
Afyonkarahisar ve Belediyemiz geçtiğimiz gün-
ler içinde önemli olay ve gelişmelere sahne oldu. 16 
Nisan Referandumu öncesinde yaşanan siyasal hare-
ketlilikte başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan olmak üzere çok sayıda Bakanımız ve siyasi 
Afyonkarahisar’ı ziyaret etti.

Yolların buluşma noktasında, Türkiye’nin en 
önemli güzergâhında bulunan Afyonkarahisar’da 
birçok önemli şahsiyet ilimiz cadde ve sokaklarında 
yürüdü, vatandaşla buluştu. Demokrasiden güç alarak 
temsil ettiği halkıyla sohbet etti.  

Afyonkarahisar’ımızın  “Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulduğu topraklar” sıfatını kazandığı Milli Müca-
dele tarihimizdeki önemi biz Afyonkarahisarlılara her 
zaman büyük gurur vermiştir. Bu gurur Türkiye Cum-
huriyetimizin son 15 yılında iktidar olan AK Parti’nin 
kuruluşunda yola çıkılan il olmamız nedeniyle ayrı 
bir önem kazanarak katmerlenmiştir. Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu gururumuzu 
yaptığı veciz konuşmalarında Afyonkarahisar’ımıza 
hakkıyla teslim etmektedir. 

Siyaset tercih sanatıdır. Hedefe ulaşmanın yolla-
rında farklılık oluşturmaktır. AK Parti iktidarımızda 
ülkemizin yönetimi kendine has bir şekilde başarıyla 
yürütülmektedir. Yerelde ise 8. yılını dolduran şah-
sım, Afyonkarahisar’ın hak ettiği yatırım ve hizmet-
leri üreterek halkımıza hizmet etmeyi en büyük sev-
dam olarak kabul etmektedir. 

AK Parti iktidarımızda yapılan yatırım ve hizmet-
lerin açılış ve hizmete girmeleri artık toplu olarak 
yapılmaya başlanmıştır. Eskiden birkaç milyon liraya 
mal edilmiş kavşak düzenlemesi dönemin Başbaka-
nı tarafından büyük törenle yapılırken şimdi bedeli 
1 milyar lirayı aşan 275 yatırım bir defada Cumhur-

başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın uğurlu elle-
ri ile 15 Mart 2017 tarihinde toplu halde açılmıştır. 
Törende Belediyemizce yapımı tamamlanan; 47 adet 
Halı Saha, Kaykay Parkı, Engelsizler Parkı, Katı Atık 
Ön İşlem ve Kompost Tesisi, Eşrefpaşa-Selçuklu 
Mahalleleri Yağmursuyu Şebekesi, Fatih Pazaryeri, 
Karşıyaka Pazaryeri, Kapalı Spor Salonu, Restoras-
yonu yapılan Bedesten Çarşısı ve Harbiş Mahallesi 
Pazaryeri’nin açılışı yapıldı. Törenimizi şereflendiren 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 
Afyonkarahisar’a olan ilgisinden dolayı bir kez daha 
minnettarlığımızı halkımız adına belirtmek istiyorum. 

Belediyemizin iki yayın organından biri olan Bel-
demiz dergisi bu sayısında; ilimiz halk kültürünü, ül-
kemiz ve milletimiz için bir an bile tereddüt etmeden 
vatan toprağına şehit düşmüş canlarımızı, şehitlerimi-
ze olan minnetimizi, ilimizin Türkiye’ye örnek güzel 
insanlarını, Belediyemizin işbirliği ile yaptığı örnek 
hizmetleri, unutmayarak geçmişi hatırlatan vefalı ça-
lışmalarımızı, Belediyemizin şefkat elini, kültür ve 
sanatımıza gösterilen saygıyı, geleceğimiz olan ço-
cuk ve gençlerimize verdiğimiz değeri, Belediyemi-
zin üreten gücünü ve kendi alanında özgün yazılarıyla 
Belediyemizin çalışkan yöneticilerini konuk ediyor.

Dergimizin yayımlanmasında emeği geçen tüm 
çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beldemiz  
dergisi Belediyecilik alanında çıkarılan dergilerden 
farklı olarak bize hitap ediyor. Bilgilendiriyor. Gele-
ceğe köprü oluyor. 

Bu vesile ile okuyucularımıza ve Afyonkara-
hisar’da yaşayan tüm vatandaşlarımıza sağlık, mut-
luluk ve başarı dileklerimle selam ve saygılarımı su-
narım.
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Kentte büyük bir coşkuyla karşılanan Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhuriyet Meydanı’nda on binlerce va-

tandaşın katılımıyla gerçekleşen açılış programı önce-
si, Afyonkarahisar Belediyesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan burada, Belediye Baş-
kanı Burhanettin Çoban, eşi Emine Çoban, Belediye 
Başkan Yardımcıları; Ayfer Örten, Sabri Demirkapu ve 
Ziya Arı, Belediye Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş 
ile Belediye Meclis Üyeleri; Şükrü Genelioğlu, Betül 
Tarkan ve Günay Kart tarafından çiçeklerle karşılandı.

Belediyemize ziyaret
CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DAN

Afyonkarahisar’da hizmete giren 275 eserin toplu açılışı, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.
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Belediye giriş katında hizmet veren Be-
yaz Masa Birimi’nde görevli personelle bir 
süre sohbet eden Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan, daha sonra Başkanlık makamına geçe-
rek, Başkan Burhanettin Çoban’la görüştü.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ı Afyonkarahisar’da ağırlamaktan 
büyük mutluluk ve onur duyduklarını ifade 
eden Başkan Burhanettin Çoban, Cumhur-
başkanımız Erdoğan’a Belediye hizmetle-
riyle ilgili brifing verdi.

Ziyarette, Afyonkarahisar Belediyesi 
Şeref Defteri’ni imzalayan Cumhurbaş-
kanımız Erdoğan, şu satırları kaleme aldı: 
“Afyonkarahisar’da bulunmaktan ve Bele-
diyemizi ziyaret etmekten büyük mutluluk 
duyuyorum. Belediye Başkanımıza ve eki-
bine Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a ziyareti 
sırasında, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak ve Milletvekilleri-
miz ile birlikte il protokolü eşlik etti.
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72 Afyonkarahisar Belediyesi tarafından halkımızın hizmetine sunulan ve aralarında restorasyonu yapılan Bedesten Çarşısı, 
Yağmursuyu Şebekesi, pazaryerleri, Katı Atık Ön İşlem ve Kompost Tesisi, Kapalı Spor Salonu, Parklar ve 47 adet halı 

sahanın bulunduğu 10 ayrı eserin açılışı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

275 ESERİN TOPLU AÇILIŞI YAPILDI
Afyonkarahisar’da hizmete giren 275 eserin toplu 

açılışı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ta-
rafından gerçekleştirildi. Aralarında Afyonkarahisar 
Belediyesi’nin yatırımlarının da yer aldığı açılış töre-
nine on binlerce Afyonkarahisarlı katıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapımı ta-
mamlanan 47 adet Halı Saha, Kaykay Parkı, Engel-
sizler Parkı, Katı Atık Ön İşlem ve Kompost Tesisi, 
Eşrefpaşa- Selçuklu Mahalleleri Yağmursuyu Şebe-
kesi, Fatih Pazaryeri, Karşıyaka Pazaryeri, Kapalı 
Spor Salonu, restorasyonu yapılan Bedesten Çarşısı 
ve Harbiş Mahallesi Pazaryeri Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Af-
yonkarahisar Belediyesi’nin yatırımlarından da söz 
eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hiz-
metlerin tamamlanmasında emeği geçen başta Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban olmak üzere ekibini tebrik 
etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bedeli 
1 milyar lirayı aşan 275 eserin Afyonkarahisarımıza ha-
yırlı uğurlu olmasını temenni etti. 
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Vali Aziz Yıldırım’ın da katıldığı 
ziyarette, Afyonkarahisar’a en son 
üç yıl önce geldiğini belirten Bilal 
Erdoğan, üç yıl öncesinden bugüne 
Afyonkarahisar’ın özellikle şehircilik 
alanında ilerleme kaydettiği yönünde 
bir gözlemi olduğunu söyledi.

“AFYONKARAHİSAR                                                   
ÇOK GÜZEL BİR ŞEHİR”

Şehirde, eski konakları da kapsayan 
bir gezi turu yaptığını kaydeden 
Erdoğan, “Burada gerçekten muazzam 
bir sokak sağlıklaştırma çalışması 
yapılmış. Eski konaklar ve tarihi 
yapılar çok güzel restore edilmiş. 
Bunların devam etmesini diliyorum. 
Şehircilik açısından değer taşıyan 
yerleri bir yandan restore ederken, 
diğer yandan olmaması gereken binaları 
da başka yerlere taşımak gerekir diye 
düşünüyorum.” dedi.

Afyonkarahisar’ın kalesiyle tarihi 
dokusuyla çok güzel bir şehir olduğunu 
dile getiren Bilal Erdoğan, Afyonkara-
hisar Belediyesi’nin de kentin gelişimi 
adına çok önemli yatırımlar yaptığını 
belirterek, “Belediye Başkanımız Burha-
nettin Çoban’a bütün hizmetleri için 
teşekkür ediyor ve başarılarının devamını 
diliyorum.” diye konuştu.

BİLAL ERDOĞAN’DAN 
BAŞKAN ÇOBAN’A ZİYARET
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan beraberindeki 

heyetle Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ı ziyaret etti.
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Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, büyükşehir düzenlemesi 
yapılması hâlinde Afyonkarahisar’ın ilk sırada olduğunu söyledi. .

Türkiye’de 30 büyükşehir bulunduğunu ifade eden Başkan Bur-
hanettin Çoban;  Afyonkarahisar’ın, bu şehirlerden sonra en büyük il 
olduğunu kaydetti. Büyükşehir olacaksa ilk sırada Afyonkarahisar’ın 
yer aldığını vurgulayan Çoban, Afyonkarahisar’ın büyükşehir olma-
sının avantaj ve dezavantajlarını anlattı.

“AFYONKARAHİSAR’IN BÜYÜKŞEHİR OLMASINI İSTİYORUM”
Afyonkarahisar’ın büyükşehir olması halinde yatırım ve plan-

lamaların çok daha hızlı olacağına işaret eden Başkan Çoban;  
“En önemlisi bence şehirlerdeki birlik ve bütünlük sağlanmış 
olacak.  Keyfilik olmayacağı işin uzmanları işe el atacağı için 

kentleşme, modernleşme hızlanacak. Çevre sorunları orta-
dan kalkacak. Şehrin geleceği için Büyükşehir olmak çok 
önemli bir avantaj. Afyonkarahisar’ın büyükşehir olmasını 
elbette istiyorum. Büyükşehir’e olarak hazırlıklıyız.” diye 
konuştu. 

Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adayı oldu-
ğunu da açıklayan Başkan Burhanettin Çoban, “Aday 
adayı olmak herkesin hakkıdır ancak hem Büyükşehir, 
hem de ilçeye bir kişi aday gösterilecek. Partimizin 
takdiri ne ise elbette ona saygı duyacağız. Bizim gön-
lümüzden elbette Büyükşehir Belediye Başkan adayı 
olmak geçer. Bu şekilde Afyonkarahisar’a hizmet et-
meyi Cenab-ı Hak bize nasip etsin inşallah. Nasip 
etmese de başka görevler olursa da elbette ülkemize 
hizmetten geri durmayız” diye konuştu.  

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, yapılacak düzenlemeyle Büyükşehir olması 
beklenen Afyonkarahisar’ın, Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adaylığını açıkladı.

BÜYÜKŞEHİRE HAZIRLIKLIYIZ
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DEZAVANTAJLARI
Büyükşehir olmanın dezavantajlarından da bahse-

den Başkan Burhanettin Çoban; “Afyon 14 bin kilo-
metrekare yüzölçümüne sahip bir ilimiz.  İstanbul’un 
yüz ölçümü 4.500 kilometrekare, Kocaeli’nin hake-
za yine aynı 4.500, 5.000 kilometrekare. Afyon hem 
Kocaeli’nin hem de İstanbul’un 3 misli topraklara sa-
hip. Belediyelere nüfusa göre para geliyor. Afyon’a 
710 bin nüfusa göre para aktarılırken, bu parayı Bü-
yükşehir Belediyesi 14 bin kilometrekareye harcaya-
cak. Ancak İstanbul 14 milyon nüfusa sahip. Bu du-
rumda İstanbul’a 20 katımız para gönderilirken, bu 
parayı bizim üçte birimiz toprağa harcayacak.  Koca-
eli ise yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip o da yine bizim 
5,5 katımız para alacak ancak bu parayı bizim üçte 
birimiz toprağa harcayacak. Tabii ki kanunda yüzöl-
çüme göre biraz miktar artışı sağlanıyor olsa da bazı 
gelişmiş büyükşehirlere o ilde toplanan vergilerden, 
kullanılan elektrikten, büyükşehirlere para geliyor. 
Bu bakımdan bir dezavantaj olarak görünüyor”

AVANTAJLARI
Büyükşehir olmanın avantajlarından bahseden 

Başkan Burhanettin Çoban; “Büyükşehir olunduğu 
zaman büyük ölçekteki imar planlarını büyükşehir 
yapacağı için bu durum ilimize avantaj olarak yan-
sıyacak. Kasaba belediyeleri ve küçük ilçe belediye-
leri denetlenmediği için imar planlarında maalesef 
keyfilikler olabiliyor. Bırakınız kasaba belediyeleri-
ni birçok ilçe belediyelerimizde bir mimar, bir şehir 
plancısı, bir harita mühendisi, inşaat mühendisi yok. 
Tamamen inşaat teknikeriyle işler götürülmeye çalı-
şılıyor. Dolayısıyla planlamalar yanlış oluyor. Artık 
Büyükşehir Belediyesi bunlara müdahale edebilecek. 
Bu bir avantajdır.  Bunun yanında beldeler kalkıyor. 

Bu da kaynak israfı bakımından büyük bir gelir sağla-
yacak. Şu an kişi başına belediyelere aşağı yukarı 50 
lira para geliyor.  Örnek verecek olursak, Nuribey’in 
3 bin nüfusu var. Ayda 150 bin lira para geliyor. Bu-
nun mutlaka geçmiş dönemden veya kendi dönemin-
den İller Bankası’na borcu var yüzde 40’ı kesiliyor. 
Geriye kalıyor 90 bin lira. Bu 90 bin lira ile bir be-
lediye başkanı maaşını, çalışan personelin maaşını, 
yakıt giderlerini, tamir, tadilat giderlerini harcayacak 
birde bunun yanında yatırım yapacak. Beldelerde su 
parası, emlak vergisi toplanmıyor.”

“YATIRIM VE PL ANLAMALAR ÇOK DAHA HIZLI OLACAK”
Başkan Çoban” Bunu isteyen belediye başkanı se-

çimlerde kaybediyor. Ne kadar su parası istemezse, ne 
kadar vatandaşa parasız hizmet verirse o kadar mak-
bul olduğu için böyle bir anlayış var. Büyükşehirle 
birlikte kasabalar kalkacak. Bu para yine 150 bin lira 
olarak gelecek Afyon’a. Ancak bu para Nuribey’in 
tamamına hizmet olarak dönecek. Bu bir avantaj. 
Ayrıca artık itfaiye hizmetleri, ana yolların tamamı, 
büyük parklar, su kanalizasyon hizmetleri, mezarlık 
hizmetleri artık büyükşehir tarafından yapılacak. Ör-
neğin Sinanpaşa Belediyesi itfaiye bulundurmayacak. 
Tüm ana arterler büyükşehirin sorumluluğunda ola-
cak.  Küçük belediyelerin imkânları olmadığı için bü-
yükşehir olarak onlara daha fazla bir yatırım imkânı 
sunacak. Artık yatırım ve planlamalar çok daha hızlı 
olacak.  Ama en önemlisi bence şehirlerdeki birlik ve 
bütünlük sağlanmış olacak. Keyfilik olmayacağı ve 
uzmanların işe el attığından kentleşme, modernleşme 
hızlanacak, çevre sorunları ortadan kalkacak. Şehrin 
geleceği için büyükşehir olmak çok önemli bir avan-
taj. Afyonkarahisar’ın büyükşehir olmasını elbette is-
tiyorum. Büyükşehire ekip olarak hazırlıklıyız.” diye 
konuştu.
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SOLAK, KONSERVATUVAR ÇALIŞMALARI                        
HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Afyon Kocatepe Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Solak, Afyon Ko-
catepe Üniversitesi Dev-
let Konservatuarı’nda; 
Türk Halk Müziği, Türk 
Sanat Müziği, Batı Mü-
ziği ve Sahne Sanatları 
Bölümü’nde 300 öğren-
cinin eğitim aldığını dile 
getirirken 402 mezun 
verdiklerini söyledi. Devlet Konservatuvarı’nın yıl-
da yaklaşık 120 konser, bir uluslararası sempozyum, 
bir uluslararası festival, bir ulusal şenlik ve üç ulu-
sal çalıştayı düzenli olarak gerçekleştirmeye devam 
ettiğini belirten Solak “Afyonkarahisarlı Besteciler 
Raif Somer, Şahin Türkeşsiz, Halk Aşığı 
Ömer Yarşi, Aşık Yoksul Derviş, Abdul-
lah Uluçelik, Süleyman Uysal gibi bir 
çok değerimiz üzerine akademik bakış 
açılarıyla çalışmalar yapılmış, kitaplar 
yayınlanmıştır. Klasik Türk Müziği’nin 
gelmiş geçmiş ve en büyük virtüözle-
rinden biri Tanbur Üstadı Cemil Bey’in 
vefatının 100. yılına özel projemiz Bele-
diyemiz desteği, Üniversitemiz Konser-
vatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültemizin 
Sanatçılarının özverili çalışmaları ile 
üretilmiştir. Projeye her düzeyde destek 
veren Saygıdeğer Belediye Başkanımız 

Burhanettin Çoban Bey’e, Konservatuvarımız ve Gü-
zel Sanatlar Fakültemiz 
yöneticilerine ve projede 
emeği geçen herkese gö-
nülden şükranlarımı sunu-
yorum.” dedi. 

“ÖNERİ GELDİ, HİÇ 
DÜŞÜNMEDEN DESTEK 

OLDUK”
Belediye Başkanı Bur-

hanettin Çoban “Kon-
servatuvarımızın Değerli 
Müdürü Uğur Türkmen Hocamız bizi ziyaret etti ve 
Başkanım Tanburî Cemil Bey’in 2017 yılı ölümünün 
100. yılı.  Çok önemli bir Türk Müziği Virtüözü ve 
Bestekârı, kendisine yaraşır bir cd ve belgesel yapa-
cağız. Bu konuda her şeyimiz var, deneyimimiz var, 
şevk var, ancak bütçemiz yok dediğinde kendisine 

‘Hemen başla hocam’ dedik. Sağ 
olsun Hakan Yılmaz Hocamız bel-
geselini çekti, Burak Kaynarca Ho-
camız yönetimini üstlendi, Çağhan 
Adar Hocamız en güzel şekilde des-
tek verdi.  Böyle bir proje Belediye-
mizin bir sorumluluğuydu. Projeye 
destek vermek bizim açımızdan da 
itibar kaynağı oldu. Bize bu öneriyi 
getiren Üniversitemize, Konserva-
tuvarımıza çok teşekkür ediyorum. 
Bu çalışmamız ülkemizde musiki 
aşığı herkese tüm sanatçılarımıza, 

TANBURÎ CEMİL BEY’E VEFA
Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliği ile ünlü Bestekâr 

ve Virtüöz Tanburî Cemil Bey’in vefatının 100. yılı münasebetiyle hazırlanan cd, 
belgesel, kitap çalışması ve albüm tanıtım konseri, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı 

ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti.

Tanburî Cemil Bey’in vefatının 100. yıldönümünde verilen tanıtım konseri büyük ilgi topladı



11

2017 SAYI 72

kurumlarımıza,  konservatuvarlarımıza, gönderile-
cek. Onlarda cd, belgesel ve kitaplardan faydalana-
caklar. Projede emeği geçen herkesi gönülden tebrik 
ediyorum” diye konuştu.

“BELEDİYEMİZ VE ÜNİVERSİTEMİZİ TEBRİK EDİYORUM”
Kültür ve Turizm Ba-

kanı Nabi Avcı, Tanburî 
Cemil Bey’in Türk mu-
sikisinde çok önemli 
bir yere sahip olduğunu 
belirterek, büyük usta-
nın anısını yaşatan, vefa 
gösteren, Afyonkarahi-
sar Belediyesi ve Afyon 
Kocatepe Üniversitesi’ni 
tebrik etti. Bütün Osmanlı 
Coğrafyası’nda büyük bir şöhreti olan Cemil Bey’in 
Türk müziğinde tek başına bir ekol oluşturduğunu 
kaydeden Bakan Avcı, “Bildiğiniz üzere yaylı tambu-
run mucidi, sadece tanbur değil klasik kemençe, alto 
kemençe, viyolonsel gibi birçok enstrümanın da ustası 
olan Cemil Bey, Türk Müziğinde tek başına bir ekol 
oluşturmuştur. Cemil Bey icraatı kayıt altına alınan 

kendi çağında da iyi tanınan bir müzik adamı. Müziğin 
yanı sıra başta Yahya Kemal olmak üzere birçok yaza-
rın ve edebiyat adamının da hayatında çok önemli izler 
bırakmış bir sanatkâr. Bütün Osmanlı Coğrafyası’nda 
büyük bir şöhreti olan Cemil Bey, hem musiki dehasıy-
la hem de şahsiyeti ile müziğimizin en seçkin simala-
rından biri olmuştur. Zarif, beyefendi, sakin, mütevazı, 
az konuşan, sözünü sanatı ile söyleyen bir insan olarak 
hem dün hem de bugün hepimiz için sanatçılarımız 
için müzisyenlerimiz için örnek bir kişilik olan Tanburî 

Cemal Bey’in eserlerinden oluşan bu 
anlamlı konseri icra eden tüm sanatçıla-
rımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Program, Yönetmenliğini Hakan 
Yılmaz’ın yaptığı ‘Musikide Teselli 
Arayan Yalnız Adam: Tanburî Cemil 
Bey’ isimli Belgesel gösterimiyle de-
vam etti. Daha sonra ise Genel Sanat 
Yönetmenliğini Burak Kaynarca’nın 
yaptığı Tanburî Cemil Bey besteleri  
AKÜ Devlet Konservatuvarı öğretim 
görevlileri tarafından seslendirildi. 
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Millî Kültür Şûrası
Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından ilki 

1982 yılında, ikincisi 1989 yılında toplanan Millî 
Kültür Şûrası’nın üçüncüsü 3-5 Mart 2017 tarihle-
rinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
himayelerinde tamamlandı. 

Kültür ve Turizm Bakanımız Nabi Avcı’nın açış 
konuşmasıyla başlayan Şûra’da Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan salonu dolduran onlarca 
kültür, sanat ve düşün insanımızın katılımıyla milli 
kültürümüzle ilgili önemli kararlara imza atılacağını 
söyledi. 

Yoğun bir programla sürdürülen III. Millî Kültür 
Şûrası’nda 17 komisyonda üyeler ve katılımcıların 
katkıları ile önemli kararlar alındı. Yerel Yönetimler 
ve Kültür Komisyonu üyelerinin 9 başlık altında ha-
zırladığı tebliğler, geniş katılımlı bir toplantıda tar-
tışıldı. Afyonkarahisar Belediyemizi temsilen Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürü Emine Emel Sarlık’ın katıl-
dığı “Yerel Yönetimler ve Kültür Komisyonu”  ça-
lışmalarında; yerel yönetimler ve kültür konusunda 
çeşitli belediyelerin kültür müdürlerinin çoğunlukta 
olduğu müzakereciler de tartışmalara iştirak ettiler. 

Tebliğlerde ve katılımcıların teklif ve görüşleriyle 
Komisyon Başkanlığını Prof. Dr. Şükrü KARATE-
PE, Üyeler; Ali URAL, Dr. Cemil ARSLAN, Erol 
ERDOĞAN, İsmail KILIÇARSLAN, M. Lütfi ŞEN,   
Mevlânâ İdris ZENGİN,  Doç. Dr. Orçun İMGA,  Sa-
dık YALSIZUÇANLAR, Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN’den 
oluşan komisyondan “yerel yönetimler ve kültür”  

konusunda şu tespit ve tavsiyeler ön plana çıktı. 
YEREL YÖNETİMLER VE KÜLTÜR KOMİSYON RAPORU 
• Sahip olduğumuz zengin kültürel mirasın önemli 

unsurlarından biri olan ‘yerel kültür’ yeteri kadar ilgi 
alanımızda değildir. 

• Yerel yönetimlerin, halkın talep ettiğini varsaya-
rak uyguladıkları kültür faaliyetlerini yeterli görme-
leri, sorunların temel kaynağını teşkil etmektedir. 

• Yerel yönetimlerimizin hayata geçirdiği kültürel 
faaliyetlerde yerel yönetimlerin bütün kültür faali-
yetlerini yıllık ihale yöntemi ile satın almaları, kültür 

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen şûra göz kamaştırdı.

28 yıl sonra 3. kez toplandı

Şûrada Komisyon Başkanlığı yapan Prof. Dr. Ümit Meriç, 
Emine Emel Sarlık ve Mehmet Sarlık’la beraber.
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yönetiminin doğasına aykırıdır. Bu 
durum yerel yönetimlerin kültürel uf-
kunu ihaleyi kazanan bir şirketin uf-
kuyla sınırlamaktadır. 

• Yerel yönetimlerde, halkın ve 
kültürel alandaki ehliyetli kişile-
rin, kültür programları hakkındaki 
şikâyetlerini değerlendirebilecek me-
kanizmalar yetersizdir. 

• Geleneksel yaşam kültürü dikka-
te alınmadan inşa edilen toplu konut-
lar yerel kültürü tahrip etmektedir. 

• Günümüzde müzeler, kafeterya, konferans alanı, 
tematik kütüphane, periyodik sergi alanları gibi un-
surlarıyla şehre değer katmakta ve turistik bir cazibe 
merkezi olmaktadır. Ülkemizde şehirlerin yetiştirdiği 
ilim, kültür ve sanat kişileri adına yerel yönetimler 
tarafından kurulan nitelikli müze yoktur. • Mehmet 
Akif, Çanakkale, Necip Fazıl gibi konularda düzen-
lenen faaliyetler, ehliyetsiz kişiler tarafından yapılan 
niteliksiz ve ruhsuz rutinlere dönüşmüştür. 

• Ekonomik, kültürel veya toplumsal yararı olma-
yan festivallerin ve niteliksiz konserlerin önü alına-
mamaktadır. 

• Yerel yönetimler tarafından yayımlanan kültürel ni-
telikli olduğu belirtilen dergi ve diğer yayınlar ağırlıklı 
olarak reklam/propaganda içerikli hazırlanmaktadır. 

• Yerel yönetimler, kültür ve sanat alanında hiz-
metleri olan yerel şahsiyetleri ve eserlerini iyi tanıta-
mamaktadır. 

• Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki 
iletişim eksikliği, kültürel konularda da görülmektedir. 

• Değişik bölgelerde yaşayan 3,5 milyon göçmen 
göz önünde bulundurularak geliştirilen bir yerel kül-
tür politikamız yoktur. 

