
Afyonkarahisar, 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde ili-
mizde yapılacak olan Dünya Motokros Şampi-
yonası ile dünyaya açılıyor. Afyonkarahisar’a 

hizmet etme sevdamızla yaptığımız yatırım ve hizmet-
lerimiz sonucu tamamlanan motokros pistinde Beledi-
ye olarak verdiğimiz büyük destekle düzenlenen Dünya 
Motokros Şampiyonası’yla dünyayı Afyonkarahisar’da 
buluşturmanın mutluluğunu yaşayacağız.

Afyonkarahisar gibi mütevazı bir kentte Türkiye Mo-
tosiklet Federasyonu tarafından organize edilen Dünya 
Motokros Şampiyonası bir şampiyona olmakla birlikte 
hem ülkemiz hem de Afyonkarahisar’ın bilinirliliğini adı-
na bir turizm organizasyonu olacak.

Termal turizm ile sporu birleştirecek Şampiyona sı-
rasında binlerce konuk Afyonkarahisar’a gelecek. Hem 
yarışmaya katılmak hem de yarışmayı izlemek için binler, 
Afyonkarahisar’a akın edecek. Dünya üzerinde takip edi-
len ilk on spor dalı içinde bulunan motokros şampiyonası 
sırasında yapılacak canlı yayınlar aynı anda dünyada 802 
milyon kişi tarafından, toplamda da 1 milyar 400 milyon 
izleyici tarafından izlenecek. Kısaca Şampiyona sayesin-
de Afyonkarahisar, dünya üzerinde yaşayan motokros 
tutkunları tarafından hemen tanınacak. 

Sporu, termal turizm ile bütünleştirerek termal zen-
ginliğinden yararlanmayı planlayan Afyonkarahisar adı-
na dünya üzerinde yapılabilecek en önemli ev sahipliği-
nin haklı gururunu Afyonkarahisar’da yaşayan herkesle 
birlikte taşımaktan büyük bir onur duyuyorum. 

Bu organizasyonda birlikte çalışmaktan onur duydu-
ğum Türkiye Motosiklet Federasyonu’na teşekkür ediyo-
rum. Organizasyon için Afyonkarahisar Belediyesi olarak 
büyük bir maddi desteğin yanı sıra imkânlarımızı da sefer-
ber ediyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu’ndan aldığımız destek ve Valimizin de katkıları ile 
bu organizasyonun üstesinden geleceğimize inanıyorum.

Tahsisi kısa bir süre önce yapılan 630 bin metrekare-
lik bir alanda yapmayı planladığımız Otomobil ve Moto-
siklet Yarışları Pisti için de çalışmalarımız sürüyor. Tesisin 
tamamlanmasıyla inşallah Afyonkarahisar, otomobil ve 
motosiklet yarışları deyince ilk akla gelen il olacak.

Dergimizin bu sayısında Valimiz Mustafa Tutulmaz 
ile arkadaşlarımızın yaptığı röportajda; ilimizin en tepe 
noktasında bulunan Valimizin Afyonkarahisar’a ilişkin ilk 
izlenimlerini, yapılabilecekler ile ilimizin eğitim, kültür 
ve güvenliğine ilişkin önemli konularda verdiği bilgileri 
zevkle okuyacaksınız.

Dünyaya açıldığımız Dünya Motorkros Şampiyonası’na 
ilişkin İstanbul Çırağan Otel ile Spor Kompleksimizde 
yapılan tanıtım toplantılarımız, seri röportajlarımız, Be-
lediyemizin son dönemde yaptığı önemli yatırım ve hiz-
metlerimiz de bu dergimizin diğer konularını oluşturuyor. 
Afyonkarahisar deyince hemen aklımıza gelen Afyon Lo-
kumu da bu sayımızda Gıda Teknikeri Hilal Uğurlu’nun 
yazısı ile bir kez daha tanıtılıyor.

Keyifle okuyacağınız dergimizi sizlere takdim edi-
yorum. Dergimizin yayımlanmasında emeği geçen tüm 
çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2018 Yılının 
ilk günlerinde sizlere Allah’tan sağlık, mutluluk ve başarı 
temenni ederken selam ve saygılarımı sunuyorum. 

Dünyaya açılıyoruz
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AfyonkArAhisAr VAlisi MustAfA tutulMAz;

HEDEfİmİz AfyoNKARAHİsAR’ı

MARKA ŞEHİR YAPMAK
 Röportaj: E. Emel SARLIK-Şükrü ÇUBUK

– Göreve başladığınızda karşılaştığınız ilk sorun neydi?

– Göreve başladığımda ilimiz açısından gözlemlediğim 
ilk sorun tanıtım sorunu oldu. Bu kadar çok değeri içeri-
sinde barındıran ilimizin yeterince tanınmadığı kanaatine 
vardım. Bunu her fırsatta ve her ortamda belirttim. Hemen 
bu hususta çalışmalara başladım. İlimiz son yıllardaki ge-
rek termal turizmi, gerekse yol üzerindeki trafiği dolayı-
sıyla ülkemiz açısından konuma gelmiştir. Afyonkarahisar 
gerek yolların kesiştiği yer olması, gerek doğal kaynakla-
rının zenginliği ve zaferin kazanıldığı topraklar olması ha-
sebiyle potansiyeli yüksektir. Afyonkarahisar termalin baş-
kenti, sahip olduğu yatak kapasitesi ile farklı bölgelerde 
farklı özellikleri olan termal sularıyla ve bu termalin farklı 
şekillerde kullanılmasıyla bu unvanı hak ediyor. Bu değer-
leri geleceğe taşıyabilmek ve bu değerlerden hem bölge 
insanımızı hem de ülkemizi daha iyi faydalandırabilme-
miz adına farklı çalışmaların yapılması gerekiyor. Termal 

tesislerimizin kapasitesinin tamamen doldurulması hatta 
artırılması iyi tanıtım yapılmasıyla mümkün olacaktır. Tanı-
tımı profesyonelce yapacağız. Öncelikle yatırımcılarımızın 
bu konuda gayretli olmalarını, istekli olmalarını kendileri-
ne tavsiye ediyoruz. Bundan sonraki sürece yönelik neler 
yapabileceğimiz ile ilgili çalışmalar yaparken bir taraftan 
da tanıtım faaliyetlerimizi artırmamız gerekiyor. İl düzeyin-
de yaptığımız toplantılarda gördüğümüz en büyük talebin 
havayolu ulaşımının daha aktif hale getirilmesi yönünde 
olduğudur. İlimiz karayolu ulaşımı açısından çok mükem-
mel bir konumdadır. Dolayısıyla karayolu ulaşımında bir 
sıkıntımız yoktur. Demiryolu ulaşımı da kısa süre sonra 
inşallah hızlı trenle önemli bir oranda giderilmiş olacaktır. 
Ancak havayolu ulaşımı yurt dışından gelenler için önemli 
bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili de çalış-
malarımız devam ediyor. İnşallah bu konuda da verimli bir 
sonuç alırız.4

20
18

 SA
YI 

75

Yaklaşık 6 ay önce Afyonkarahisar Valiliğine atanan, Vali Mustafa 
Tutulmaz ile görevi, özel yaşamı ve Afyonkarahisar üzerine söyleştik. 

Uzunca söyleşimize dergimizin ilk bölümünde yer veriyoruz.



Vali Mustafa Tutulmaz kimdir? 
Mustafa Tutulmaz, 1965 yılında Antalya’nın Korkuteli ilçesinde doğdu. 

İlköğrenimini Korkuteli’nde orta ve lise öğrenimini Burdur’da tamamladı. 
1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi 
Bölümü’nden mezun oldu. 1988 yılında Antalya kaymakam adayı olarak 
göreve başladı. 1989-1990 yılları arasında 1 yıl süre ile İçişleri Bakan-
lığı görevlendirmesiyle İngilizce dil öğrenimi ve mesleki çalışmalarını 
İngiltere’de yaptı. 

ısparta ili Gelendost ilçesi Kaymakam Vekilliği, 1991-1992 yılları arası 
Eskişehir ili Mihalgazi Kaymakamlığı, 1993-1995 yılları arası Ardahan ili 
Göle Kaymakamlığı, 1995-1998 yılları arası Erzincan ili Tercan Kayma-
kamlığı, 1998-2001 yılları arası Kastamonu Vali Yardımcılığı, 2001-2002 
yılları arası Ordu ili Perşembe Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2000-2001 yıllarında İngiltere Exeter Üniversitesi, Kamu Yönetimi 
Bölümünde yüksek lisans yaptı. 2002-2006 yılları arasında Sivil Sa-
vunma Genel Müdürlüğünde ve nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, 2006-2011 yılları arası nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, 2011-2012 yıllarında 
İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görevinde bulundu. 2013-
2014 yılları arası TBMM’ne bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği 
Kurumu’nda Kurucu Genel Sekreter olarak görev yaptı. Genel 
müdür yardımcılığı görevini yürütürken 2006-2009 yılları ara-
sı Polis Akademisinde Vatandaşlık Hukuku derslerine öğretim 
elemanı olarak girdi.

21 Mayıs 2014 tarihinden – 2017 yılına kadar Siirt Valili-
ği yapan Vali Mustafa Tutulmaz, 13 Haziran 2017 tarihinde 
Afyonkarahisar Valiliği görevine atandı. 04 Temmuz 2017 
tarihinde Afyonkarahisar Valisi olarak görevine başladı.

– Afyonkarahisar’a atandığınızda ne hissettiniz ve önce-
sinde Afyon’la ilgili bilginiz var mıydı? 

– Atama kararını öğrenmemin ardından, memleketim 
olan Antalya’ya yakın olması nedeniyle tabi ki se-
vindim. Afyonkarahisar ili hakkında, çeşitli tarihlerde 
bölge illerinde kaymakam ve idareci olarak görev yap-
mam, ayrıca ilimizin geçiş yollarının kavşak noktası ne-
deniyle bilgim vardı. 

– Gelmeden önce nasıl bir Afyon hayal ettiniz? Buna karşı-
lık geldiğinizde nasıl buldunuz?

– Kesinlikle beklentimin üstünde bir Afyonkarahisar bul-
duğumu ifade etmek istiyorum. 

– Sizce Afyonkarahisar sahip olduğu değerlere istinaden 
(termal, gıda, mermer, tarih vb.) bugün çevremizdeki 
diğer illere kıyasla hak ettiği konumda mı?

– İlimiz bölge illere ve sahip olduğu değerlere istinaden 
hak ettiği konumda değildir. Biz, Afyonkarahisar’ı ilk 
önce ülkemizde daha sonra dünyada marka şehirler-
den biri haline getirmeliyiz.

5
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– Kurum müdürlerinin performanslarını nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

– Halkımıza ve vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz 
hizmetlerin ideal olan seviyeye çıkartılması için, kurum 
müdürlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte performansları 
maksimum düzeye çıkarmak için gayret sarf ediyoruz. 

– Başarıyı yakalamak için görevlendirme süresi sizce ne 
kadar olmalı?

– Başarıyı yakalamanın en önemli etkenlerinden biri de 
istikrardır. Her hizmet sektörü için istikrar süresi farklı 
olabilmektedir. 

– İlimiz siyasetçileriyle ilişkilerinizi değerlendirebilir 
misiniz? Afyon’un sorunlarını siyasilerle birlikte ortak bir 
paydada çözebildiğinizi düşünüyor musunuz?

– Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU’nun liderli-
ğinde tüm milletvekillerimizle birlikte Afyon’umuzun 
sorunlarını çözmek, Afyon’u daha iyi yaşanılabilir bir 
kent haline getirmek için büyük bir çaba içerisinde ol-
duğumuzu ifade etmek isterim.

– Halkla olan ikili ilişkilerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Ulaşılabilir bir Vali olduğunuzu düşünüyor musunuz?

– Halkımızın içinden gelen biri olarak, onlarla iç içe ol-
mak, onların sorunlarını dinlemek, çözüme kavuştur-
mak, birlikte sevinip, birlikte üzülmek en önem ver-
diğim hususlardan birisidir. Onun için yıllardan beri 
kamu hizmetinde görev yapmama rağmen telefon 
numaramı hiç değiştirmedim ve herkese vermekten 

hiç çekinmem. Afyonkarahisar’da görev 
başladıktan hemen sonra da her fırsat ve 
her ortamda telefon numaramı isteyen 
herkese verdim.

Bunun için vatandaşlarımız da dâhil ol-
mak üzere herkes bana 24 saat ulaşa-
bilmektedir. Vatandaşlarımızın sorunla-
rının doğru ve zamanında çözülebilmesi 
için tabii ki belirli bir plan ve program 
dâhilinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.  

