaşattı.

ÖLÜMSÜZ ŞARKILARIN EFSANE ŞAİRİ MEST ETTİ
Kültürel etkinliklerine hız kesmeden devam eden Afyonkarahisar Belediyesi, 
ölümsüz şarkıların efsane şairi Ahmet Selçuk İlkan’ı sevenleriyle buluşturdu. 

Sözcüklerin sihirbazı olarak bilinen Ahmet Selçuk 

İlkan,  şiirler ve orkestrasıyla dinleyenleri adeta 

mest etti. Guinness rekorlar kitabında en çok şi-

iri bestelenen şair olarak bilinen Ahmet Selçuk 

İlkan, Afyonkarahisar’da bulunmaktan duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı 

Burhanettin Çoban’a teşekkür etti.

 Dünyanın farklı yerlerinden birçok sanatçı ve tasa-

rımcı eserlerinin yer aldığı serginin açılışında sanat-

çı ve misafirlere afyon lokumu ikram eden Afi renkli 

görüntüler oluşturdu.

AFİ ANİMASYON FESTİVALİNDE İLGİ ODAĞI OLDU
Çizgi Film Animasyon Festivali’ne Afyonkarahisar’ı 

temsilen katılan Afi, sanatçılar ve misafirler tarafından 

büyük ilgi gördü. Sevimli yapısı, sempatik hareketleri 

ve Afyonkarahisar’ı yansıtan renkleriyle Afi, açılış sere-

monisi ve panel boyunca festivale renk kattı.

AFİ BİLİMSEL LİTERATÜRE GİRDİ
Afi, Uluslararası Çizgi Film Animasyon Sempozyu-

mu’nda Öğr. Gör. M. Akif Ağtaş tarafından sözlü bil-

diri olarak sunuldu. Afi, “Yerel Yönetimlerin Halk İle 

Olan İletişimlerinde Maskot Kullanımının Etkisi Af-

yonkarahisar Belediyesi Maskot Karakteri Afi Örneği” 

ile bilimsel literatüre girmiş oldu.

Oturum başkanlığını Anadolu Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Animasyon Bölüm 

Başkanı Doç. Fethi Kaba’nın yaptığı sempozyum-

da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Öğretim Üyesi Prof. Namık Kemal Sarıkavak, DPÜ 

Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı 

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Levent Mercin’le sanatçı ve 

misafirlerden Afi tam not aldı.

Öğr. Gör. M. Akif Ağtaş sunumu sonrası sanata ve 

sanatçıya olan sürekli desteklerinden dolayı Afyon-

karahisar Belediye Başkanı Burhanettin ÇOBAN’a 

teşekkür etti ve sunumda yer alan akademisyenlere 

Taş Medrese ustaları tarafından yapılan ahşap Afi 

maskotu hediye etti.

ANİMASYON FESTİVALİ’NDE
Afyonkarahisar Belediyesi Maskot Karakteri Afi’nin afiş ve tanıtım videosu Dumlupınar Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen “uluslararası Çizgi 

Film Animasyon Sempozyumu ve Sergisi” kapsamında sergilenmeye layık görüldü.

AFİ ÇİZGİ FİLM
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Afyonkarahisar Belediyesi öncülü-
ğünde Türkiye Motosiklet Federas-
yonu’nun destekleriyle 3 etap halinde 
sürdürülen çalışmaların ikinci etabı 
için de düğmeye basıldı. 

ÜçÜ BİRARADA
Motor Sporları branşlarından olan 
Motocross, Enduro, Süper Enduro, 
ATV, UTV, Süper Moto Drag Pisti gibi tam altı bran-
şın aynı ayna yapılabileceği tesisin temeline başla-
nırken, bir diğer tesis ise Spor Kompleksi’ne sade-
ce 1,5 km. uzaklıkta. 1200 metre uzunluktaki pistin 
çalışmalarına ise devam ediliyor. Türkiye’de sade-
ce Konya’da bulunan, hem otomobil drag hem de 

2009 seçimlerinde olduğu gibi 2014 yılında yapılan seçimlerde de 
proje demetiyle Afyonkarahisarlılar’ın karşısına çıkan Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban, vaatlerini bir bir yerine getirmeye devam ediyor.

AFYON MOTOR SPORLARININ 
MERKEZİ OLACAKTürkiye’nin en büyük 

Spor Kompleksini ilimize 
kazandıran Afyonkarahisar 
Belediyesi bu kez de 
Motor Sporlarına ait tüm 
branşların aynı anda 
yapılabileceği tesisİ hayata 
geçirmek için kolları sıvadı.