• Yerel kültür mirasımızın korunması, geliştirilme-
si, millî kültürümüze ve evrensel kültüre katkı sağla-
yacak nitelikler kazanabilmesi için Yerel Yönetimler 
ve Kültür Komisyonunda sırasıyla; 

• Medya ve halkla ilişkilerin, kültür politikalarının 
oluşmasında önemsenmesinin gerektiği, ancak sade-
ce “ses getirsin” veya “haber olsun” yaklaşımlardan 
vazgeçilmesi, bu minvalde kurdele kesimi ve açılış 
töreniyle biten etkinlikler yapılmaması, 

• Yerel olanla yerli olanın ayrımını yapabilecek 
bir farkındalık oluşturulması; yerel yönetimlerin, 
akademik destek alarak oluşturacakları “Yerel Kültür 
Araştırmaları Merkezleri’nin bu farkındalığın oluştu-
rulmasına hizmet etmesi, 

• Yerel yönetimlerin, merkezî yönetimin de des-
teğini alarak şehirlerinde yaşayan mülteci, sığınmacı 
ve göçmenler için kültür programları planlaması ve 
hayata geçirmesi, 

Açılış oturumlarının ikincisinde Ahmet Güner Sayar, Atilla Koç, Doğan Hızlan 
ve İlber Ortaylı, Bakan Nabi Avcı yönetiminde düşüncelerini dile getirdi.
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• Yerel yemek festivalleri ve organi-
zasyonların devam etmesi, fakat bunla-
rın kültürel faaliyet olarak değil, sosyal 
faaliyet olarak tanımlanması, 

• Üniversite, valilik ve belediyeler 
arasındaki kopukluğu gidermek için or-
tak kültürel faaliyetler yürütülmesi, 

• Dünyadaki başarılı örneklere uy-
gun olarak, Ahi Evran, Ali Kuşçu, Dede 
Efendi, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Ev-
liya Çelebi, Şeyh Hamdullah, Mimar 
Sinan, Nazım Hikmet, Osman Hamdi 
gibi yaşadıkları şehirlere bilim ve sanat 
adına büyük katkılar sağlamış değerlerimizi yaşatan 
müzeler kurulması, 

• Yöredeki ustaları, sanatçıları, bilge şahsiyetleri 
konu edinen yarışmaların çoğaltılması, etkin hale ge-
tirilmesi ve niteliklerinin artırılması, 

• Yerel yönetimler tarafından birer faaliyet çizel-
gesi hazırlanarak, yaratıcı yazarlık, sinema, tiyatro, 
geleneksel sanatlar, karikatür ve fotoğrafçılık atölye-
lerinin kurulması, 

• Yerel tarih çalışmaları büyük önem arz etmesine 
binaen, bu amaca dönük olarak, sözlü tarih çalışmala-
rının yerel yönetimlerce uzman kişiler istihdam edi-
lerek yapılması, 

• Eski mahallî monografik eserlerin tıpkıbasım-
larının yapılması veya yeni harflerle basılması; yerel 
tarih alanındaki monografik araştırma ve çalışmaların 
teşvik edilmesi, yöre ile ilgili olarak hazırlanan aka-
demik çalışmaların kültür bursları ile desteklenmesi; 
bunların nitelikli bulunanlarının kitap haline getiril-
mesi, 

• Yerel yayınları içeren ihtisas kütüphaneleri ve 

şehir görselleri arşivi kurulması, 
• Yerel yönetimlerin bastıkları kitap ve dergileri 

internet sitesinden yayımlaması, 
• Yerel yönetimlerin, yerel temalı süreli yayınlar 

ve şehir ansiklopedileri yayınlaması, 
• Yerel yönetimlerde “kültür yöneticiliği” için as-

gari yeterlilik kriterleri belirlenmesi, 
• Plastik sanatlarla meşgul olan ve kendi 

imkânlarıyla heykel, seramik gibi sanat eserleri üre-
ten kişilerin eserlerini sergileme, tanıtma ve satma 

ihtiyaçları rahatça karşılayabilecekleri 
galerilerin, yerel yönetimler tarafından 
açılması, teklif edildi.

Şûrada vefatının 100. yılında Tanburî 
Cemil Bey konseri büyük ilgi gördü.

Prof. Dr. Ümit Meriç, Emine Emel Sarlık’la birlikte.
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Afyonkarahisar’da kentsel dönüşümün ilk kez ge-
çen dönem yapıldığını hatırlatan Başkan Burhanettin 
Çoban; “Kentsel dönüşüm Afyon’da Ataköy Kavşa-
ğı’ndaki Sosyal Konutlarda ilk kez bizim dönemi-
mizde gerçekleştirildi. Mısri ve Örenbağ yerleşimle-
rinde vatandaşlarımız ortalama 50 metrekare arsaya 
sahipler. Kentsel dönüşüm denince herkes bir daire 
peşinde, beklenti büyük. Bir de kayıp vatandaş çok. 
Bunun için yasal düzenlemeler şu an yapılmak üzere 
bu konuda elimiz rahatlayacak.” dedi.

KENTSEL 
DÖNÜŞÜMDE SON DURUM

Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban, Örenbağ ve Mısri 

civarında yapılacak kentsel 
dönüşüm çalışmalarında 

gelinen son durum hakkında 
açıklamada bulundu.

“BEKLENTİLER BÜYÜK ÖLÇÜDE KARŞILANACAK”
Çoban; ”Bizim zaman kaybımız esasen şundan 

oldu. Biz hep yeni bir Karaman Mahallesi ortaya çı-
karmayacağız. Dar sokaklar, bitişik nizam yapılaşma, 
otopark, yeşil alan sorunu çözülmemiş bir mahalle 
yapmayacağız dedik. Bunu yapmayacağız derken 
beklenti büyük herkes bir daire peşinde oldu. Yüksek 
kat vermezseniz memnuniyet sağlamıyor, imza attıra-
mıyorsunuz. Yüksek kat verirseniz şehircilikten ödün 
vermiş olacaksınız. Bunun arasında projelerimiz Ba-
kanlığa gitti geldi, gitti geldi. Firma tarafından bize 
getirildi, biz kabul etmedik.  Bu arada tabii Kentsel 
Dönüşüm Fonu’nda para da kalmadı işin açıkçası. 
Kentsel dönüşümü, Bakanlık finanse ediyor.  Yeni bir 
ödenek aktarılır mı? Aktarılmaz mı? Bilemiyorum. 
En son şekil verildi. Vatandaşında büyük ölçüde bek-
lentilerini karşılayacak bir projelerin onayı tarafımız-
dan verilerek Bakanlığa gönderildi. Bekleyiş biraz 
daha devam edecek” dedi.  



MEHMET SAMİ HANCIOĞLU                                  
MASAL DÜNYASI PARKI AÇILDI

Şehrimizin gelişimine ve özellikle 
Uydukent’in imara açılmasında büyük 
hizmeti olan eski Belediye Başkanları-
mızdan Mehmet Sami Hancıoğlu’nun ismi 
Masal Dünyası Parkı’nda yaşayacak. 

Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban’ın seçim projeleri arasında yer alan 
Mehmet Sami Hancıoğlu Masal Dünya-
sı Parkı, Orman ve Su İşleri Bakanımız 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun katıldığı tö-
renle hizmete açıldı. Belediye Meclisi’nin oybirliği 
ile Belediye eski Başkanlarımızdan Mehmet Sami 
Hancıoğlu’nun ismini alan parkta, çocuklarımız ma-
sal dünyası kahramanlarını yakından tanıyıp büyük 
keyif alacak. Uydukent bölgesinin imarında büyük 
emekleri olan Belediye eski Başkanlarımızdan Meh-
met Sami Hancıoğlu’nun da katıldığı açılış töreni ol-
dukça renkliydi. 

“UYDUKENT AFYON’UN GÖZ BEBEĞİ”
Osmangazi Mahalle Muhtarı Arif  Zenger açılış-

ta yaptığı konuşmada; Belediye Başkanı Burhanet-
tin Çoban’ın Uydukent’e unutulmayacak hizmetler 
verdiğini söyledi. Eski Belediye Başkanlarımızdan 
Mehmet Sami Hancıoğlu’na da döneminde yaptığı 
hizmetlerden dolayı teşekkür etti. 

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise Mehmet 
Sami Hancıoğlu döneminde imar çalışmaları tamamla-
narak halkımıza tahsis edilmeye başlanan Uydukent’in, 
Afyonumuzun göz bebeği olduğunu söyledi. Konuş-
masında Uydukent bölgesinin gelişmesinin nedenleri-

Çocuklar için müthiş 
bir proje hazırlayan 
Afyonkarahisar 
Belediyesi, şehrin en 
gözde yeri Uydukent’te 
oluşturduğu Mehmet 
Sami Hancıoğlu Masal 
Dünyası Parkı’nı 
hizmete açtı. 

BELEDİYE’DEN VEFA ÖRNEĞİ 
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ni de sıralayan Başkan Burhanettin Çoban; 
“Burada yol, otopark, yeşil alan sorunu yok. 
Her şey güzel planlanmış. Bizde planlanan 
bu çalışmalara katkıda bulunuyoruz. Bu 
parkı yaparken Meclis Üyelerimize bu par-
kın adını hem bu bölgeye, hem de Afyon’a 
büyük hizmetler vermiş çok değerli Bele-
diye Başkanımız Mehmet Sami Hancıoğlu 
adını verelim dediğimiz zaman Meclisimiz 
bu teklifimizi oy birliği ile kabul etti” dedi.

“PARKIMIZ AFYON’UN TÜM MAHALLELERİNE                           
HİTAP EDİYOR”

Belediyelerin küçük alanlara park yap-
mak yerine tematik parklar yapmaya başladığını ifade 
eden Başkan Burhanettin Çoban; “Son üç beş yıldır da 
Türkiye’nin her yerinde bu tür masal dünyası parkları 
gündemde yerini almaya başladı. Bizde bundan geri 
kalamazdık. 2014 seçim kampanyasında bu parkı va-
atlerimiz arasına koymuştuk. Parkımıza 4 milyon 100 
bin lira para harcadık. Buraya daha birçok aktiviteyi 
kazandıracağız. Bu parkı Yeşilyurt Mahallemizin hu-
dutlarına yaptık ancak bu park tematik bir park olması 
nedeniyle Afyonumuzun tüm mahallelerine hitap edi-
yor. Parkımızla birlikte Nedim Helvacıoğlu Caddesi’ni 
de tam anlamıyla bir bulvar haline getirdik.” dedi. 

“ÇOK ÖZENDİK, ÇOK EMEK VERDİK”
Masal Dünyası Parkı’nda 60’a yakın masal kah-

ramanının figürü olduğunu söyleyen Başkan Çoban; 
“Survivor  ve macera parkurunu da yine bu parkımı-
zın içerisine yaptık. Parkın içerisinde çok güzel bir 
kayalık vardı. Kayaların etrafını havuz yaparak fıs-
kiye olarak kullandık. Buraya birde gemi şeklinde 
kafe restoran yapacağız. Buraya çok özendik, çok 
emek verdik, İçerde gördüğünüz tüm masal dünyası 
kahramanlarının figürlerini Park Bahçeler Müdür-
lüğü personeli bizzat kendileri yaptılar. Tasarımın-
dan, kalıbına, üretiminden boyanmasına kadar kendi 
imkânlarımızla oluşturduğumuz masal kahraman-
larını piyasaya yaptırsaydık, 1,5-2 milyon lira daha 
fazlaya yaptıracaktık. Parkın yapımında emeği ge-
çen Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür 
ederken, ismini bu parka verdiğimiz değerli Belediye 
Başkanımız Mehmet Sami Hancıoğlu’na da sağlıklı 
uzun ömürler diliyorum” dedi. 

“ŞEHRİMİZ UYDUKENT’E DOĞRU GELİŞİYOR”
Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım ise 1989 yılın-

da geldiği Afyonkarahisar’da Uydukent bölgesinin boş 
olduğunu ancak şu anda bölgenin çok güzel bir gelişim 
içerisine girdiğini söyledi. Vali Yıldırım; “Ben Afyon’u 
1989 yılında tanıdım. O yıllarda ilk göreve başladığım 
zaman Kaymakam adayıydım. Bu bölge boştu. Ama 
şimdi görüyorum ki geride kalan yıllarda Belediye Baş-
kanlarımız o kadar güzel planlamalar yapmışlar ki şehri-
miz bu tarafa doğru çok güzel bir şekilde gelişiyor. Şeh-
rin sadece binalardan ibaret olduğunu söylemek doğru 
değil. Yeşil alanlar, bulvarlar, sosyal mekânlar, okullar, 
sağlık merkezleri vb. tesisler bu bölgede bunları görmek 
beni oldukça sevindiriyor” dedi.
“BAŞKANIMIZ VE MECLİS ÜYELERİNDEN VEFA DUYGUSU”

Belediyeciliğin sadece yol, kanalizasyon, su 
hizmetlerinden ibaret olmadığını Masal Dünyası 
Parkı’nda gördüklerini söyleyen Vali Yıldırım; “Ar-
tık şehirlerimizi güzelleştirmekte Belediyelerimizin 
en büyük görevlerinden biri haline geldi. Bu şekilde 
açılan büyük tematik parklarla hem şehrimizin nefes 
alması sağlanıyor, hem de şehrimize yeni güzellik-
ler katılıyor. Bu anlamda Belediye Başkanımızı teb-
rik ediyorum. Bu bölgeyi planlamaya açan Mehmet 
Sami Hancıoğlu Başkanımızı da tebrik ediyorum. 
Burada bir vefa duygusunu görüyoruz. Belediye Baş-
kanımız ve Meclis Üyeleri, eski Belediye Başkanı-
mızı unutmamışlar ve onun ismini böylesi güzel bir 
parkta yaşatmayı arzu etmişler. Bu millet kendisine 
hizmeti dokunan kimseyi unutmamıştır. Günümüzde 
memleketimize hizmet eden hiç kimseyi de yine bu 
milletin unutması mümkün olmayacaktır” dedi.
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“BAŞKANIMIZ VAATLERİNİ VE DAHA FAZLASINI YAPIYOR”
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 

ise Başkan Burhanettin Çoban’ın seçim vaatlerini tek 
tek hayata geçirdiğini hatta daha da fazlasını yaptığını 
söyledi. Masal Dünyası Parkı’nın açılışına davet edil-
diğinde büyük heyecan duyduğunu söyleyen Bakan 
Eroğlu, “Başkanımızı tebrik ediyorum. Seçim öncesi 
bir takım vaatlerde bulundu. Bazıları Başkan bunların 
onda birini tamamlasa vatandaş çok büyük mutluluk 
duyar dediler. Ama hepsini tamamladı, hatta daha faz-
lasını yaptı. Yapmaya da devam ediyor.” dedi.

“HANCIOĞLU BÜYÜK DÜŞÜNMÜŞ”
Mehmet Sami Hancıoğlu’nun  Uydukent’in yapı-

laşması konusunda büyük düşündüğüne dikkat çeken 
Bakan Eroğlu, şehirciliğin sosyal donatılarıyla yeşil 
alanlarıyla bir arada düşünülmesi gerektiğini söy-
ledi. Beton yığınlarından şehirler yapmanın yanlış 
olduğunu söyleyen Bakan Eroğlu; Afyonkarahisar 
Belediyesi’nin de buna özellikle dikkat ettiğini vur-
guladı.  Geçmişte küçük parkların, şaşalı törenlerle 
hizmete açıldığını şimdi ise tematik parklar dediği-
miz geniş parklar yapıldığını söyleyen Bakan Eroğ-
lu;  “Otellere gelen misafirlerimiz artık şehrin birçok 
noktasında vakit geçirebiliyor, gezip görebiliyor.  
Masal Dünyası parkımız da bu mekânlar arasında ye-
rini aldı.  Parkın yapımında emeği geçen başta Bele-
diye Başkanımız Burhanettin Çoban olmak üzere tüm 
Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarını tebrik ediyo-
rum.” dedi.  Açılış sonrası davetliler hep birlikte par-
kın büyüleyici havasında çocuklarıyla eğlenerek gü-
nün tadını çıkardı. 
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AFYON’UN 50 YILLIK SANAYİ İHTİYACI 
KARŞILANACAK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Be-
lediye Başkanı Burhanettin Çoban, bölgede en 
küçüğü 600 metrekare, en büyüğü 800 metre-
kare civarında 500 parsel şeklinde orta ölçekli 
işletmeler ve Kobiler için arsa üretildiğini açık-
ladı.

Bu bölgeye asma kat ile birlikte 500 ile 800 
metrekare arasında işyeri yapılabileceğini bil-
diren Başkan Burhanettin Çoban; Kobiler ve 
orta ölçekli işletmeler için ideal bir alan oluş-
turulduğunu söyledi. Bu çalışmayla birlikte 
Afyon’un en az 30-50 yıllık sanayi ihtiyacını 
burada karşılanacağını aktaran Başkan Bur-
hanettin Çoban; hayırlı olması temennisinde 
bulundu. Afyonkarahisar Belediyesi’nin bu 
alanda gerçekleştirdiği çalışmanın ilimiz sana-
yisinin gelişimi adına büyük bir atılım olduğu-
nu söyleyen Ahsen Dolap Sahibi Ömer Çınar 
ise 5 yıl önce 18 uygulaması için verdiği dilek-
çenin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı-
ğını dile getirdi.

BAŞKAN ÇOBAN’DAN KOBİ ÖLÇEKLİ 
İŞLETMELERE YENİ SANAYİ MÜJDESİ

2. Küçük Sanayi Sitesi’nin arkasında bulunan toplam 546 bin metrekarelik 500 adet 
arsanın imar plan çalışması yapılarak 18 uygulaması bitirildi. Bu çalışmanın ardından 

vatandaşların tapuları çıkarılarak teslim edilmeye başlandı. İlk tapu ise Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban tarafından Ahsen Dolap Sahibi Ömer Çınar’a verildi.
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“AFYON İÇİN BÜYÜK BİR YATIRIM”
Ömer Çınar; “18 uygulaması çalış-

malarında Sayın Başkanımız Burhanettin 
Çoban’ın Belediyemiz İmar ve Şehirci-
lik Müdürü Ziya Kükey’in, Müdür Yar-
dımcısı Mustafa Bülent Bilen’in, Harita 
Birimi çalışanlarının destek ve gayret-
leri olmuştur. Her türlü müracaat ve is-
teklerimizde bize gerekli cevapları ver-
mişlerdir. Burada 500 adet imalat alanı, 
100 adette hizmet dükkânı oluşturuldu.  
Sanayi alanına ilave olarak oluşturulan 
hizmet dükkânlarında banka, market, lo-
kanta, kargo, hırdavat vb. alanlarda faa-
liyet gösterilebilecek. Dolayısıyla Afyon 
için büyük bir yatırım. Büyük bir sana-
yi bölgesi oluşturuldu. Burada yaklaşık 
500 dükkânda 500 metre zemin, 350-
400 metrekare asma kat, 200 metrekare 
de ön bahçe olmak üzere böyle bir alan 
ortaya çıkarılmıştır.  Bir dükkânda en az 
10 kişi istihdam olduğunu düşünürsek 15 
bin aileye iş istihdamı sağlanmış olacak. 
Emeği geçenlerden Allah razı olsun” diye 
konuştu.
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Afyonkarahisar Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü’nü öğrenciler-
le birlikte kutladı. Çevreye duyarlı ve su tasarrufu 
konusunda sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek 
amacıyla hazırlanan ‘’Suyumu Koruyorum Projesi’’ 
hayata geçirildi. Proje kapsamında Afyonkarahisar 
Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisinde ilk öğrenci-
ler ağırlandı. Atatürk İlköğretim Okulu 3. sınıf öğ-
rencilerinin katıldığı etkinlikte çocuklara su bilinci 
aşılandı.

HEM EĞLENDİLER HEM DE ÖĞRENDİLER
 Akdeğirmen Barajı’ndan gelen suyun arıtılma-

sından şehrin kullanımına sunulduğu ana kadar tüm 
aşamaları yerinde gören öğrenciler, bu konuda gör-
sel bilgi sahibi oldu. Ayrıca proje kapsamında hazır-
lanan animasyon filmi ile eğitimlerini tamamladılar. 
Eğitim sonunda öğrencilere suyun koruyucusu  ka-
tılım belgeleri ile içinde eğitici kitapların vb. bulun-
duğu hediye paketleri  verildi. Su ve Kanalizasyon 
Müdürü İhsan Kahveci de öğrencilere ziyaret sıra-
sında eşlik ederek, merak ettikleri konularla ilgili 
bilgi verdi. Küresel ısınma ve artan nüfus ile birlikte 
azalan su kaynaklarının korunmasına vurgu yapılan 
ziyarette, öğrencilere; suyun bilinçli ve akılcı biçim-
de kullanılması gerektiği ve evlerinde su tasarrufu-
na dikkat etmeleri yönünde telkinlerde bulunuldu.

Afyonkarahisar Belediyesi’nin maskotu AFİ ve 
yeni yol arkadaşı SUSU da ziyaret boyunca öğren-
cileri eğlendirdi. Hem yeni bilgiler öğrenen hem de 
eğlenen öğrenciler, eğitim sonunda Su ve Kanali-
zasyon Müdürü İhsan Kahveci ve teknik personele 
teşekkür etti. 

SUYUMU KORUYORUM PROJESİ

DÜNYA SU GÜNÜ’NDE 
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
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Röportaj: Ramazan SEYMAN

2011 yılında hayatını kaybeden eşi merhum Nuri 
Özsoy’la tam 63 yıl mutlu bir evlilik yaşayan Seviye 
Özsoy, kendi evliliği ve hayat tecrübesi ışığında, yeni 
evlenen çiftlere altın değerinde öğütler verdi. 

-Eşiniz merhum Nuri Özsoy’la 
ilk nasıl tanıştınız?

-Ben ortaokulu bitirdikten sonra 
eşimin ailesine, benden ve ailemiz-
den bahsetmişler. Bunun üzerine 
rahmetli kayınvalidem, kayınvalide-
min eltisi ve büyük görümcem beni 
görmek için bize misafir olarak 
geldi. Annem bana talip olarak gel-
diklerini bildiği için yanlarına çıkıp 
ellerini öpmemi istedi. Ben başlan-
gıçta istemedim ama annemin yo-
ğun ısrarı üzerine çıktım, ellerini 
öptüm. Sonra bu olay erkeklere in-
tikal etti. Ertesi gün sabah merhum 
Hacı Babam (Hacı Hasan Özsoy) 
bize geldi. Babamla sohbet ettiler. 
Hacı Babam gittikten sonra babam 
beni yanına çağırdı. “Oğulları var-
mış, Almanya’da tahsilini görmüş, 
şimdi askerlik yapıyormuş seni ona 
istiyorlar” dedi. 

-Aileniz sizi evlendirmeye he-
men razı oldu mu yani?

-Yok, hayır. Hemen karar veril-
medi. Bu olayın ardından babam bizi 
o yıllarda İstanbul Kavak köyünde 
veteriner olarak görev yapan Ağabe-
yim Rıza Çelebi’nin (Efe Rıza) yanı-
na götürdü. Zaten her yıl muhakkak 

babam bizi İstanbul’a götürürdü. O zaman-
lar ağabeyim, Afyon’dan giden hemşerile-
rimizi her cumartesi evine çağırıyor onları 
misafir ediyordu. Tesadüf bizim gittiğimiz 
hafta Nuri Bey ve Afyonlu gençler ağabe-
yime misafir olarak gelmiş. Hep beraber 
oturduk, yemek yedik, sohbet ettik. O ara-
da Nuri Bey beni çok beğeniyor, ‘Ben bu 
hatunu kaçırmayayım diyor kendi kendi-
ne’ (gülüyor). Onlar ertesi gün ayrıldıktan 
sonra biz de 15 gün kalıp Afyon’a döndük. 
Döndükten sonra Nuri Bey de terhis olu-
yor, Yüksek Makine Mühendisi olduğu için 

görev yapmak için Gölcük’e gidiyor. Hemen ağa-
beyime telgraf yolluyor; “Sizi ziyaretimde kardeşi-
nizi gördüm, eğer kardeşiniz bir yere sözlü değilse 
ben kendisiyle hayat arkadaşı olmak istiyorum bana 
acilen cevap gönder” diyor. Ağabeyim de; “Hiç 
kimseye sözümüz yok madem sen talip oluyorsun, 
seni çok iyi tanıyorum seni enişte olarak görmek-
ten gurur duyarım” diye cevap yazıyor. Daha son-
ra ağabeyim babama telgraf çekiyor; “Hacı Hasan 
Efendi’nin oğlu Nuri Özsoy kardeşime talip oluyor, 
siz ne dersiniz” diye soruyor. Babamın da olumlu 
görüşlerini bildirmesinin ardından, kayınpederim 

Beldemiz dergisine konuk olan Türk Anneler Derneği Afyonkarahisar 
Şube Başkanı Seviye Özsoy, geçmişi, sosyal yaşamı ve merhum eşi 
Nuri Özsoy’a dair çok özel açıklamalarda bulundu. 

Mutlu evliliğin sırları
Seviye Özsoy’dan
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bize bir kez daha geliyor ve beni istiyor. Babam da 
tamam diyor ama o zaman Gelibolu’da görev yapan 
ağabeyimin geleceğini ve onunla görüştükten sonra 
karar vereceğini söylüyor. Neticede ağabeyimin gel-
mesinin ardından evliliğimiz onaylanıyor. 

-Peki, okuyucularımız için söz ve nişan törenle-
rinizi anlatabilir misiniz?

-Elbette. Evlenmemize karar verildikten sonra 
önce sözümüz kesildi, akabinde de nişanımız yapıldı. 
2 ailede olgun olduğu için çok nezih ve güzel oldu. 
Önce söz bohçası gitti-geldi, bizden ve erkek tarafın-
dan. Bizim damat için gönderdiğimiz bohçada; ipek 
saten içerisinde, güzel bir iç çamaşırı, fanila, pijama, 
kravat, gömlek, yün ceket ve terlik vardı. Kayınpede-
rime, kayınvalideme ve kayınpederimin ağabeyine de 
ayrıca bohça gönderdik. Onda da el işlemesi havlu ile 
iç çamaşırı vardı. Sonra nişan başladı. Evde yapıldı 
nişanımız. Bu defa bana göre hazırlık yapıldı. Bana 
alınacak nişan kıyafetleri için kayınpederim, kayın-
validem, görümcem ve eltimle birlikte alışveriş yap-
tık. Hacı Hakkılar’ın meşhur mağazasına gittik. O za-
manlar düğün alışverişi hep oradan yapılırdı. Her şeyi 
kendi zevkime göre aldım. Bu arada erkek tarafından 
bize, içerisinde bol çikolata ve şekerli nişan tepsisi 
gönderdiler. Gelen şeker ve çikolataları rahmetlik an-
nemler küçük küçük torbalar içerisine koyup komşu-
lara ve hısım-akrabalara dağıttılar. Biz de kız tarafı 
olarak onlara kedikülümbe kurabiyesi gönderdik. O 
yıllarda bu kurabiyeyi göndermek adetti. Nişandan 
bir müddet sonra Hacı Babam bize gelerek, eşimin 
Demiryollarında görev aldığını bir an evvel düğünün 
yapılmasını istedi. Bunun üzerine babam annem-
le konuşuyor ve annemin, “Doğru söylüyorlar fazla 
bekletmeye gerek yok” demesi üzerine, nişanımızdan 

tam 70 gün sonra düğünümüz oldu. Yıl 1948. 17 ya-
şında evlendim.  Aramızda 15 yaş vardı. Fakat yaş 
farkını hiç umursamadım ve çok mutlu hayat yaşadık. 
Bizim gibi dünyada çok enderdir. Ömrü vefa etmedi, 
keşke daha yaşayabilseydi de tarihi tam olarak sizlere 
anlatabilseydi. 

-O yıllardaki düğünlerin adetleri hep merak 
edilir. Siz bu adetleri birebir yaşayan bir kişi ola-
rak bunları bizimle paylaşabilir misiniz? 