– Afyonkarahisar’ın tanıtı-
mının yeterince yapıldığını düşünüyor 

musunuz? Başka neler yapılabilir?
– Daha önce tanıtıma yönelik yürütülen çalış-

malara haksızlık etmemek gerekir. Ancak bu 
dönemde ilimizi daha iyi nasıl tanıtabiliriz 

sorusuna cevap aramaya çalıştığımızı 
bildirmek isterim.
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okullarımızda yaygın-
laştırılması,
Okuma alışkanlığının 
kazandırılması, kitap 
fuarlarının düzenlen-
mesi,
Taşımalı eğitimde yo-
ğunluğun azaltılması,
gayreti içerisinde oldu-
ğumuzu belirtmek iste-
rim.
– Adrese dayalı eğitim 
sistemine göre, aile-
lerin çocuklarını ma-
hallesindeki bir okula 
göndermesi gerekiyor. 
Ancak ilimizde ‘çocu-

ğum daha iyi okulda okusun’ düşüncesiyle ikametgâh 
değişiklikleri yapılarak farklı okullar tercih ediliyor. Bu 
durumda devreye okul servisleri giriyor ve özellik sa-
bah-akşam trafiğin yoğunluğu daha da artıyor. Bu ko-
nuda bir çalışmanız var mı?

– Adrese dayalı kayıt sistemine göre eğitim yapılması-
na rağmen hemen hemen tüm illerde olduğu gibi bi-
zim ilimizde de başarılı olarak algılanan okullarımıza 
yığılmalar olmaktadır. Bu da okul servislerimizin ve 
trafik yoğunluğunun artmasına neden olmaktadır. 
Bu hususta;

Her yıl en iyi okul eve en yakın okul ilkesinden hareket-
le hem velilerimize hem de okul yöneticilerimize kayıt 
sistemine dikkat edilmesi hususunda uyarılar ve yön-
lendirmelerde bulunuyoruz.

Özellikle başarı durumu zayıf algısı olan okullarda koçluk 
sistemini yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.

Bakanlığın getirmiş olduğu liselere geçişteki yeni uygu-
lama sistemiyle bu sorunun asgari seviyeye ineceğini 

düşünüyoruz. Bununla birlikte servis-
lerin yoğun bir şekilde dene-

tim ve kontrollerini yap-
maya çalışıyoruz.

– İl merkezinde hiç 
Vali izlenimi vermeden 

yalnız başınıza gezdiniz 
mi?

– Hafta içi mesai günleri 
nedeniyle yalnız başına gezemiyo-

rum. Ancak özellikle hafta sonlarında bu tür geziler 
yapmaktayım. Ayrıca hava şartlarının müsait olduğu 
günlerde işyerine farklı yollardan yürüyerek gidip gel-
mekteyim.

– Afyon eğitim sıralamasında nasıl? Sizce başarılı mı? 
Başarıyı artırmak için neler yapılmalıdır? 

– Bakanlığımız ve YÖK tarafından son dört yıldır  iller bazın-
da eğitimde başarı sırası verilmemektedir. Ancak il olarak 
bizim kendi yaptığımız değerlendirmeler neticesinde;

1-Her yıl bir önceki yıla göre başta Merkez ilçemiz olmak 
üzere il geneli puan ortalamamız artış göstermektedir.

2-Ortaokuldan liselere geçişte kısmen Türkiye ortalama-
sının üzerindedir.

3-Liselerden üniversiteye geçişte YGS’de akademik lise-
ler Türkiye ortalaması üzerindedir. Ancak meslek lise-
lerini dâhil ettiğimizde Türkiye ortalamasına yakın bir 
durumdadır.

4-Üniversiteye yerleşme sınavı olan LYS de ise Türkiye orta-
lamasının bir hayli üzerinde bir başarımız söz konusudur.

5-Ancak bu başarıyı biz yeterli görmüyoruz. Henüz he-
deflediğimiz noktada olmadığımızı düşünüyoruz.

6-Yukarıda ifade ettiğimiz akademik başarı dışında, sos-
yal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlerde Milli Eği-
tim Bakanlığının aktarmış olduğu veriler doğrultusunda 
başarılı olduğumuzu görüyoruz. Gerek 
TÜBİTAK projelerinde, gerek Ba-
kanlığın düzenlemiş oldu-
ğu projelerde ve Ulusal 
Ajansın düzenlediği AB 
projelerinde başarımızın 
çok iyi olduğunu ifade 
edebiliriz.

7-Akademik başarının artırılma-
sında;

Destekleme ve yetiştirme kurslarımıza katılımın artırılması,
veli ve aile eğitimlerinin verilmesi,
Başarılı okullarımızda uygulanan koçluk sisteminin tüm 

– 6 Aylık tecrübenize bakarak, 
Afyon’da en çok önem verdiğiniz konu nedir?

– Afyon ilini daha iyi yaşanılabilir kent haline getirmek, 
ilimizin mevcut potansiyel değerlerini en doğru şekilde tanıt-

mak, ildeki yaşayan halkımızın yaşam kalitesini yükseltil-
mesi için gayret göstermektir.
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– Afyonkarahisar’da 6 aylık görev sürenizi geride bıraktı-
nız. Afyonkarahisar halkını tanımlayabilir misiniz?

– Halkımız soğuğu ile meşhur Afyon’un sıcak insan-
ları. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş mücadelesinin 
temellerinin atıldığı bu topraklarda yaşayan-
ların torunları olarak, vatan toprağı, şanlı 
bayrağı ve diğer kutsalları için canını 
feda etmeye her zaman hazır olan 
Anadolu’nun vefakâr insanları diye-
rek tanımlayabiliriz. 

– Yerli otomobil çalışmaları başladı, 
şu anda birçok şehrin siyasileri 
ve ileri gelenleri fabrikanın 
kendi şehirlerine kurulması için 
kamuoyu oluşturuyor. Sizin bu 
konuda bir girişiminiz var mı?

– Sayın Bakanımız Prof. Dr. 
Veysel EROĞLU öncülüğün-
de diğer milletvekillerimiz, 
bürokratlarımız, sanayici ve 
işadamlarımızla birlikte yer ve 
arsa tahsisi yapılmış, hazırla-
nan dosya Sayın Cumhurbaşka-
nımız ve Sayın Başbakanımızın 
bilgisi dâhilinde ilgili Bakanlığa 
ve üretici babayiğitlere teslim edil-
miştir.

– Afyonkarahisar’da kurumların yaptığı sosyal projeler 
sizce yeterli mi?

– Sosyal Devlet ilkesiyle insanlarımızın yaşam kalitesini 
yükseltmek için gerçekleştirilen projeler hiç-

bir zaman yeterli değildir. Vatandaşla-
rımız her zaman daha iyisine layık 

olduğu için biz de sosyal pro-
jelerimiz nasıl arttırılabilir, 

onun çabası içerisindeyiz.

– Afyonkarahisar Beledi-
yesi ile birlikte yürüttü-
ğünüz sokak sağlıklaş-
tırma çalışmaları ne 

aşamada? 

– Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yatırım 
ve İşletmeler Genel 
Müdür lüğü ’nün , 
2015 yılı bütçesin-
den İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürlüğü’ne 

ödenek gönderilmiş 
olup, Valiliğimizce 

28.02.2017 tarihin-
de işin ihalesi yapılmış, 

16.03.2017 tarihinde yük-
lenici firmaya yer teslimi ya-

pılmıştır. Restorasyon çalışmala-
rı proje kapsamında 3 aks üzerinde 

toplam 41 adet imar adası içerisinde ya-
pılacaktır. 185 adet imar parseli içerisin-
de bulunan yaklaşık 180 adet tescilli ve 
tescilsiz yapılarda basit onarım türünde 
restorasyon çalışmaları başlamıştır. Bu 
yılsonuna 2017 yılı sonuna kadar 49 
evin restorasyonunun bitirilmesi hedef-
lenmektedir. Çalışmalar 2019 yılsonuna 

kadar devam edecektir.

 

Sokak 
sağlıklaştırma 

tamamlandığında, bölgedeki 
tarihi sokakların turizme 

kazandırılması için yapılacaklar 
nelerdir?

– Kentsel sit içerisinde Afyonkarahisar 
Belediyesi ile işbirliği içerisinde bir sokak 

tespit ederek bu sokağı “Afyon Kültür Sokağı” 
olarak turizme kazandırmayı düşünüyoruz. Bu 
kültür sokağında Afyonkarahisar’daki keçeci-
ler, ebru ve hat sanatçıları, küçük sanat gale-
rileri, halı, kilim ve her türlü hediyelik eşya 
satan dükkânlar, iğne oyası yapan kadınlar, 

vb. ürünlerini sergileyip satış imkânı bu-
lacaklar. İlimize gelen ziyaretçi sayısı 
artarken ilimizin tanıtımına katkıda 

bulunmuş olacağız.
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uluslararası düzeyde bilinen 6 adet 5 yıldızlı termal 
otelimiz bulunmaktadır. Yine Sandıklı-Hüdai Kaplı-
casında da Bakanlığımızdan turizm işletme belgeli 3 
adet 5 yıldızlı otelimiz mevcuttur. Ömer-Gecek Termal 
Turizm Merkezi’ndeki oteller, Afyonkarahisar ilindeki 
toplam yatak kapasitesinin %35’ini kapsar duruma 
gelmiştir. Bu otellerin neredeyse tamamı ulusal ve 
uluslararası düzeyde isim yapmış ve yıl boyu belirli 
bir doluluk oranının altına inmeyen oteller konumuna 
gelmiştir. Söz konusu oteller, sadece termal turizm de-
ğil, aynı zamanda kongre, sempozyum ve toplantıların 
düzenlendiği önemli merkezler haline gelmişlerdir. Bu 
durum, Afyonkarahisar’daki termal turizmin tanıtımına 
ve doğal olarak gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Kül-
tür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırım belgesi alan 
ve gelecek dönemlerde inşa edilecek otellerin büyük 
bölümü de bu termal saha üzerindedir.

Sandıklı-Hüdai Kaplıcası; Antalya’yı İstanbul ve Ankara 
gibi büyük şehirlere bağlayan karayolunun üzerinde-
dir. Hem bu özelliği hem de çamur banyolarının varlığı 
kaplıcanın son yıllarda hızlı gelişimine katkı sağlamıştır. 
Hüdai Kaplıcasında çok sayıda özel işletme belgeli te-
sis de bulunmaktadır. Butik Otel-Ev işletmesi özelliğine 

– Afyonkarahisar bir termal kenti. Sizce mevcut termal 
oteller “sayı ve nitelik” olarak yeterli mi? Termal otel 
sahipleri ya da yöneticilerinin size aktardığı sorun ve 
talepler genel olarak nelerdir?

– Sağlık turizmi yönünden oldukça şanslı olan ilimizde 4 
tane termal merkez bulunmakta olup, bunların tümü 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Turizm Merke-
zi” olarak ilan edilmiştir. Bu alanların turizm merkezi 
ilan edilmesi ile birlikte, il içerisinden ve il dışından böl-
geye olan yatırımlar artmış ve termal turizm ile birlikte 
kültürel turizm planlamaları da yapılmaya başlanmış-
tır. İlimizde termal turizmin gelişiminde dikkat çeken 
önemli unsurlardan biri de termal konaklama tesislerin 
niteliğidir. Ömer Kaplıcası, Sandıklı-Hüdai Kaplıcası, 
Bolvadin-Heybeli ve Gazlıgöl Kaplıcası yıl boyu hizmet 
vermekle birlikte kış döneminde özellikle okulların dö-
nem tatiline girdiği Ocak ve Şubat aylarında oldukça 
yoğun olmaktadır.

2000’li yılların başlarında termal tesislerin büyük çoğun-
luğu yerel düzeyde hizmet veren, yeme-içme, eğlenme 
ve alışveriş gibi hizmetlerden yoksun işletmelerden 
oluşuyordu. Son yıllarda ardı ardına yapılan yatırım-
larla günümüzde Ömer Kaplıcası yakınında ulusal ve 

–
AFJET çalışmaları 

hakkında bilgi verebilir 
misiniz? İleride AFJET ile ısınma 
alanını genişletmeyi düşünüyor 

musunuz?
–Jeotermal kaynak yenilenebilir enerji kay-

nağı olmakla birlikte uygun reenjeksiyon şart-
ları sağlandığında ve rezervuarın kendini yenile-

mesiyle sonsuz bir enerji kaynağıdır. Bunu yaparken 
üretim ve reenjeksiyon dengesini çok iyi analiz 

etmek ve buna göre projeler yapmak gerekmektedir. 
Bundan dolayı Afjet, 2010 yılında yaptığı projeye uy-

gun olarak şuan itibariyle konut ısıtmasında 24.900 KE 
(Konut Eşdeğer) bölgesel ısıtmaya ulaşmasının yanın-

da yaklaşık 7.000 yatak kapasitesine sahip termal 
otellerin ısıtma ve kullanım suyunu sağlamaktadır. 
Buna ilave olarak; 300 dönüm sera ısıtması ve atıl 

enerjiden de 3,2 MWh elektrik üretimi yapmak-
tadır. Sahanın yenilenebilir ve sürdürülebilir-

liği açısından önümüzdeki 3 yıl içerisinde 
saha gözlem ve testleri tamamlanana 

kadar ilave yatırım ve gelişim 
düşünülmemektedir.
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sahip olan bu tesislerde termal sular bulunmaktadır. 
Bu durum Hüdai Kaplıcasında konaklama açısından 
çok sayıda alternatifin bulunmasına neden olmuştur.