motor drag yarışlarının yapılabileceği pistin 2017 
yılında bitirilmesi amaçlanıyor. Bölgede üçüncü bir 
projeyi daha hayata geçirmeyi hedefleyen Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban, projeyi, Başbakan Bi-
nali Yıldırım’a arz etti. Vali Aziz Yıldırım’ın da destek-
leriyle en az 3,5  kilometre uzunluğunda, 12 metre 
genişliğinde hazırlanacak asfalt pist, hem otomobil 
yarış pisti olarak kullanılacak, hem de motor yarış 
pisti 350 bin metrekare düz bir alanın bulunması 
için çalışmalara başlandı. 
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Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenen program-
da, yaşlılarımızla yakından ilgilenen Emine 
Çoban, onlarla birlikte olmaktan çok büyük 

mutluluk duyduğunu ifade ederek yaşlılarımı-
zın dün ile bugün arasında köprü kuran, kültü-
rümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı 
sağlayan en değerli varlıklarımız olduğunu söy-
ledi. Afyonkarahisar Belediyesi Sosyal Yardım 
Birimi’nin organize ettiği programda, yaşlıları-
mızı Atlı Spor Kulübü’nün kapısında karşılayan 
Emine Çoban, yemek öncesi de tek tek masaları 
dolaşarak her biriyle özel olarak ilgilendi.

GENç EFELERE ADETA TAŞ çIKARTTILAR
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emel Sarlık ve Muh-

tarlık İşleri Müdürü Cem Kasapoğlu’nun Emine 
Çoban’a eşlik ettiği programda, toplu olarak ye-
nilen yemeğin ardından at çiftliğini gezen yaşlı-
lar unutulmaz bir gün yaşadı. 

Afyonkarahisar Belediyesi Halk Oyunları Ekibi de 
yaşlılar için özel bir gösteri sunarken, halk oyun-
larına eşlik eden bazı erkek yaşlılar adeta genç 
efelere taş çıkarttı. Dünya Yaşlılar Günü’nü Atlı 
Spor Kulübü’nün doğayla iç içe, temiz ve ferah 
ortamında keyif ve neşe içinde kutlayan yaş-
lılar, kendileri için bu programı hazırlayan Be-
lediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın eşi Emine 
Çoban’a teşekkür ettiler.

“YAŞLILARIMIZIN YAŞAMA BAĞLI                                            
KILINMALARI GEREKİYOR”

Programın sonunda, özel konuklarına çeşitli hedi-
yeler takdim eden Emine Çoban, her insan için 
değişik mana ve önem ifade eden yaşlılığın, ha-
yatın çok özel bir dönemi olduğunu söyledi. Yaş-
lı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif 
olmaları ve yaşama bağlı kılınmaları gerektiğini 
belirten Çoban; “Bizleri bugünlere ve geleceğe 
hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştır-
mak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını 
sağlamak öncelikli görevlerimiz arasındadır. Bu 
program vesilesiyle tüm büyüklerimizin Dünya 
Yaşlılar Günü’nü kutluyor, minnet ve şükran duy-
gularımla yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı 
sağlıklı ve mutlu günler geçirmelerini temenni 
ediyorum” dedi.

GÜLDÜLER, EĞLENDİLER, OYNADILAR; 
GENÇLİKLERİNİ HATIRLADILAR

Yaşlılar Haftası’nda ilimizdeki yaşlıları ağırlayan Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban’ın eşi Emine Çoban, bu kez de Dünya Yaşlılar Günü’ne özel olarak 
hazırlanan bir programda, Huzurevi sakinleri ve yaşlılarla bir araya geldi.
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3. Lig 3. Grupta yer alan temsilcimiz sezon boyun-
ca Bayrampaşa, Maltepespor, Sultanbeyli Bele-
diyespor, Darıca Gençlerbirliği, Orhangazispor, 
Adliyespor, Bergama Belediyespor, Denizli Bü-
yükşehir Belediyespor, Muğlaspor, Tarsus İd-
man Yurdu, Payasspor, Orduspor, Düzyurtspor, 
Bingölspor, Elaziz Belediyespor ve Diyarbekir 
Belediyespor takımlarıyla mücadele edecek. 

Bu sene Ziraat Türkiye Kupasında eleme maç-
larına katılan AFJET Afyonspor, ilk maçında 
Yozgatspor’u 2-0 mağlup etti. İkinci maçta 
Karşıyaka’yı evinde konuk eden AFJET Afyons-
por, taraftarının da desteği ile güçlü rakibini 2-1 
mağlup etmesini bildi. Guruplara kalmak için 
son viraja giren Afjet Afyonspor, üçüncü tur ele-
me maçında kendi sahasında Ümraniye ile kar-
şılaştı. Ekibimiz, normal süresi 1-1 tamamlanan 
karşılaşma rakibine penaltılarda mağlup oldu.  

Hedeflerinin her zamanki gibi şampiyonluk olduğu-
nu söyleyen AFJET Afyonspor Başkanı Salih Sel, 
“Hedefimiz her zamanki gibi şampiyonluk. 3 yıl-

da 2 basamak atladık ve 2. Lig’e çıkacağımıza 
inanıyorum. En bizim grubumuz güçlü bir grup 
fakat bizim hedefimiz her zaman için şampiyon-
luk. Bunu 2013’te başladığımız zaman da söyle-
dik. Biz 2023 hedefini koyduk bu hedeften yola 
hiçbir sapma yok ve biz örnek bir kulüp oluş-
turacağız dedik. Aynı anlayışla hedefimize ula-
şarak taraftarımızı mutlu edeceğimize yürekten 
inanıyorum” dedi. 