-Bazı adetler unutulmuş olsa da bugünkü bazı 
adetlerle o yıllardaki adetler arasında benzerlikler 
var. Örneğin, bizim düğünümüzden üç gün önce saç 
kesme oldu. Saç kesiminin ertesi günü kız hamamı 
yapıldı. Bütün hısım akraba eş dost hamama davet 
edildi. Hamam girişinde kız tarafı, erkek tarafından 
gelenlere lif, erkek tarafı da kız tarafından gelenlere 
sabun verdi. Hamam sonrası da bizim tarafımızdan, 
tüm bayanların başına oyalı tülbent örtüldü. Yine o 
zamanın âdetine göre, mahalle fırınlarında çörekler 
yapılır ve hamamdan çıkanlara ikram edilirdi. Bun-
lardan ayrı olarak ben kayınvalideme güzel bir peşta-
mal, tülbent, kese ve lif verdim. Anneli kızlı beraber 
girdik hamama. Ben kayınvalidemi o da beni yıkadı. 
Onlar da bana peştamal, sedefli takunya, gümüş ha-
mam tası ve fildişi tarak verdi. Düğüne az bir zaman 
kala duyurusu yapıldı. O zamanlar şimdiki gibi da-
vetiye yoktu, okuyucu kadınlar vardı. Bilinen oku-
yucu kadınlar düğün davetimizi yaptı. Bu arada Nuri 
Bey beni görmek istiyor ama babam düğüne kadar 
görüşmemize izin vermiyor. Sadece birbirimize re-
simlerimizi gönderdik. Nikâh günü birbirimizi gör-
dük. Çok muazzam bir katılım vardı. Nikâhımız eski 
Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Ertesi gün kına 
gecesi oldu. Kına gecesinin ertesi günü de gelin alma. 
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Kına gecesinde o yıllarda hısım ak-
raba gece duvak örterdi. Gelin kız 
kınası yakıldıktan sonra erkekler kız 
evinde bir odada toplanır, baba önce 
al duvak öter kızının yüzüne son-
ra duvağı kaldırır sonra örter böyle 
devam eder. Ertesi gün malum gelin 
alma. Çarşamba günü nikâhım, ak-
şam kına gecesi ertesi gün de gelin 
alma oldu.  Yalnız bizim evde 1 hafta 
eğlence oldu. O zaman tefçiler vardı 
Tefçi Efe Zehra meşhurdu. Sabaha 
kadar tef çalınıp oynanırdı. Ben Per-
şembe günü gelin gidince. Babam, 
kayınpederime sormuş, “Tef çalan-
lar var, evine gelmesini ister misin” 
diye; kayınpederim de “Bence so-
run değil ama Nuri isterse gelsinler” 
demiş. Eşim de istemedi. Akmescit 
Mahallesi’nde kayınpederimin evi-
ne gelin olarak gittim. Aslında bizim 
evimize yakındı ama Cadillac marka 
arabayla baya dolaştırdılar. O zaman-
lar zaten üç kişide araba vardı. Bir de 
o yıllardaki en güzel adetlerden biri 
de gelin eve girerken, evin girişinde 
iki tarafa kilimler tutuluyordu etraf görmesin diye. 
Cuma günü çok sakin geçti ama yine de gelen giden 
çoktu. Pazar günü kız tarafı olarak baklava gönderdik 
erkek tarafına. Rahmetli annem erişte baklavası yap-
tırmıştı sırf bademden. Ertesi gün için davet anlamı 
taşıyor bu ayrıca. Biz de Pazartesi günü el öpmeye 
gittik. 4 sofralık bir davet oldu. 

-Günümüzde hala mehir miktarı hep tartışılır. 
Peki, siz mehir olarak ne istediniz?

-Düğün sürecinde bize, mehir olarak ne istersiniz 
diye soruluyor. Babam, anneme ‘sakın bir şey isteme-
yeceksiniz onların şanı şöhreti ne isterlerse taksınlar’ 
diyor. Bana da sordular ben de “siz nasıl arzu ediyor-
sanız’ dedim. Yani şu olsun bu olsun demedik. Gü-
nümüzde bu konudan dolayı çoğu evlilik başlamadan 
bitiyor ya da sıkıntılar çıkıyor. Borca girip çocukları 
sıkıntıya sokmanın ne anlamı var. Yazık, günah, değ-
mez. Bunu izah etmek ya da kaldırmak lazım. Evlilik-
lerde, külfet çoğaldı. Gençler sıkılıyorlar. Eskiden şu 

eksikti bu eksikti denilmezdi ne 
varsa onunla idare edilirdi. Şimdi 
bir genç evleneceği zaman her şey 
tam tekmil olsun istiyor evlendik-
ten bir müddet sonra huzursuzluk 
başlıyor. Bu duruma ben çok üzü-
lüyorum. İki tane bilezik olacak-
mış bir tane olsun; gönül rızasıyla 
olsun. İleride ben bunu ödeyecek-
tim diye düşünmesin çocuklar. 
Allah iyi etsin mümkün olduğu 
kadar tutumlu olalım. 5 kuruşu-
muz varsa 3 kuruşunu harcayalım 
2 kuruşunu kenara koyalım. 

-Merhum Nuri Bey’le nasıl 
bir evlilik yaşadınız? Yeni yuva 
kuran gençlere mutlu bir evlilik 
için ne gibi tavsiyelerde buluna-
bilirsiniz?

-Nuri Bey, dünyada eşi enderi 
bulunmaz bir insandı. 62 sene ha-
yatımız geçti ve o kadar mutluy-
duk ki katiyen yüksek sesle bana 
bunu niye yaptın demedi, ben de 
ona hiç karşılık vermedim. Zaten 

gelin olarak giderken annem babam bana, “Kocana 
karşılık vermeyeceksin, her zaman sevgini, saygını 
devam ettireceksin, aksi takdirde bizim yüzümü yere 
eğdirirsin, seni biz buradan gelinliğinle çıkartıyoruz, 
oradan da kefeninle yüz akıyla çıkacaksın” dediler. 
Nur içinde yatsınlar hepsi de… Eve geldiğinde karşı-
dan bakardım, eğer morali bozuk gibiyse, hemen ka-
pıya çıkar, ‘canım, gülüm’ diyerek moral vermeye ça-
lışırdım. İzin almadan hiç bir yere gitmezdim. Eşimin 
haberi olmadan komşumun zilini bile çalmazdım.  
Katiyen izinsiz bir iş yapmadım. İşiyle ilgili sıkıntı-
larda şöyle olur böyle olur, bunlar da olur geçer-gider 
derdim moral verirdim. Hısım akraba bizim mutlu 
evliliğimize hayrandı. Türkiye çapında üç aile örnek 
aile beratı aldı. Biri biz olduğumuz için ve bu beratı 
Afyon’a kazandığımız için çok mutlu olduk. Bir de 
evliliğimizle ilgili, inanın bunu söylemek abes olacak 
ama biz yatakta ele ele yatardık, öldüğü ana kadar. 
Ben yatağa girmeden katiyen uyumazdı. Nur içinde 
yatsın.. Çok titizdi fakat ben onun bu titizliğine laf 
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söylemezdim. Hiçbir zaman sen 
çok titizsin, huysuzsun demedim. 
Bir yanlışlık olduğu zaman “Aaa! 
Öyle mi, bunu ben düzeltirim, bi-
lemedim, bir daha yapmam” der 
kapatırdım. Mutlu evlilikle ilgili 
benim gençler tavsiyem sabırla 
hareket etsinler. Mutlu bir evli-
likte görev hanımlara düşüyor. 
Hanımların çok sabırlı olması, 
temkinli, atik olması lazım her hususta. Beylerimiz 
işten yorgun, üzgün geliyorlar. Hayat şartları kolay 
değil, onun için en büyük görev hanımlarımıza dü-
şüyor. Ben aynı şeyi torunlarıma, oğullarıma da söy-
lemişimdir. Mümkün olduğu kadar eşlerini anlamaya 
çalışsınlar. Bunu her zaman ve her yerde söylüyorum. 
Elbette bizler de evde çalışıyoruz bizler de yoruluyo-
ruz ama bizlerin sabırlı olması hepsini unutturuyor. 

-Evlenmeden önce aile yaşantınız nasıldı?  
-Babam tiftik yapağı, yumurta ve çorap eskisi 

üzerine ticaret yapardı. Yumurtayı buradan hazırlar 
İstanbul’a gönderirdi. Ermeni bir ortağı vardı orada. 
O da babamın gönderdiği yumurtaları Avrupa’ya gön-
derirdi. Tiftik yapağını da burada çuvallara basar aynı 
şekilde İstanbul’a gönderirdi. Babamın bir de Bulca 
köyünde çiftliği vardı. Mahmut Mollaoğlu Çiftliği 
derlerdi, çok muazzam büyük bir çiftlikti. Okulumuz 
tatil olunca ilk işimiz çiftliğe gitmek olurdu. Çiftliğe 
giderken çerez, kadınlara yaşmak ve önücek götürür 
orada dağıtırdık. Ben de o zaman geç kızdım ve çok 
güzel ata binerdim. Çiftliği teftiş ederdim. Çiftliğimi-
zin etrafı söğüt ağaçları çevriliydi. Çocukluk hayatım 

çok güzel geçti. Çiftliğimizde, 
at, inek, manda, eşek, kaz, hin-
di tavuk ne ararsanız mevcuttu. 
İki katlı bir evimiz vardı orada. 
Hala duruyor, çok şükür yık-
mamışlar. Bundan 5 yıl önce 
oğlum götürdü, gittik gördük, 
çok mutlu oldum.

-Evinizin duvarlarında 
çok fazla Ali Çetinkaya fo-

toğrafı var, Bunun nedeni nedir acaba?
-Merhum Ali Çetinkaya’nın bizim hayatımızda 

çok önemli yeri var. Dilerseniz bunun nedenini de eşi-
min bana anlattığı şekliyle anlatayım. Rahmetli eşi-
min çok çalışkanmış. Bir gün lise öğretmeni kendisini 
çağırıyor; “Nuri sen çok büyük adam olacaksın, sana 
bir mektup yazacağım, bu mektubu Ankara’ya gidip 
Ali Çetinkaya vereceksin” diyor. Bunun üzerine eşim 
mektubu alıyor Ankara’ya gidiyor. Tabi o zamanlara 
sadece bir tren çalışıyor, o trenle gidiyor Ankara’ya. 
Çetinkaya’nın yanına ulaşınca, kapıdaki adam eşimi 
içeri alamayacağını söylüyor. Eşim, “Çetinkaya’ya 
mektup getirdim, bunu mutlaka kendisine ulaştırmam 
lazım” deyince adam; “Siz mektubu bana verin, ben 
kendisine ulaştırayım eğer müsaitlerse sizi yanına 
çağırır” diyor. Mektup gittikten hemen 10 dakika 
sonra Çetinkaya eşimi yanına çağırıyor. Eşime, ken-
disini kimin gönderdiğini ve ailesini soruyor. O arada 
Atatürk giriyor odaya. Eşim Atatürk’ü görüyor, gö-
rüşüyor ve ellerini öpüyor. Sonra Çetinkaya kapıdaki 
görevliyi çağırıp, “Bu çocuğu Devlet Demiryolları 
Misafirhanesinde misafir edeceksiniz” diyor. Eşime 

de “Seni bir hafta sonra Almanya’ya göndere-
ceğim ”diyor. Bir iki gün sonra eşim Afyon’a 
geri dönüyor. Bu esnada kayınpederim ve ka-
yınvalidem çok merak ediyorlar. Bu defada 
kayınpederim Ankara’ya gidiyor. Tam kayın-
pederim Ankara’ya indiğinde eşimde Afyon’a 
geliyor. Eşim buraya geldiğinde anlatıyor du-
rumu ailesine, “Çetinkaya beni yüksek tahsil 
yapmak için Almanya’ya gönderecek” diyor. 
Bir hafta sonra tekrar Ankara’ya gidiyor. Yine 
Ali Çetinkaya ile görüşüyor. Rahmetli Ali Çe-
tinkaya eşimle birlikte 4 kişiyi deniz yoluyla 
Almanya’ya gönderiyor. Almanya’da inince 
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karşılayan kişi hepsini ayrı ayrı yerlere bırakı-
yor. Burada kendilerine, 3 ay dil kursu görecek-
leri daha sonra meslek bölümüne dağıtılacakları 
söyleniyor. 3 ay kurs alıyorlar fakat bu 4 arkadaş 
hiç bir araya gelemiyor. Rahmetlik Hacım kendi-
ni öyle veriyor ki kursa ve çalışma hayatına, çok 
başarılı oluyor. Kursu, yüz üzerinden 98 puanla 
birincilikle kazanıyor. Bu başarısından dolayı 
kendisini makine mühendisliği bölümüne alıyor-
lar ve orada çalışmaya başlayıp dört yıl devam 
ediyor. Bu arada Alman Harbi başlamış. Eşim 
o süreçte Almanya’da olduğu için harbi olduğu 
gibi yaşıyor. Hatta bir gece yan taraflarındaki eve 
bomba düşmüş, el birliğiyle kovalarla bütün ev 
halkı yangını söndürmüşler. Kendisini bu olayı za-
man zaman anlatırdı. 

-Eşinizin görevi nedeniyle uzun yıllar farklı şe-
hirlerde yaşadınız. Peki, Afyon’a ne zaman dön-
dünüz?

-Afyon’a eşim emekli olduktan 1 yıl sonra döndük. 
1995 yılının sonuydu sanırım. Emekli olduktan sonra 
Nuri Bey’e İstasyon Caddesi üzerinde evimiz olursa 
öyle dönerim Afyon’a dedim. O ara bir gün Afyon’a 
geldik ziyarete, yeğenime giderken yolda arkadaşım 
Uncuların rahmetli Türkan Hanım’la karşılaştım. Çok 
telaşlı bir hali vardı nedeni sordum; “Bizim evden ki-
racı çıkmış ev harap olmuş, eşim orayı satacak, şim-
di o eve bakmaya gidiyorum” dedi. Akşamüzeri eve 
gelince aklıma takıldı, Türkan Hanım’ın evi nerdeydi 
diye düşünmeye başladım. Nuri Bey geldi olayı an-
lattım ama evinin nerde olduğunu sormayı akıl ede-

medim dedim. Telefonla arayıp sorayım mı? Dedim. 
Nuri Bey de sen bilirsin istersen ara sor deyince ara-
dım sordum; “Aman kardeş ev hiç girilecek gibi falan 
değil, iki tane çocuğu varmış duvarları resimle dolu, 
evin tamamen elden geçmesi lazım satmaya karar 
verdik” dedi. Yeri neresi dedim İstasyon Caddesi’nde 
dedi. Akşamüzeri Osman Umur geldi. Ona da anlat-
tım ve sen tam olarak evin yerini biliyor musun de-
dim. İstasyon Caddesi’nde olduğunu ama tam nerede 
olduğunu bilmediğini söyledi. Onlar evlerini satacak-
larmış ben de dayına İstasyon Caddesi’nde evimiz 
olursa Afyon’a gelirim diye söylüyorum o yüzden 
sordum dedim. Ben yarın öğreneyim size dedi. Öğ-
reniyor ve Nuri Bey’le gidip bakıyorlar. Şuan oturdu-
ğumuz ev için buranın bir üst katı diyorlar bana. Eşim 
Osman’a “Yengene hiç söylemeyelim sürpriz yapa-
lım” diyor. Eşim bana da gelip, “Hiç beğenmedim 
gerçekten çok berbat” dedi. 3 gün sonra kalktık gittik. 

Meğer onlar buranın anahtarını alıyorlar, evin 
içini yaptırıyorlar... Aradan bir müddet geçtik-
ten sonra evde otururken telefon çaldı. Rahmetli 
Nuri Bey kısık kısık konuştu, biraz şüphelenip 
hayırdır kiminle konuştun diye sordum. “Biri-
nin bir şeyi varmış da onu rica ediyorlar” dedi. 
Kandım ben de konuyu kapattım. Bu arada ev 
yapılıyor ve bitiyor... 30 Ağustos’tan iki gün ev-
vel Osman Umur aradı, “Sizi çok özledik gelin” 
dedi. Nuri Bey bana “Hemen hazırlan Afyon’a 
gidiyoruz hanım” dedi. Zaten çantamız hazırdı. 
Çünkü kendisi beklemeyi hiç sevmezdi. Ben bu 

26

20
17

 SA
YI 

72



huylarını ilk başta öğrenmiştim ve hiç 
meydan vermezdim. Neyse buraya 
geldik yine görümcemde kalıyo-
ruz. Evde otururken, Nuri Bey 
bana “Hanım hadi hazırlan ben 
seni İstasyona doğru götüreyim 
gezdireyim” dedi. Buraya ge-
lirken Osman’la karşılaştık yol-
da. “Dayı her şey hazır hemen 
Tapu Dairesi’ne gidilecek” dedi. 
Ben de sordum “Hayırdır ne oldu” 
dedim. Bana “Hanım sana bir sürprizim 
var sana buradaki bir daireyi aldım ”dedi. Eve 
girmeden Tapu Dairesi’ne gittik imzayı attım, anahta-
rı verdi bana. Sonra evin olduğu binaya geldim. Ben 
tabi içimden “İnşallah arka daire değildir diye diye” 
katları çıkmaya başladık. Sonra bu eve geldik. İçeri 
girdik, baktım ev tertemiz boyası badanası kapıları 
her şeyi yapılmış. Nuri Bey bana dönerek, “Hanım-
cım doğum günün kutlu olsun bu sana doğum günü 
hediyem” dedi. Ömrü hayatımda en çok sevindiğim 
şey bu olmuştur. Nur içinde yatsın hep böyle sürpriz-
ler yapardı. Ve “Seni yetiştiren ananın babanın elini 
değil ayaklarının altını öpmem lazım” derdi. 

-Birçok hayır faaliyetine imza attığınız Türk 
Anneler Derneği’ne ilk ne zaman başladınız?

-Anneler Derneği’ne ilk adımı Sivas’ta attım. 

Rahmetli Nuri Bey orada Devlet Demiryolla-
rı İşletme Müdürüydü. Demiryollarının 

her ay yemekli toplantısı yapılırdı. Bu 
toplantılara Sivas’ın ileri gelen ki-
şileri ve eşleri katılıyordu. Bir gün 
Vali Bey’in hanımı bana telefon 
etti. “Seviye Hanım saat 13.00’da 
burada olun” dedi. Dediği vakitte 
gittim. Benimle birlikte protokol 

mensuplarının eşlerini de çağırmış 
ama aralarında en küçük benim. Bize 

burada, Ankara’dan yazı geldiğini ve An-
neler Derneği’ni kurmak istediğini söyledi. 

Tamam dedik ama bir yandan evde çocuklarım var, 
kayınvalidem var o yüzden çekingen kaldım. “Ben 
seni bırakmak istemiyorum” dedi bana. 3 gün son-
ra yeniden topladı bizi. Yönetim kurulu oluşturuldu 
ve görüş alışverişinde bulunuldu. Bana, “Sen benim 
yanımda olacaksın benle her yere gideceksin” dedi. 
Peki dedim gelmeye çalışırım, benim gelemediğim 
zaman yedek bir arkadaş ayarlayalım dedim. “Ta-
mam” dedi, bir yedek arkadaş daha ayarladık. Böy-
lelikle faaliyetlere başladık. Eşimin işi dolayısıyla 
Sivas’tan Ankara’ya geldik. Ankara’daki Anneler 
Derneği’ne hemen gidip müracaat ettim, sizinle ça-
lışmak istiyorum dedi. Tamam dediler beni de aldı-
lar aralarına ama ilk etapta yönetim kuruluna alma-
dılar. O süreçte ben gelip giderken, bazı konularda 

görüşlerimi belirtmem Başkan Tür-
kan Abla’nın dikkatini çekmiş. “1-2 
ay sonra yönetimi toplayalım seni 
yönetime alalım” dedi. Peki dedim, 
girdim. Arkada 5-6 senedir yönetime 
giremeyen arkadaşlar, “Sen dün gel-
din bugün yönetime girdin ne yap-
tın” diye bana sordular. Bu şekilde 
15 yıl Ankara’da görev aldım. 

-Peki, Afyon’daki faaliyetleri-
nize ne zaman başladınız?

-1995’in sonunda Afyon’a geldik. 
Burada böyle bir dernek yoktu. Zaten 
Afyon’a giderken Türkan Abla ile 
konuştuk bana gittiğin zaman derne-

Eskiden aileler 
birbirine misafirliğe 

gideceği zaman şimdiki gibi 
haber vermek yoktu, çat kapı 

gidilirdi. Büyüdüğümüz mahallerde 
herkes birbirini tanır selamlaşırdı. 

Çok samimi bir mahalleydi 
bizim mahallemiz. Büyük 

büyüklüğünü, küçük 
küçüklüğünü bilirdi. 
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ği kuracaksın dedi. Nuri Bey’e de söyledim Tür-
kan Hanım’ın bu dediklerini. “Hanımcım sen 
yaparsın hiç telaşe etme” dedi. Yapamazsın, 
ne işin var, ne gereği var diyebilirdi ama 
tam aksine çok büyük destek verdi. Hacı-
dan da desteği alınca bana iyice özgüven 
geldi. Önce kendi akrabalarımdan başla-
dım sonra yakın çevremle görüştüm. Ama 
dernek kurabilmek için yeterli olmadı. Bu 
cadde üzerinde gelip geçerken gördüğüm bir 
Yardım Sevenler Derneği vardı. Nuri Bey’den 
izin alıp o derneğe gittim. Perşembe günüydü, kapıyı 
çaldım girdim içeriye, baktım bir grup arkadaşımız 
içerde oturuyor. Gülgün Hanım’la Muhasebeci Ayşe 
Hanım’la ve diğer arkadaşlar tanıştım. Sivas’ta ve 
Ankara’da Anneler Derneği’nde çalıştığımı söyle-
dim. Sizinle de çalışmak istiyorum eğer beni kabul 
ederseniz dedim. “Memnuniyetle” dediler. 1 yıl bo-
yunca onların yanında çalıştım. O arada Ankara’dan 
Türkan Hanım sürekli telefonla arayıp, “Seviyecim ne 
yaptın yönetimi kurdun mu” diye sürekli soruyordu. 
Anneler Derneği’yle Yardım Sevenler Derneği’nin 
çalışma tarzı tamamen farklıydı. Bir vakit sonra kom-
şum olan Eczacı Fatma Kolaylı ile görüşüp Anneler 
Derneği’ni kurma fikrimi söyledim ve kendisinin de 
yardımcı olmasını istedim. Bir de görümcemin kızı 
Mahide Çetinbaş ve Şeyda Çetinbaş ile Hatice Gök 
ve diğer yönetim kurulu 
üyelerini ayarladım. Top-
landık. Derneği kurmaya 
karar verdik. Ben başta 
başkan olmak istemedim, 
sizlerin hangisi isterse onun 
adına kuralım dedim. Onlar 
da bana siz daha tecrübeli-
siniz siz başkan olun dedi-
ler. Bunun üzerine Türkan 
Hanımı aradım. Tüzüğümü 
hazırla, derneği kuruyoruz 
dedim. Ankara’ya gidip tü-
züğü alıp geldim derneği 
kurduk. Sevgi ve şefkat içe-
risinde bugünlere getirdik 
çok şükür. 

-Bir dönem ağaçlandırma çalışma-
ları yaptığınızı da hatırlıyoruz. Bu 

çalışmalardan bahsedebilir misi-
niz?

-Öncelikle şunu söylemem ge-
rekir ki Afyon’a ilk çamı diken bi-
ziz. Biz buraya geldiğimiz zaman 
Hacımla Hıdırlık’a çıktık. Baktık 

o kadar çıplak ki üzüldük. O zaman 
bu Tema Vakfı yeni kurulmuştu. Hatta 

bizi davet etmişti gitmiştik. Hıdırlık’ın 
ağaçlandırmasına ilk etapta Sandıklı’dan 100 

adet çam fidesi getirerek başladık. Tanesi 50 kuruş-
tu. Gelince Vali ve dönemin Belediye Başkanı Erdal 
Akar görüştük. Erdal Bey, “Ben size işçi konusun-
da yardımcı olayım, yalnız işçilerin gündeliğini siz 
vereceksiniz” dedi. Tamam dedik. Bir hafta boyun-
ca işçiler çapayı nereye vursa taş çıkıyor. Yani çok 
zor şartlar altında çalışıldı. Ben de çizmeleri giydim 
işçilerle beraber çalıştım. Çeşmeden güğümlerle su 
taşıdım dikilen fidelere can suyu vermek için. Mahal-
lenin çocukları da bizi görüp yardım ettiler. Sonra o 
bizim yüz fidanımız 5 bin fidan oldu. Bu 5 bin fidan 
bizim kendi elimizin eseridir. Lokantaların etrafında-
ki o çamlıklar falan hep bizimdir. Fidan çok olunca 
Erdal Bey bize, “Siz hortumunu alın, ben su bağlata-

yım çamların olduğu yere” dedi. Biz bütün 
günümüzü orda geçirdik. Bu arada Anneler 
Derneği’ne haftada üç gün gidiyordum. Bu 
süreçte kızlar çok yoğun çalıştılar yoklu-
ğumu hiç aratmadılar hepsine minnettarım. 
Eksik yönlerimi de kapatarak her şeyi öz-
veriyle yaptılar. Hayrettin Barut zamanın-
da Hıdırlık daha da büyüdü ve güzelleşti. 
Tema Vakfı Başkanı Hayrettin Karaca o za-
manlar bizi çağırdı teşekkür ederek plaket 
verdi. Afyonumuz için bizim yaptığımızı 
yapan kişiler çok azdır. Hala daha ömrüm 
olduğu sürece yapmaya çalışıyorum.

-Efendim hayatınızın en önemli anla-
rını bizimle ve okuyucularımızla paylaş-
tığınız için teşekkür ediyoruz. Size sağ-
lıklı, uzun ömürler diliyoruz.

Nuri Bey’le 
evlilik hayatımda 

hemen hemen dünyanın 
4’te üçünü gezdim. Kendisi 

de gezmeyi çok severdi. 
Bir ay iznimiz olurdu,                   
15 günü Afyon’da,              

15 günü yurtdışında 
olurduk. 
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Aralarında Milli Eğitim Müdürlüğü, Yüntaş 
Anonim Şirketi ve tesisin bu günlere gelme-
sinde emeği olan firma ve şahıslara teşekkür 
edildi. Programda konuşan Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban; Belediye’nin görünmeyen 
yatırımlarına dikkat çekti. 

 “SEÇMENE SORUMLU OLDUĞUMUZ GİBİ                             
ALLAH’A KARŞI DA SORUMLUYUZ”

Bu tür yatırımların neden daha önce yapıl-
madığı konusundaki gelebilecek sorulara da 
yanıt veren Başkan Burhanettin Çoban; “Biz 
2009 yılında göreve geldiğimizde kalemizin 
etrafındaki 17 eski mahallemizde yani eski 
Afyon’un tamamında Osmanlı ecdadımızdan 
kalma yontma taş kanalizasyon kanallarını kul-
lanıyorduk. 2011 yılında onunla ilgili kanali-
zasyon çalışmasına gittik. Ecdadımızın o gün 
yaptığı kanalları belki yüz yıl biz kullanmışız. 
Ben o mahalleye gittim zaman bir vatandaşı-
mız  ‘Başkanım, ben 50 yıldan fazla aklım ereli 
bu mahallede oturuyorum. Buraya ilk defa bir 
Belediye yatırımı bu denli geldi’ dedi. Demek 
ki insanlar aradan 50 yıl geçse de yapılan ya-
tırımı unutmuyor. Bu yatırımlar Afyon’a karşı 
sorumluluğumuz. Bu tesisin bugün ki fiyatlar-
la maliyeti en az 45 milyon lira. Biz bunu sıfır 
borçla geleceğimizi ipotek altına almadan ken-
di kaynaklarımızla yaptık. Bu 45 milyon liraya 
Afyon’a belki 400 tane park yaparım, 10 tane 
bina yaparım. Bizim seçmene karşı sorumlulu-
ğumuz olduğu gibi Allah’a karşı da sorumlulu-
ğumuz var” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından örnek gösterilerek Türkiye’nin ilk sıralarında bulunan 
Atıksu Arıtma Tesisi’nin işletilmesinde destek olan kurum ve işletmelere teşekkür belgesi verildi.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın konuşmasından 
önce Atıksu Arıtma Birlik Müdürü Övgü Coşkun 

konuklara tesisin işleyişi hakkında bilgi verdi.  Atıksu 
Arıtma Tesisinin işletilmesinde destek olan kurum 

ve işletmelere Belediye Başkanı Burhanettin Çoban 
tarafından teşekkür belgesi verildi.