Gazlıgöl Kaplıcasında ilimizdeki diğer kaplıcalardan farklı 
olarak devre mülk-devre tatil şeklindeki işletmeler son 
yıllarda oldukça artmıştır. Siteler şeklinde çok sayıda 
ikincil konutun bulunduğu Gazlıgöl Kaplıcasında yeni 
kurulan siteler, kendi kaynak sularını kendileri çıkar-
maktadır. Bunun yanı sıra Gazlıgöl Kaplıcasında çok 
sayıda apart otel de yapılmıştır. Yani 10 yıl içerisinde 
yaklaşık 4 kat artış yaşanmıştır. Söz konusu artışta en 
büyük pay, devre mülk işletmelerine aittir. Kaplıcadaki 
devre mülk sahiplerinin yaklaşık %70’i Afyonkarahisar 
ili dışındandır. Bu da kaplıcanın yurt çapında iyi tanıtıl-
dığı ve pazarlandığını göstermektedir. Gazlıgöl Kaplıca-
sında Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konakla-
ma tesisi mevcut değildir. 

Bolvadin-Heybeli Kaplıcaları da son yıllarda değişim 
göstermekle birlikte diğer termal sahalarla karşılaştı-
rıldığında değişim ve gelişim daha yavaştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığımız ilimizde bulunan 4 böl-
geyi turizm merkezi ilan ederek, arazi tahsisi ve vergi 
indirimi konusunda destekleyerek, turizm yatırımları-
nı artırmıştır ve artmaya devam etmektedir. 

Yüzyıllardır şifa kaynağı olan termal sularımız son 
yıllarda yapılan büyük yatırımlarla hem konaklama ve 
tatil, hem de sağlık açısından oldukça büyük tesislere 
kavuşmuştur. Afyonkarahisar’da son 10 yılda göz ardı 
edilemeyecek bir yatırım almıştır. Şu an için ilimizde 9 
adet 5 yıldızlı otel bulunmakta ve yapımı devam eden 
otellerle bu sayı daha da aratacaktır. 

Termal otel sahipleri ya da yöneticilerinin aktardığı sorun 
ve talepler genel olarak şunlardır:

*Zafer Havalimanı’ndaki uçak seferlerinin otellerde ko-
naklayan misafirlerin giriş ve çıkış saatleri göz önünde 
bulundurularak uygun saatlere çekilmesi veya ek se-
fer konulması,

*Afyonkarahisar’ın yerli turist için destinasyon olduğu 
ancak yabancı turist çekme konusunda, ilimize Zafer 
Havalimanı’ndan uluslararası charter ek uçak seferleri 
konulması veya sefer saatlerinde değişiklik yapılması 
gerekliliği, 

*Termal otellerde nitelikli personel çalıştırılması, mevcut 
çalışanların da hizmet içi eğitim almasının işin kalitesi 
ve verimliliği açısından faydalı olacağı,

*Afyon’da Valilik, Belediye, Ticaret Odaları, Turizm bir-
liklerinin bulunduğu bir birlik oluşturulması ve tanıtım 
olayının profesyonel ellerle yapılması gerekliliği,
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– Örneğin termal otellerin, özellikle yabancı dil bilen 
kalifiye eleman sıkıntısı çektiği yönünde zaman 
zaman haberler yapılıyor. Bu konunun çözümü için bir 
çalışmanız olacak mı?

– Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Mü-
dürlüğü tarafından Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda ilimizde faaliyet 
gösteren konaklama ve yeme-içme işletmelerinde çalı-
şan personele yönelik olarak Mayıs, Haziran, Eylül 2017 
dönemlerinde düzenlenen “İşbaşı Eğitim Kursları” ile 
“Kişisel Gelişim Semineri” tamamlanmış bulunmaktadır. 
Söz konusu eğitimlerde ön büro, kat hizmetleri, yiye-
cek ve içecek servisi, yiyecek üretimi, yöneticileri eğitici 
olarak yetiştirme kursu 971 sektör çalışanına eğitim ve 
belgelendirme hizmeti sunulmuştur.

Konaklama tesislerinde yabancı dil bilen personelin 
sayısını yükseltmek için Afyon Kocatepe 
Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Mü-
dürlüğü işbirliği içerisinde kurslar 
düzenlenmesi için çalışma yapıl-
maktadır.  

– 2014 yılında dönemin Valisi 
İrfan Balkanlıoğlu’nun 
girişimleriyle termal suyun 
ekonomik kullanılması 
amacıyla Termal Su Birliği 
kurulmuştu, bu birliğin şu 
anki çalışmalarıyla ilgili 
bilgi verebilir misiniz? 
Afyonkarahisar’ın 
termal su rezervleri ne 
durumda? 

– Ülkemizde ilk defa 
Ömer-Gecek ve Yayla-
bağı-Gazlıgöl havza-
sında termal su birliği 
kurulmuştur. Ömer-Ge-
cek Havzası tek elden 
su dağıtımı projesin-
den önce her otel ve 
tesis yaklaşık 30’un üze-
rinde kuyu çalıştırıp, yak-
laşık 1000 -1200 ton/saat 
su kullanırken şuan 400-
600 ton/saat su kullanımı 
ile bütün termal tesislerimize 
çok uygun fiyata jeotermal su 
sağlanmaktadır. Bunun % 95 re-
enjekte edilerek havza korunmakta 
ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. 

Yaklaşık 7.000 yatak kapasitesine sahip termal otelle-
rin jeotermal ısıtma ve kullanım suyu sağlanmaktadır.

Aynı sistem; tek elden su dağıtımı Gazlıgöl-Yaylabağı 
Havzası’nda uygulanmaya 2013 yılından itibaren başlan-
mıştır. Havzada, tesislerin yaklaşık %75‘i bu jeotermal bir-
liğe üye olmuşlardır. Bölgede 52’ye yakın kuyu çalışırken 
şuan 6 kuyu ile bütün tesislerin ihtiyacı karşılanmakta ve 
çekilen suyun %50’si reenjekte edilmektedir.

Şehrimiz Ömer-Gecek Havzası’nda şuan yaklaşık 1800-
2000 ton jeotermal su çekilmekte ve bunun sonucun-
da 24.900 KE bölgesel ısıtma, 300 dönüm sera, 7000 

yatak kapasitesine sahip otellerin su ihtiyacı karşı-
lanmaktadır. Atık enerjiden 3.2 MWh elektrik üretimi 
yapılmaktadır. Bu havzada 8 gözlem kuyusu ile kuyu 

seviye ve sıcaklıkları kontrol edilmektedir. Havza-
da 1.950 ton/saat su reenjekte edildiği 

için havza soğumasına karşı dikkatli 
olunmalı ve bu havza en az 3 yıl 

gözlemlenerek buna göre yeni 
yatırımlar yapılmalıdır.

Gazlıgöl Yaylabağı 
Havzası’nda termal birlik 

kurulana kadar, jeoter-
mal kaynak hoyratça 
kullanıldığı için kuyu 
seviyeleri hızla düş-

müştür. Şuanda 
kuyular 100-150 m 

seviyelerde çalış-
maktadır. Mevcut 

tesislerin ihtiyaçları 
karşılanmadan 
yeni yatırımlar 
havzaya zarar 

verecektir. Bu hav-
zada devre mülk 
sistemi rehabilite 

edilmeli ve jeoter-
mal kaynağın ta-

sarruflu kullanılması 
sağlanmalıdır. Şuan 

Gazlıgöl’de 7.500 
yatak, Yaylabağı’nda 

11.000 civarında yatak 
sayısı olan tesislere güven-
le su sağlanmaktadır. Fakat 
yeni yatırımlar için dikkatli 

davranmamız gerekmektedir. 

–Şu anda ilimizde 
kaç tane jeotermal sera var? 

Mevcut sayının arttırılması için 
girişimleriniz var mı? Seracılığa bakış 

açınız nedir?
– İlimizde şuan 22 tane jeotermal seramız 

bulunmaktadır. 884.000 metrekare jeotermal 
seranın 33. 000 metrekaresi topraklı, 873.000 

metrekaresinde topraksız tarım yapılmaktadır. Topraklı 
seraların 22.000 metrekaresinde meyve fidanı yetişti-
rilmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak 

sıfırdan kurulacak jeotermal teknolojik seralara 2.000.000 
liranın yarısı, mevcut ısıtmasız seraların jeotermal ısıtmaya 
çevrilmesi halinde 1.500.000 liranın yarısı hibe olarak veril-

mektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce verilecek 
olan bu desteklemeler için eğitim çalışmaları ve bilgilendirmeler 

yapılmaktadır. Ayrıca mevcut seralara bombus (60 TL/da), iyi 
tarım (150 TL/da), biyolojik ve biyoteknik mücadele yapan sera-

lara (460 TL/da) desteklemeler verilmektedir. 

Yatırımcılara arazi konusunda İl Müdürlüğü olarak Mera tahsis 
amacı değişikliğinde yardımcı olunmaktadır.

İlimizdeki jeotermal teknolojik seraların yapılan ve yapıla-
cak olan yeni seralarla alanı 1.000.000 metrekareyi çok 
yakın zamanda geçeceği tahmin edilmektedir. İlimizdeki 

teknolojik jeotermal seralardan metrekareden 55-60 
kg domates alınmaktadır. Antalya’da metrekareden 

alınan domates 30-35 kg/da‘dır. Bundan dolayı 
Antalya ve diğer illerde seracılık yapan birçok 

üretici ve firmalar ilimizde jeotermal sera 
yapmak için sıcak suyun olduğu böl-

gelerden arazi almak için çalış-
malara başlamışlardır.
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–  Frig Vadisi’nin tanıtımına yönelik ne gibi çalışmalar yapıyor-
sunuz? 

– 2010 yılında Birliğimiz kurulduğunda daha önceden Kültür 
ve Turizm Bakanlığının bölgemiz hakkındaki kararları ve 
yerel aktörlerin düşünceleri ile Frig Vadileri için bir imaj 
düşünülmüştür. Belirlenen Frig Vadileri Destinasyonu imajı 
doğrultusunda çalışmalar planlanmış ve uygulamaya ko-
nulmuştur.

2023 Türkiye Turizm stratejisinde dokuz tematik turizm 
gelişim bölgesi belirlenmiştir. Bunlardan bir tanesi;

ı. FRİGYA Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi: Eskişe-
hir, Afyon, Kütahya ve Uşak illerini kapsayan bölgede kültür, 
tabiat ve termal turizme dayalı olarak turizmin geliştirilmesi 
hedeflenmektedir.

Frig Vadilerinin bir destinasyon olarak imajını oluşturma 
çalışmalarında bölgenin 

1. Çekiciliği
2. Ulaşılabilirliği
3. Tesisleri
4. Paket Turları
5. Etkinlikleri
6. Destekleyici faaliyetlerine kadar belirli bir metodoloji 

ile faaliyetler yürütülmüştür. 
FRİG YOLU ÇALIŞMASI

Ülkemizdeki tematik kültür yollarından biri olan Frig 
Yolu, yaklaşık 3000 yıl önce, günümüzde Ankara, Afyonka-
rahisar, Eskişehir ve Kütahya il sınırlarının kapsadığı bölgede 
parlak bir medeniyet kurmuş olan Friglerin izlerini sürer. Frig 
Yolu, gönüllü bir ekip tarafından Birliğimizin destekleri ile 5 
yıllık bir çalışmanın ardından bölgede var olan patika, antik 
ve orman içi yolların birleştirilmesiyle 2013 yılında hayata 
geçirilmiştir.

TANITIM ÇALIŞMALARI

Tanıtım çalışmalarına büyük önem verilmiş bölgenin hem 
basılı hem de dijital ortamda hazırlanan tanıtım materyalleri 
her ortamda kullanılmıştır.

Tanıtım filmi hazırlanmıştır. 
Sanal tur hazırlanmıştır. (Hazırlanan çalışma 50 bin adet 

çoğaltılarak ATLAS dergisi ekinde dağıtılmıştır.)
Bölgenin tanıtım broşürleri hazırlanmıştır
İllüstrasyon harita çalışması yapılmıştır.
Frig Vadisi’nde her yıl düzenli olarak ultra maraton ve 

dağ bisiklet yarışması yapılmaktadır.
3 kez Fotoğraf Yarışması düzenlenmiştir.
2010 yılından bu yana yurtiçinde 5, yurtdışında 3 kez 

(Almanya, Hollanda, İran) turizm fuarlarına katılım sağlan-
mıştır.

Rehber ve hikâye kitapları hazırlanmıştır.
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lı-Afyonkarahisar kesiminde 
% 60, Afyonkarahisar - Banaz 
kesiminde % 20 ilerleme kay-
dedilmiş olup çalışmalar tüm 
hızıyla devam etmektedir. Po-
latlı-Uşak arası YHT Üstyapı-
Elektromekanik işlerin ihalesi 
yapılmış olup; 2018 yılı içe-
risinde üstyapı çalışmalarına 
başlanılarak 2019/Ekim’de 
Polatlı-Uşak arasındaki altya-
pı, üstyapı ve elektromekanik 
işler tamamlanarak hattın 
işletmeye alınması hedeflen-
mektedir. Hızlı tren hattının 

açılmasıyla birlikte; Ankara - Afyonkarahisar yaklaşık 1 
saat 30 dakikaya, Afyonkarahisar - İzmir yaklaşık 2 saat 
ve Ankara - İzmir ise 3 saat 30 dakikalık seyahat süresiyle 
büyük kolaylık sağlayacaktır.