AFJET AFYONSPOR’DA              
HEDEF YİNE ŞAMPİYONLUK

Bölgesel Amatör Liginde grubunu lider tamamlayıp Play-offlarda Halide Edip Adıvar Sporu 
mağlup ederek 3. Lige yükselen Afjet Afyonspor’un yeni sezona 2. Lig hedefiyle başladı. 

Afyon Belediyespor sezon başla-

madan yaptığı yönetim değişikli-

ği ile büyük bir transfer atağına 

geçti. Bir üst lige çıkma yolunda 

emin adımlarla ilerleyen Afyon 

Belediyespor Basketbol Takımı 

oynadığı ilk 8 maçından 6’sını 

galibiyetle tamamladı. 

Türkiye Basketbol Ligi’nde üçün-

cü sezona başlayan Afyon Bele-

diyespor Basketbol Takımı bu 

sezon kurduğu takımla dikkatle-

ri üzerine çekti. Yerli ve yabancı 

transferleriyle oldukça dikkat çe-

ken bir takım kuran Afyon Be-

lediyespor Basketbol Takımının 

bu sezon hedefi Spor Toto Bas-

ketbol Ligi’ne çıkmak. Lige de 

oldukça iyi başlayan Afyon Bele-

diyespor oynadığı ilk deplasman 

maçında Pertevniyal’i ikinci maç-

ta ise kendi sahasında Bursaspor 

Durmazları mağlup etti. Kazandı-

ğı toplam 6 maç sonunda 14 pu-

ana sahip 4. sırada yer alan Afyon 

Belediyespor Basketbol Takımı li-

gin iddialısı olarak yerini aldı.

KEÇİLER LİGE HIZLI BAŞLADI
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Afyon Belediye YÜNTAŞ Voleybol takımı bu sezon; 

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi köklü ku-

lüplerin yer aldığı Voleybol Efeler Ligi’nde ilimize 

temsil ediyor. Transfer döneminde rakiplerinin dik-

katini çeken temsilcimiz yaptığı hazırlık maçlarıyla 

da rakiplerini zorlayan bir görüntü sergileyerek Efe-

ler Ligi’nin iyileri arasında yerini aldı

Bu sezon Afyonkarahisar tarihinde ilk defa Türkiye 

Voleybol Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Af-

yon Belediye YÜNTAŞ Voleybol Takımı lige oldukça 

hızlı bir giriş yaptı. Yaptığı transfer görüşmeleriyle 

ve kadrosuna kattığı oyuncularla rakiplerinin dikka-

tini üzerine çeken Afyon Belediye YÜNTAŞ Voleybol 

Takımı Arkas, Maliye Milli Piyango, İstanbul Büyük-

şehir Belediyespor, Ziraat Bankası gibi takımlarla 

ciddi bir hazırlık dönemini de geride bıraktı. 

LİGDE KALICI OLMAYI HEDEFLİYOR
Efeler Ligi’nde kalıcı olmayı hedefleyen ekibimiz, 

sezon öncesi transfer çalışmalarını büyük ölçüde 

tamamladı. İlk olarak antrenör değişikliğine giden 

mor beyazlı temsilcimiz, Sırp Antrenör Sinisa Reljit’i 

takımın başına getirirken, geçen sezon takımda 

kondisyoner olarak görev alan İsmail Türkmen’le 

yeniden anlaşma sağladı. Antrenör Sinisa Reljit’in 

yardımcılığına ise İsmail Dericioğlu getirildi. Voley-

bol Efeler Ligi’nde büyük önem arz eden istatistikçi 

pozisyonuna da Sırp Antrenör Sinisa Reljit’in daha 

önce Sırbistan’da birlikte çalıştığı deneyimli bir ista-

tistikçi dahil edildi. Afyon Belediye Yüntaş Voleybol 

Takımı Efeler Ligi’nde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 

kazandı.

DIŞ TRANSFERDE DİKKAT çEKTİK
Teknik ekibin oluşturulmasının ardın-

dan transfere ilk olarak içerden baş-

layan Belediyespor Voleybol Takımı-

mız, geçen sezon takımda görev alan 

pasör Erden Çeviker, smaçör Demir-

han Durul, pasör çaprazı Anıl Tokat, 

libero Selim Yıldırım ve orta oyuncu 

Burak Hascan ile sözleşme yeniledi. 

Temsilcimiz, dış transferde ise ligin 

en dikkat çeken takımları arasında 

yer aldı. Bu süreçte üçü yabancı 9 

oyuncuyu renklerine bağlayan ekibi-

miz, oldukça güçlü ve kaliteli bir ta-

kım oluşturdu. 

YÜNTAŞ VOLEYBOL EFELER LİGİNDE