29

2017 SAYI 72



“İNSANLAR SADECE YAPTIKLARINDAN DEĞİL,                   
YAPMASI GEREKENDEN DE SORUMLUDUR”

Atıksu Arıtma Tesisi açılmadan önce Afyon’un 
tüm atık suları ve kanalizasyonunun Akarçay’a 
verildiğini hatırlatan Başkan Burhanettin Çoban;  
“Akarçay’dan da Eber Gölü’ne veriliyordu. Gölden 
sulanan tarlalardan, ağaçlardan o gölden beslenen ba-
lıklardan biz sorumlu değil miyiz? Veya bunun hesa-
bını Allah’a biz vermeyecek miyiz? Biz inanıyoruz 
ki insanlar yaptıklarından sorumlu olduğu gibi yap-
ması gerektiği fakat yapmadıklarından da sorumlu. 
Bu amaçla bu tesisimizi yaptık. 
11.11.2011 tarihinden bu tarafa 
ufak tefek arıza dışında biz bu tesi-
si hiç kapatmadık. 24 saat 365 gün 
çalışıyor.”
 “ÖVÜNÜLECEK BİR TESİSE SAHİBİZ”

“Tesisimizin aylık gideri şu 
anda  500 bin lira. Şöyle bir etra-
fımıza bir bakalım çevre illerimiz 
dâhil birçok il hala daha Atıksu 
Arıtma Tesislerini yapmadılar. Biz 
bu tesisi yapmakla Afyon’un ge-
leceğine yatırım yaptık. Bundan 
önce de tesis vardı ancak bir yıl 
çalıştırılmış. Elektrik gideri fazla, 
kimyasalları fazla ve Belediye’nin 
imkânı yok diyerek tesis kapatıl-
mış. Burası gerçekten övünülecek 

örnek gösterilen bir tesis. Özendiğimiz, itina göster-
diğimiz bir tesis. Bakanımızın da bu tesisin yapımın-

da çok büyük destekleri oldu. Bura-
nın maliyetinin yaklaşık yüzde 60’na 
yakın kısmını kendisi bize gönderdi.  
Ondan aldığımız güçle bu tesisi yap-
tık” diye konuştu.  
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Afyonkarahisar Belediyesi tarafından hazırlanıp 
kurul tarafından onaylanan projeler doğrultusunda, İl 
Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan işin yer tesli-
mi, ihaleyi alan Barbaros Mühendislik Şirketi ile İl 
Özel İdare, Belediye ve Konya Rölöve Anıtlar Mü-
dürlüğü arasında yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ayfer Örten, İl Kül-
tür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, İl Özel İdaresi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Sütsatar ile Kon-
ya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nden gelen heyet 
ve yüklenici Barbaros Mühendislik Şirketi yetkilileri 
yer tesliminin ardından sokak sağlıklaştırma ve res-
torasyon çalışması yapılacak bölgede incelemelerde 
bulundu.

Afyonkarahisar’ın önemli turizm potansiyelinden 
biri olan Mevlevi Türbe Camii etrafının bu projeyle 
bambaşka bir görünüme kavuşacağını belirten Bele-
diye Başkan Yardımcısı Ayfer Örten, sokak sağlıklaş-
tırma ve restorasyon çalışmalarıyla sadece Mevlevi 
Türbe Camii’nin değil, Afyonkarahisar Kalesi ve Ulu 
Camii etrafının da turizm potansiyelinin açığa çıka-
cağını söyledi.

SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA 
Projeleri başlıyor

Afyonkarahisar 
merkez kentsel sit 
alanı içerisinde kalan 
mahallelerde tarihi 
dokuya uygun olarak 
sokak sağlıklaştırma 
ve cephe iyileştirme 
çalışmaları başlıyor.
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İlk döneminde Toplu Konut İdaresi aracılı-
ğıyla alt gelir grubuna mensup 250 vatandaşın 
ev sahibi olmasını sağlayan, ikinci döneminde 
ise yine alt gelir grubuna 300 adet toplu konut 
vaadinde bulunan Belediye Başkanı Burha-
nettin Çoban, vaadini fazlasıyla yerine getirdi. 
Afyonkarahisar Belediyesi ve Defterdarlık per-
soneli ile gazetecilerden sonra vatandaşlar da 
konutlarına kavuştu. Ali Çetinkaya Mahallesin-
de yapılan (2+1) 434 konutun ‘konut belirleme 
kurası’ hak sahiplerinin katımıyla Atatürk Ka-
palı Spor Salonu’nda yapıldı. Noter huzurunda 
gerçekleşen kurada, hak sahibi vatandaşların 
toplu konutlarda oturacakları kat ve daireler 
belirlendi. 

Çekilen kuraların ardından soluğu yeni da-
irelerinde alan vatandaşların sevinci görülme-
ye değerdi. Konut sahibi olmaktan duydukları 
mutluluğu ifade eden vatandaşlar başta Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ol-
mak üzere, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı’na, Orman ve Su İşleri Bakanımız 
Veysel Eroğlu’na, Milletvekillerimize ve giri-
şimleriyle kendilerine büyük destek olan Bele-
diye Başkanı Burhanettin Çoban’a şükranlarını 
ilettiler.

‘ALLAH DEVLETİMİZE VE MİLLETİMİZE ZEVAL VERMESİN’

BELİRLEME KURASI ÇEKİLDİ
434 konut için

Belediyemizin girişimiyle Toplu Konut İdaresi 
tarafından Ali Çetinkaya Mahallesinde alt gelir 
grubuna yönelik yapılan 434 konut için ‘konut 
belirleme kurası’ hak sahiplerinin katılımıyla çekildi. 
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 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Zafer 
Mahallesi’nde 1.073 adet konutun yapımı sürüyor. 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın girişimleriyle 
Zafer Mahallesi’ne ‘Emekli Grubu Konut Projesi’ için 
yapılan 300 adet konut kurası daha önce çekilmişti.

Toplu Konut Uygulamasında yeni yapılan 776 
adet konutun satışı kura usulüyle yapılacak. Satışı ku-
rayla gerçekleştirilecek olan konutlar için başvurular, 
T. Halk Bankası A.Ş.’nin tüm şubeleri tarafından 18 
Nisan 2017 tarihine kadar kabul edilecek. 

ŞEHİT AİLELERİ, ENGELLİ VATANDAŞ VE                      
EMEKLİLERE ÖNCELİK

Başvurularda Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp 
ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimleri, engelli va-
tandaşlar ve emeklilere öncelik tanınacak. Müraca-
atlar; Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri,  
(Sosyal Güvenlik Kurumundan Hak Sahibi Belgesi 
olan ve daha önce Şehit Ailelerine, Maluller ile Dul 
ve Yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinden yarar-

Toplu Konut uygulaması kapsamında yeni yapılan 776 adet konut, kurayla satışa sunulacak.  

TOKİ KONUTLARI İÇİN BAŞVURULAR 
18 NİSAN’DA SONA ERİYOR

lanmamış olanlar) en az yüzde 40 engelli vatandaşlar, 
emekliler ve diğer konut alıcı adayları başvuruları ol-
mak üzere 4 ayrı kategoride kabul edilecek. 

ŞEHİT AİLELERİ KURAYA GİRMEYECEK
Satışa sunulacak konutlardan Şehit Aileleri, Ma-

luller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Ye-
timlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanına-
cak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura 
ile belirlenecek.

ENGELLİLER İÇİN 28 ADET  (2+1),  51 ADET (3+1)              
TOPLAM 79 KONUT KONTENJANI

Yüzde 40 engeli olan vatandaşlara; konut sayısı-
nın yüzde 10’u kadar, 2+1 konutlardan 28 adet, 3+1 
konutlardan A ve C tipi için 10 adet, C3 tipi için 41 
adet toplamda 79 adet kontenjan ayrılacak ve kura ile 
hak sahipleri belirlenecek.

EMEKLİLER İÇİN 68 ADET (2+1) 127 ADET (3+1)               
TOPLAM 195 KONUT KONTENJANI

Emekli vatandaşlarımıza ise 
konut sayısının yüzde 25’i kadar 
2+1 konutlar için 68, 3+1 konut-
larda A ve C tipi için 25, C3 tipi 
için 102 adet toplamda 195 adet 
konut kontenjan ayrılacak ve hak 
sahipleri kura ile belirlenecek. 
Kura sonucu bu kategorilerden hak 
sahibi olamayan başvuru sahipleri, 
diğer alıcılar kategorisindeki baş-
vuru sahipleri ile birlikte kuraya 
tabi tutulacak. Diğer konut alıcı 
adayları ise Toplu Konut İdaresi-
nin genel uygulamalarında olduğu 
üzere başvuru sayısına göre gerek-
tiği takdirde kura ile belirlenecek.
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26 NİSAN’DA KURA ÇEKİMİ 
YAPILACAK

Proje kapsamında satışa su-
nulmakta olan konut adedinden 
fazla başvuru olduğu takdirde, 
başvuruların tamamlanmasından 
sonra, başvuruda bulunanların, 
noter huzurunda “Konut Alma 
Hakkı ve Konut Belirleme Ku-
rası” 26 Nisan 2017 tarihinde 
çekilecek. Kura çekim işlemle-
ri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecek. Konut 
sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut 
Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyecek. İda-
renin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, 
kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak 
Bilkent Plaza B1 Blok 060 Bilkent/ANKARA Tel: 444 
86 54 Faks: (312) 266 77 39 www.toki.gov.tr adresin-
den konut seçimleri yapılacaktır. Kura çekildiği 
takdirde 1. kategoride çekilen kura sadece ko-
nut belirlemeye yönelik olacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI
Konut satın almak için başvuruda bulunan-

ların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki 
çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapu-
da kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, 
bu kişilerin daha önce Toplu Konut İdaresin-
den konut satın almamış ve kredi kullanmamış 
olmaları şartları aranacaktır. Kişinin kendisi, 
eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan 
hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru 
yapılabilecektir. Başvuru sahiplerinde T.C. 
vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma 
şartları aranacak.
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Bahçeşehir ve Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji 
ile Merkez Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin de 
destek verdiği etkinlikte tam 3 bin 500 fidan toprakla 
buluştu.               

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Kent 
Ormanı’nda oluşturulan ve ADD Afyonkarahisar 
Şubesi’nin talebi üzerine Atatürk’ün ismi verilen ha-
tıra ormanı ve mesireliğinde çalışmalar tüm hızıyla 
devam ediyor. Türkiye’de ilk olacak Atatürk Hatıra 
Ormanı ve Mesirelik tamamlandığında Afyonkarahi-
sar yeni bir mesireliğe daha sahip olacak. Afyonkara-
hisar halkı, şehrin gürültüsünden uzak, şarıl şarıl akan 
şelalenin büyüleyici manzarası eşliğinde doğayla iç 
içe zaman geçirecek.  

3 BİN 500 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
Atatürk’ün adına yakışır bir orman ve mesirelik 

olması için yoğun çaba harcayan Afyonkarahisar 
Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 
Afyonkarahisar Şubesi ağaçlandırma için ortak bir 
etkinliğe imza attı. Belediye-ADD işbirliğinde, Bah-
çeşehir ve Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji ile 
Merkez Endüstri Meslek Lisesi 
öğrencilerinin de destekleriyle 
yapılan etkinlikte, Atatürk Hatıra 
Ormanı ve Mesireliği’nde tam 3 
bin 500 fidan toprakla buluştu-
ruldu. Etkinlikte ayrıca, Merkez 
Endüstri Meslek Lisesi öğren-
cileri tarafından yapılan 50 adet 
kuş yuvası orman içerisindeki 
ağaçlara yerleştirildi.

“BU ORMAN DOSTLUĞUN,                                                  
KARDEŞLİĞİN YERİ OLACAKTIR”

Büyük ilgi gören etkinlikte ilk fidanı, Belediye Baş-
kanı Burhanettin Çoban ile ADD Afyonkarahisar Şube 
Başkanı Veli Cengiz birlikte dikti. Bu ormanın gele-
cek nesillere bir miras ve emanet olacağını ifade eden 
ADD Şube Başkanı Veli Cengiz, çok mutlu ve bahtiyar 
olduğunu belirterek, “Aslında bu orman ve mesirelik, 
Belediye Başkanımızın seçim projelerinden birisiydi. 
Başkanımıza bundan yaklaşık bir yıl önce ilimizde bir 
Atatürk Hatıra Ormanı yapılması yönünde talepte bu-
lunduk. Kendisi sağolsun bu projeye Atatürk’ün adını 
verdi. Burası artık, Atatürk Hatıra Ormanı ve Mesire-
liği adıyla gelecek nesillere bir miras ve emanet ola-
caktır. Yunus Emre’nin; “Benim davam davi için değil, 
benim davam barış için, ben gönülleri yıkmaya değil, 
gönülleri yapmaya geldim” dediği gibi inşallah bu 

orman da dostluğun, kardeşliğin 
yeri olacaktır. Buraya gelen insan-
lar kulaklarındaki müziği değil, 
doğanın şarkısını ve melodisini 
dinleyecektir” dedi. Başkan Cen-
giz, fidan dikim etkinliğine katılan 
Bahçeşehir ve Rahmiye Sare Pa-
lalı Teknik Koleji ile Merkez En-
düstri Meslek Lisesi öğretmen ve 
öğrencilerine de teşekkür etti.

“ATATÜRK’ÜN ADINA YAKIŞACAK”
Afyonkarahisar Belediyesi ile 

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 
Afyonkarahisar Şubesi işbirliğinde 

Atatürk Hatıra Ormanı ve Mesireliği’nde 
fidan dikimi gerçekleştirildi.
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“ATATÜRK’ÜN ADINA SIRADAN 
BİR ORMAN YAPAMAZDIK”
Atatürk’ün adına ve şanına 

yakışır bir orman ve mesirelik 
yapmak için özenle çalıştıkla-
rını ifade eden Belediye Baş-
kanı Burhanettin Çoban ise 
“Atatürk’ün ismini verdiğimiz 
için buraya sıradan bir orman  
yapamazdık” dedi ve ekledi: 
“Burası aslında çok büyük bir 
alana sahip. 3 basamaklı pik-
nik alanları ile birlikte yine 3 
aşamalı havuz ve şelale yaptık. 
Yollarını bitirdik. Oldukça ge-
niş yaptık. Buraya araçlarıyla 
gelen vatandaşlarımız, hiçbir 
şekilde sıkışıklık ya da otopark sıkıntısı çekmeyecek. 
Ayrıca bu orman özelinde Afyonkarahisar’da bir ilke 
imza attık ve piknik alanlarımızın etrafının tamamen 
aydınlatmasını yaptık. Vatandaşlarımız burada hem 

Merkez Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin de kendi el emekleriyle yaptıkları 
kuş yuvalarını Afyonkarahisar’da ilk kez bu orman ve mesirelikte ağaçlara 

taktıklarını kaydeden Başkan Çoban, kolej öğrencileri ile birlikte Merkez Endüstri 
Meslek Lisesi öğrencilerine ve öğretmenlerine ayrı ayrı teşekkür etti.

gündüz hem de gece, su ve kuş sesleriyle bol ağacın 
yeşilliğin olduğu bir ortamda, mangalını yakıp hoşça 
vakit geçirebilecek. Eksik noktaları hızla tamamla-
maya çalışıyoruz. Şu anda piknik masaları yapılıyor, 

inşallah yaz öncesinde 200 kadar piknik masala-
rımızı da yerleştireceğiz. Tuvaletler ve mescidi-
mizin yapımı da devam ediyor”

BAŞKAN ÇOBAN’DAN ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Afyon-

karahisar Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen 
etkinlikte, Bahçeşehir ve Rahmiye Sare Palalı 
Teknik Koleji ile Merkez Endüstri Meslek Lise-
si öğrencilerinin desteğiyle tam 3 bin 500 fida-
nın toprakla buluşturulduğunu belirten Başkan 
Burhanettin Çoban, ADD Şube Başkanı Veli 
Cengiz’in ifade ettiği gibi bu ormanın gelecek 
nesillere hizmet edeceğini söyledi.
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Son yıllarda yaptığı çevreci yatırımlar-
la adından sıkça söz ettiren Afyonkarahisar 
Belediyesi, 2015 yılı Kasım ayında İçme 
Suyu Arıtma Tesisi’nde kurduğu güneş 
enerji santrali ile hem elektrik harcamala-
rında tasarruf sağlarken fosil kaynaklı enerji 
üretim ve tüketiminden açığa çıkan emisyon 
gazlarının çevre ve insan sağlığı üzerindeki 
olumsuz etkilerini azalttı.

Yılda ortalama 750 bin kwh elektrik 
enerjisi üretimi hedefiyle kurulan güneş 
enerjisi santrali, ilk yılında 800 bin kwh 
elektrik enerjisi üretimiyle hedeflenen enerji 
üretimini aştı. Çevre dostu sistem sayesinde 
yılda yaklaşık olarak 470 ton karbondiok-
sit salınımı ve 750 adet ağacın kurtarılması 
planlanıyordu. Hedefleri aşan üretim nede-
niyle 500 ton karbondioksit salınımı engel-
lenirken 800 ağaç da kurtarılmış oldu.

2 milyon liraya mal olan ve İçme Suyu 
Arıtma Tesisi’nin elektrik ihtiyacının yüzde 
30’unu karşılayan güneş enerjisi santralinin 
yedi yıl içerisinde kendisini amorti etmesi 
öngörülüyor.

GÜNEŞ ENERJİ 
SANTRALİ 
HEDEFLERİ AŞTI

Yaklaşık bir yıl önce İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde kurulan 500 Kwp kapasiteli güneş 
enerji santrali, ilk yılında hedeflenen elektrik enerji üretiminden daha fazla üretim yaptı.
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Günlük hayatın vazgeçilmez iletişim araç-
larından olan akıllı cep telefonlarının artık 
yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gel-
diğini söyleyen Başkan Burhanettin Çoban;  
“Mevcut haliyle cep telefonları, iletişim ama-
cını çoktan aşıp, bilgi paylaşımı ve sosyal 
ağlara erişim amacıyla günün uzun saatleri 
elimizden düşmez olmuştur. Ülkemiz her yıl 
5 milyar dolara yakın bir bedeli yurt dışına 
ithal cep telefonları için ödemektedir. Bu ra-
kam ülkemizin cari açığının yaklaşık %10 ila 
20’sine tekabül etmektedir. Devlet büyük-
lerimiz özellikle son 5 yıldır savunma sana-
yi başta olmak üzere yerli teknoloji üretimi 
konusunda seferberlik başlatmıştır. Dışa bağımlılığın 
stratejik olarak ülke güvenliğini tehdit ettiği birçok 
alanda, dünyadaki benzerlerinden daha başarılı yerli 
ürünlerin geliştirilmesine öncülük etmişlerdir. Katma 
değeri yüksek teknolojili ürün geliştirme ve inovas-
yon konusunda her zaman başı çekmiş olan Vestel 
Grubu, akıllı telefon üretiminde dünyadaki rakipleri-
ne eş değer bir ürün geliştirmeyi başarmıştır. Venus 

AFYONKARAHİSAR’DA                 
YERLİ TELEFON SEFERBERLİĞİ

Afyonkarahisar Belediyemiz, Türkiye’nin ilk yerli telefonunu üreten Vestel ile “ÜLKEMİ 
SEVİYORUM, YERLİ CEP TELEFONU KULLANIYORUM” sloganıyla ortak bir kampanya başlattı.

serisi olarak piyasaya sürülen akıllı cep telefonları, 
hem ülke insanımız hem de yurt dışındaki kullanı-
cılara hitap eden, beğenilir ve tercih edilir bir ürün 
olmuştur” dedi.

 “YERLİ MALI KONUSUNDA MİLLİ SEFERBERLİK 
BAŞLATILMALI”

Son dört yıldır ABD menşeli telefon kullandığını; 
ancak yaklaşık bir ay önce Vestel Venus serisi cep te-
lefonumu kullanmaya başladığına dikkat çeken Başkan 

Burhanettin Çoban;  “ İlk iki gün IOS 
işletim sistemli telefondan, android işle-
tim sistemli telefona geçme konusunda 
alışma ve adaptasyon sürecini atlattım. 
Şimdi ise yeni telefonumu artık büyük 
bir memnuniyetle kullanıyorum. Bu 
durumu gördükten sonra neredeyse 
3-5 katı bedelle satılan ithal telefonlara 
ödenen dövize acıdım. Üstelik bu öde-
diğimiz dövizlerin PKK, PYD, DAEŞ 
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ve FETÖ gibi ülkemize düşman terör örgütlerini perva-
sızca destekleyen ülkelere gidiyor olması beni daha da 
yaraladı. Bu milli şuur ve ruhla; Afyonkarahisar Bele-
diyesi olarak yüzde 70’lik yerli üretim oranıyla, yerlilik 
oranı en yüksek cep telefonunu üreten Vestel Firması 
ile işbirliği yaptık ve Türkiye çapında ‘Ülkemi Sevi-
yorum, Yerli Cep Telefonu Kullanıyorum’ kampanyası 
başlattık. Bu kampanya çerçevesinde ilimiz valisi başta 
olmak üzere protokolümüze, milletvekillerimize, askeri 
ve mülki erkâna Meclis’te grubu bulunan siyasi parti il 
başkanlarına birer adet Vestel Venus marka cep telefonu 
hediye edilmiştir. Yine şahsım, başkan yardımcılarım, 
danışmanım, tüm daire müdürlerim bu kampanyaya 
dahil olarak ithal cep telefonu yerine yerli cep telefonu 
kullanmaya başlamışlardır. Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyayı sarsan 1929 
Buhranı döneminde yerli malı kullanımı konusu üze-
rinde hassasiyetle durması ve tasarruf bilinci oluşturma 
gayretleri, hatta yerli malı kullanımını milli bir yeminle 
adeta seferberliğe dönüştürmesi, konunun ülkemiz açı-
sından her dönemde önemini ortaya koymaktadır.” ifa-
delerini kullandı.

“KENDİ YAĞIYLA KAVRULAN                                                                  
BİR EKONOMİK MODELİ SAVUNMUYORUZ”

Başkan Çoban şöyle devam etti: “Malların ülke-
ler arasında serbest dolaşımını esas alan küresel ti-
caretin ve mübadele gerçeğinin elbette savunucusu-
yuz. Yerli malı tercih edişimiz; içe kapalı, korumacı, 
otarşik, kendi yağıyla kavrulan bir ekonomik modeli 
savunduğumuz şeklinde yorumlanmamalıdır. Derdi-
miz, gayemiz, ülkemizin teknolojide de söz sahibi 
olması, kendi mühendislerimize, emekçilerimize ve 

iş adamlarımıza kaliteli ürün üretme konusunda bir 
fırsat vermek, güvenmek, cesaretlendirmek ve önle-
rini açmaktır. Bu vizyonla Bakanlıklar başta olmak 
üzere valiliklerimizi, belediye başkanlıklarımızı ve 
bütün idari makamları, meslek odalarını ve kuruluş-
larını, sivil toplum örgütlerini ve tüm halkımızı ‘Ül-
kemi Seviyorum Yerli Cep Telefonu Kullanıyorum’  
kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Teknoloji 
yarışında güzel ve kaliteli ürünler geliştirerek ülke-
mizin cari açığının azalmasına katkıda bulunan, yap-
tıkları istihdam ve ihracatla ülkemizi büyüten Vestel 
Şirketleri başta olmak üzere tüm yerli firmalarımıza 
buradan şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“KENDİMİZE GÜVENELİM,                                                                 
EN İYİ TEKNOLOJİYİ ÜRETİYORUZ”

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Tu-
ran Erdoğan ise böylesine önemli bir organizasyonun 
bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, 
“Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da sayılı tek-
noloji şirketleri arasında yer alan bir marka olarak, 
Türkiye’nin ilk ve tek yerli telefonu Venus’ü bun-
dan 2 yıl önce kullanıcılarımızla buluşturduk. Vestel 
City’deki mühendislerimiz ve bin 400 kişilik Ar-Ge 
kadromuzla yerli tasarım ve üretimin bir eseri olarak 
büyük bir başarıya imza attık. Geçen 2 yıl boyunca 
farklı modeller ile Venus’ün özelliklerini geliştirerek, 
tüketicilerimizin beğenisine sunduk. Yeni model üre-
tirken hem yenilikleri takip ediyor hem de tüketicile-
rimizin geri bildirimlerini dikkate alıyoruz.” şeklinde 
konuştu.

Türkiye’nin ilk akıllı telefonu Venus’ün, dünya 
markalarıyla rekabet eden tasarımı ve teknolojisi ve 

ulaşılabilir fiyatıyla tercih sebebi olduğunun al-
tını çizen Turan Erdoğan “Venus aynı zamanda 
yabancı markalı telefon ithalatını azaltarak cari 
açığın azalmasına yardımcı olacak büyük bir 
fırsat. Ülkemizin ihracat kapasitesinin artırılma-
sına önemli katkıda bulunduğuna inandığımız 
Venus, önemli bir iş hacmi yaratıp istihdama 
ve Türkiye’ye büyük bir katma değer sağlı-
yor. Venus bu ülkenin gurur kaynağı. Venus’ün 
Türkiye’ye kazandırdıklarının farkında olarak 
böylesine önemli bir destek veren Afyonkarahi-
sar Belediyesi’ne sonsuz teşekkürlerimizi sunu-
yoruz.” dedi.
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Ülkemiz cari açığını azaltmak ve yerli cep tele-
fonu kullanımını artırmak  amacıyla Türkiye’nin ilk 
yerli telefonunu üreten Vestel ile  Afyonkarahisar Be-
lediyemizin “ÜLKEMİ SEVİYORUM, YERLİ CEP 
TELEFONU KULLANIYORUM” sloganıyla baş-
lattığı kampanya, yerel ve ulusal basında geniş yer 
buldu.  

81 İNTERNET SİTESİ, 13 ULUSAL GAZETE VE TV HABER 
KANALINDA

Üretim ve ihracatımıza katkısı olmayan cep tele-
fonu gibi lüks tüketim malları ithalatının azaltılması 
ve milli bilinç oluşturmak amacıyla Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban’ın girişimiyle başlatılan kampan-
ya Habertürk, Vatan, Milliyet, Sözcü, Cumhuriyet, 
Dünya, Yeni Şafak ve Türkiye başta olmak üzere 13 
ulusal, 8 yerel gazete olmak üzere 21 gazetede yer 
aldı.

İHA ve DHA’nın haber servisi ile TGRT Haber’in 
gün ortası ve akşam haberlerinde yayınlanan kam-
panya, Hürriyet.com.tr, Sabah.com.tr, ntv.com.tr gibi 
en çok takip edilen haber siteleri başta olmak üzere 
81 internet sitesinde okuyucularıyla buluştu.

VENÜS KAMPANYASI 
ULUSAL BASINDA
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Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
25.05.2015 tarihinde ya-
yınladığı ilk tebliğle 40 
meslekte, daha sonra ya-
pılan eklemelerle birlikte 
toplam 48 meslekte bel-
ge zorunluluğu getirdi. 
Buna göre, 01.01.2017 
tarihinden itibaren MYK 
Mesleki Yeterlilik Belge-
si zorunlu hale getirilen 
mesleklerde MYK Ye-
terlilik Belgesi olmayan 
kişiler artık işyerlerinde 
çalıştırılmayacak. Belge 
sahibi olmak isteyen ça-
lışanların sınav ücretleri 
İşsizlik Sigortası Fonun-
dan sağlanırken, “MYK 
Mesleki Yeterlilik Belgesi” olmayan kişilerin çalıştı-
rılması halinde, işverenlere idari para cezası uygula-
nacak.

YÜNTAŞ, SINAV VE BELGELENDİRME 
MERKEZİ KURUYOR

Yatırımları ve istihdam gücüyle ilimiz ekonomisine büyük katkı sağlayan Yüntaş A.Ş., Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğ doğrultusunda, tehlikeli ve çok tehlikeli işler 

sınıfında belge zorunluluğu getirilen meslekler için sınav ve belgelendirme hizmeti verecek.

AKREDİTASYON 
SÜRECİ BAŞLADI
Bu çerçevede, 

hem işçiler hem de 
işverenlerin yararı-
na, Sınav ve Belge-
lendirme Merkezi 
kurmayı hedefleyen 
Yüntaş A.Ş., Mesle-

ki Yeterlilik Kurumu ve ISO 17024 
Personel Belgelendirme Standardı 
kapsamında akredite olmak için Türk 
Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 
sürecine başladı. Mesleki Yeterlilik ve 
Belgelendirme Merkezi kapsamında 
ilimizde ve tüm ulusal boyutta bu hiz-
meti sunmayı amaçlayan Yüntaş A.Ş., 
başlangıçta inşaat ana sektöründe sı-
nav ve belgelendirme hizmeti vere-
cek. Yüntaş A.Ş., TÜRKAK ve MYK 

denetimlerini başarıyla tamamladıktan sonra diğer 
ana sektörlerde de belgelendirme hizmeti vermek için 
kapsamını genişletecek.
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KÜLTÜR VE SOSYAL 
BELEDİYECİLİKTE 

MARKA OLDUK
E. Emel Sarlık                       Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Halk Kültürü Araştırmaları 
Kurumu tarafından düzenle-
nen 36.  Türk Halk Kültürü 
Hizmet Ödülleri sahiplerini 
buldu. Halk Kültürü Araştır-
maları Kurumu, Belediye Baş-
kanımız Burhanettin Çoban’ı 
kültürel çalışmalara verdiği 
katkılardan dolayı ‘Türk Halk 
Kültürüne Hizmet Ödülü’ liste-
sine alarak ödüle layık gördü.  