– Devletin vatandaşa uzanan şefkat eli olan Valilik Sos-
yal Yardımlaşma Vakfı’nın çalışmalarını kısaca anlatabilir 
misiniz? Vatandaşlara Vakıf kanalıyla ne gibi yardımlar ya-
pılıyor?

– Sosyal Devlet anlayışı T.C. Anayasa’nın “Türkiye 
Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti-
dir.” hükmü gereğince yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun amacın-
da yer alan yoksullukla mücadele, kaynakların etkin bir 
biçimde kullanılması, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan 
yoksun nüfusun en yoksul diliminde yer alan vatandaş-
larımıza doğruluk, eşitlik ve objektiflik kriterlerine bağlı 
kalarak  sosyal yardımlarla desteklenmesidir. 

Başvuruya müteakiben yapılan inceleme sonucunda 
Vakfımız Başkanlığında toplanan Vakıf Mütevelli Heye-
tince, mevcut talepler mevzuat çerçevesinde değerlendi-
rilmektedir. Verilen kararla yakacak, nakdi, gıda, eğitim, 
sağlık, afet, ev yapım ve ev onarım yardımlarından fayda-
landırılmaları sağlanmaktadır. Ayrıca eşi vefat eden kadın 
aylık, öksüz ve yetim aylığı, muhtaç asker aylığı, muhtaç 
asker çocuğu yardımı, engelli aylığı, yaşlılık aylığı, şartlı 
eğitim yardımı ve şartlı sağlık yardımı mevzuat çerçeve-
sinde değerlendirilerek yapılmaktadır. Sosyal güvencesi 
olmayan vatandaşlarımızın da genel sağlık sigortası kap-
samında gelir tespiti Vakfımız tarafından yapılmaktadır. 

Bu kapsamda; yardım talepleri ve genel sağlık sigor-
tası gelir tespiti ile müracaatlarının ikâmet kaydının bu-
lunduğu il ve ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıfları’na yapılması gerekmektedir.

– Halk toplantılarında size ulaşan sorun ya da taleple-
rin başında ne geliyor? En çok şikâyet edilen konu nedir? 
Talepler çözüme kavuşturuluyor mu?

– Valiliğimizce her ay düzenli olarak gerçekleştirilen 
halk toplantılarında katılan vatandaşlarımızın taleplerini 
titizlikle dinliyoruz. Toplantıda en fazla talepte bulunulan 
konuların ilgili müdürleri de bizimle beraber olmaktadır. 
Makul talepleri anında değerlendirmek amacıyla top-
lantıda hazır bulunan kurum müdürleri devreye giriyor, 
toplantıda bulunmayan kurumları ilgilendiren bir konu 
olursa anında telefonla iletişim sağlanarak sorunun çö-
zümü yoluna gidilmektedir.

Halk toplantılarında en çok talepte bulunduğu konu-
ların başında;

Maddi yardım ve yakacak (kömür) yardımı talebi,

İş talebi,

Doğalgaz talebi,

Şehir içi toplu taşımacılık ile ilgili talep ve şikâyetler,

Şehir içi trafik ile ilgili talep ve şikâyetler,

Elektrik bağlanması talebi,

Kentsel dönüşüm ile ilgili talepler gelmektedir.

Halk toplantılarında; muhtarlarımız, sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlarımız tarafından 
dile getirilen talep ve istekler gereği yapılmak üzere il-
gili kamu kurum ve kuruluşlarına yazılı olarak iletilerek 
sonuçlandırılmaktadır. Tüm talepler değerlendiriliyor, 
yasalar dâhilinde ve bütçe imkânları ölçüsünde çözüme 
kavuşturulmaya çalışılmaktadır.

– Hızlı tren çalışmaları ne aşamada?
– Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamındaki Polatlı 

- Afyonkarahisar kesimi ve Afyonkarahisar-Banaz kesimi 
olmak üzere Afyonkarahisar ilimiz sınırları içerisinde iki kı-
sımda YHT altyapı çalışmalarımız devam etmektedir. Polat-
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– Afyonkarahisar’ın büyükşehir olmasıyla ilgili öngörü-
leriniz nelerdir?

– İlimiz mevcut potansiyeli, sahip olduğu değerleri ile 
büyükşehir olmayı hak etmektedir.

– Afyonkarahisar’da suç ve suçluyu önlemek adına 
emniyet-güvenlik tedbirleri yeterli mi? 

– Tamamıyla yeterlidir diyemeyiz ama ilimizde suçlu-
yu yakalamak için gerekli güvenlik tedbirleri 15 Temmuz 
hain darbe girişimi sonrası yaşanan personel eksikliğine 
rağmen cefakâr Polis ve Jandarmamız sayesinde eksiksiz 
olarak yerine getirilmektedir.

– Kentin asayiş verileri sizce nasıl? Bu konuda ilimizi 
nasıl görüyorsunuz?

– Asayiş verileri,  nüfus artışı ve gelişen teknoloji ile 
değişen suç türleri göz önüne alındığında asayiş olayla-
rında kısmen azalma görülmekte bu veriler ilimizi güve-
nilir iller arasına sokmaktadır.

– İl Genel Meclisinin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
– İl Özel İdaremiz ilimizde kırsal kalkınmanın temelini 

oluşturan altyapıların yapılmasında büyük bir başarı gös-
termiştir. Memnuniyet verici bir durum var ki köylerimizin 
altyapıları önemli bir oranda yapılmış durumdadır.  Muh-
tarlarımızla ilçelerimizde yaptığımız toplantılarda artık 
muhtarlarımızın taleplerinin Özel İdare kaynaklı yol, su, 
kanalizasyon, okul vb. alanlarda olmadığını görüyoruz. 
Bu da Özel İdare ve İl Genel Meclisi adına sevindirici bir 
husustur. Artık iki köy arasındaki yolun asfaltlanması, bah-
çe ve tarla yollarının düzenlenmesi gibi talepler geliyor. 
Ayrıca düğün salonu, park vb. sosyal donatılar ile ilgili ta-

lepler geliyor. Bunda emeği geçen herkese teşekkür etmek 
istiyorum. Komşu vilayetler ile de kıyasladığımızda gerek 
asfalt yapım süreci ve kilometresi, gerekse de köy içme 
sularının ve köy içi yapıların yapılmasında çok büyük bir 
başarı elde edilmiştir. Ama en önemlisi de diğer kurumlara 
verilen desteklerle Milli Eğitim, Kültür, Köylere Hizmet Gö-
türme Birliklerine yapılan yardımlarla bu başarı elde edil-
miş durumdadır. Bundan da ne kadar gurur duysak azdır. 

– Afyon basınını nasıl buluyorsunuz?
– Basınımız ilimizin siyasal, sosyal, sportif ve kültürel 

hayatına önemli katkılarda bulunmaktadır. Yerel gazete, 
TV ve radyoların yanında genel kültür, tarih, bilim ve sos-
yal yaşam dergilerinin de olması sevindiricidir.

– Afyonkarahisar Belediyesi’nin çalışmalarını nasıl 
buluyorsunuz?

– Belediyeyi çalışmalarında başarılı buluyorum. An-
cak, bu konuda takdir halkımızındır.

– Bir gününüz nasıl geçiyor?
– Günlük çalışmalarımız genellikle belirli bir program 

dâhilinde gerçekleştirilmektedir. Ekip arkadaşlarımızla 
gün içerisindeki programımızı koordine ediyoruz. Hazır-
lanan programlarımız saat 08.30’da başlar, genelde ucu 
açık olur. Ancak rutin kamu görevlerinin dışında öncelik 
vatandaşlarımızın davet ve istekleri, üretim yapan işlet-
me, sanayi ve işyerlerimiz olmaktadır.

– Valilik yapmak istediğiniz ya da arzuladığınız bir şehir 
var mı?

– Görev nerede verilirse, orada çalışmak benim için 
onurdur.

– Hayalini kurduğunuz yapmayı çok istediğiniz bir 
proje var mı?

– Eğitim ve kültürümüzü geliştirmeye, ilimizi 
tanıtmaya yönelik her türlü projeyi uygulamaktan 
mutluluk duyarım.

– Gençlere önerileriniz?
– Hayal edin, okuyun, araştırın, kendinizi geliş-

tirin ve kararlılıkla uygulayın.

14

20
18

 SA
YI 

75



– Vali olmasanız hangi mesleği yapmak isterdiniz?
– İnsanları mutlu edecek her türlü işi yapmak bana 

mutluluk verir.
– Hangi takımı tutuyorsunuz?
– İlimizi temsil eden her takımın aktif taraftarıyım.
– En sevdiğiniz sanatçı?
– Birçok sanatçının hoşuma giden sanat icra ettiğini 

söyleyebilirim. 
– Müzikle aranız nasıl, dinlemeyi sevdiğiniz müzik 

türleri nelerdir?
– Her tür müziği dinlerim. Özellikle Türk Halk Müziği 

ve Türk Sanat Müziği’nden kahramanlık ve destansı te-
malı şarkı ve türküleri severim.

– En sevdiğiniz film?
– Kültürümüzü yansıtan her filme karşı ilgim vardır.
– Yemek seçer misiniz? En sevdiğiniz yemek?
– Her hangi bir yemek ayırımı yapmam. 
– Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz?
– Boş zamanım olmamakla birlikte vakit buldukça 

kitap okur, öğrenme amaçlı gezi ve seyahatlerde bulunu-
rum. Yürüyüş ve spor yaparım.

– İçinizde ukde kalan bir şey var mı?
– Hayatımda hiçbir zaman “Keşke böyle yapsaydım”a 

yer olmadı.
– Ailenize yeterince zaman ayırabiliyor musunuz?
– Onlara yoğun görevim arasında yeterince zaman 

ayırmaya çalışırım. Çünkü başarımın arkasında hep onlar 
vardır.

– Vali Mustafa Tutulmaz ile evdeki Mustafa Tutulmaz 
farklı mı? Dünyevi korkularınız ya da başka deyişle fobile-
riniz var mı?

– Her iki Mustafa Tutulmaz arasında da fark yoktur. 
Herhangi bir korku ve fobimde yoktur.

– Kitap okuyor musunuz? En son okuduğunuz kitap 
neydi?

– Sıklıkla ve her türlü kitabı okurum. Çünkü hepsi bi-
rer ayrı hazinedir. Şu anda okumakta olduğum 2 tane 
kitap var.

– Son zamanlarda sinemaya gittiniz mi?
– Yoğunluk nedeniyle gidemedim.
– Özel hayatınızda en çok neye para harcıyorsunuz?
– Kitaba, eğitime, kıyafete daha çok para harcadığımı 

söyleyebilirim.
– Sanatsal bir yeteneğiniz ya da merakınız var mı?
– Merak var, ancak aynı oranda yeteneğin varlığı söy-

lenemez.
– Sayın Valim Beldemiz’e konuk oldunuz, teşekkür ederiz.
– Bende okuyucularımıza ulaşmaktan mutluluk duy-

dum.
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1-2 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen dev 
organizasyonun tanıtımı, İstanbul Çırağan Sarayında 
Dünya Super  Sport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun da 
katılımıyla yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor 
Toto’nun desteği, Afyonkarahisar Belediyesi’nin katkıları 
ile Afyon Motor Sporları Merkezi’nde gerçekleşecek et-

kinlik Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize 
edilecek. Şampiyona canlı yayınlarla birlikte yarış başına 
802 milyondan fazla TV izleyicisine ulaşacak. 

Tanıtım toplantısı, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, 
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban,  FıM Av-
rupa Başkanı Wolfgang  Srb, Türkiye Motosiklet Federasyonu 
Başkanı Bekir Yunus Uçar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdu-
nuseven,  İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel,  Youth Stream As 
Başkanı Luigi Zompetti,  Afyonkarahisar Ticaret Odası Başka-
nı Hüsnü Serteser, Belediye Başkan Yardımcıları, iş adamları 
ilimizin termal otel müdürleri, İstanbul’da yaşayan Afyonka-
rahisarlı işadamları, potansiyel sponsorlar, Dünya Motosiklet 
Federasyonu yetkilileri ve sporcuların katılımıyla yapıldı. 

TüRKiyE’nin En BüyüK SpoR KompLEKSi,  
ULUSLARARASI oRGAnizASyonA Ev SAhipLiği yApAcAK.

DÜNYA AFYONKARAHİSAR’DA BULUŞACAK
DünyA moToKRoS ŞAmpiyonASI hEyEcAnI EyLüL’DE AFyon’DA

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın 
‘sporu termalle buluşturacağız’ sloganı 

çıktığı yolda Afyonkarahisar, dünyaya açıldı. 
motor sporlarının en gözde organizasyonları 

arasında yer alan Dünya motokros 
Şampiyonası Afyonkarahisar’da yapılacak. 
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“oRGAnizASyon KEnTin TAnITImInA                   
BüyüK KATKISI oLAcAK”

Ünlü spor programı sunucusu Ersin Düzen’in 
sunumuyla gerçekleşen toplantının açılış konuş-
masını yapan Türkiye Motosiklet Federasyonu Baş-
kanı Bekir Yunus Uçar “Dünya Motokros Şampiyo-
nası (MXGP) gibi önemli bir organizasyonu ilk kez 
Anadolu’da Afyonkarahisar’da yapacağız. Daha 
önce 2009 yılında İstanbul’da düzenlemiştik. Dokuz yıllık 
aranın ardından bu büyük spor organizasyonunu Afyon-
karahisar Belediyesi’nin destekleriyle 01-02 Eylül 2018 
tarihlerinde yapacağız. Dünya üzerinde takip edilen ilk 
on spor dalı arasında yer alan Dünya Motokros Şampi-
yonası sadece bir yarış değil aynı zamanda ülkemizin ve 
Afyon’un bilinirliği adına tam bir turizm organizasyonu 
olacak. Termal ve sağlık turizminin merkezi konumun-

da olan kentin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak. 
En büyük arzumuz ülkemize yakışır bir şekilde Dünya 
Şampiyonası’nı düzenlemek.” diye konuştu.

“TERmALi, SpoR TURizmiyLE EnTEGRE ETTiK”
Afyonkarahisar’ın yapılan yatırımlarla artık spor turiz-

minde de ön plana çıktığını vurgulayan Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban “ 2009 yılında Belediye Başkan adayıy-
dım. Türkiye’nin en güzel, en modern ve aynı alandaki en 
büyük spor kompleksini Afyonkarahisar’a yapacağım de-
diğim zaman bu sözüme kendi meclis üyelerim, Afyon’da-
ki spor dostları dâhil olmak üzere kimse inanmamıştı. Şu 
anda biz 225 bin nüfuslu ilde aynı alandaki Türkiye’nin en 
büyük spor kompleksini yaptık ve hizmete açtık. Bu dev 
tesisler sayesinde Afyonkarahisar’da termali, spor turiz-
miyle entegre ettik. Geçen sene 77 takım yaz kamplarını 
Afyonkarahisar’da yaptı. Yaz ayları itibariyle iklim olarak 
Türkiye’nin en ideal üç şehri var. Birisi Bolu, biri Erzurum, 
birisi de Afyonkarahisar. Ancak ilimiz gerek otellerin kali-
tesi, gerek fiziki imkânları ve yemek kalitesi ve tesisleri-
mizin kalitesi ile hepsinin önüne geçmeyi başardı.” dedi. 
Afyonkarahisar’da Türkiye’nin en güzel motokros pistini 
167 bin metrekare olarak yaptıklarını söyleyen Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban “Birkaç defa Türkiye şampi-
yonası yaptık. Baktık ki organizasyon büyük ilgi görüyor, 
uluslararası boyuta taşıdık. Mütevazı bir Anadolu şehri için 
çok iddialı işlere giriştik. Federasyonumuzla birlikte Şam-
piyonadan yüz akıyla çıkacağız. Belediye ekibimiz ciddi bir 
inanç sahibi. Belediye Başkanı olarak Sayın Orman ve Su 
İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu ve Sayın Valimizden aldığı-
mız güç ve destekle her işin üstesinden geleceğimize ina-
nıyoruz. Dünyayı Afyonkarahisar’da buluşturacağız dedik 
ve inşallah buluşturacağız.” dedi. 
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“TüRKiyE’DE iLK vE TEK oTomoBiL vE moToR 
SpoRLARI piSTi yApIyoRUz”

Başkan Çoban, “Bir ilde Belediye Başkanları ne yapar-
sa yapsın, ilin Valileri bu işi sahiplenmese, desteklemese 
tüm çalışmalar başarısız kalır.  Ama gerek bir önceki Va-
limiz Aziz Yıldırım Bey ve gerekse de altı aydır ilimizde 
görev yapan Sayın Mustafa Tutulmaz Bey’de projenin her 
aşamasında bize en büyük yardım ve desteği gösteriyor-
lar. Motosiklet ve Otomobil olarak Türkiye’de İstanbul 
Park dışında yapılmış yarış pistleri yok. Emeği geçenle-
re buradan teşekkür ediyorum. İstanbul Park, şu anda 
kullanılmıyor, kullanılma ihtimali de görünmüyor. Maliye 
Bakanımız naci Ağbal Bey’den büyük pazarlıklarla alt 
yapı sorunu olmayan 630 dönümlük bir arazinin tah-
sisini aldık. Türkiye Motosiklet Federasyonu ile birlikte 
Uluslararası Federasyondan da destek alarak projelerini 
yapmaya başladık. İnşallah Türkiye’nin çalışır durum-
da en güzel otomobil ve motosiklet yarışları pistini de 
Afyonkarahisar’da yapmaya başlayacağız.  Tamamlandı-
ğında ilimizde ve ülkemizde motor sporlarında dünyada 
tanınan ve bilinen bir il haline gelecek.” dedi. 

1 miLyAR 400 miLyon KiŞi Tv’DEn izLEyEcEK
Afyonkarahisar’ın termal turizmde önemli bir şehir 

haline geldiğini söyleyen Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban konuşmasının son bölümünde; “ Sağlık turizmin-
de de yapılan yatırımlarla çok önemli bir şehir haline 
geldik. Stadyumundan kapalı spor salonuna, su kayak 
tesislerinden yüzme havuzuna kadar çok güzel bir spor 
kompleksini  oluşturduk. Bu tesislerimizin hemen yanı 
başına Afyon Motor Sporları Merkezimizi kurarak ulusal 
organizasyonları ilimizde yaptık. Bunları yaparken bir 
sloganımız vardı, ‘Dünya, Burada Buluşuyor’ diye. İşte 
bugün yüzden fazla ülkede canlı olarak yayımlanan ve 
toplamda 1 milyar 400 milyon kişinin televizyondan iz-
lediği Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız. Bu 
yayınlar ile hem ilimiz hem de ülkemiz kazanacak. Ama 
biz Belediye olarak bununla da yetinmedik şimdi moto-

siklet ve otomobil yarışlarının yapılacağı pistin temelini 
atacağız. Pist arazisinin tahsisi gerçekleşti. Şimdi proje 
aşamasındayız ve temelini bu yıl atacağız. İnşallah bu 
yatırımların karşılığında Afyon’da Spor Turizmini sürdü-
rülebilir ve on iki aya yayarak ilimizin ve ülkemizin eko-
nomisine ciddi katkılarda bulunacağız.” dedi.

“SpoR, üLKELERin TAnITImInDA                                  
ÖnEmLi BiR RoL oynAmAKTADIR”

Afyon’da yapılacak şampiyonanın sadece spor ola-
rak algılanmaması gerektiğini vurgulayan Afyonkarahi-
sar Valisi Mustafa Tutulmaz ise  “Bu tür organizasyonlar 
bir il için üst lige çıkma göstergesidir. Bu sorumluluğu, 
ev sahipliğinin onuru ve gururuyla birlikte yaşayacağız. 
Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Spor çağımızın 
en önemli etkinliklerinden birisidir.  Spor, ülkelerin tanıtı-
mında önemli bir rol oynamaktadır. Afyon medeniyetlere 
ev sahipliği yapmış bir ildir.” ifadelerini kullandı.

Vali Tutulmaz “Afyonkarahisar’ımız binlerce yıldır bir-
çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Hititler’den, Frigler’e, 
Lidyalılar’dan, Persler’e, Romalılar’dan, Bizans’a, 
Selçuklu’dan, Osmanlı İmparatorluğu’na kadar her dö-
nem ilgi gördü. Kurtuluş Savaşı ve ardından gelen zafe-
rin kazanıldığı topraklarda şimdi sporla dünya yeniden 
buluşacak. Hep birlikte ülkemiz ve ilimizin tanıtımı için 
olağanüstü bir adım atıyoruz. Belediye spor turizmi yatı-
rımlarını yaparken, Üniversitemiz spor sağlığı ile termal 
tedavisi konularında dünyanın sayılı merkezleri arasında 
yer alıyor. Bu yatırımların karşılığında hem yerli hem de 
yabancı motor sporları meraklılarının gözü kulağı Eylül 
ayında ilimizde olacak.” şeklinde konuştu.
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26. AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı 
nedeniyle Afyonkarahisar’da bulunan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a refakat eden eşi Emine Erdo-
ğan, restorasyonu yapılan tarihî SİT Alanı, Sultan Dîvânî 
Mevlevihâne Müzesi, Ulu Cami ve Tibbî ve ıtrî Bitkiler 
Merkezi’ni ziyaret edip inceledi.

Restorasyonu yapılarak, turizme kazandırılan tarihî 
mahallelerdeki evleri inceleyen Emine Erdoğan yet-
kililerden bilgi aldı. Selçuklular döneminde yaptırılan 
Ulu Cami’yi ziyaret eden Emine Erdoğan, Sultan Dîvânî 
Mevlevihâne Müzesi’ni de gezdi. Emine Erdoğan ken-
disine gezisinde eşlik eden kızı Esra Albayrak ile birlik-
te çocuklarla fotoğraf çektirdi. Emine Erdoğan ayrıca 
Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tibbî ve ıtrî Bitkiler 
Merkezi’nde de incelemelerde bulundu. Emine Erdoğan, 
ziyaretleri sırasında kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla 
da bir araya gelerek sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliği ile 
Afyonkarahisar Belediyesi’nin işbirliğinde devam eden sokak sağlıklaştırma çalışmasını 

inceledi. Emine Erdoğan restorasyonda çalışan işçilerle fotoğraf çektirdi.

EMİNE ERDOĞAN TARİHÎ VE 
TURİSTİK MEKÂNLARIMIZI GEZDİ
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İlki 1990 yılında olmak üzere 7 kez yapılan Afyon-
karahisar Araştırmaları Sempozyumu’nun sekizinci-
si, uluslararası boyutta 5-7 nisan 2018 tarihlerinde 

Akrones Hotel’de yapılacak.

BiLimSEL ÇALIŞmALARA IŞIK TUTAcAK
Bilim adamı ve uzmanların yanı sıra Afyonkarahisar 

halkının da izleyici olarak katılacağı sempozyumun büyük 
ilgi görmesi bekleniyor. Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği 
yapan Afyonkarahisar’ın; tarihsel değerleri, kültürü, ede-
biyat ve folklorik yapısı ile sahip olduğu zenginliklerinin 
irdeleneceği 8. Uluslararası Afyonkarahisar Araştırmaları 
Sempozyumu’nda sunulacak bildiriler gelecekte bilimsel 
araştırmalara ışık tutacak.

Daha önce başka bir bilimsel toplantıda sunulmamış 
ve makale olarak herhangi bir yayım organında yayım-
lanmamış bilimsel çalışmaların bildiri olarak kabul edile-
ceği bilgi şöleni için ilk davet mektupları çok sayıda bilim 
adamı, araştırmacı ve halk kültürüne ilişkin çalışmaları ile 
tanınan uzmanlara gönderildi. Sempozyum için ilk davet 
mektubunu alan bilim adamı ve uzmanlar bildiri özetleri-
ni Sempozyum Sekreterliğine ulaştırdı.

Bilgi Şöleni için ayrıca bir web sitesi açan Afyonka-
rahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sem-
pozyumun hazırlık aşaması ve sonrasında sempozyum.

afyon.bel.tr  web adresli siteyi etkin bir şekilde kullan-
mayı amaçlıyor. Sempozyum için iletişim e-mail adresi de 
kultur@afyon.bel.tr olarak belirlendi.