Belediye Başkanımız Burha-
nettin Çoban’ın direktifleriyle 
kültürel ve sanatsal faaliyetlerde 
adeta çığır açan Belediyemiz, gerek yerel gerekse 
de uluslararası ortamda sanatın toplumla buluş-
ması, özgün projelerin ve deneyimlerin toplumun 
değişik kesimleri ile paylaşılması ve toplumsal da-
yanışmanın arttırılması hedefine emin adımlarla 
ilerlemektedir. 

Yaşam alanlarının zenginleştirildiği, kültür ve 
sanata her alanda ulaşılabilen sağlıklı bir kent tesis 
eden Belediyemiz 2009 yılından bu güne ilimizde 
sosyal ve kültürel alanda pek çok projeyi hayata 
geçirdi. Bunlardan bazılarını siz değerli okuyucu-
larımızla paylaşmak istiyorum. 

KÜLTÜR-SANAT VE FOLKLOR ÇALIŞMALARIMIZ

Bilgi Evlerimiz 

Belediyemiz tarihinde ilk kez eğitim öğretime 
destek amacı ile seferberlik başlat-
tı. Başta ilk ve orta öğretim okulu 
öğrencileri olmak üzere tüm kesim-
lerin eğitim-öğretim çalışmalarında 
kullanılmak üzere şehir merkezinin 
9 ayrı noktasına  “Bilgi Evi” yapıl-
dı. Bilgi Evlerinde bu yıl 1.040 öğ-
renci, 2010 yılından bu güne kadar 
11.405 öğrenci eğitim- öğretimden  
faydalandı.

Bilgi Evlerinde sosyal ve kültürel faaliyetlerin 
yanı sıra uzman ustalar nezaretinde mesleki eği-
tim kursları ve el sanatları kursları açıldı. Boş za-
manlarını değerlendirmek ve evlerine ekonomik 
katkıda bulunmak isteyen yaklaşık 5.000 kursiyer 
el sanatları kurslarına katıldı.

 İsmet Attila Kültür Merkezi  

Maliye, Tarım ve Köy İşleri eski Bakanı İsmet 
Attila’nın ismini verdiğimiz “İsmet Attila Kültür 
Merkezi” Afyonkarahisar’da yine ilklerin arasın-
da yerini alacak. 15 bin metrekarelik araziye ya-
pacağımız Kültür Merkezi’nde ses, ışık ve sahne 
sistemleriyle 525 kişilik bir salon, sosyal tesisler, 
modern bir tiyatro salonu ve Konservatuar bina-
mız bulunacak. Tesisin etrafında ise kafeterya ve 
sergi alanları oluşturacağız. Bölgeye yapacağımız 
termal tesislerde ise Türk Hamamı, fitness salo-

nu, güzellik merkezi, 
bayan ve erkek kuaför 
salonları olacak. Tesis-
te maddi imkânsızlıktan 
dolayı termale gideme-
yen vatandaşlarımız 
için kadın - erkek ayrı 
termal hamamı ücret-
siz hizmete sunacağız. 
Belediye Konservatua-
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rımızda Türk  Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği 
başka olmak üzere müzik eğitimi verilecektir. 

Kültür Yayınları

Kültür yayınlarında altın çağını yaşayan Bele-
diyemiz ilimizin tarih ve kültürünün yeni nesillere 
aktarılması için halk kültürümüze ilişkin 30 farklı 
konuda “Kitap” bastırıp halkımıza ücretsiz olarak 
dağıtmıştır. 

Belediye Şehir Tiyatromuz

İlimizde tiyatronun sürekli izlenmesi için Be-
lediyemiz tarafından gönüllülük esasına dayalı  
“Belediye Şehir Tiyatromuz” kurulmuş eğitici ve 
öğretici oyunlar sergilenmektedir.

Musiki Eğitim Merkezi

Belediyemiz bünyesinde kurulan “Musiki Eği-
tim Merkezi” tarafından Türk Sanat Müziği, Türk 
Halk Müziği ve Tasavvuf Müziği dalında gönüllü-
lük esasına dayalı eğitim vererek konserler düzen-
lenmektedir. Mehteran takımı kurularak önemli 
günlerde halkımıza coşku verilmekte ve geçmişi-
miz canlandırılmaktadır. 

Hıdırellez Bahar Bayramı ve                            
Geleneksel Uçurtma Şenliği

6 Mayıs Hıdrellez Bahar Bayramı kutlamaları 
çerçevesinde Geleneksel Uçurtma Şenliği 30 y ı l ı 
aşkın bir süredir düzenlenmeye devam etmekte-
dir. 

Hıdırlık Yaz Akşamları

“Hıdırlık Yaz Akşamları” adıyla her yıl ünlü 
sanatçıların katılımıyla yaz konserleri  düzenlen -
mektedir. 

Zafer Festivali

İlimizin düşman işgalinden kurtuluş yıldönü-
münde 25-30 Ağustos Zafer Haftası kutlama-
larında ünlü sanatçıların katılımı ile konserler 

verilmektedir. Uluslararası Halk Oyunları Festi-
valinde yurt dışı ve içinden halk oyunları toplu-
luklarının katılımı ile kültürlerin kaynaşması sağ-
lanmaktadır.

Kent Müzesi

Afyonkarahisar Belediyemiz, Afyonkarahisar 
tarihinin envanterini ortaya çıkarmak ve gele-
cek nesillere ışık tutmak adına yaşayan bir müze 
“KENT MÜZESİ” oluşturmak için ön hazırlıkları-
nı tamamladı. Beş bin yıllık tarihi geçmişe sahip 
Afyonkarahisar Kent Müzesine bu dönem kavu-
şacak. Afyonkarahisar›a simge olarak, hafızalar-
da yer edecek Kent Müzesiyle kentin geçmişini 
anlatacağız. Bu muhteşem tesis sayesinde bu 
günü belgeleyecek ve geleceği kurmayı kolay-
laştıracağız. Çavuşbaş semtin de uygun mimari 
yapıda oluşturacağımız Kent Müzesi›nde kentin 
yerleşimi, gelişimi, gelenek ve göreneklerini ta-
nıtacağız. Sergi ve sunum salonları da bulunacak 
Kent Müzesi’ni Afyonkarahisar›ın tarihine açılan 
kapısı haline getireceğiz. Kent Müzesi’nde sergi-
lenmek üzere obje bağışlarını da kabul ederek ha-
zırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Tarihi Taş Medrese

Belediyemiz tarafından restore edilen “Tarihi 
Taş Medrese”de Afyonkarahisarımızın unutulma-
ya yüz tutmuş el sanatları, uzman ustalar tarafın-
dan yaşatılmaya devam ediyor. Açılan modern 
atölyelerde mesleki eğitim kurslarında el sanatla-
rımızın yeni nesillere aktarılması için çok önemli 
bir faaliyet yerine getirilmektedir. Uzman ustala-
rımız Taş Medrese’de boş zamanlarını değerlen-
dirmek ve evlerine ekonomik katkıda bulunmak 
isteyen kursiyerlerimize; Çini, Seramik Çamur, 
Ebru Sanatı, Hüsnü Hat Sanatı, Boynuz Tarak, 
Bıçak, Kitre Bebek, Yemeni Çarık, Deri Aksesu-
ar, Tablo ve Ahşap Tespih el sanatlarında kurs 
vermeye devam ediyor. 
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“15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİ ÜLKEMİZİN BAŞINA 
GELMİŞ EN BÜYÜK FELAKETLERDEN BİRİDİR”

Konferansın açılışında konuşan Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban; “Ünü ülkemiz sınırlarının dışına 
taşmış, tüm dünyada tanınan İstanbul Milletvekilimiz 
Metin Külünk ağabeyimizi davet ettik, kırmadılar. 
Bu teklif bana ait değil, bunu özellikle belirtmem 
gerekiyor. Afyonkarahisar İl Halk Eğitim Merkezi 
Müdürümüz değerli Murat Diktaş Bey sağolsun bize 
bu teklifi getirdi, hiç düşünmeden beraberce bu or-
ganizasyonu yapmayı kabul ettik.” dedi. 15 Temmuz 
hain darbe girişiminin ülkemizin belki de yüzyıllar 
boyu başına gelmiş en büyük felaketlerden birisi ol-
duğunu söyleyerek konuşmasına devam eden Başkan 
Burhanettin Çoban, başta Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkemiz insanının hain 
darbe girişimini demokrasi zaferine dönüştürdüğüne 
dikkat çekti.  

“CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİ SAYESİNDE 
OLAYLARIN SEYRİ DEĞİŞTİ”

15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında 
yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan 
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ise  15 
Temmuz gecesi yaşananları, milletin kahramanlığı-
nın yanı sıra darbe girişiminde bulunanların hainlik-
lerinin hiçbir zaman unutulamayacağını vurgulayarak 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ile 
olayların seyrinin nasıl değiştiğini herkesin gördüğü-
nü ifade etti. 

“BAŞARILI OLSALARDI TÜRKİYE MERKEZ GÜÇ OLMA 
ÖZELLİĞİNİ KAYBEDECEKTİ’’

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk,15 
Temmuz gecesinde Türkiye’nin üzerinde oynanan 
kirli oyunların ve hainliklerin bir kez daha gözler önü-
ne serildiğini belirtti. Külünk, “Eğer o gece başarılı 
olsalardı, kurdukları oyun başlarına geçmeseydi, mil-
letin iradesi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
o ayağa kalkış gerçekleşmeseydi, Türkiye Ankara’nın 
etrafına sıkışacak, Türkiye merkez güç olma özelliği-
ni kaybedecekti.’’ dedi.

15 Temmuz’u unutmadıkları için Afyonkarahi-
sarlılara da ayrıca teşekkür eden AK Parti İstanbul 
Milletvekili Metin Külünk,” 15 Temmuz Çanakkale 
gibi sürekli hafıza da kayıt altında durmalı. Siz bura-
da meydanlara çıkarak yüksek sesle iradenizi ortaya 
koydunuz. Ankara ve İstanbul’da insanlar canlarını 
vererek iradelerini ortaya koydular. Türkiye 1950’li 
yıllardan itibaren hep devlet dışı, devlete sızdırılmış 
bir gizli güç tarafından kontrol edilmek istendi. Dar-
belerin arkasında bu akıl var, siyasi istikrarsızlıkla-
rın arkasında da bu akıl var, ekonomik istikrarsızlık-
larında arkasında bu akıl var.  Bu güç, Türkiye asla 
büyümesin diyor. Kendi kararlarını kendi vermesin, 
Türkiye Batı’nın emrinde bir ülke olarak kalsın isti-
yor. Terör örgütleri üzerinden Türkiye’ye küresel öl-
çekte savaş açıp, bu milletin elinden 15 Temmuz’da 
milli bağımsızlığımızı almak istediler. Türkiye’yi 
sömürgeleştirmek istediler.” dedi. Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın 17-25 Ara-
lık sürecinden sonra FETÖ’ye karşı 
yürüttüğü mücadelenin önemine de 
değinen Külünk, “15 Temmuz’u iyi an-
lamak zorundayız. FETÖ, 65 yıldır bu 
ülkede faaliyet gösteriyor. Güvenlik ve 
yargı bürokrasisindeki etkinliğini bili-
yoruz.17-25 Aralık sürecinden sonra 
Hükümetimizce güvenlik ve yargı bü-
rokrasisinde dönüşüm yapılmasaydı 15 
Temmuz anahtar teslimiydi.” ifadeleri-
ni kullandı.

“15 TEMMUZ 
MİLLETİN DESTANIDIR”

15 Temmuz Demokrasi Zaferi Konferansı’nda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk   
“15 Temmuz’da milli bağımsızlığımızı almak ve Türkiye’yi sömürgeleştirmek istediler.” dedi.
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“BU ÖRGÜT, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ 
KEMİKSİZ ET GİBİ TESLİM ALMAK ÜZERE PLANLANMIŞTI”

FETÖ’nün Erdoğan’ı şehit ederek ortadan kaldır-
mak istediğini dile getiren Külünk, “15 Temmuz’un 
sadece İstanbul ve Ankara’da dondurulmuş olmasının 
yani İstanbul ve Ankara’ya sıkıştırılmış olmasının se-
bebi doğrudan Erdoğan’ı şehit ederek ortadan kaldır-
maktı. Bu ülkede 70 yıldır kaç 15 Temmuz yaşadık. 
Bu örgüte Türkiye’ye teslim edecekleri tarih 2022 
idi.  Bu örgüt, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kemik-
siz et gibi teslim almak üzere planlanmıştı. O sizin 
gördüğünüz bu milletin asker üniformasını üstünde 
taşıyan rütbelerini söyleyemeyeceğim o hainlerin o 
günkü hallerini görseydiniz. Korkak, asaletsiz cibil-
liyetsiz tipler. Onları görseydiniz derdiniz ki biz bun-
lara mı güveniyorduk. Ama elhamdülillah biz Türk 
Ordusu’na güveniyoruz. Millet 15 Temmuz’da dedi 
ki o Cumhuriyeti ben kurdum, o devlet benim, ben bu 
ülkeyi Yunan işgalinde İngilizlere teslim etmedim de 
size mi teslim edeceğim? İzmir’in işgal girişimi ile 15 

Temmuz’un hiçbir farkı yoktur. 15 Temmuz’un 
Türkiye’yi Balkanlaştırma hedeflerinin gerçek-
leştirilme şartı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı doğrudan ortadan kaldırmaktı. İkin-
ci etabı da Putin’i tasfiye etmekti.” dedi.

“DEVLETTE BİRLİĞİN KİLOMETRE TAŞI BAŞKANLIK 
SİSTEMİNDEN GEÇER”

Başkanlık sistemi ile ilgili düşüncelerini de dile 
getiren Külünk, “Şunu açık ve net bir şekilde söyle-
yebilirim ki Türkiye’yi yıllar yılı parlamenter sistem 
üzerinden kontrol ettiler. Türkiye’yi çok başlı hale 
getirerek parlamenter sistem üzerinden yönetilmesi, 
Türkiye’nin kontrol mekanizmasıdır. Kuvvetler ayrı-
lığı ilkesi üzerinden kuvvetleri birbiri ile çatıştırarak 
burada varlıklarını devam ettirmişlerdir. Bu 1914-
1923 sürecidir. Bu süreç ancak kuvvetlerin çatışma-
sıyla değil, kuvvetlerin birliği ilkesi üzerinden aşa-
bileceğimiz bir süreçtir. Dolayısıyla devlette birliğin 
sağlanmasının kilometre taşı olan Başkanlık sistemi 
tartışmalarında itiraz edenlere dikkat edin. İngilizleri, 
Almanları ne ilgilendirir Türkiye’deki sistem değişik-
liği. Çünkü bir şeyi görüyorlar. Türkiye devlette birlik 
esasına dayalı yönetim modeline geçtiğinde Türklerin 
tarihinde birliğin sağlandığı dönemlerde yükselişin 
ne kadar hızlı ve güçlü olduğunu gördükleri için o 
yükselişi durdurmanın yolu olarak da Erdoğan’sız bir 
Türkiye ile Türkiye’yi teslim almak olduğunu bilip 
sistem değişikliğini engellemek istiyorlar.”dedi.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve Halk 
Eğitim Merkezi Müdürü Murat Diktaş, AK Parti 

İstanbul Milletvekili Metin Külünk’e konferansın 
bitiminde hediye  takdim ettiler.
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‘15 Temmuz Demokrasi Zaferi’ konulu konferan-
sa katılmak üzere ilimize gelen AK Parti İstanbul Mil-
letvekili Metin Külünk, Afyonkarahisar’dan övgüyle 
söz etti. Yakından takip ettiği Afyonkarahisar’ın son 
10 yılda büyük bir atılım içerisine girdiğini söyleyen 
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “Afyon 
son 10 yılı aşkın süre içerisinde Türkiye’nin yıldızı 
dersem şaşırmayın. Siz kendinizi çok aştınız.  Bunu 
bizzat kendi gözlerimle müşahede ediyorum, takip 
ediyorum” dedi.

“VEYSEL EROĞLU GİBİ BİR BAKANA SAHİPSİNİZ”
Afyonkarahisar’ın gelişiminde emeği geçenlere 

ayrıca teşekkür eden AK Parti İstanbul Milletvekili 
Metin Külünk; “Şu anda çok iyisiniz, her anlamda 
çok iyisiniz. Tabi ki emeği geçen tüm arkadaşlarımıza 
teşekkür ederken Sait Açba ağabeyimizin adını anma-
dan geçmek mümkün değil.  Parlamenter sistem deği-
şiminin neden olması gerektiğinin en güzel fotoğraf-
larından birisi de yine Afyonkarahisar’da. Bu isimde 
tabiî ki Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu. 
Veysel Eroğlu gibi bir Bakanınız var Afyon uçuyor. 
Saygıdeğer Bakanımız Eroğlu’na, diğer Milletvekil-
lerimize, Valimize, Belediye Başkanımıza, İl Genel 
Meclisi Başkanımıza, siyasi partilere, sivil toplum ör-
gütlerimize, tüm bürokrat arkadaşlarımıza ve bu geli-

şimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
“AFYON’DA KÜRESEL TERMAL                                            

ARAŞTIRMALARI MERKEZİ KURULMALI”
Afyonkarahisar’da Küresel Termal Araştırmaları 

Merkezi kurulması gerektiğine dikkat çeken Külünk; 
“Ankara’da Termal Kongresi adı altında bir toplan-
tı yapıldı, beni de çağırdılar oraya gittim dedim ki 
kendilerine bu toplantının yapılacağı yer Afyon. Kü-
resel Termal Kongresi her yıl Afyon’da yapılmalı. 
Afyon’da Küresel Termal Araştırmaları Merkezi ku-
rulmalı. Artık sizin ününüz yukarı çıktı. Sadece gelip 
konaklanan yer olmaktan öte, termalden istifade eden 
bir konaklama ihtiyacından öte, tüm sosyal alanları 
ki Burhanettin Başkanıma buradan özellikle teşekkür 
ediyorum bu konuda adım atmışlar. Sizin keşfedilme-
miş bir başka tarafınız daha var. O da eski Afyon.  Ben 
de burada eski şehri keşfettiğimde ruhen bütünleşmiş 
bir Afyon’u gördüm. Manasının olduğu, eski sokak-
larının olduğu, eserleri ile bakışınızda, sohbet ettiği-
niz de bina ile bütünleşmiş bir Afyon gördüm. Aktör 
sayısının çoğaltılması kanaatindeyim. Bana göre bu 
aktörlerden birisi de futbol, basketbol ve diğer spor 
dallarında. AFJET Afyonspor’u birinci ligde görmek 
istiyoruz.  Afyon Türkiye standartlarını zorlayan bir 
şehir olarak tarihe izini kaydettirmeli” diye konuştu.

Son 10 yıldaki gelişimi sayesinde Türkiye standartlarını zorlayan bir şehir haline gelen Afyonkarahisar’ın 
tarihe izini kaydettirmesi gerektiğine dikkat çeken AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk; “Siz 

kendinizi çok aştınız, bunu bizzat kendi gözlerimle müşahede ediyorum, takip ediyorum”

“AFYON 
TÜRKİYE’NİN 

YILDIZI OLDU”

AK Parti İstanbul 

Milletvekili Metin Külünk
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Dernek aracılığıyla Afyonkarahisar merkez ve 
ilçeleri dâhil 280 şehidimizin ailelerine ulaştırıla-
cak Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayraklarının ilk da-
ğıtımı temsili olarak Belediye Başkanı Burhanet-
tin Çoban’ın makamında Şehit Piyade Ütğm. Sami 
Çifci, Şehit J. Asb. Kd. Çvş. Yunus Çiçek, Şehit P. 
Uzm. Çvş. Kerim Üye, Şehit P. Er Tayfur Çankaya 
ve Şehit Polis Memuru Mehmet Dama’nın ailelerine 
teslim edildi.  Başkan Çoban, ziyarette ayrıca Şehidi-
miz Mehmet Dama’nın 2,5 yaşındaki oğlu Enes’le de 
yakından ilgilendi.

“BAŞKANIMIZ HEPİMİZİ ONURLANDIRDI”
Duygusal ziyarette hediyelerin kendilerini gurur-

landırdığını ifade eden Türkiye Harp Malulü Gaziler 
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube 
Başkanı İsmail Kumartaşlı;  Belediye Başkanı Burha-
nettin Çoban’ın daima şehit aileleri ve gazilerimizin 

yanında olduğunu vurguladı.  Projeye destek olan 
Başkan Burhanettin Çoban’ın şehit ailelerine gö-
nülden bağlı olduğuna dikkat çeken Kumartaşlı; 
ilgisinden dolayı tüm şehit aileleri ve gazilerimiz 
adına kendisine şükranlarını sundu.

“ŞEHİT AİLELERİMİZ BAŞIMIZIN TACI”
 Belediye Başkanı Burhanettin Çoban şehit ai-

lelerinin yanlarında olmaya devam ettiklerini ifa-
de ederek “Kahraman vatan evlatlarımızın aileleri 
başımızın tacı” diye konuştu. Afyonkarahisar’da 

şehit ailelerimiz ve gazilerimizle ilgili tüm konuları 
ve faaliyetleri Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı ve 
yönetimiyle birlikte gerçekleştirdiklerini hatırlatan 
Başkan Burhanettin Çoban; “Dernek Başkanımız 
bizlere dört ay kadar önce güzel bir proje önerisin-
de bulundu. Bizlerde hiç düşünmeden kabul ettik.  
Afyonkarahisar merkez ve ilçelerimizin tamamında 
bulunan 280 şehit ailemize dağıtacağımız mukaddes 
bayrağımız ve kutsal kitabımızı temsili olarak bugün 
ailelerimize teslim ettik. Şehitlerimiz ve ailelerinin 
yaptığı fedakârlığın yanında bizim yaptığımız şeyler 
hiç sayılabilir. Ancak en azından bu güzel hediyeleri-
mizi nesiller boyunca saklarlar. Allah şehitlerimizden 
ve ailelerinden razı olsun. Ülkemizin birliğini ve bü-
tünlüğünü onlara borçluyuz” diye konuştu. Hediye-
lerini teslim alan Şehit Aileleri ise Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban’a şükranlarını sundu.

280 ŞEHİT AİLEMİZE TÜRK BAYRAĞI VE 
KUR’AN-I KERİM HEDİYE EDİLECEK

Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye Harp 
Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri 
Derneği Afyonkarahisar Şubesi işbirliğinde 
anlamlı bir proje başlatıldı. Vatanımızın birlik 
bütünlüğü için şehit olan Afyonkarahisarlı 
tüm kahraman şehitlerimizin ailelerine 
kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim ve mukaddes 
Türk Bayrağımız hediye edilecek.  
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1- GİRİŞ 
Ülkemizde özellikle son yıllarda vatandaşlarımı-

za daha hızlı ve daha kaliteli hizmet vermeye yöne-
lik değişen ve gelişen kamu yönetimi anlayışının bir 
uzantısı olarak, merkezden taşraya doğru yetki ika-
mesi artarak devam etmektedir. 

Son dönem yapılan yerel yönetim reformları (5393 
sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Be-
lediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 
5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 6360 
sayılı Kanun ve diğer tüzük ve yönetmelikler) yerin-
den yönetim ilkesinin uygulanabilirliğini, yerel halka 
daha hızlı ve verimli hizmet sunmayı sağlamıştır. 

Bilindiği üzere, mahallî idareler, il, belde ve köy 
gibi belli bir yerde oturanların, mahalli müşterek (ye-
rel ve ortak) ihtiyaçlarını karşılamak üzere, merkezî 
idarenin dışında, devletten ayrı tüzel kişilikleri bulu-
nan, belli bir özerkliğe sahip olan, organları mahallî 
seçimle iş başına gelen kamu kuruluşlarıdır.

Mahalli seçimle iş başına gelen en küçük yerel yö-
netim tüzel kişisi ise muhtarlardır. Bir diğer ifadeyle; 
muhtar, köy veya mahalle tüzel kişiliğinde, yöneti-
min başında bulunan kişidir.

Bu bağlamda; İçişleri Bakanlığımız, yerelde sorun-
ların, mevcut otoritenin en küçük ve en düşük seviyeli 
birimi tarafından çözülmesi gerektiğini belirten orga-
nizasyon prensibine uygun olarak, (hizmette yerellik 

ilkesi) bir sistem geliştirmiş, muhtarlarımızın önemini 
bu sistem aracılığıyla bir kez daha tescillemiştir.

2- MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ  
İçişleri Bakanlığı’nın 20.02.2015 tarihli ve 

13316537-349-4467 sayılı (2015/8) “Muhtar Taleple-
ri” konulu genelgesine istinaden; norm kadrolarında 
güncelleme yapmak suretiyle, Büyükşehirlerde Muh-
tarlıklar Daire Başkanlığı, İl ve İlçelerde Muhtarlıklar 
Müdürlüğü kurulması istenilmiştir. Kurulacak olan 
Müdürlük/Daire Başkanlığı’nın temel görevi; Mahal-
li İdareler Genel Müdürlüğü’nün geliştirmiş olduğu 
Muhtar Bilgi Sistemi adını verdiğimiz otomasyon 
programı aracılığıyla, sorumluluk ve yetki alanında 
bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik or-
tamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin 
yerine getirilip getirilmediğini takip etmektir. Talep 
belediyelerin sorumluluk ve yetki alanında değil ise 
Valilikler (İl Mahalli İdareler Müdürlüğü) talebi tas-
nif edip ilgili birimlere yönlendirmektedir.

Böylece; muhtarlıklar tarafından vatandaşlara 
sunulan hizmetlere yönelik ihtiyaçların elektronik 
ortamda kesintisiz, hızlı ve sürekli bir şekilde takip 
edilmesi ve sonuçlandırılması sağlanmış olacaktır. 
Bu amaç doğrultusunda muhtarlarımıza kurumsal bir 
e-posta adresi tanımlanmış olup, tüm muhtarlarımıza 
hitap edecek bir web sitesi geliştirilmiştir. 
(www.muhtar.gov.tr)

Afyonkarahisar Belediyesi, Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürü

Cem KASAPOĞLU

BELEDİYELERDE MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ:

 AFYONKARAHİSAR 
BELEDİYESİ ÖRNEĞİ48
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Şöyle ki ilgili muhtarımız mahallesinde veya kö-
yündeki problemi sistem üzerinden ilettiğinde Ma-
halli İdareler Genel Müdürlüğü tasnifi kendisi yapıp 
talebi, yerel idareye sevk etmektedir. Dolayısıyla 
(A) muhtarı, mahallesine park yapımı talebinde bu-
lunurken başvuru ekranına talebi, Belediyenin hangi 
biriminden (Park ve Bahçeler Müdürlüğü) istediğini 
ayrıca belirtmesine gerek yoktur. 

Bahsettiğimiz üzere; Mahalli İdareler Genel Mü-
dürlüğü, muhtarların sisteme girmiş oldukları talep, 
öneri ve şikâyetlerini elektronik ortamda ilgili valilik 
ve belediyelere önceliklendirme yaparak iletecektir. 

Sistem üzerinden gelen talepler eğer valilik alt 
birimlerini ilgilendiriyorsa yönlendirilen valilik tara-
fından ilgili il müdürlüklerine, il özel idarelerine ve 
kaymakamlıklara iletilir. Mahalli İdareler Genel Mü-
dürlüğü tarafından belediyelere yönlendirilen talepler 
belediyelerin kendi bünyelerinde sonuçlandırılacak 
olup ayrıca alt birimlere yönlendirme yapılmaya-
caktır. Valilik ya da belediyeleri birlikte ilgilendiren 
talepler için Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü hem 
valiliklere hem de belediyelere yönlendirmeler yapı-
labilecektir. 

İlgili tüm birimlerin kendilerine yönlendirilen 
talebi çözümlendirme süreçleri tamamlandığında 
MİGM tarafından talep süreci sonlandırılır ve talep 
sahibine sistem üzerinden durum bilgisi SMS olarak 
iletir. Talep sahibi ayrıca yapmış olduğu talebin tüm 
süreçlerini yine sistem üzerinden takip edebilecektir. 

3-  AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı 

Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kad-
ro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve İçişle-
ri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 
20/2/2015 tarihli ve 13316537-349-44-67 nolu genel-
gesine istinaden; 04/05/2015 tarihli ve 164 sayılı Be-
lediye Meclis kararı ile; Afyonkarahisar Belediyesi 
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kurulmasına karar veril-
miştir. Belediye Meclisinin 02/05/2016 tarihli ve 205 
sayılı kararı ile Müdürlüğün adı, Muhtarlık ve Sosyal 
Hizmetler Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün 
görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

-Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan 
muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda al-
mak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine geti-
rilip getirilmediğini takip etmek,  

-Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içerisinde 
sistem üzerinden cevap vermek, ayrıca muhtarların 
mail adreslerine elektronik posta yolu ile bilgi veril-
mesi, 

-Gelen taleplerden, yerine getirilenleri ve yerine 
getirilemeyenlerin gerekçesini sisteme işlemek, 

-Toplam talep sayılarını (olumlu ve olumsuz) ce-
vapları sisteme işlemek, işlenen olumlu ve olumsuz 
talep cevap sayılarını rapor halinde İçişleri Bakanlığı-
na üçer aylık dönemler halinde göndermek, 

-Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbir-
liği ve koordinasyonu sağlamak, 

-Başkanın, muhtarlarla ilgili sözlü talimatlarını 
ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandı-
rılmasını sağlamak, 

-Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne intikal eden sözlü 
ve yazılı talep, şikâyet, öneri vb. gibi konuların izlen-
mesi ve sonuçlarının ilgililere en kısa zamanda iletil-
mesini sağlamak. 

-Müdürlüğe bağlı birimlerin çalışmalarını ilgili 
mevzuatlar çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek, 
en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak, 

-Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri topla-
mak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrul-

Şekil1. Muhtar Bilgi Sistemi Süreç Akış Diyagramı 
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tuda uygulanan sistemlerin yönetilme-
sine yönelik iş ve işlemleri yürütmek, 

-Müdürlüğün sorumluluğu altın-
daki işler ile ilgili ihaleler için gerekli 
çalışmaları yürütmek, teknik şartna-
melerin hazırlanmasını sağlamak, 

-İhale ile yaptırılan işlerin kontrol 
ve denetiminin yapılmasını sağlamak 
ve aylık hak edişlerini onaylamak, 

-Müdürlük tarafından gerçekleşti-
rilen tüm işler ile ilgili gerekli dene-
timleri yapmak veya yaptırmak, 

-Müdürlük kapsamında gerçekleş-
tirilecek faaliyetlerin uygulama adım-
larını belirlemek, 

-Yürütülecek faaliyetler sırasında muhtarlar ve 
diğer müdürlükler ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde 
çalışmalarını yürütmek, 

-Faaliyet alanı ile ilgili muhtarların talep ve 
şikâyetlerini değerlendirerek cevaplandırılmasını 
sağlamak ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygu-
lanmasını sağlamak.

Afyonkarahisar Belediyesi Muhtarlık ve Sos-
yal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla, geliştirilen 
Muhtar Bilgi Sistemi ile muhtarların talep, öneri ve 
şikâyetlerini elektronik ortamda Belediyemize ilet-
mekte olup sistem üzerinden gelen talepler Belediye-
miz bünyesinde tamamlanmaktadır.

Vatandaşlar Belediyemize geliyor 
ve biz birçok konuda kendilerine yar-
dımcı oluyoruz. Eskiden Başbakan-
lık Bilgi Edinme Merkezi (BİMER) 
aracılığı ile bilgi edinmek için vatan-
daşlar bize başvuruyorlardı. Bizde 30 
gün içerisinde başvurularına cevap 
veriyorduk. Şimdi vatandaşlarımız, 
muhtarlıklarımıza başvuruyor. Muh-
tarımızda ‘Benim X mahallemdeki 
58. sokakta kanalizasyon arızam var’ 
diyor. Bu başvuruyu muhtarımız sis-
tem üzerinden bize gönderiyor, bizde 
hemen ilgili birimimize iletiyoruz. 
Birimimiz de 15 gün içerisinde va-
tandaşımıza gerekli incelemeyi yapa-

rak cevabını veriyor. 
İçişleri Bakanlığımız, “www.muhtar.gov.tr” in-

ternet sitesinden her muhtara bir mail adresi oluş-
turdu.  Muhtarlarımız bu internet sitesi üzerinden 
taleplerini iletebilmektedir. Elektronik ortamdan alı-
nan talepler, doğrudan sistem üzerinden ilgili biri-
me yönlendirilirken, diğer yollarla Bakanlığa ulaşan 
muhtar talepleri de bu sisteme  kaydedilmektedir. 
Belediyemize gelen talepler, en geç 15 gün içinde 
sistem üzerinden cevaplandırılmaktadır. 2015 yılın-
da sistemimize gelen 144, 2016 yılında da 147 adet 
muhtar talebi işleme alınıp ilgili müdürlüklere yön-
lendirilmiştir. Talepte bulunan muhtarlarımıza sistem 
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üzerinden taleplerinin neticeleri bildirilmiştir. Muh-
tar bilgi sistemini, Belediyemiz sınırlarında yer alan 
58 mahalle muhtarımızdan 51 tanesi en az bir kez 
kullanmıştır.

4- SONUÇ
2004 yılından bu yana yürütülen ve son dönemde 

yeni uygulamalarla genişletilen Yerel Yönetimler Re-
formu ile vatandaşı merkeze alan bir yapıdan, Avrupa 
Birliği Yerel Özerklik Şartında bizim de imzaladığı-
mız bir ilke olan Hizmette Yerellik dediğimiz bir il-
kenin doğal uzantısı olan uygulamalardan bahsettik. 
Hizmette halka en yakın yerel yönetim birliği köy ve 
mahalle muhtarlıklarıdır. Bunun doğal uzantısı ola-
rak belediyeler bugüne kadar birtakım mekanizmalar 
kurarak (Beyaz Masa, Çözüm Masası) vatandaşlara 
yardımcı olmaya çalışmıştır.

Bu vesile ile, vatandaşların, demokratik ve şeffaf 
yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık il-

RAPOR ÖRNEĞİ
NO BAŞVURU 

YAPAN 
MUHTAR 
BİLGİLERİ

TARİH/SAYI BAŞVURU 
YAPAN MUHTAR 

AÇIKLAMA

KİME 
GÖNDERİLDİ

BAŞVURUYA VERİLEN CEVAP

1 ***
****

***/236118 *** Parkına bakım 
yapılması.

Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü

Dilekçede bahsedilen parkın rutin 
temizlik ve bakımı yapılmıştır.

2 ***
****

***/236498 *** Mah. *** Sok. 
No:** hoparlör 

takılması.

Fen İşleri 
Müdürlüğü

Dilekçenizde belirtmiş olduğunuz hopar-
lör arızası giderilmiştir.

3 ***
****

***/236755 *** Mah. *** Sok. 
*** Sitesi önüne 

geri dönüşüm 
talep etmekteyim.

Çevre Hizmetleri 
Birliği

Dilekçenizde belirtilen adrese .../.../... 
tarihinde lisanslı firma tarafından geri 

kazanım konteyneri bırakılmıştır.

4 ***
****

***/237378 *** Mah.417 Sok. 
*** Ortaokulunun 
önü toprak yolda 

su birikiyor. 
Mahalleli mağdur.

Su Kanalizasyon 
Müdürlüğü

Dilekçenizde belirtmiş olduğunuz adreste 
teknik elemanlarımızca yapılan inceleme-
de kanalizasyon birimimiz tarafından ya-
pılacak herhangi bir işlem bulunmadığı, 
okul önüne asfalt yol yapılarak şikâyetin 

giderileceği görülmüştür.

Tablo1. Afyonkarahisar Belediyesi, Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Muhtar Bilgi Sistemi Aylık Rapor Örneği

kelerine uygun olarak bilgi edinme hakkını kullanma-
larına ilişkin yürürlükte ve faal olan, 4982 sayılı Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının 
Kullanılmasına Dair Kanun ile uzantısı olan; Bilgi 
Edinme, Çözüm Masası, Başbakanlık İletişim Mer-
kezi (BİMER) birimlerinin yanına, Muhtarlık İşleri 
Müdürlüğü (Muhtar Bilgi Sistemi) de eklendi.

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla kurulan Muhtar-
lık İşleri Müdürlüğü, bu sistem aracılığı ile muhtarla-
rımızın taleplerini değerlendirip takip edecek, diğer 
kurumlarla iletişim kurmalarında yardımcı olacak 
ve isteklerin etkin bir şekilde sonuçlandırılmasında 
önemli görev üstlenecek. Muhtarlık İşleri Müdürlü-
ğü, muhtarlar ve belediye arasında koordineyi sağla-
yarak, en kısa sürede çözüm yoluna gidecektir.

Konumuz dâhilinde, belediyelerimizin bir önceki 
paragrafta saydığımız bu birimleri; telefonla, mek-
tupla, internetle ve şahsen başvurulara cevap vermek-
le mükellef olup, vatandaş da hizmet alma noktasında 

özne olmuştur. Şöyle ki 
kendi ehliyet belgemi dâhi 
(Özel sürücü kursundan 
kaynaklanan sıkıntılardan 
dolayı) BİMER başvuru-
su aracılığıyla elde etmiş 
birisi olarak; muhtarları-
mızı, vatandaşlarımızın 
taleplerini çözümlemeye 
yönelik yapılmış olan bu 
sistemi aktif olarak kul-
lanmaya davet ediyorum. 

Çözüme ortak olun, 
yönetime katılın diyorum. 
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Konispol heyetini kabul eden 
Belediye Başkanı Burhanettin Ço-
ban, kendilerini Afyonkarahisar’da 
ağırlamaktan büyük mutluluk 
duyduklarını söyledi. Kardeş 
şehir ilişkilerinin görüşüldüğü 
ziyarette, Başkan Burhanettin 
Çoban’ın eşi Emine Çoban ile Bele-
diye Meclis Üyeleri; Haydar Kaya, 
Şükrü Genelioğlu ve Mahmut Karcı 
da hazır bulundu. Ziyaretin ardın-
dan, Belediye hizmet binası girişin-
de, Başbakanlık Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıy-
la Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Konispol 
Belediyesi’ne hibe edilen cenaze yıkama ve nakil 
aracının sembolik olarak anahtar teslimi yapıldı.

“ARNAVUTLUK’A HAYIRLI OLSUN”
Daha önce Arnavutluk’un Tiran kentine gerçekleş-

tirdiği bir ziyarette Müslümanlar için vefat ettiklerin-
de yıkama için gasil hanenin olmadığını öğrendikleri-
ni belirten Başkan Çoban, “Biz hemen orada bir gasil 
hane yapılması için gerekli parayı gönderdik. Ayrıca 
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından bize hibe edilen 
bir cenaze yıkama aracımız vardı. Bizde evin önünde 
cenaze yıkama geleneği olmadığı için böyle bir ara-
ca ihtiyacımız yoktu. O yüzden İçişleri Bakanlığı’na 
izin için başvurduk ve aracın Arnavutluk’a gönderile-
rek Alsar Vakfı’na hibe edilmesini istedik. TİKA ile 
de görüştük, onlar da bu aracın Türkiye’de gümrük-
lenmesini ve Tiran’a kadar naklinin yapılarak Alsar 
Vakfı’na teslim edilmesini üstlendi. Biz şimdi burada 
sembolik olarak aracın anahtarını teslim ediyoruz. 
Ama aracın asıl teslimi TİKA vasıtasıyla en geç önü-
müzdeki ay içersinde yapılacak. Afyon halkı adına bu 

bağışı yapıyoruz. Her za-
man destekleri ve dualarıy-
la bizleri yalnız bırakmayan 
Afyonkarahisar halkına te-
şekkür ediyor ve bu aracın 
Arnavutluk halkına hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.

“KISA SÜREDE ÖNEMLİ 
İŞLERE İMZA ATTIK”

Cenaze yıkama ve 
nakil aracının anahtarı-
nı teslim alan Alsar Vakfı 
Başkanı Mehdi Gurra ise 
Başkan Çoban’la ilk kez 14 
Temmuz’da tanıştıklarını ve 
o tarihten bugüne iki ülke 
arasındaki kardeşlik bağı-
nı güçlendirmek için çok 
önemli işlere imza attıklarını 

söyledi. Bu işbirliğinin Arnavutluk’taki diğer şehirlere 
örnek olmasının dileyen Mehdi Gurra, ayrıca bu bağış 
vasıtasıyla Arnavutluk’ta gasil hane kültürünün ve ce-
naze yıkama usulünün oluşması temennisinde bulundu. 
Başkan Çoban’a teşekkür eden Konispol Belediye Baş-
kanı Shuajp Beqiri de Afyonkarahisar ile kardeşi şehir 
olmaktan büyük onur duyduklarını söyledi. Osman-
lı döneminde 500 yıl birlikte yaşamış iki ki ülke halkı 
arasında kadim bir dostluk olduğunu kaydeden Başkan 
Beqiri, kardeş şehir ilişkilerinde bu kadim dostluğu ye-
niden canlandırmayı amaçladıklarını belirtti.  

KONİSPOL’UN SU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
 Araç tesliminin ardından Başkanlık toplantı sa-

lonunda, içme suyu ile ilgili ciddi sorunlar yaşayan 
Konispol’da Afyonkarahisar Belediyesi Su İşleri Mü-
dürlüğü tarafından yapılması planlanan çalışmalarla 
ilgili bilgi verildi. Yine Konispol’da Osmanlı dö-
neminden kalma eserlerin restorasyonu ve bir cami 
projesinin hazırlanması için daha önce bu kente bir 
inceleme ziyareti gerçekleştiren Etüd Proje Müdür-
lüğü de hazırladıkları projelerle ilgili bir sunum ger-
çekleştirdi. 

KARDEŞ ŞEHİR KONİSPOL’DEN İLK ZİYARET
Afyonkarahisar Belediyesi’nin 
kısa bir süre önce kardeş şehir 
olduğu Arnavutluk’un Konispol 
Belediyesi, Afyonkarahisar’a ilk 
ziyaretini gerçekleştirdi.
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ÇİMSA bünyesinde faaliyet gös-
teren Çimento Fabrikası Halımoru 
köyüne taşındı.

165 milyon dolar tutarındaki 
bir yatırımın tamamlandığını ifade 
eden Başkan Burhanettin Çoban; 
“Tesis bitti, deneme üretimlerine 
başlıyorlar. Bu yatırımla birlikte 
Afyon, çimento sektöründe önemli 
bir il haline gelmiş oluyor” dedi.  

“ASKI SÜRESİ BİTTİ”
Kalkacak Çimento Fabrikası-

nın bulunduğunu alanda ise plan-
lamanın tamamlandığını dile geti-

Çimento Fabrikası 
alanında 

planlamanın 
yapıldığını 
söyleyen 

Belediye Başkanı 
Burhanettin 

Çoban:

“YENİ BİR KARAMAN 
OLUŞTURMAYACAĞIZ”

ren Başkan Burhanettin Çoban; 
“Planlamamız ve askı süresi bit-
ti. Şu an 18 uygulamasına geçtik. 
Çok güzel bir Endüstri Meslek 
Lisesi arsası, bir ilkokul arsa-
sı, bir camii arsası, sağlık tesisi 
alanı bıraktık. Bunların yanı sıra 
toplam 45-50 bin metrekarelik 
bir yeşil alan bıraktık. Bitişik ni-
zam değil, dört katlı Örnekevler 
ve Güvenevler Mahallelerindeki 
yapılaşma ne ise aynısını imar 
olarak getirdik. Burada yeni bir 
Karaman Mahallesi oluşturma-
yacağız” diye konuştu.

Milli Birlik Caddesi ve yaklaşık 600 metrelik İstasyon Caddesine sıcak asfalt serildi

MİLLİ BİRLİK CADDESİ ASFALTLANDI

Afyonkarahisar Belediyesi Fen İş-
leri Müdürlüğü tarafından Milli Birlik 
Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmaları 
tamamlandı. Geçtiğimiz yıllarda, ka-
lıcı olması ve kolay yama yapılabil-
mesi amacıyla parke döşenen; ancak 

internet, doğalgaz ve elektrik gibi alt-
yapı çalışmaları nedeniyle çok fazla 
deformasyona uğrayan Milli Birlik 
Caddesi, Afyonkarahisar Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yeni-
den düzenlendi. 
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EVİNİ YANGINDA KAYBETTİ
Belediye Başkanı Burha-

nettin Çoban ilk ziyaretini 
geçtiğimiz günlerde Taşpınar 
Mahallesi’nde çıkan yangında evini kaybeden F.İ ai-
lesine gerçekleştirdi. Yangında İtfaiye ekipleri tara-
fından kurtarılan F.İ şu anda kız kardeşi ve eniştesinin 
yanında kalıyor.  Evi kullanılmaz halde olan F.İ’nin 
ev sahibi olması konusunda girişimde bulunulacak.

EVİN EN BÜYÜK OĞLU OKULDAN FIRSAT BULURSA 
ÇALIŞIP AİLESİNE BAKIYOR

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve eşi Emi-
ne Çoban ikinci ziyaretini G.K ailesine gerçekleştirdi. 
G.Hanım ikinci evliliğini yaşıyor, eşi ise çalışmıyor. 
4 çocuğu olan ailenin bir çocuğu açıktan lise okuyor. 
Evin diğer çocukları ise 7 ve 1. sınıfı okuyor. Eşi 
mide rahatsızlığı nedeniyle çalışamıyor.  240 lira ev 
kirası veren ailenin çalışanı yok. Evin en büyük oğlu, 
okuldan fırsat bulduğu zamanlarda çalışıyor. Aile 
herhangi bir yerden de yardım almıyor.  Ailenin du-
rumu ile ilgili ayrıntılı bilgi edinen Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban, kendilerine destek olacaklarını 
ihtiyaçların giderilmesi için gerekli çalışmaların ya-
pılacağını bildirdi.

ÇOBAN AİLESİNİ DUYGULANDIRDI
Başkan Çoban ve Emine Çoban bir sonraki ziya-

retini D.Ş ailesine gerçekleştirdi. Dul olan D.Ş’nin 
3 çocuğu var. Sosyal güvencesi olmayan aile kirada 
oturuyor. Üç çocuğuna zor şartlar altında bakmaya 
çalışan annenin sıkıntılı durumu Başkan Çoban ve eşi 
Emine Çoban’ı oldukça duygulandırdı.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın bir sonra-
ki ziyareti Y.K ailesine oldu. Görme engeli olan Y.K, 
önceleri esnaflık yapmaktaydı. Behçet hastası da olan 
Y.K,’nin hiçbir geliri yok. Yarım Elma ve Kızılay’dan 
yardım alan aileye yakın akrabaları yardımcı oluyor. 
Bağ Kur’u kendi ödediği için engelli maaşı alamayan 
ailenin öyküsünü dinleyen Belediye Başkanı Burha-
nettin Çoban, ihtiyaçların karşılanması konusunda 
Yardım Hizmetleri Birimi çalışanlarına gerekli tali-
matı verdi.

“SOFRAMIZA OTURDULAR,                                              
DERTLERİMİZE ORTAK OLDULAR”

Ziyaret ettiği ailelerle yakından ilgilenen Beledi-
ye Başkanı Burhanettin Çoban ve eşi 
Emine Çoban çocuklara çeşitli hedi-
yeler verdi. Başkan Çoban ve ailesini 
evlerinde ağırlamaktan büyük mutluluk 
duyduklarını ifade eden aileler, ‘Sağ 
olsunlar Başkanımız ve eşi her zaman 
yanımızda. Soframıza oturdular dertle-
rimize ortak oldular. Kendilerine şük-
ranlarımızı sunuyoruz.” dediler.

BELEDİYE’NİN ŞEFKAT ELİ 
VATANDAŞA ULAŞIYOR

Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban ve eşi Emine Çoban;  
ihtiyaç sahibi ailelere 
uzattıkları şefkat eliyle 
yüzlerini güldürmeye devam 
ediyor. Zor koşullarda 
yaşamını sürdüren ailelerin 
yanında olan Çoban Ailesi, 
gerçekleştirdikleri ziyaretlerde 
vatandaşlarımızın yanında 
oluyor, ihtiyaçlarını gideriyor.
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Belediye Başkanı Burhanettin Çoban döneminde 32. 
Afyonkarahisar Belediyesi tarihinde ise 45. kültürel ya-
yın olan “Gölgesi Yaşadığı Topraklara Uzun Düşen İn-
sanlar” isimli kitabın tanıtımı yapıldı. Kültürel yayınlar-
da altın çağını yaşayan Afyonkarahisar Belediyesi, çok 
özel bir eseri daha Afyonkarahisar’a kazandırdı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Kültür ve sanat ile ilgili toplumun yararına olan 

her fikre büyük destek olan Belediye Başkanı Burha-
nettin Çoban;  Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Öğ-
retim Görevlisi Türker Göksel tarafından hazırlanan 
“Gölgesi Yaşadığı Topraklara Uzun Düşen İnsanlar”  
isimli kitabın basımını gerçekleştirdi. 

Tanıtım töreninde bir konuşma yapan Afyon Ko-
catepe Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi Türker 
Göksel; “Afyonkarahisar Belediyesi’nin himmetle-
rinde basımını gerçekleştirdiğimiz Gölgesi Yaşadı-
ğı Topraklara Uzun Düşen  İnsanlar adlı kitabımız, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksek 
Okulu Pazarlama Programının öğrencilerinin sevilen 
çalışmasıdır. Her sene bir tez hüviyetinde gerçek-
leştirilir bu çalışmalar. Daha önceki yıllardaki çalış-
malarımızı Afyonkarahisar ve Türkiye kamuoyu ile 
çalıştaylar, konferanslar, kongreler ve tebliğler pers-
pektifinde değerlendiriyorduk. Son iki senedir Sayın 
Başkanımızın gerçekten çok büyük destekleriyle Af-

yonkarahisar’daki dostlarımızın destekleriyle kitap 
haline dönüştürüyoruz. Sayın Başkanımız da çok 
iyi hatırlayacaklar. Geçen sadece projemiz “Sorunlu 
Çemberler” isimli kitabımızdı. Türk Basketbolu ile 
ilgiliydi. O kitabımızı Türk Kamuoyu ile paylaştık.  
Bu sene de projeyi Sayın Emel Sarlık’a aktardığımda 
Sayın Başkan’dan geri dönüşü yarım saat içinde ol-
muştu.  Kendilerine bu vesileyle gerçekten çok teşek-
kür ediyorum” dedi.  

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise konuş-

masına kitabın hazırlanmasında emeği geçen herke-
se teşekkür ederek başladı. Başkan Çoban; “Türker 
Hocamızla Belediye Başkanı dönemimizden önce de 
tanışıyorduk.  Üniversitede bir hoca olmanın ötesinde 
kendisini kitaba ismini verdiği gibi yaşadığı toprakla-
ra, gölgesi uzun düşen bir insan olarak hep gözlem-
ledik. Farklı bir hocamız... Öğrencileriyle, Üniversi-
tesiyle gerçekten yaşadığı şehirle birlikte çok güzel 
projelere, araştırmalara ve incelemelere imza atmış 
bir hocamız. Ben hem kendisini hem de bu çalış-
mada emeği geçen tüm öğrenci arkadaşlarımı canı 
gönülden kutluyorum. Gerçekten Hocamızın tek tek 
okuduğu isimler bu ülkeye hatta dünyaya büyük öl-
çüde katkı yapmış insanlar. Kitabın basımında eme-
ği geçen  Kültür  ve Sosyal İşler Müdürlüğü  Basın 
Yayın Birimimizi canı gönülden kutluyorum. Türker 

Hocamızdan önümüzdeki süreçte daha 
güzel çalışmalar bekliyoruz.  Her türlü 
desteği vermeye devam edeceğiz. Bu 
vesileyle öğrenmiş olduk. Hem halası 
hem de öğretmeni olan Serpil Yılmaz 
Hoca Hanıma da Allah uzun ömürler 
versin” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Af-
yon Kocatepe Üniversitesi’nde Öğre-
tim Görevlisi Türker Göksel, imzaladı-
ğı kitabı Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban’a takdim etti.  

GÖLGESİ YAŞADIĞI TOPRAKLARA UZUN DÜŞEN İNSANLAR

BELEDİYE KÜLTÜREL YAYINDA HIZ KESMİYOR
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Kıyafetten; gıda ürünlerine, battaniyeden; 
oyuncak ve bebek bezlerine kadar 125 ton yardım 
malzemesi taşıyan yardım tırları, İstasyon Meyda-
nından tekbir ve dualar eşliğinde yola çıktı.

“HALEP İÇİN UYKULARIMIZ KAÇMALI”
Uğurlamada Kent Konseyi Gençlik Meclisi 

Başkanı Talha Erdoğan, STK Komisyonu adına 
bir konuşma yaptı. Suriye’de altı yıldır uluslarara-
sı yasalar umursanmadan silahsız insanların üze-
rine bombalar yağdırıldığına dikkat çeken Kent 
Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Talha Erdoğan, 
Halep’e sessiz kalan tüm vicdan sahiplerine ‘Ha-
lep için uykularımız kaçmalı” diyerek seslendi. 
Bütün dünya zalimleri bir araya gelse, Suriye’ye 
herkes sırtını dönse, mazlumun yanında olacaklarını 

HALEP’E YARDIM TIRLARI 
Dualarla uğurlandı

Afyonkarahisar Genç STK Platformu tarafından İnsani Yardım Vakfı (İHH) 
Afyonkarahisar Şubesi öncülüğünde başlatılan ‘Halep’e Yol Açın’ kampanyası 

toplanan yardım malzemelerini taşıyan 5 tır Halep’e uğurlandı. 

bildiren Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Talha 
Erdoğan Halep için yardım seferberliğine sessiz kal-

madıklarını söyledi. 
“KATKI VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ”
Suriye’de altı yıldır yaşanan dram karşı-

sında Türkiye ve dünyada kamuoyu oluştur-
duklarını söyleyen İHH Afyonkarahisar Şube 
Başkanı Ahmet Ertürk ise katkı ve destek ve-
ren herkese teşekkür etti.

TEKBİR VE DUALARLA UĞURLANDI
Belediye Meclis Üyesi Haydar Kaya’da 

Halep’te yaşanan drama sessiz kalmadı. Hay-
dar Kaya öncülüğünde Belediye Meclis Üye-
leri ve ilimiz yumurta sektöründe faaliyet 
gösteren işadamlarının destekleriyle Halep 
için bir tır dolusu un toplandı. Haydar Kaya, 
desteklerinden dolayı işadamlarına ve Beledi-
ye Meclis Üyelerine şükranlarını sundu. Ko-
nuşmaların ardından yardım tırları İl Müftüsü 
Şükrü Kabukçu tarafından duayla uğurlandı.

Uğurlama törenine Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, İkmal ve Garnizon 
Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, İl 

Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Kent Konseyi 
Başkanı M. Emin Birliktir, Belediye Meclis Üyesi Haydar Kaya ve Şükrü 

Genelioğlu, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Afyonkarahisar Şube Başkanı 
Ahmet Ertürk, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Talha Erdoğan ile 

Afyonkarahisar Genç STK Platformu Üyeleri katıldı.
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Afyonkarahisar Belediyesi ile Afyon Kocate-
pe Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan Kent Mü-
zesi senaryo çalışmaları için oluşturulan 24 pro-
jenin 11’i tamamlanmıştı. Kalan 13 proje için de 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ile Afyon 
Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Solak arasında protokol imzalandı.

2017 yılı Nisan ayına kadar projelerin tamam-
lanması beklenirken ilk etapta 500 sayfadan olu-
şan bir proje Üniversite tarafından Belediyemize 
teslim edilmişti. 2017 yılında teslim edilecek 
proje içerisinde de Afyon Kent Müzesi Belgeseli 
çalışması da bulunacak.  Protokol imza töreninde 
konuşan Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü 
Mustafa Solak; 2016 yılından bu tarafa Afyonkara-
hisar Belediyesi ile güzel çalışmalara imza attıklarına 
dikkat çekti, şu ana kadar 11 projenin tamamlandığını 
kalan 13 proje için de hazırlıkların başlayacağını ifa-
de etti.