KURULLAR oLUŞTURULDU
Afyonkarahisar’ın ve ülkemizin tanıtımı için oldukça 

önemli olan Sempozyum için; Onur Kurulu, Düzenleme 
ve Yürütme Kurulu, Bilim Kurulu ile Sempozyum Sekre-
terliği ayrı ayrı oluşturuldu. Oluşturulan kurullarda,

SEmpozyUm onUR KURULU
Mustafa TUTULMAZ - Afyonkarahisar Valisi
Av. Burhanettin ÇOBAn - Afyonkarahisar Belediye Başkanı
Prof. Dr. Mustafa SOLAK - Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Rektörü  

DüzEnLEmE vE yüRüTmE KURULU
Prof. Dr. İrfan ÜnVER nASRATTınOĞLU - Halk Kültürü 
Araştırmaları Kurumu Genel Başkanı
Prof. Dr. Gülsün PARLAR - Ankara Gazi Üniversitesi 
Prof. Dr. Uğur TÜRKMEn - Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Prof. Dr. Ahmet ALTınTAŞ - Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Doç. Dr. İsmail Hakkı nAKİLCİOĞLU- Afyon Kocatepe Üni-
versitesi 
Doç. Dr. Mehmet SARı - Afyon Kocatepe Üniversitesi
Mehmet SARLıK - Yüntaş A.Ş. Genel Müdürü

SEMPOZYUM HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 8. Uluslararası 

Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu’na hazırlanıyor.
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BiLim KURULU

Prof. Dr. Ahmet YıLDıZ - Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr Aynur KOÇAK - Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ferid HAKİMCAnOV - Afyon Kocatepe Üniver-
sitesi - TATARİSTAn
Prof. Dr. Hakkı YAZıCı - Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Halil BUTTAnRı - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Ali YALıM - Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof Dr. Hüsrev SUBAŞı - Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi
Prof. Dr. Kamil Veli nERİMAnOĞLU - İstanbul Aydın 
Üniversitesi - AZERBAYCAn
Prof. Dr. Mustafa ERGÜn - Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa GÜLER - Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. nesimi YAZıCı - Konya Ticaret Odası Karatay 
Üniversitesi
Prof. Dr. Recep DİKİCİ - Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Sadık SARıSAMAn - Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Tamilla ALİYEVA - Muş Alparslan Üniversitesi 
- AZERBAYCAn
Doç. Dr. Ahmet BAYTOK - Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Cihad CİHAn - Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Danuta CHMİELOWSKA - Varşova Üniversitesi 
– POLOnYA
Doç. Dr. Liubovi ÇİMPOEŞ - Hitit Üniversitesi - MOLDOVA
Doç. Dr. Turan AKKOYUn - Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Uğur Cengiz ERİŞMİŞ - Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Fikret YAMAn - Afyon Kocatepe Üniver-
sitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK - Afyon Kocatepe 
Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ümit Emrah KURT - Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Zelkif POLAT - Afyon Kocatepe Üniversitesi

SEmpozyUm SEKRETERyASI vE RApoRTÖRLER
E.Emel SARLıK – Afyonkarahisar Belediyesi - Kültür ve 

Sosyal İşler Müdürü
Rabia ÇALıŞ
Zakire ŞAHİn yer aldı.

SEmpozyUm pRoGRAmI

Sempozyumda bildiri özetlerinin son gönderimi 26 
Ocak 2018 tarihinde son buldu. Sempozyuma kabul edilen 
bildiri özetleri 9 Şubat 2018 günü sempozyum.afyon.bel.tr  
web adresinde ilan edilecek. Sempozyumda bildirilerin su-
nulmasıyla ilgili ayrıntılı program 09 Mart 2018 tarihinden 
itibaren web adresinden öğrenilebilecek. Sempozyum 5-7 
nisan 2018 günü tarihlerinde 3 gün sürecek. Sunulacak 
bildirilerin tam metni 20 nisan2018 tarihine kadar Sem-
pozyum Sekreterliğine ulaştırılacak.  

BiLDiRiLER KiTApTA TopLAnAcAK
Her konuşmacının sunum süresi 20 dakikayla sınırlan-

dırılırken Sempozyumda sunulan bildiriler Afyonkarahisar 
Belediyesi tarafından kitaplaştırılarak değerli bir kaynak 
haline getirilecek. 1990 yılında başlayan ve bugüne kadar 
yapılan 7 ayrı sempozyumda toplam 233 bildiri 7 ayrı ki-
tapta toplandı.

Sempozyum sırasında Afyonkarahisar Fotoğraf Sergisi 
ve Afyonkarahisar türkülerinden oluşan Türk Halk Müziği 
Konseri verilecek. Konuklar için Afyonkarahisar Gezisi dü-
zenlenecek.
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Belediye Başkanı Burhanettin Çoban; 2008 
yılında 52 milyon lira gelire sahip olan 
Belediye’nin 2016 yılında gelirini 214 milyon 

liraya, 2017 yılı 1 Ekim itibariyle ise 199 milyon liraya 
çıkardığını söyledi. 

Başkan Çoban değelendirmesinde; 2008 yılında 
17 milyon lira yatırım yapan Belediye’nin 2016 yılında 
bu rakamı 78 milyon liraya ulaştırdığına dikkat çekti. 

“GEÇMİŞTE 10 YILDA YAPILAN YATIRIMIN 
2 KATINI 3 BUÇUK YILDA YAPTIK”
İkinci dönem yatırımları değerlendiren Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 
geride kalan 3,5 yılda toplam 234 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Hayrettin Barut’un beş yılda 22 milyon 
lira yatırım yaparken yine dönemin Belediye Başkanı Ab-
dullah Kaptan’ın 41 milyon lira, kendisinin ise ilk döne-
minde 212 milyon lira yatırım yaptığını söyledi. Başkan 
Çoban, ikinci dönemi olan 3,5 yıllık süreçte ise 234 mil-
yon lira değerinde yatırım yaptıklarını ifade etti. Başkan 
Çoban 10 yılda yapılanın neredeyse iki katı değerinde 
yatırımı üç buçuk yılda yaptıklarının altını çizdi.
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“iLLER BAnKASInA BoRcUmUz KALmADI”

Başkan Çoban, Belediye’nin geçmiş ve günümüzde-
ki mali yapısıyla ilgili bilgi vermesindeki amacın, geçmiş 
dönemlerle ilgili yanlış bir algı oluşturmak olmadığını 
vurguladı. Belediye’yi teslim aldığında kasada 325 bin 
lira para olduğunu buna karşılık 48 milyon lira civarında 
da İller Bankası’na ve piyasaya borcu olduğunu hatırla-
tan Başkan Çoban; kendi dönemiyle ilgili de bir kıyas-
lamada bulundu. ‘İkinci Çoban’ dönemine geçiş yapılan 
2014 yılında kasada 15 milyon lira civarında para oldu-
ğunu söyleyen Başkan Çoban; İller Bankası ve piyasaya 

olan borcunda 28 milyon liraya gerilediğini ifade etti. 
Başkan Çoban Afyonkarahisar Belediyesi’nin şu anda ne 
İller Bankası’na ne de piyasaya bir kuruş borcunun kal-
madığını söyledi.

“yAğmUR SUyU ÖnümüzDEKi                                                         
100 yILIn yATIRImI oLDU”

Yol ve asfalt çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulu-
nan Başkan Çoban, 1999-2004 yılları arasında 140 bin 
ton sıcak asfalt serilirken 2004-2009 yılları arasında 165 
bin ton asfalt serildiğini ifade etti. 2004-2017 yılları ara-
sında (Ekim ayı itibariyle) 1 milyon 157 bin ton asfalt 

serildiğine dikkat çeken Başkan Çoban, 
10 yılda serilen asfaltın yüzde 70’den 
fazlasını üç buçuk yılda serdiklerini 
söyledi. Yağmursuyu ve kanalizasyon 
çalışmalarıyla ilgili de konuşan Başkan 
Çoban, Atatürk Caddesi üzerine yapılan 
yağmursuyu yatırımının önümüzdeki 
100 yılın yatırımı olduğuna dikkat çekti. 

Belediyenin araç ve gereç olarak güç-
lendiğine vurgu yapan Başkan Çoban, 
Yüntaş A.Ş. bünyesinde araçlar hariç, 
284 tane araç ve iş makinesine sahip 
olduklarını söyledi. Başkan Çoban, 284 
adet olan araç ve gereç sayısının 214 ta-
nesinin kendi döneminde alındığını dile 
getirdi.
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Son sekiz yılda sosyal belediyecilik alanında bü-
yük hizmetlere imza atan Afyonkarahisar Bele-
diyesi, çocuklarımızın eğitimine rekor düzeyde 

destek verdi.  İlk kez geçen yıl başlatılan ve il belediyeleri 
arasında yine bir ilk olan 3.130 öğrencinin faydalandığı 
eğitim bursu bu yıl da devam ediyor.  9.700 öğrencinin 
başvuruda bulunduğu ve yapılan titiz incelemelerin ar-
dından 5.900 öğrencimizin burs almaya hak kazandığı 
projede bursların hesaba yatacağı banka kartları, ailelere 
dağıtılmaya başlandı. Belediye Başkanı Burhanettin Ço-
ban, çalışmaları yerinde görürken, törende ailelere kart 
dağıttı.

“BELEDiyEmizE mALiyETi AyLIK 500 Bin LiRA” 
Başkan Çoban, Afyonkarahisar Belediyesi’nin il be-

lediyeleri arasında geçen yıl bir ilki gerçekleştirerek 3 
bin 130 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine aylık 80-
100 lira arasında değişen miktarlarda eğitim yardımın-
da bulundukları projeye bu yılda devam ettiğini söyledi.

Bu yıl 9.700 öğrencinin başvuruda bulunduğunu kay-

deden Başkan Çoban; yapılan titiz incelemenin ardından 
5.900 öğrencinin burs kazandığını kaydetti.  İlkokul ve or-
taokul öğrencilerine aylık 80 lira, lise öğrencilerine de aylık 
100 lira burs vereceklerini dile getiren Başkan Çoban; pro-
jenin Belediyemize maliyetinin aylık 500 bin lira olduğunu 
ve bir evden en fazla üç öğrencinin burs alabildiğini söyledi.  

“EğiTimE yApILAn yATIRIm ÇoK ÖnEmLiDiR”
Böylelikle bir eve 250 lira ile 300 lira arasında eğitim 

yardımı yaptıklarının altını çizen Başkan Çoban; “Bizim bu 
yardımımızla birlikte aileler çocuklarının eğitim-öğretiminde 
en önemli nakdi katkıyı Afyonkarahisar Belediyesi’nden al-
mış oluyorlar. nasıl kişilerin hem dini emirler gereğince hem 
de sosyal sorumluluk gereğince ihtiyaç sahiplerine kendinde 
bir fazlalık varsa bundan yardım yapması ne kadar doğal ve 
gerekliyse, kurumlarında bence bu tür konularda hassasiyet 
göstermesi gerekiyor. Bu yardımı alan çocuklarımıza eğitim 
öğretim hayatları boyunca başarılar diliyorum. Allah, ailele-
rine çocuklarını; vatanımıza, milletimize ve mukaddesatımı-
za uygun bir şekilde yetiştirmeyi nasip etsin.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ile birlikte 
sosyal belediyecilik alanında adeta çığır açan 
Afyonkarahisar Belediyesi, geleceğimizin teminatı olan 
öğrencilerimize tarihinin en önemli eğitim desteğini 
vermenin mutluluğunu yaşıyor. Geçen yıl başlatılan ve 
il belediyeleri arasında ilk olan 3 bin 130 öğrencinin 
faydalandığı eğitim bursu bu yıl da devam ediyor. 

BELEDİYE’DEN EĞİTİME REKOR DESTEK
5 BİN 900 ÖĞRENCİYE EĞİTİM BURSU

Bu yıl tam 5.900 öğrenciye burs verecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Çoban;   
“Bu ülkede belediyeler elbette alt yapı, üst yapı, park, bahçe yapar, yol yapar, kaldırım yapar ama bunların 
en güzeli ihtiyaç sahibi kişilere özellikle öğrencilere yapılan yardımdır. Eğitime yapılan yatırım çok önemlidir. 
Bu ülkenin kalkınması, ilerlemesi için en önemli konu eğitimdir, eğitimdir, eğitimdir.” diye konuştu.
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2014 yerel seçimleri öncesinde, üç etaplı bir proje 
olarak açıklanan Cumhuriyet Meydanı’nda ilk etap çalış-
maları başladı. Başkan Çoban, “Bu dönemimizde ilk aşa-
masını gerçekleştireceğiz. İkinci ve üçüncü aşamalarının 
gelecek dönemlerde yapılacağını söylemiştik. İlk aşama-
sına 21 milyon liralık bir ihale bedeli ile başladık. Eski 
Hükümet Meydanının bulunduğu alanın iki kat altına 
313 araçlık otopark yapacağız. Buraya bir de Ramazan 
aylarında iftar yemekleri ve Belediye personelimiz için 
500 kişilik bir restoran yapacağız. Bunun üzerinde bir 
medya duvarı ile iki kafeteryamız olacak.” dedi.

“CUmHURİyET mEyDANımız 

mUHTEŞEm oLACAK”
iSmET ATTiLA KüLTüR mERKEzi

İsmet Attila Kültür Merkezi projesinde inşaat çalışma-
larının 2018 yılı içerisinde başlayacağını belirten Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban; ”Bu tesisi, Makine İkmal Mü-
dürlüğümüzün olduğu 15 bin metrekarelik alana yapaca-
ğız. İçerisinde 525 kişilik bir tiyatro salonu, sosyal tesisler 
ve termal tesisler olacak. Kadın ve erkekler için ayrı ayrı 
normal ücretle girilen tesislerimiz olacak. Tesislere gelen-
ler sadece termalden yaralanmayacak, içerisinde, termal 
hamam, Türk Hamamı, fitness salonu, güzellik merkezi, 
bayan ve erkek kuaför salonları olacak. Arka tarafında da 

hiç kimsenin görmeyeceği bir yerden, 
maddi olarak termale gitme imkânı 
olmayan vatandaşlarımız için ücretsiz 
kadın ve erkek ayrı ayrı termal ha-
mamlar hizmet verecek.” dedi. 