ÜNİVERSİTE- BELEDİYE İŞBİRLİĞİ
Kent Müzesi çalışmasının Üniversite- Belediye 

işbirliğinin en güzel örneği olduğunu söyleyen AKÜ 
Rektörü Mustafa Solak; “Üniversitemizin öğretim 
üyelerinin akademik bilgi ve becerileriyle şehrin ihti-
yacını buluşturuyoruz ve Belediyemizin önceliklerini 
dikkate alarak bunları yürürlüğe koymak için gayret 
ediyoruz. Üniversite olarak şehrimize güzellik kat-
mak, şehrin estetiğine, sanatına katkıda bulunmayı 
amaçlıyoruz” dedi.

“BAŞKANIMIZ BÜYÜK PROJELERE İMZA ATIYOR”
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın şehrimi-

zin gelişimi konusunda önemli projelere imza attığına 
dikkat çeken AKÜ Rektörü Mustafa Solak; “Başka-
nımız daha önce alt yapı yatırımı yaptı. Çok insan 
bunu fark etmedi. Özellikle son dönemde ise kentin 
güzelleşmesine, temel ihtiyaçlarına yönelik çok güzel 

projeye imza atıyor. Başkanımıza teşekkür ediyorum.  
Diğer illere de gidiyoruz ama şehrimizin giderek belli 
açılardan ciddi mesafe aldığını koşar adımlarla hede-
fe gittiğini görüyoruz” dedi.

“İMKÂN VERMESE YAPAMAZDIK”
Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin kamuoyuna yö-

nelik hizmetlerine Belediye’nin  büyük destek verdi-
ğini ifade eden Rektör Solak; “Hastane tarafına bak-
tığımız zaman Üniversitemizin yapmayı hedef edinip 
de kendi yapamadığı ancak Belediye Başkanlığı’nın 
verdiği izin ya da imzaladığı belgelerle yaptığı hizmet-
ler var. Bunların başında Lezzet Durağı Restoran’da 
hem hasta, hasta yakınları hem de Üniversite perso-
neline hizmet veriliyor. Bunun yanında  Mavi Optik 
ya da AKÜ Medikal gibi hizmetlerin hepsinin perde 
gerisindeki gizli kahramanı Belediye Başkanımızdır. 
Biz değiliz, biz sadece talepte bulunduk.  Belediye 
Başkanımız bize o imkânı vermese biz bunları yap-
mazdık. Özellikle muhtaç öğrencilerimize, muhtaç 
hasta ve hasta yakınlarımıza da karınca kararınca 
protokol kapsamında hizmet ediyoruz. Üniversite ve 
Belediye Başkanlığı’nın işbirliğinde güzel çalışmala-
rın artarak devam etmesini temenni ediyorum.” diye 
konuştu.  

Afyonkarahisar’da ilk kez 
oluşturulacak Kent Müzesi için 
çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 

BELEDİYE ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ
Afyonkarahisar Belediyesi tarafından kurulacak Kent Müzesi ile ilgili Afyon 

Kocatepe Üniversitesi tarafından hazırlanan 13 proje için  protokol imzalandı.
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“ÜNİVERSİTEMİZİN ÇOK GÜZEL KATKILARI VAR”
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise Kent 

Müzesi çalışmalarına destek olan Afyon Ko-
catepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Solak ve ekibine teşekkür etti. Afyon Kocatepe 
Üniversitesi’nin katkılarıyla Kent Müzesi adına 
mükemmel bir çalışmanın ortaya çıkacağını ak-
taran Başkan Burhanettin Çoban “2013 yılında 
Afyonkarahisar’da Kent Tarihi Müzesi oluştur-
ma fikri belleklerimiz de yer alınca arkadaşları-
mızı önce Bursa’ya sonra Samsun’a gönderdik.  
Samsun’da arkadaşlarımıza söylenen bir cümle 
vardı; ‘İşin içerisinde Üniversite olursa, destek 
sağlarsa ortaya mükemmel bir eser çıkar, başarılı 
ve örnek bir proje olur” demişlerdi. Bizde bu bil-
giyi alınca Rektörümüze talebimizi ilettik, başında 
lider olarak yer aldı ve tüm arkadaşları seferber 
etti. 2 yıl boyunca da Üniversitemizdeki tüm ele-
manların çok güzel katkıları var.” dedi.

“ARGÜMANLAR BİZİM BAŞARACAĞIMIZ                            
İŞLER DEĞİLDİ”

Müze’nin içerisinde yer alacak argümanların 
hazırlanan projeler sayesinde zengin hale gelece-
ğine dikkat çeken Başkan Çoban; “Biz belki bir 
mimara çok güzel bir müze inşa ettirebiliriz. An-
cak onun işlevi ve içerisinde yer alacak kentimizin 
tarihini, kültürünü, sanatını vb. yansıtırken kulla-
nılacak argümanlar bizim başaracağımız işler de-
ğildi. 13 projeye tek tek baktım müthiş bir şekilde 
senaryolaştırılmış, düşünülmüş konular. Şimdiden 
heyecanlanıyoruz. Beklediğimizden daha da ötesi 
gerçekleşiyor. Emeği geçenleri tek tek kutluyo-
rum, destek veren Rektörümüze minnet ve şükran-
larımı sunuyorum.” dedi.

 Afyonkarahisar Belediyesi ile Afyon 
Kocatepe Üniversitesi arasında imzalanan 
protokole göre Kent Müzesi için hazırlanan 

proje senaryoları;
Proje 1- Cumhuriyet Döneminde Afyonkarahisar
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Turan AKKOYUN
Proje 2- Afyonkarahisar’da Göçler, Göçmenler ve İskân
Proje Yürütücüsü:  Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK
Proje 3- Afyonkarahisar’ı Yönetenler ve Meşhurlar
Proje Yürütücüsü:  Yrd. Doç. Dr. Cihad CİHAN
Proje 4- Afyonkarahisar’da Turizm
Proje Yürütücüsü: Doç Dr. Ahmet BAYTOK
Proje 5- Afyonkarahisar’da Tasavvufi Akımlar
Proje  Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Zelkif POLAT
Proje 6- Yücel Çakmaklı Belgeseli ve Afyonkarahisar’da 
Çekilen Filmlerin Arşivlenmesi
Proje  Yürütücüsü: Arş. Grv. Hakan YILMAZ
Proje 7- Afyonkarahisar İli Sosyo-Demografik Yapı Analizi
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ
Proje 8- Sanal Müze
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Eyüp KİRİŞ
Proje 9- Kent Müzelerinin İç Mekân Tasarım Kriterleri 
ve Afyon Kent Müzesi
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Ş. Ebru OKUYUCU
Proje 10- Kent Müzesi Belgeseli
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Turan AKKOYUN
Proje 11- Türkiye’nin Gözüyle Afyonkarahisar
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Fikret YAMAN
Proje 12- Friglerden Bizans’a Kadar Afyonkarahisar
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Ümit Emrah KURT
Proje 13- Afyonkarahisar’da Yaban Hayatı ve Doğal Gü-
zellikleri
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Uğur C. ERİŞMİŞ
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Değerler eğitiminde: öğren-
cilere örnek şahsiyetlerin örnek 
davranışlarını tanıtmak, kendile-
rine olan güven duygusunu geliş-
tirmek, okulunu ve kendini temsil 
edebilme gücünü kazandırmak 
amacıyla düzenlenecek yarışma 
öncesinde Belediye Başkanı Bur-
hanettin Çoban, İl Milli Eğitim 
Müdürü Metin Yalçın ve Eğitim 
Bir-Sen Afyonkarahisar 1 Nolu 
Şube Başkanı Abdullah Çelik 
arasında üçlü protokol imzalandı. 
Üç kategori üzerinden yapılacak 
yarışma için kitaplar ayrı ayrı belirlenirken, kitaplar 
Afyonkarahisar Belediyesi ve Eğitim- Bir- Sen  Af-
yonkarahisar 1 Nolu Şubesi tarafından temin edildi. 

Ortaokullar 5. ve 6. sınıflarla 7.ve 8. sınıflar için 
ayrı olmak üzere iki kategori belirlendi. 5. ve 6. sı-
nıflar, kendi kategorisinde 7. ve 8. sınıflar kendi 
kategorisinde belirlenen tüm kitapları okuyacaklar. 

Sınav soruları  okudukları bu kitaplardan oluşacak. 
Liselerde ise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda okuyan tüm 
öğrenciler için ortak bir kategori belirlendi. Liselerde 
okuyan öğrenciler bu kategori için belirlenen kitapla-
rı okuyacaklar ve okudukları bu kitaplardan sınavda 
sorumlu olacaklar.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin, okudukları kitap-
lar üzerinden girecekleri sınavda; birincilere Bi-
siklet + Notebook, ikinci ve üçüncülere bisiklet 
+ tablet bilgisayar hediye edilecek. Yarışmada 
ilk 40’a giren 120 öğrenciye ise bisiklet hediye 
edilecek.

 “İYİ Kİ BÖYLE BİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ VAR”
Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar 1 Nolu Şube 

Başkanı Abdullah Çelik, Belediye Başkanı Bur-
hanettin Çoban’ın eğitim kalitesinin arttırılması 
konusunda yaptığı çalışmalardan övgüyle bah-
sederken “İyi ki böyle bir Belediye Başkanımız 
var” diye konuştu. Yarışma sınavı 6 Mayıs 2017 
tarihinde yapılacak. 

BELEDİYE’DEN EĞİTİME YİNE DEV DESTEK

ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI
Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Bir-Sen 
Afyonkarahisar 1 Nolu Şube tarafından ilimiz merkez ve merkeze bağlı ortaokul ve lise 

öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırma ve kitap okumaya olan ilgisini arttırmaya yönelik 
başlatılan Kitap Okuma Yarışması öncesi okunacak kitaplar okul müdürlerine teslim edildi.
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Belirlenen sayının 3 katından daha fazla öğrenci-
ye, Aralık 2016 döneminden itibaren 80 ila 100 lira 
arasında değişen miktarda isimlerine açılan banka he-
sapları üzerinden burs ödemesi yapan Afyonkarahisar 
Belediyesi, Mayıs ayına kadar devam edecek eğitime 
katkı bursuyla eğitime tam 2 milyon liraya yakın des-
tek verecek.    

TOPLAM BURS MİKTARI 2 MİLYON LİRAYI BULUYOR
 Afyonkarahisar Belediyesi’nin bir ilke imza attığı 

eğitime katkı burslarıyla ilgili bilgi veren Muhtarlık 
ve Sosyal Hizmetler Müdürü Cem Kasapoğlu, 3 bin 
130 öğrenciden 288’inin anne babası ayrı öğrenciler, 
yaklaşık 150’sinin yetim-öksüz öğrenciler, 48’inin 
anne ya da babası cezaevinde olan öğrenciler, diğer-
lerinin ise ihtiyaç sahibi öğrencilerden oluştuğunu 
söyledi. Eğitime katkı bursunun Aralık-Mayıs ayla-
rını kapsadığını açıklayan Cem Kasapoğlu, ilk ve or-
taokul öğrencilerine 80 lira, lise öğrencilerine ise 100 
lira burs verileceğini ifade etti. Kasapoğlu, bu planla-
maya göre aylık toplam 270 bin lira, 2016-2017 eği-
tim yılı genelinde ise eğitime 2 milyon liraya yakın 
katkı sağlayacaklarını belirtti.

BAŞVURULAR ÇOK YÖNLÜ DEĞERLENDİRİLDİ
Başvuruların çok sıkı bir değerlendirme sürecin-

den geçirildiğini belirten Kasapoğlu, “Başvuru süresi 
sona erdiğinde bize tam 3 bin 743 öğrenci ailesi kayıt 
yaptırdı. Tüm başvuru sahiplerini, Eylül ayından Ara-
lık ayına kadar yaklaşık iki aylık bir değerlendirme 
sürecinden geçirdik. İlk etapta vatandaşların beyanını 
esas aldık, daha sonra mahalle muhtarlarından gelir-
lerine ilişkin ilmühaber istedik. Son olarak, Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaş-
ma Vakfı gibi kamu kurumlarıyla vatandaşlarımızın 
beyanlarını karşılaştırarak gerçek ihtiyaç sahiplerini 
belirledik. Bu çalışmada bizimle birlikte olan ve bü-
yük çaba sarf eden Belediye çalışanlarımız ile kamu 
kurumlarına çok teşekkür ediyorum.” dedi.

BELEDİYE TARİHİNDEN BİR İLK 
3 BİN 130 ÖĞRENCİYE EĞİTİME 

KATKI BURSU VERİYORUZ
Eğitimde büyük atılımlar yapan Belediye 
Başkanımız Burhanettin Çoban isteğiyle 

Belediye tarihinde ilk kez eğitime katkı bursu 
verilmeye başlandı. Yapılan duyuruların 

ardından Belediyemize başvuruda bulunan 
3 bin 743 öğrenci ailesinden açıklanan 

özelliklere uygun 3 bin 130 öğrenci ailesine 
eğitime katkı bursu verilmeye başlandı.  
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Şehitlerimizi Anma Gecesi, Kur’an-ı 
Kerim tilaveti ile başladı. Sıla Derneği 
Afyonkarahisar Onursal Başkanı Ab-
dürrauf Özder, açılış konuşmasına Pey-
gamber Efendimizin (s.a.v); “Şehit olan 
dışında ölüpte cennete girecek hiç kimse 
dünyaya geriye dönmeyi istemez. Çünkü 
o şehit olan kimse, şehitlik mertebesinin 
üstünlüğü sebebiyle ahirette kendisine 
gösterilen itibar ve saygıdan dolayı dün-
yaya dönmeyi ve 10 defa daha şehit ola-
rak öldürülmeyi arzular” hadis-i şerifiyle 
başladı. Allah için, dinimiz ve vatanımız 
uğruna canlarını feda eden şehitlerimize candan bir 
vefa göstermenin bir vazife olduğunu ifade eden Ab-
dürrauf Özder, bu nedenle Sıla Derneği olarak, Af-
yonkarahisar Belediyesi ile ortaklaşa bu programı 
düzenlediklerini söyledi. Özder, programa destekle-
rinden dolayı Belediye Başkanı Burhanettin Çoban 

ve ekibine teşekkür etti.
“BU MİLLET BÖLÜNMEYECEK VE 

BU BAYRAK İNMEYECEK”
Türkiye Harp Malulü Ga-

ziler Şehit Dul ve Yetimleri 
Derneği Afyonkarahisar Şube 
Başkanı İsmail Kumartaş-
lı, şehitlerimiz için böyle bir 
gece düzenlenmesinden do-

layı Afyonkarahisar Belediyesi ile Afyonkarahisar 
Sıla Derneği’ne teşekkür etti. 2016 yılında sadece 
Afyonkarahisar’da 19 şehidin toprağa verildiğini ha-
tırlatan İsmail Kumartaşlı, “Dayanılmaz acılar içeri-
sindeyiz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olarak her 
zaman, ‘bu millet bölünmeyecek ve bu bayrak inme-
yecek’ dedik. Her gelen şehidimizden sonra inşallah 
bu son şehidimiz olur dedik ama ülkemiz üzerinde 
oynanan oyunlar hala devam ediyor. 2016 yılını bü-
yük acılarla geride bıraktık ve görünüyor ki 2017 yılı 
da 2016’dan daha zor ve üzücü bir yıl olacak. Ama 
gerçeği biliyoruz ki bu memleket 1071’den hep beri 
hep şehit ve gazi verdi. Çok değerli bir coğrafyada 
yaşıyoruz ve bu coğrafyada yaşamanın bedelini can 
ve kanla ödüyoruz. Bundan sonra da ödeyeceğiz. 
Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

ŞEHİTLERİMİZ 
RAHMET VE 

SAYGIYLA ANILDI
Afyonkarahisar Belediyesi ile Afyonkarahisar Sıla Derneği işbirliğinde yapılan 

Şehitlerimizi Anma Gecesi’ne Abdülmetin Balkanlıoğlu konuşmacı olarak 
katıldı. Etkinlikte Şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapıldı.
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“ALLAH ŞEHİTLERİMİZDEN 
RAZI OLSUN”

Belediye Başkanı Bur-
hanettin Çoban, Hazre-
ti Âdem’den başlayarak 
günümüze kadar İslam, 
vatan, toprak ve bayrak 
için birçok şehit verdi-
ğimize dikkat çekerek, 
“Özellikle Cumhuriyeti-
mizin kuruluş dönemin-
de, Afyonkarahisar’ın da 
ülkemizin kurtuluşuna ev 
sahipliği yaptığı bir mü-
cadele verdik. Bugün, ili-
mizin ve ülkemizin çeşitli 
yerlerindeki şehitliklere 
bakıyoruz. Halepli Mus-
tafa oğlu Ahmet de var, 
Humuslu Yusuf oğlu İz-
zetin de var, Diyarbakırlı, 
Vanlı, Şırnaklı, Hakkârili, 
Batumlu, Bakülü, Make-
donyalı, Kosovalı şehit-
lerimiz de var. Halep ne-
resi Afyon neresi, Humus 
neresi Afyon neresi, Üsküp, Kosova, Prizren neresi 
Afyon neresi dememişler. Bakü’den, Batum’dan 
Gürcistan’dan koşarak Osmanlı toprağı düşman elin-
de kalmasın diye bizim topraklarımız için gelip bu-
rada şehit olmuşlar. Sonrasında ülkemiz kurtulmuş, 
belli bir refaha erişmiş; fakat görüldüğü gibi maalesef 
hala daha rahat vermiyorlar. Güneydoğu’da 30 yıldan 
beri şehitler veriyoruz. Allah onlardan razı olsun, bu 
ülkenin birliği için bayrağımız, vatanımız için şehit 
oldular. En son ilimizden Hocalarlı Şehidimiz Ka-
mil Tunç’u hep berabere ebediyete uğurladık. İşte bu 
gecede, gerek terör şehitlerimiz, gerek Fırat Kalka-
nı harekâtındaki şehitlerimiz ve gerekse 15 Temmuz 
darbe girişiminde gerçekten bu millete en büyük he-
diyeyi veren, canını dişine takarak meydanlara koşan 
o genç, yaşlı ve çocuk sivil şehitlerimizi de saygıyla 
rahmetle anıyoruz. Allah hepsinden razı olsun” diye 
konuştu.

BAŞKAN ÇOBAN’DAN SILA DERNEĞİ’NE TEŞEKKÜR
Geceye konuşmacı olarak katılan Abdülmetin 

Balkanlıoğlu’nun 15 Temmuz sonrası tüm Türkiye’de 
olduğu gibi ilimizde de düzenlenen demokrasi nöbet-
lerinin birine katıldığını belirten Başkan Burhanettin 
Çoban, “Abdülmetin Balkanlıoğlu Hocamız o günkü 
ilimizdeki demokrasi nöbetine gelip 1 saat 50 daki-
kaya varan bir konuşma yapmıştı. Konuşması bu 

denli uzun gözükmesine rağmen 
hiçbir dinleyici dikkatini başka 
noktaya kaydırmadan kendisi-
ni büyük bir huzurla dinlemişti. 
O gün, daha geniş bir zamanda 
Hocamızı Afyon halkıyla buluş-
turmayı düşünmüştüm. Nitekim 
Kasım ayı içerisinde Sıla Derneği 
Afyonkarahisar Onursal Başkanı 
Abdürrauf Özder’le görüşerek, 
Sıla Derneği ile birlikte Abdül-
metin Balkanlıoğlu Hocamızı da-
vet edip böyle bir program yap-
mak istediğimi ilettim. Sağ olsun 
kendisi de her türlü desteği vere-
ceğini ifade etti. Bugün burada 
her ne kadar resmi organizatör 
olarak biz görünsek de bu gecede 
tüm faaliyet ve ilgi Sıla Derneği 
Afyonkarahisar Şubesi’ne ait-
tir. Bundan dolayı Sıla Derneği 
Afyonkarahisar Şubesi Onursal 
Başkanı Abdürrauf Özder başta 
olmak üzere tüm emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum” dedi.
“ALLAH BİZLERİ ONLARLA BİRLİKTE 

OLACAĞIMIZ ÇİZGİDEN AYIRMASIN”
Şehitler Gecesi’nde Abdülmetin Balkanlıoğlu, 

ayetler ve hadis-i şerifler ışığında şehitliği anlattı. Şe-
hitlerle ilgili olarak, “Onlar ahiretin köşesini döndüler, 
Peygamberimizden sonra ulaşılacak en uç noktaya 
ulaştırıldılar” diyen Balkanlıoğlu, “Şu anda tabiri ca-
izse protokolden bizleri selamlıyorlar. Allah bizleri, 
onlarla birlikte olacağımız, kucaklaşacağımız çizgiden 
ayırmasın inşallah. Bizi hıyanet listesinde yer alan kişi-
lerden eylemesin, tam aksine; sadıklardan, kaderimizde 
varsa hakiki şehit, yoksa hükmi şehit olarak bu dünya-
dan ayrılanlardan eylesin inşallah” ifadelerini kullandı. 
Gecenin aynı zamanda Mekke’nin fetih yıldönümüne 
rast geldiğini hatırlatan Balkanlıoğlu, konuşmasının 
bazı bölümlerinde Mekke’nin fethi ve hicret hadisele-
rine de değindi. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun tama-
men dolduğu program, şehitlerimiz için okunan hatim-
lerin duasının yapılmasıyla sona erdi.

Geceye, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri; 
Ali Özkaya ile Hatice Dudu Özkal, Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yur-
dunuseven, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, Be-
lediye Meclis Üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler 
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube 
Başkanı İsmail Kumartaşlı, sivil toplumu kuruluşu 
yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Başkan Çoban, Belediye’nin daha önce bu 
mahallede yaptırdığı fırının yanına, kurs binası 
yapılması için talimat verdi.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Yenice 
Mahallesi’nde yaşayan bayanların; “Öğretmen 
Saniye Sayıoğlu İlkokulu’nun zemin katında kurs 
alıyoruz. Burası bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. 
Yeni bir kurs binası istiyor ve sizi kurs yerimi-
zi görmeye davet ediyoruz” şeklinde kendisine 
yaptıkları çağrıyı yanıtsız bırakmadı. Belediye 
Başkan Yardımcısı Ayfer Örten, Muhtarlık ve 
Sosyal Hizmetler Müdürü Cem Kasapoğlu ve Ye-
nice Mahallesi Muhtarı Mehmet Öner ile birlikte 
Öğretmen Saniye Sayıoğlu İlkokulu’na ziyaret 
gerçekleştiren Başkan Burhanettin Çoban, bayan-
ların meslek edindirme kursu aldıkları yerde ince-
lemelerde bulundu.

KURS BİNASININ YERİNİ BAYANLAR BELİRLEDİ
Başkan Çoban, kurs binası yapımı için ma-

halle sınırları içerisindeki en uygun alanın neresi 
olabileceğiyle ilgili olarak bayanların fikirlerini 
aldı. Afyonkarahisar Belediyesi’nin daha önce 
bu mahallede yaptırdığı mahalle fırınının yanın-
daki boş alana yapılması yönünde tüm bayanla-
rın görüş birliğine varmasının ardından, ekibiyle 
birlikte hemen bu alana geçerek inceleme yapan 
Başkan Çoban, Belediye Başkan Yardımcısı Ay-
fer Örten’den alanın imar durumu hakkında bilgi 
aldı. Başkan Burhanettin Çoban, istenilen alanın, 
mahallenin merkezinde yer alması ve imar du-
rumunun uygun olması üzerine, kurs binası için 
proje hazırlanması yönünde talimat verdi. Bu tali-
matla büyük sevinç yaşayan Yenice Mahallesi’nin 
bayanları, Başkan Çoban’a teşekkür etti.

YENİCE MAHALLESİ’NE KURS BİNASI
Yenice Mahallesi’nde bulunan Öğretmen Saniye Sayıoğlu İlkokulu’nun zemin katında 

haftanın belirli günleri meslek edindirme kursları alan bayan kursiyerler, Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban’dan kendileri için yeni bir kurs binası talep etti.
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İl Milli Eğitim Müdürü Metin 
Yalçın ve Temizlik İşleri Müdürü 
Serhat Düzağaç ile birlikte uygu-
lamanın tanıtımını yapan Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban, özellik-
le kış aylarında virüs ve bakterilerden 
kaynaklı grip ve benzeri hastalıkların 
önüne geçmek amacıyla bu yıl ilk 
kez okulların da dezenfekte edilece-
ğini söyledi.

ÖZEL KİMYASALLAR VE CİHAZLAR 
KULLANILIYOR

Başkan Burhanettin Çoban, “Özel 
kimyasallar ve cihazlar kullanılarak 
yapılan bu dezenfekteyle okullarda-
ki virüs ve bakteri gibi bulaşıcı tüm 
etkenler ortadan kaldıracak. İl mer-
kezindeki tüm ilk, orta ve lise dengi 
okulları dezenfekte etmeyi amaçlıyo-
ruz. İnşallah insandan insana bulaşan 
hastalıklar bu sayede önlenmiş ola-
cak. Emeği geçen herkesi tebrik edi-
yor ve bu çalışmanın tüm il ve ilçe-
lere örnek olmasını diliyorum” dedi.  

GRİBAL ENFEKSİYONLARIN ÖNÜNE 
GEÇİLECEK

Temizlik İşleri Müdürü Serhat 
Düzağaç bu yıl 120 camii ile birlikte; 
9’u anaokulu, 48’i ilkokul, 34’ü orta-
okul, 32’si lise ve 7’si bilgi evi olmak 
üzere toplam 130 eğitim kurumunda 
dezenfekte çalışması yapacaklarını 
ifade etti.

BELEDİYE 130 EĞİTİM KURUMUNU 
DEZENFEKTE EDECEK

Afyonkarahisar Belediyesi, cami ve türbelerin ardından okulların da dezenfekte 
edilmesi için kolları sıvadı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezindeki 
tüm okulların dezenfekte edileceği uygulamanın startı Kasımpaşa İlkokulu’nda verildi.
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Geçen sezon, Türk Tiyatro ve Sinema Tarihi’nin 
önemli yazar ve senaristlerinden merhum Sadık 
Şendil’in unutulmaz eseri “Kanlı Nigar” isimli oyun-
la kahkaha tufanı estiren Belediye Şehir Tiyatrosu, 
yeni sezonda yine bol kahkaha ve eğlenceli bir oyunla 
tiyatro severlerin karşısına çıktı.

2007 yılında Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ’ın 
başrolunü paylaşarak Beşiktaş Kültür Merkez’inde 
izleyiciyle buluşturdukları “Haybeden Gerçeküstü 
Aşk” isimli tiyatro oyunu Afyonkarahisar Belediye 
Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Eski Halk Eği-
tim Merkezi (RAM) Salonu’nda sahnelenen oyunda 
başrolü Belediye Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni 
Hasan H. Elmas ile tiyatromuzun deneyimli oyuncu-
su Ceren Gürlek üstlendi.

 ELMAS VE GÜRLEK’TEN BAŞARILI PERFORMANS
Geçmişten günümüze kadın erkek ilişkilerinin mi-

zahi bir dille yansıtıldığı ve izleyenlerin kadın-erkek 
fıtratına dair derin düşüncelere daldığı oyunun başro-
lünü paylaşan Yönetmen Hasan H. Elmas ile Ceren 
Gürlek de başarılı performanslarıyla Yılmaz Erdoğan 

BÜYÜK BEĞENİYLE İZLENDİ
Haybeden Gerçeküstü Aşk

Afyonkarahisar Belediye Şehir 
Tiyatrosu’nun romantik komedi 

türündeki “Haybeden Gerçeküstü Aşk” 
oyunu büyük bir beğeniyle izlendi. 

ve Demet Akbağ’ı aratmadı. Oyunda ayrıca, Beledi-
ye Şehir Tiyatrosu’nun sekiz bayan oyuncusu Optical 
İllusion olarak bilinen dans gösterisi sundu.