Afyonkarahisar Belediyesi Kon-
servatuarının da bu alanda hizmet 
vereceğini dile getiren Başkan Ço-
ban, konservatuvarda  halk müzi-
ği, sanat müziği başta olmak üzere 
müzik eğitimi verileceğini sözlerine 
ekledi.
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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun 
destekleriyle Devlet Su İşleri, Orman Bölge Mü-
dürlüğü ve Afyonkarahisar Belediyesi işbirliğiyle 

yapılacak Demirçevre Göleti’nin temeli, Korel Termal Otel’de 
düzenlenen törenle atıldı.

“pRoJEnin mimARI SAiT AÇBA”

Geniş katılımla gerçekleştirilen temel atma töreninde ko-
nuşan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun destekleriyle sadece ilimize 
özgü olan bir yatırımın temelinin atıldığını söyledi. Projenin 
mimarının Afyonkarahisar eski Milletvekili Sait Açba oldu-
ğunu belirten Başkan Çoban, “Sait Açba Bey, projeyi kendi 
zihninde ortaya koyup Sayın Bakanımıza arz etmişti. Sayın 
Bakanımız da teknik elemanlarına talimat verdi ve bugün bu 
proje temel atılma aşamasına geldi. Bu vesileyle hem Sait 
Açba Hocamıza hem de bu projeyi değerlendiren Değerli 
Bakanımız Veysel Eroğlu Bey’e Afyonkarahisar halk adına 
teşekkürlerimi arz ediyorum.” dedi.

“TüRKiyE’yE ÖRnEK oLSUn inŞALLAh”

 Gölet’in İzmir’e giderken İçme suyu Arıtma Te-
sisinin hemen arkasındaki alana yapılacağını açık-
layan Başkan Çoban, “Sayın Bakanımız sağ olsun 
7 milyon lira maliyetle göletimizi yapıyor ve halkı-
mıza armağan ediyor. Biz de göletin etrafını Bele-
diye imar planlarında yeşil alan olarak ayırmıştık. 
İnşallah oraya Orman Bölge Müdürlüğümüz ile 
işbirliğiyle ağaçlandırma, teras alanları ve Baka-
nımızın talimatıyla yürüyüş yolları yapacağız. Yine 
Belediye olarak tüm sosyal tesislerini, soyunma-
giyinme kabinlerini yapacağız. Kadın-erkek ayrı 
ve aile olarak girebilecek plajlarımızı da özel deniz 
kumları getirterek yapacağız. Yani Afyon’a deniz 
geliyor. Bu denizin gelmesinde emeği olan Başta 
Bakanımız olmak üzere tüm DSİ ve Orman teşki-
latına teşekkür ediyorum. Tesisimiz Akarçay gibi 
Türkiye’ye örnek olsun inşallah.” diye konuştu.

Afyonkarahisar’a

deniz geliyorBelediye Başkanı 
Burhanettin Çoban’ın 
geçtiğimiz aylarda 
“Afyon’a deniz getireceğiz” 
açıklamasının ardından, 
Afyonkarahisar halkının 
merakla sorduğu ‘Nasıl 
yapılacak? Nereye 
yapılacak?’ gibi sorular 
cevabını buldu.
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“BAKAnImIz iLimizE hizmETTE 
SInIR TAnImIyoR”

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal 
ise kendilerinin de tüm Afyonkarahisar halkı gibi heyecan-
la ve büyük mutlulukla bu projeyi beklediklerini söyledi. 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun doğduğu 
büyüdüğü bu topraklara hizmette sınır tanımadığını vur-
gulayan Milletvekili Özkal, “Bakanımızla gurur duyuyoruz. 
Hayal sınırlarını zorlayan bu hizmetlerin devam ettiğini 
hep birlikte gözlemliyoruz. Eskiden bilindiği gibi siyaset-
çiler için ‘denizde mi getireceksin’ diye alay konusu olan 
bir mevzu, bugün önceki siyasetçilere inat gerçekleşiyor 
ve hayal olmaktan öte bir çalışmaya dönüşüyor. Ayrıca Sa-
yın Belediye Başkamızın ifade ettiği gibi bu göletimiz de 
inşallah Akarçay gibi Türkiye’ye örnek olur. Emeği geçen 
herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

“AFyon hER GEÇEn Gün Büyüyüp GELiŞiyoR”

Afyonkarahisar için yine ha-
yırlı, bereketli ve faydalı bir hiz-
metin temel atma törenini ger-
çekleştirdiklerini kaydeden AK 
Parti Afyonkarahisar Milletvekili 
Ali Özkaya da Afyonkarahisar’ın 
her geçen gün büyüyüp gelişti-
ğini söyledi. Bu büyümenin yeni 

alanlara ihtiyaç doğurduğunu dile getiren Milletvekili Öz-
kaya, “Çok geniş bir alanda projelendirilen göletimizin, 
Afyon’un çevresine önemli bir hizmet olacağı kanaatin-
deyim. İnşallah bu önemli tesise, bu mekânlara hizmeti 

dokunmuş, uygun bir büyüğün ismini vermek de faydalı 
olur diye düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah halkımız bu hizmette 
geniş bir şekilde istifade etsin.” ifadelerini kullandı.

“AFyonKARAhiSAR ADInA vizyon BiR pRoJE”

Göletin Afyonkara-
hisar adına vizyon bir 
proje olduğunu vurgu-
layan Vali Mustafa Tu-
tulmaz “Bugüne kadar 
çok sayıda gölet ve ba-
rajın temeli atılmıştır; 
ancak diğerleri birbiri-
nin takipçisi konumun-

dadır. Değerli milletvekillerimizin bahsettiği gibi Akarçay 
nasıl bir vizyon projesi ise bu projede öyledir. Büyüklüğü 
küçüklüğü çok önemli değil ama düşünce önemlidir. İli-
mizin sosyal bir ihtiyacını giderecektir. Değişik rekreasyon 
alanlarıyla günlük hayatın içerisinde olacaktır. Her gün 
oradan bir şekilde faydalanılacaktır. Konumu itibariyle de 
çok iyi bir yerdedir. Buna vesile olan Sayın Bakanımıza 

Afyonkarahisar-İzmir 
Karayolu üzerindeki 
İçme suyu Arıtma 
Tesisi’nin hemen 

arkasında bulunan 
alanda yapılacak 

mesirelik ve halk plajının 
açılış töreni 30 Haziran 

2018 saat 10:59’da 
yapılacak.
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ve bütün Devlet Su İşleri çalışanlarına şimdiden 
teşekkür etmek istiyorum. İnşallah kısa sürede fa-
aliyete geçer ve toplumun ihtiyacını gidermiş olur. 
İlimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

“BAŞKAnImIz iSTEDi Biz DE yApARIz DEDiK”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bele-
diye Başkanı Burhanettin Çoban’ın isteği üzerine 
bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Bu konu-
da, Başkan Burhanettin Çoban’ın bir gün kendile-
rine, ‘Afyon’a gelenler plaj soruyor, ne yapabiliriz 
efendim’ şeklinde bir isteği olduğunu kaydeden 
Bakan Eroğlu; “Yaparız dedik. Sait Açba, Başka-
nımız ve Vekillerimizle birlikte İçmesuyu Artıma 
Tesisinin yanındaki bu alanı belirledik. Belediye 
Başkanımızla birlikte buraya bir gölet yapalım, et-
rafını yeşillendirelim ve şehrimize muhteşem bir 
tesis kazandıralım dedik. Hem ilimize gelen yerli-
yabancı turistler hem de Afyonkarahisarlı kardeş-
lerimiz burada ailesiyle çocuklarıyla hoşça vakit 
geçirsin diye böyle bir çalışma yapalım istedik. 
neticede bugün itibariyle temelini atıyoruz. İnşal-
lah 30 Haziran saat 10:59’da açılışını yapacağız. 
Buraya ne isim verilsin diye düşündük. Başkanımız isim 
konusunda, Belediyenin internet sitesinde anket başlat-
mış. Bana göre Sahib Ata Fahrettin Ali’nin ismi olabilir.” 
dedi.

“AFyonKARAhiSAR’In BAhTI ÇoK AÇIK”

İlimize termal turizm için gelen insanların ‘gezecek 
bir yer yok’ şeklinde düşünceye kapılmamaları için birçok 
yatırım ve hizmete imza attıklarını belirten Bakan Eroğlu, 
“Tabiat Parkını yaptık. Zafer Kent Ormanını yaptık. Tari-
hi yapıları restore ettik ve etmeye devam ediyoruz. Spor 

turizmi, sağlık turizmini getirdik. Şimdi de sırada tabiat 
turizmi var. Afyonkarahisar, tabiat turizminin de merkezi 
olacak. Hele şu hızlı tren tamamlandığı zaman oteller-
de yer bile bulunamayacak. Afyonkarahisar’ın bahtı çok 
açık.” diye konuştu. Bakan Eroğlu son olarak, yapılan 
bu hizmetlerde kendilerine güç ve destek verdiğini ifade 
ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Başba-
kan Binali Yıldırım’a şükranlarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu ve protokol mensupları tarafından Demir-
çevre Göleti’nin temeli atıldı.



Kültürel mirasa sahip çıkma geleneğini sürdür-
düklerini kaydeden Başkan Burhanettin Çoban; 
“İlk dönemimizde Taş Medrese’yi restore ettik. 

Bu dönem Bedesten Çarşımızı gün yüzüne çıkarttık. So-
kak çeşmelerinin restorasyonuna başladık ve 18’e yakın 
tarihi çeşmemizi yenilemeyi hedefliyoruz. Yine restoras-
yon çalışmalarımız kapsamında Kültür ve Sanat Evi’ni 
Afyonkarahisar’ımıza kazandırdık” dedi.  Başkan Çoban, 
eski mahalle kültürünü yansıtan mahalle fırınlarının yapı-
mına devam ettiklerini ve bugüne kadar 28 adet mahalle 
fırını yaptıklarını açıkladı.

pAŞA cAmi inŞAAT ÇALIŞmALARInA BAŞLAnDI

Seçim projeleri arasında yer alan Paşa Camii’nin in-
şaat çalışmalarına da başladıklarını açıklayan Başkan 
Çoban çevre donatılarıyla birlikte 30 bin metrekare ala-
na sahip muhteşem bir camiyi Afyon’a kazandıracakları-
nı söyledi. Afyon- İzmir Karayolu çıkışının sol tarafına ya-
pılacak Paşa Cami’nin 2 bin cemaat kapasiteli olacağını 
dile getiren Başkan Çoban,  çevre düzenlemesinin, altına 
yapılacak 200 araçlık otopark ve gasil hanenin  Belediye 
imkânlarıyla yapılacağını, camii kısmının ise bir hayırse-
ver tarafından karşılanacağını söyledi.

TARİHİmİzE VE GELENEKLERİmİzE 
sAHİP ÇıKıyoRUz

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Taş 
Medrese, Bedesten, Kültür ve Sanat Evi 

restorasyon projeleriyle Afyonkarahisar’ın tarihine, 
gelenek ve göreneklerine sahip çıktıklarını söyledi.
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Özellikle ana arter-
lerdeki kavşaklarda 

yaşanan trafik yoğunluğunu 
azaltmak amacıyla battı-
çıktı projeleri hazırlayan 
Belediyemiz ilk uygulamayı 
Maliye Kavşağında hayata 
geçirdi.

5 AyDA TAmAmLAnDI

Temmuz 2017 dönemin-
de başlayan ve ihale şart-
namesine göre 6 Aralık’ta 
bitirilmesi öngörülen çalış-
ma, yaşanan aksaklıklara 
rağmen 3 Aralık Pazar günü 
tamamlandı. Kavşaktaki 
tüm yol güzergâhları trafiğe 
açıldı.

Trafik sinyalizasyon 
sisteminde akıllı kavşak 
uygulamasının da ilk kez 
uygulanacağı kavşakta, 
araç sayısına ve kırmızı ışık-
ta bekleyen yaya durumuna 
göre ışık süreleri otomatik 
olarak ayarlanabilecek.

KÖPRÜLÜ KAVŞAĞA TURGUT ÖZAL İSMİ VERİLDİ

AfyoNKARAHİsAR’A HAyıRLı oLsUN
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Trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla ilk kez Maliye 
Kavşağında uygulanan alt geçit projesi, tüm kesimlerin beğe-
nisini topladı. Belediye Meclisi kararıyla Turgut Özal Alt Geçidi 
olarak adlandırılan kavşak trafiğe açıldığı günden bu tarafa sü-
rücülere büyük kolaylık sağladı. Kavşağın, dekoratif aydınlat-
ma direkleriyle aydınlatılması bölgeye güzellik ve değer kattı.

TURGUT ÖZAL ALT GEÇİDİ
GECE GÖRÜNÜMÜ

bir başka güzel
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Ahmet Mehmet Efendiler, Demiryalan, Kadınana, 
Sahipler Sultan Türbelerinin Restorasyon Proje-
leri, Ali Ağa, Arapmescit, Taşpınar Çeşmelerinin 

Restorasyon Projeleri, Bedesten Restorasyonu, Kültür ve 
Sanat Evi ve Akmescit Kültür Evleri Restorasyon Projeleri, 
Kentsel Sit Alanı İçinde bulunan Sokakların Sağlıklaştırma-
sı Projeleri ile yarışmaya katılan Afyonkarahisar Belediyesi 
tarihe sahip çıktığını bir kez daha gösterdi. Belediye Başka-
nı Burhanettin Çoban, ödülünü Tarihi Kentler Birliği Başka-
nı ve aynı zamanda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yusuf Ziya Yılmaz’ın elinden aldı. Belediye Başkanı Burha-
nettin Çoban, restorasyon projelerinin hayata geçmesi ko-
nusunda emeği geçen tüm Belediye çalışanlarını kutladı.