“2018 YILINDA GERÇEK BİR TİYATRO SALONUNA 
KAVUŞACAĞIZ”

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban; ayakta al-
kışlanan oyun sonunda, Belediye Şehir Tiyatrosu Sa-
nat Yönetmeni Hasan H. Elmas ve Ceren Gürlek ile 
dans gösterisini sunan oyuncuları ve tiyatro ekibini 
tebrik etti. Başkan Çoban konuşmasında bir müjde 
de verdi. “2018 yılında gerçek bir tiyatro salonunda 
hem Afyonkarahisarlıları hem de ilimize gelen misa-
firleri çok güzel tiyatro ve müzikallerde buluşturmayı 
amaçlıyoruz” dedi. 
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27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde ilk gösterimi 
yapılan oyun, 24 Mayıs’a kadar haftanın her Çarşamba 
ve Cuma günleri saat 20.00’da RAM Salonu’nda (Eski 
Halk Eğitim Merkezi) ücretsiz olarak sahnelenecek.             

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın ev sahip-
liğinde gerçekleşen galaya Vali Aziz Yıldırım’ın yanı 
sıra eşi Selma Yıldırım, Belediye Meclis Üyeleri, 
Yüntaş Genel Müdürü Mehmet Sarlık, Başkan Da-
nışmanı Abdülkerim Çalışkan, Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürü Emel Sarlık, Atatürkçü Düşünce Derneği Af-
yonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz, Yarım Elma 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı 
Erol Öztürk, Gazeteci Yazar Ahmet Tunca ve İbrahim 
Yüksel gibi pek çok sanatsever katıldı.

TEBRİKLER BELEDİYE ŞEHİR TİYATROSUNA

“YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ” 
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Sanat Yönetmeni Hasan H. Elmas yönetiminde sezonun 
ikinci oyunu olan “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” adlı tiyatro oyunuyla sanatseverlerin karşısına çıktı.
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Sezonun ilk oyunu olan “Haybeden Ger-
çeküstü Aşk” oyunuyla Afyonkarahisar hal-
kına kahkaha tufanı yaşatan Belediye Şehir 
Tiyatrosu, yine çok komik ve düşündürücü 
bir oyunla tiyatroseverlerin karşısına çık-
tı.  Türk Edebiyatı’nın önemli yazarlarından 
Aziz Nesin’in “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” 
isimli romanından aynı isimle tiyatroya uyar-
lanan müzikli kara mizah oyunu, Sanat Yö-
netmeni H. Hüseyin Elmas yönetmenliğinde 
Belediye Şehir Tiyatrosu’nun gönüllü oyun-
cuları tarafından sahnelendi. Gösterdikleri 
performanslarıyla profesyonel tiyatroculara 
taş çıkartan ekip izleyiciden büyük alkış aldı.  
Usta Yazar Aziz Nesin’in eski Türkiye’nin 
halini ironik bir şekilde kaleme aldığı roma-
na göre hazırlanan oyunda, dönemin olayları 
mizahi bir biçimde anlatılıyor. Oyun sonunda 
Vali Aziz Yıldırım ve Belediye Başkanı Bur-
hanettin Çoban tiyatrocuları performansların-
dan dolayı tebrik ederek başarılarının deva-
mını dilediler.  

“BAŞKANIMIZDAN BÜYÜK DESTEK ALIYORUZ”
Sanat Yönetmeni Hasan Hüseyin Elmas ise 

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a des-
teklerinden ötürü teşekkür etti. Elmas; “Sayın 
Başkanımızdan bu güne kadar ne talep etti isek 
sağolsunlar yanımızda oldular. Bir kez dahi ret 
cevabı almadık. Herhangi bir sansüre asla ma-
zur kalmadık. Bizlerde elimizden geleni yap-
tık. Huzurunuzda Sayın Belediye Başkanımıza 
ekibim adına şükranlarımı sunuyorum.
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Afyonkarahisar Patatesli-Ekşi Mayalı Ekmek kır-
salda köylüler ya da kent merkezinde mahalle fırınla-
rında ev hanımları tarafından yapılır. Genellikle aynı 
yöntemlerle yapılmakla beraber küçük reçete yada 
proses farklılıkları çeşitli lezzet ve biçimlerin ortaya 
çıkmasını sağlamıştır. Afyonkarahisar’ın patatesli ve 
ekşi mayalı ekmeği bu anlamda köy ekmeği kavramı-
na en yakın ekmek türlerindendir.

Ekmekler ekşi maya ile yapılır, ekşi mayaya ilave 
olarak fırınlarda endüstriyel maya da ilave edilebilir. 
Evlerde yapılan ekmekler ise tamamen doğal ekşi 
maya ile yapılmaktadır. Afyonkarahisar’da ekmek 
hazırlanırken lezzetini, besin değerini artırmak ve 
bayatlamayı geciktirmek için içine haşlanmış patates 
ilave edilir. Taş tabanlı fırınlarda pişirilir. Diğer gele-
neksel ekmeklerden farkı, ekşisinin aroması ve göze-
nek yapısının daha zengin oluşudur. Yörenin patatesi 
ekmeğe farklı bir doku katmaktadır. Yoğun olmayan 
bir ekşisi ve kendinden emin, mütevazı bir aroması 
vardır. 

Tıpkı bölge gibi; kışları dondurucu soğuğa rağ-
men, Allah Afyonkarahisarlıları sıcak şifalı sularıy-
la ödüllendirirken, onlar da lezzetli ekmeklerini tüm 
Ege ve İç Anadolu’ya armağan ederler. Yaklaşık 1,5 
kg ağırlığında yapılır ve içinde yöresel buğday unları 
kullanılır.  10 günlük dayanma süresi ile çok sevilen 
ve beslenme değeri normal ekmeklerden daha yüksek 
olan geleneksel ekmek türüdür.

Afyonkarahisar’ın patatesli ve ekşi mayalı ekme-
ği, şeker ve yağ içermeyen katkısız bir formülasyona 
sahiptir. Un, su, tuz, haşlanmış patates ve ekşi maya 
içerir. Afyonkarahisar Patatesli Ekşi Mayalı Ekmeği 
formülasyonu, 100 kg un üzerinden yüzdesel olarak 
şu şekilde ifade edilir:

% 55-60 su (unun su kaldırma kapasitesine bağlı 
olarak değişir) 

% 8-10 ekşi maya (mevsim ve ortam ısısına göre 
değişir)

% 25-30 haşlanmış patates (kullanım oranına göre 
değişir)

% 1.5-%1.6 tuz (kuru madde miktarı ve yaş hamu-
ra göre değişir)

AFYONKARAHİSAR 
PATATESLİ EKŞİ 
MAYALI EKMEĞİ

Girdi Malzemelerin Hazırlanması
Un istenilen formun yakalanması için proses ön-

cesi elemeye tabi tutulur. Haşlanan patatesler soyulur, 
soğutulur. Pişmiş ekmek içinde dişe gelmeyecek şe-
kilde ezilerek kullanıma hazır hale getirilir.

Ahmet SELMAN                     Gıda Mühendisi68
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Fermantasyon (mayalanma) Ön Hamur
Bir gece önceden maya diye adlandırılan “ön ha-

mur” hazırlanır. Daha önce yapılmış olan ekmek ha-
murundan alınan ekşi maya ılık su ile eritilir. Un, tuz 
ve eritilmiş ekşi maya karıştırılıp el dayanabilecek 
kadar sıcak su ilavesiyle hamur ele yapışmayacak bir 
hale gelene kadar yoğrulur. Hamurun üzerine biraz 
un serpilip kalın bir bezle örtülür ve oda sıcaklığın-
da ertesi güne kadar (yaklaşık 8-12 saat )bekletilir. 
İlk fermantasyon bu şekilde uzun sürenin ardından 
tamamlanır. Afyonkarahisar Patatesli Ekşi Mayalı 
Ekmeği bileşiminde hiçbir katkı maddesi bulundur-
madığından ve ekşi maya ile fermante olduğundan 
mayalanma süreci diğer ekmek çeşitlerine göre kat be 
kat uzun sürmektedir.

Ana Hamur
 Ana hamuru hazırlamak için una, haşlanmış ve 

rendelenmiş patates ve tuz eklenip el dayanabilecek 
kadar sıcak su ile kısa bir süre karıştırılır. Bir gece 
önceden hazırlanmış olan maya (ön hamur) eklenip 
hamur özleşene kadar elle (yaklaşık 1 saat) yoğrulur. 
Üzerine un serpilip kalın bir bezle örtülerek mayalan-
maya bırakılır. Hamur yaklaşık iki katı büyüklüğe eri-
şene kadar mayalanır. Bu süre ise ikinci fermantasyon 
olayıdır ve 1.5-2 saat kadar sürmektedir. 

Afyonkarahisar Patatesli Ekşi Mayalı Ekmeği’nin 
hamuru yumuşak olup formu işi bilenler kontrolünde 
hazırlanır. Yeterli tecrübeye sahip olunmaz, az yoğru-
lursa hamur sakızımsı ve yapışkan bir hal alır. Fazla 
yoğrulduğunda ise parçalanır gibi olur, istenilen ma-
yalanma olmaz. 

 Şekil Verme, Porsiyonlama 
Ekşi maya olarak daha sonraki ekmek yapımında 

kullanılmak üzere bir miktarı ayrılarak porsiyonlama 
işlemine geçilir. Yine porsiyonlama da 1800 gr. ha-
mur yumuşak olduğundan yuvarlak şeklini vermek 
beceri ve tecrübe gerektirir.  Bu proses basamağı ge-
leneksel ismiyle ekmek dökme olarak adlandırılır. 

Son Fermantasyon (mayalanma) 
Yuvarlak formda hazırlanan ekmek hamurları 

ikinci fermantasyon için 30 ila 60 dk arasında dinlen-
meye alınır. Bu aşamada istenilen ekmeğin son ma-
yalanmasının gerçekleşmesidir. Geleneksel ismiyle 
hamurun mayalanması olayına “hamurun gelmesi” 
denir. Süre geçtiğinde ise “hamur geçti” denir. Maya-
lanma süresi bitmiş olan hamuru bir an önce taş fırına 
koymak gerekir. Aksi halde istenilen özelliklerde ek-
mek oluşmaz.
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Pişirme
Taş fırın ustası pişirme öncesi fırın ısısını (tavını) 

kontrol eder. Dereceye bakıldığında ise 220-240 de-
rece sıcaklık olması gerekir. Eğer ısı daha fazla olursa 
silengi (ucu ıslak bezli tahta sopa) ile düşürülür veya 
fırın baca kapakları açık bırakılır. Ekmek küreğinin 
hafif kepek serpilerek ekmek hamurları küreğe düz 
bir şekilde konulur. Hafifçe elin üç parmağı ile ekmek 
orta bölgesine basınç uygulanır. Böylece ekmeklerin 
kabuk atması engellenerek, iç kısmının da pişmesini 
sağlanır. Fırın sıcaklığı, hamurlar fırına konulana ka-
dar ana kapak sürekli açık olduğundan 180 dereceye 
kadar düşer. Ekmeklerin fırına konulması işleminin 
seri şekilde yapılması gerekir. 

Devam eden fırınlama sürecinin tamamında sı-
caklık fırın ustası tarafından sürekli takip edilir. Piş-
me durumuna göre sıcaklık yükseltilir ve düşürülür. 
Fırınlama esnasında ayrıca fırın içindeki ekmeklerin 
tek tek kontrolü esastır. Örneğin cehennemliğe yakın 
olan ekmekler daha çabuk kızardığı için diğer tarafta 
kalan ekmekler ile yer değiştirilir. 60 ila 120 dk. ara-
sında pişirme işlemi kontrollü bir şekilde tamamlanır. 

Soğutma, Dinlendirme 
Ekmekler soğumaları için temiz keten bezlerin 

üzerine dinlenmeye alınır. Üzerleri aynı bez ile ör-
tülür, 30 ila 60 dk. dinlendirmenin ardından tüketime 
hazır hale gelir. Ekmek yeteri kadar soğumasının ar-
tından tüketime hazır hale gelir. 

Ambalajlama 
 Ambalajlama için ekmeğin tamamen soğuduğun-

dan emin olmak gerekir. 8 ila 12 saat dinlenmenin 
ardından ambalajlama için hazır hale gelir. Ambalaj-
lama aşamasına geçilerek satışa sunulur. Ekmek nite-
liği açısından 10 gün boyunca tazeliğinden hiçbir şey 
kaybetmeden tüketilebilir.   
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Halk Oyunları Bölge Yarışması’nda ilimizi temsil 
edecek kulüplerin belirleneceği Kulüpler ve Okul-
lar arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışmaları, 10 
kulüp ile 7 okul takımının katılımıyla minikler, yıl-
dızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapıldı. 
Düzenlemeli ve düzenlemesiz dallarda yapılan yarış-
maya Afyonkarahisar Belediyespor Kulübü, büyükler 
düzenlemeli ve düzenlemesiz dallarında katıldı.

HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU
Belediyespor Halk Oyunları Antrenörü Yaşar 

Yasin Tugan eğitmenliğinde, oyunlarını sergileyen 
ekibimiz performansıyla büyük alkış aldı. Büyükler 
kategorisinde yıllardır birinciliğin değişmeyen ismi 
olan Belediyespor, üç yıllık aranın ardından katıldığı 
yarışmada, hem düzenlemesiz hem de düzenleme-
li dalda yine şampiyon oldu. Halk Oyunları Bölge 
Yarışması’nda ilimizi temsil edecek  ekibimiz, bölge 
yarışmasında başarılı olması halinde Türkiye finalle-
rine katılacak. Daha önce üç kez finale yükselen eki-
bimiz, bu yılda aynı başarıyı göstermeyi hedefliyor.

BELEDİYESPOR’DAN MUHTEŞEM DÖNÜŞ
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından 

düzenlenen Kulüpler ve Okullar arası Halk 
Oyunları İl Birinciliği büyükler kategorisinde 

yıllardır birinciliğin değişmeyen ismi olan 
Afyonkarahisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, 

üç yıllık aranın ardından yeniden katıldığı 
yarışmada, yine zirvenin sahibi oldu.
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Başlayış ve bitiş tarihi ile en hızlı inşa edilen mo-
tor sporları parkuru olan Afyonkarahisar Motor Spor-
ları Merkezi önemli bir yarışla birlikte Türk sporuna 
kapılarını açtı. Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye 
Motosiklet Federasyonu’nun işbirliği ile düzenlenen 
Türkiye Motokros Şampiyonası’nın 6. ayak sezon fi-
nali geçtiğimiz hafta sonu iki gün süreyle Afyonka-
rahisar Motor Sporları Merkezi’nde gerçekleştirildi.

YARIŞLARI NTVSPOR CANLI YAYINLADI
2016 şampiyonlarının belli olduğu sezon finalin-

de, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc 
ve Veteran sınıflarında 80’in 
üzerinde yerli ve yabancı spor-
cu kıyasıya yarıştı. Birbirinden 
farklı büyüklükteki rampalar-
da ve 1.650 metre uzunluğun-
daki Afyon MX Parkurunda 
iki etap üzerinden yapılan 
yarışmada, sporcular kadar se-
yirciler de yarışın heyecanını 
yaşadı. Bir dizi açılış ve top-
lantı programı için ilimize ge-
len Orman ve Su İşleri Baka-
nı Prof. Dr. Veysel Eroğlu da 
yarışları takip etti. NTVSpor 
kanalından canlı olarak ya-
yınlanan yarış, ilimiz adına da 
önemli bir tanıtım oldu.

TARİH BUNU DA YAZDI
MOTOR SPORLARININ MERKEZİ OLDUK

Türkiye Motokros Şampiyonası’nın 
6. ayak sezon finali, Afyonkarahisar 

Motor Sporları Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 80’in üzerinde yerli ve 
yabancı sporcunun katıldığı yarışmada 

2016 şampiyonları belli oldu.
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DERECEYE GİREN SPORCULARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Yarış sonunda dereceye giren sporculara,  kupa 

ve ödüllerini Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, Vali Aziz Yıldırım, Türkiye Motosik-
let Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar,  
Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ile Hatice 
Dudu Özkal, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Tortop 
verdi. Ödül töreninde ayrıca, TMF Başkanı Bekir Yu-
nus Uçar tarafından Orman ve Su İşleri Bakanı Vey-
sel Eroğlu, Vali Aziz Yıldırım ve Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban’a teşekkür belgesi takdim edildi.

BAKAN EROĞLU’NDAN BAŞKAN ÇOBAN’A ÖVGÜ
Afyonkarahisar’a Motor Sporları Merkezi’ni ka-

zandıran Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ı teb-
rik eden Bakan Veysel Eroğlu, merkezin göz açıp 
kapayıncaya kadar gibi kısa bir zamanda tamam-
landığını vurguladı. Afyonkarahisar Motor Sporları 
Merkezi’nin uluslararası standartlarda olduğunu kay-
deden Bakan Eroğlu, gelecek yıllarda Dünya Motok-
ros Şampiyonası’nın da burada yapılacağını söyledi. 
Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar’ın artık termalin, sağ-
lığın ve sporun entegre olduğunu bir il haline geldi-
ğini söyledi.
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26-27 Kasım tarihlerinde Türkiye Motokros 
Şampiyonası’nın 6. ayak sezon finaliyle açılı-
şı yapılan Afyonkarahisar Motor Sporları Merke-
zi, bir hafta sonra bu kez de Türkiye Süper Enduro 
Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Başlayış ve bitiş 
tarihi ile en hızlı inşa edilen motor sporları parkuru 
olan Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi, bu iki 
dev yarışla Türkiye’de motor sporlarının merkezi ha-
line geldi.

SÜPER ENDURO FİNALİ NEFES KESTİ
Türkiye Motokros Şampiyonası sezon finalinin ardından, Türkiye Süper Enduro 

Şampiyonası da Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Afyonkarahisar, bir hafta arayla iki büyük şampiyonaya ev sahipliği yaptı.
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İZLEYENLER BÜYÜK KEYİF VE HEYECAN YAŞADI
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın 

son ayağı olan yarışta, Süper Enduro GP, 
Prestij, Usta, Hobi, Genç, Veteran ve Trial 
sınıflarında motor sporlarının en deneyimli 
sporcuları yarıştı. Motokrosdan farklı ola-
rak, tamamen çamur olan parkurda, taş, las-
tik, derin çukurlar, kütükler, odun parçaları 
gibi zorlu engellere karşı, sürücülük bece-
risinin yanı sıra güç ve dayanıklılık sınavı 
veren sporcular, inanılmaz bir mücadele 
ortaya koydu. Özellikle derin çukur engel-
lini aşmakta bir hayli zorlanan yarışçıların 
buradaki mücadelesi izleyenlere de büyük 
keyif ve heyecan yaşattı. Türkiye Motokros 
Şampiyonası’nın sezon finalinden olduğu 
gibi Türkiye Süper Enduro Şampiyonası da 

NTVSpor’dan 
canlı olarak 
y a y ı n l a n d ı . 
Yarış sonunda 
dereceye gi-
ren sporculara, 
kupa ve ödül-
leri verildi.

“AMACIMIZ TERMAL,                
SAĞLIK VE SPOR TURİZMİNİ 

ENTEGRE ETMEK”
Yarışçıları tek tek teb-

rik eden Belediye Başka-
nı Burhanettin Çoban, bir 
hafta arayla ulusal düzey-
de iki önemli şampiyonaya 
ev sahipliği yaptıklarını 
belirterek, “Motokros ya-

rışıyla açtığımız merkezimizde Türkiye Süper 
Enduro Şampiyonası’nın finallerini gerçek-
leştirdik. Bu organizasyonlarla amacımız ili-
mizde termal, sağlık ve spor turizmini entegre 
etmek. Bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyo-
ruz” dedi. 

Bu tür organizasyonların çok büyük emek 
gerektirdiğini kaydeden Başkan Çoban, pistlerin 
hazırlık aşamasından yarışların son anına kadar 
kendilerine destek veren ve çaba sarf eden Türki-
ye Motosiklet Federasyonu yönetici ve çalışanla-
rı ile Belediye personeline teşekkür etti.
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Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’de elde ettiği 
başarıların ardından bu sezon ilk kez katıldığı 3. Lig 
3. grupta muhteşem bir performans ortaya koyan Af-
jet Afyonspor, 2. Lig hedefine emin adımlarla ilerli-
yor. Lige, golsüz beraberlikle sonuçlanan Elaziz Be-
lediyespor deplasmanından aldığı bir puanla başlayan 
temsilcimiz, inişli çıkışlı performans sergilediği ilk 
beş haftanın ardından, gruptaki ağırlığını hissettirme-
ye başladı. 

Ligin altınca haftasında, sahasında Denizli Bü-
yükşehir Belediyespor’u 4-1 gibi farklı bir skorla ye-

nerek çıkışa geçen ekibimiz, daha sonraki haftalarda 
8 maç üst üste kazanarak muhteşem bir seri yakaladı. 
Bu süreçte, ligin 10. haftası itibariyle liderlik koltu-
ğunu Orhangazispor’dan devralan Afjet Afyonspor, 
30 haftası geride kalan ligde zirvedeki yerini hiçbir 
rakibine kaptırmadı. Temsilcimiz bu başarısıyla ulu-
sal spor kanallarında da adından sık sık söz ettirdi. 
Birçok spor yorumcusu, Afjet Afyonspor’un hem 
kadro kalitesi hem de oynağı futbolla 3. Lig’de fark 
yarattığını ifade etti. 

Ligde şu anda en yakın rakibi Sakaryaspor’un beş 
puan önünde 68 puanla lider ko-
numda bulunan temsilcimiz, bitime 
4 hafta kala şampiyonluğun en bü-
yük adayı.  

İÇ SAHADA 40 MAÇTIR YENİLMİYOR
Afjet Afyonspor, iki sezon 

önce Bölgesel Amatör Lig 7. grup-
ta 19 Ekim 2014’te iç sahada 
Bodrumspor’a 2-0 mağlup olduğu 
maçtan sonra, bugüne kadar kendi 
sahasında oynadığı 40 maçta mağ-
lubiyet yüzü görmedi. Profesyonel 
Futbol Liglerinde nadiren görülen 
bir istatistiğe imza atan temsilcimiz, 
bu 30 maçta rakiplerine karşısına 20 
galibiyet 8 beraberlik elde etti.

ADIM ADIM 2. LİGE
AFJET AFYONSPOR’DA HEDEF ŞAMPİYONLUK
Spor Toto 3. Lig 3. grupta zirve mücadelesi veren Afjet Afyonspor, 

son haftalara girilen grupta şampiyonluğun en büyük favorisi.
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Türkiye Basketbol Ligi’nde üçüncü sezona 
başlayan Afyon Belediyespor Basketbol takı-
mı bu sezon kurduğu takımla dikkatleri üzerine 
çekti. Bir üst lige çıkma yolunda emin adımlarla 
ilerleyen Afyon Belediyespor Basketbol Takımı 
şu ana kadar oynadığı 31 maçın 20’sinden gali-
biyetle ayrılmasını bildi. 51 puanla 5.sırada yer 
aldı. 

Federasyon kupasından elenen Belediyes-
por gözünü Türkiye Basketbol Ligi’ne dikerek 
play-off müsabakaları sonrasında üst lige çık-
mayı hedefliyor. 

KEÇİLERDE HEDEF PLAY-OFF
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Türkiye Voleybol Efeler Ligi’ne 
geçen sezonun şampiyonu olarak 
başlayan Afyon Belediyespor Vo-
leybol takımı sezona başlamadan 
adını Afyon Belediye Yüntaş Vo-
leybol olarak değiştirmişti. Lige 
Afyon Belediye Yüntaş Voleybol 
olarak başlayan takım yaptığı ha-
zırlık maçlarında rakipleri tarafın-
dan olumlu eleştirilerle gündeme 
geldi. Efeler Ligi için kurulan Vo-
leybol takımı sezon başında adın-
dan söz ettirmişti. İlk 5 maçında 
Arkas, Halkbank ve Beşiktaş gibi 
takımlarla oynadığı maçlardan 10 
puan alarak lige çok iyi başlamış-
tı. 6. haftada Fenerbahçe’yi evinde 
mağlup eden Afyon Belediye Yün-
taş Voleybol takımı bu maçtan son-
ra Avrupa’da mücadele eder yo-
rumlarıyla yoluna devam ederken 
Ligin en değerli oyuncusu Kervin 
Pinerua’yı kaybetti. Beklenmedik 
vefatıyla takımı ve ülkeyi yasa bo-
ğan Pinerau’nın eksikliği ile Afyon 
Belediye aynı performansa tekrar 
çıkamadı. Play-Out Grubu’nda 
mücadele eden Afyon Belediye 
Yüntaş gruptan çıkan iki takım 
arasında yer aldı.

AFYON BELEDİYE YÜNTAŞSPOR EFELER LİGİNE TUTUNDU
İlk yarıda, hala daha ligin en skorer oyuncusu gözüken Kervin Pinerua’nın vefatının 

ardından düşüşe geçen Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı Play-Out’a kaldı.
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Başkan Çoban; “Voleybol takımımız geçen yıl şam-
piyon oldu. Basketbol ilk yılında direkt bölgesel ligden 
şimdiki birinci lige çıktı. Voleybol üçüncü ligdeydi ilk 
yıl şampiyon oldu, ikinci lige çıktı. İki yıl içerisinde 
de 2. Ligden en üst lige yani Efeler Ligi’ne çıktı. Bu 
sene Afyonkarahisar’da Fenerbahçe’yi, Halkbank’ı, 
Beşiktaş’ı, Galatasaray’ı ağırladık. Basketbol Takımı-
mız geçen yıl play-offa kaldı, bu sene daha iyi bir takım 
kurduk. İnşallah Belediyemiz ve işadamlarımızla birlik-
te basketbol ve voleybol takımlarımıza sahip çıkmalı-
yız” diye konuştu 

“İKİ TAKIMIN BÜTÇESİ 6 MİLYON”
Sadece iki takımın bütçesi 6 milyon lira olduğuna 

dikkat çeken Başkan Burhanettin Çoban: “Bunun 1 
milyon lirasını Afjet’den alıyoruz. Geri kalan 5 milyon 
lirasını Belediye ve Yüntaş imkânlarıyla sağlıyoruz. 
Belediye olarak da bizim bütçesel olarak verebileceği-
miz rakam 1 milyon 200 bin lira. Bir o kadar da Yün-
taş aktarıyor. Geri kalanını ise zekâmızı ve becerimizi 
kullanarak sağlıyoruz. Biraz sponsor gerekiyor.  Afyon-
karahisar, İstanbul, Ankara’da bulunan işadamları hem-
şerilerimizden sponsorluk bekliyoruz.  İşadamlarımızın 
takımlarımıza sahip çıkması gerekiyor” diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI BURHANETTİN ÇOBAN İŞADAMLARINA SESLENDİ:

TAKIMLARIMIZA DESTEK OLMALIYIZ
İlimizi voleybol ve basketbolda temsil eden Belediyespor’un başarılı bir sezon geçirdiğini söyleyen 

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban; işadamlarımıza takımlarımıza sponsor olun çağrısında bulundu.
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Belediye Başkanı Burhanettin Çoban,  
spor camiasını yasa boğan vefattan sonra 
Kervin Pinerua’ya Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesine, takım arkadaşlarına ve spor 
camiasına başsağlığı diledi.

Pinerua’nın takımın en önemli oyun-
cuları arasında yer aldığını belirten Ço-
ban; “Sadece Afyonkarahisar, Türkiye 
Voleybolu ve Venezuella için değil, dünya 
sporu için önemli bir kayıp yaşadığımı-
zı belirtmek istiyorum. Kervin Pinerua, 
Venezuella Voleybol Milli Takımının ve 
Voleybol Efeler Ligi takımlarından Afyon 
Belediye Yüntaş takımının çok önemli ve 
en sürükleyici bir sporcusuydu.  Hayran-
lıkla izlenen, takdir edilen ve beğenilen 
bir sporcuydu. Türkiye voleybol camiası 
ve federasyon yetkilileri de destekleri-
ni bildirerek üzüntülerini dile getirdiler. 
Kervin Pinerua’ya Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesine, takım arkadaşlarına ve spor 
camiasına başsağlığı diliyorum”

SPOR CAMİASI YASTA
Efeler Voleybol Ligi’nde mücadele eden Afyon Belediye Yüntaş’ın Venezuellalı 

oyuncusu Kervin Pinerua’nın ani ölümü tüm spor camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. 
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