69 BELEDiyEnin 143 pRoJESi DEğERLEnDiRiLDi

69 belediyeden toplam 143 projenin değerlendirildiği 
yarışmada başvurular, TKB’nin mimarlık, şehircilik, arke-
oloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarındaki 
uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu tarafından incelendi. 
Her yıl farklı bir tema ile gerçekleşen YAPEX Fuarı bu yıl 
’Geleneksel Çarşılarda Koruma’ temasıyla başladı. Birçok 
ilden katılımın sağlandığı Antalya Expo Center’da açılan 
fuarda Afyonkarahisar Belediyesi’nin açtığı standa vatan-
daşlar ve belediyeler yoğun ilgi gösterdi. Antalya YAPEX 
Restorasyon Fuarı’nda düzenlenen ödül törenine Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban, Başkan Yardımcısı Ayfer Ör-
ten, Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş, Etüt Proje Mü-
dürü Sibel Karaman Bilensoy ve müdürlük personeli ka-
tıldı. Afyonkarahisar’ı dünyaya tanıtmak için ekip ruhuyla 
çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 
tanıtımda marka işler yaptıklarını söyledi.

Tarihi Kentler Birliğinin ülke çapındaki yarışmasına proje 
dalında beş, uygulama dalında altı olmak üzere toplam 

11 proje ile katılan Afyonkarahisar Belediyesi, ilk kez bir 
ödüle layık görüldü. Bedesten Restorasyonu, Kültür ve 

sanat Evi ve Akmescit Kültür Evleri Restorasyon Projeleri, 
sokak sağlıklaştırma vb. türbe ve çeşmelerin restorasyonu 
projeleriyle yarışmaya katılan Afyonkarahisar Belediyesi 

tarihe sahip çıktığını gösterdi. Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban, ödülü Tarihi Kentler Birliği Başkanı 
ve aynı zamanda samsun Büyükşehir Belediye Başkanı 

yusuf ziya yılmaz’ın elinden aldı.

YİNE BİR İLK, BİR ÖDÜL
Tarihi Kentler Birliğinin gelenekselleşen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını 
Özendirme Yarışması sonuçlandı. Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan Afyonkarahisar Belediyesi 
hem proje hem de uygulama dalında tam 11 projeyle katıldığı yarışmada ödüle layık görüldü.
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AFyonKARAhiSAR BELEDiyESi 
STAnDInA yoğUn iLGi

Tarihi ve kültürel mirasa sa-
hip çıktıklarını ifade eden Başkan 
Burhanettin Çoban, kadim şehir 
Afyonkarahisar’ı gelecek nesillere 
aktarmak için kararlı bir şekilde ça-
lışmalara devam ettiklerini söyledi. 
Afyonkarahisar’ın 5 bin yıllık bir 
medeniyete sahip olduğunu aktaran 
Başkan Çoban, özellikle restoras-
yon çalışmalarının geçmişi gelece-
ğe taşımada çok önem arz ettiğini 
kaydetti. 2009 yılından sonra tür-
belerde çeşmelerde, çarşı ve tarihi 
evlerde çok ciddi bir restorasyon 
çalışmasına gittiklerini söyleyen 
Başkan Çoban; geçmişin birikimini 
geleceğe taşıma gayreti içerisinde 
olduklarını bu hedef doğrultusunda 
ise Afyonkarahisar’ı hem Türkiye’ye 
hem de dünyaya tanıtmak istedikle-
rini söyledi. Geçmişine sahip çıkan 
aynı zamanda geleceği de imar eden 
bir Belediyecilik anlayışı ile çalıştıkla-
rına dikkat çeken Başkan Burhanettin 
Çoban, bu değerli ödülü tüm Afyon-
karahisar halkına armağan ettiklerini 
söyledi.
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Afyonkarahisar Belediyesi Yaş Sebze ve Mey-
ve Toptancı Hali yeni hizmet binasında denetim 
noktası ile idari birimler tek bir merkezde top-
landı.

Yine daha önceden hal dışında olan araç 
tartım kantarı, kontrollerin daha hızlı ve sağlıklı 
olması için yeni hizmet binasının hemen yanına 
yeniden yapıldı. Toptancı Halinin mevcut as-
faltı kazınarak tamamı yeniden asfaltlandı  ve 
hal girişindeki tabelalar yenilerek, Yaş Sebze ve 
Meyve Toptancı Hali modern bir görünüme ka-
vuşturuldu.

ISInmA SoRUnU ÇÖzüLDü,                              
GüvEnLiK ARTTIRILDI

Kış aylarında ısınma problemi çeken hal es-
nafını da unutmayan Afyonkarahisar Belediyesi, 
tüm bu çalışmalar sırasında hem idari bina hem 
de hal içerisindeki 54 işyerinin kullanımı için 
Toptancı Haline doğalgaz hattı çekilmesini sağ-
ladı. Ayrıca halin muhtelif noktalarına kamera 
konuldu, güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban berabe-
rindekilerle yeni Toptancı Hali Hizmet Binası’nı 
gezerek incelemelerde bulundu. Toptancı Hal 
Birim Sorumlusu Mustafa Yağdan’dan yapılan 
çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Çoban, hiz-
met akışının daha da hızlanacağı yeni hizmet 
binasının hal esnafına hayırlı olmasını diledi.

TOPTANCI HALİ HİZMET BİNASI YENİLENDİ
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Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, eşi Emine 
Çoban ve oğulları Emir Çoban ile birlikte üç fark-
lı evde gerçekleştirdiği ziyaretlerde gönülleri bir 

kez daha fethetti.  Dönem dönem gerçekleştirdikleri ev 
ziyaretleriyle zor koşullarda yaşamını sürdüren ailelerin 
yanında olan Çoban Ailesi, bu ziyaretlerde vatandaşları-
mızın sıkıntılarını dinleyip ihtiyaçlarını gideriyor.   

Her ziyarette gördüğü manzara ve dinlediği hayat 
hikâyeleri karşısında bir hayli duygulanan Başkan Bur-
hanettin Çoban, geçim zorluğu çeken ailelere, aynî yar-
dımların yanı sıra bir miktar maddi yardımda bulundu. 
Ziyaretlerde öksüz çocuklarla da yakından ilgilenen Baş-
kan Çoban ve eşi Emine Çoban, yaşadıkları zorluklara 
rağmen derslerinde oldukça başarılı olan çocukları tebrik 
edip; her birine ayakkabı, elbise, top, oyuncak bebek, 
araba vb. hediyeler verdi.

yoğun çalışma temposundan fırsat bulduğunda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Burhanettin 
Çoban,  aileleri evlerinde ziyaret ediyor. Başkan’ın ziyaret ettiği her ailenin farklı hikâyesi var.

ÇOBAN AİLESİ, GÖNÜLLERİ FETHEDİYOR

“DEvLETimiz ARKAnIzDA yETER Ki oKUyUn”

Devletin ve Belediye’nin sunduğu bazı sosyal yardım-
lardan habersiz olan aileleri bilgilendiren Başkan Çoban, 
ailelerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Ziyaret ettiği üç evde eşi vefat etmiş ve çocuklarıy-
la devletin ve Belediye’nin hayırseverlerin sağladığı 
imkânlarla yaşamaya çalışan annelere şefkat elini uzatan 
Çoban Ailesi, ilk ziyaretini Dairecep Mahallesi’nde ika-
met eden Ş.A. Ailesine yaptı. Eşi trafik kazasında vefat 
eden ve iki çocuğu ile birlikte hayat mücadelesi veren 
annenin acısına ve sıkıntısına ortak olan Başkan Çoban 
ve eşi Emine Çoban’ın ikinci adresi Sümer Mahallesi’nde 
ikamet eden Ş.Ç. Ailesine oldu. Çoban Ailesi, eşi altı ay 
önce vefat eden ve iki çocuğu ile hayata tutunmaya ça-
lışan vefakâr anneye umut ışığı oldu. Başkan Çoban ve 
eşi son ziyareti Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ne gerçek-
leştirdi. Yine eşi vefat eden Ş.Ö.’nün üç çocuğu ile yakın-
dan ilgilenen Başkan Çoban ve eşi Emine Çoban ailenin 
sıkıntılarına ortak oldu. 
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Ahmet Semih TULAY, 11 Kasım 1952 
tarihinde Van-Erciş’te doğdu. İlk, orta ve 
lise öğrenimini Manisa ve Denizli’de ta-
mamladı. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü’nden mezun olan Ahmet Semih 
Tulay; Kütahya, Diyarbakır, Aydın ve İz-
mir gibi birçok şehirde müze uzmanlığı, 
müdür yardımcılığı ve müze müdürü gö-
revlerinde bulundu. 2004 yılı sonunda kendi 
isteğiyle emekli olduktan sonra, kuruculuğu-
nu ve düzenlemesini yaptığı Muğla Marmaris 
Halıcı Ahmet Urkay Arkeoloji ve Etnografya 
Müzesi’nde görev aldı. Eşinin Afyonkarahisarlı 
olması dolayısıyla 2008 yılında ilimize yerle-
şen Ahmet Semih Tulay’ın, çeşitli dergilerde 
çok sayıda bilimsel makale, tanıtım yazısı ile 
ulusal ve yerel gazetelerde müzecilik konusun-
da köşe yazıları bulunmaktadır. Birçok kitabı 
bulunan Ahmet Semih Tulay, Afyonkarahisar 
Belediyesi Kültür Yayınlarına 2 ciltlik İlkçağlar-
dan Günümüze Çoban Kültürü ve Afyonkara-
hisar Kültür Sözlüğü kitaplarını kazandırdı.

1980 yılı Aizani kazısı Bakanlık temsilciliği 
(Kütahya) soldan ikinci mavi gömlekli
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Röportaj 
Samed Bayram

TULAY: “AFYONKARAHİSAR 
KÜLTÜRÜN BAŞKENTİDİR”



-Birçok şehirde müze uzmanlığı ve müze müdürü gibi gö-
revleri üstlendiniz. Kuruculuğunu yaptığınız bir müzede bulu-
nuyor. Bu nasıl bir duygu anlatabilir misiniz?

-Müzecilik gerçekten bir sevdadır. Eser deposundaki 
tozu yutan, binlerce yıllık eserlere dokunan bu sevdadan 
vazgeçemez. Size gelecek kuşaklara iletilmek üzere ema-
net edilen binlerce yıllık eserlere sahip çıkmak, korumak 
onları doğru biçimde insanların beğenisine sunmak çok 
zevkli çok güzel bir duygudur. Zamanla eserleri birer can-
lı gibi, ailenizin bir ferdi gibi görmeye başlarsınız. Efes 
Müzesi’nde iken bir arkadaşım vardı. nöbetçi olduğu 
günlerde akşamları müzeyi kapatırken Efes Artemis hey-
kelinin önünden geçerken “İyi akşamlar anacığım.” de-
meyi huy edinmişti. Gerçekten kimi zaman müzenizdeki 
kimi eserlerle duygusal bir bağ oluşur. Hani evinizde çok 
sevdiğiniz ve değer verdiğiniz bir eşyanız gibi.

-Unutamayacağınız bir arkeolojik kazıya tanık ol-
dunuz mu? Sizin de böyle bir duygusal bir bağ yaşadı-
ğınız durum oldu mu?

-Çok sayıda yerli ve yabancı ekiplerin kazılarında 
hükümetimizi temsilen Bakanlık Temsilcisi olarak gö-
rev aldım. O kazılarda genellikle çok güzel anılarımız 
oldu. Bir de çalıştığım müzelerin kurtarma kazılarına 
başkanlık yaptım. Benim yapmış olduğum bir arkeo-
lojik kurtarma kazısında yaşadıklarımın beni gerçek-
ten çok etkiledi. 1990 yılında Afrodisias Müzesi Mü-
dürü iken bir kurtarma kazısında birçok lahit yanında 
bir de oda mezar bulduk. Bir aileye aitti. Genellikle 
biz mezar kazılarındaki buluntuları müzeye taşırdık. 
Kemikleri depoya kaldıracağımız günlerde bir gece 
rüyamda genç bir kız gördüm. Çukurun başında öyle-
sine bize bakıyordu. İki örüklü uzun sarı saçlı masum 

bir kızdı. Sanki “Beni rahatsız etmeyin.” der gibiydi. Ertesi 
sabah aşağı yukarı kazı tamamlandığı içinde çukurları ka-
patmamız gerekiyordu. Tüm kemikleri olduğu yerde bırakıp 
müze bahçesinden toplattığım gül buketini çukura koyup, 
çukuru kapattırdım. Ondan sonra da hiçbir kazıda kemikleri 
müzeye taşıtmayıp olduğu yerde bıraktım.

-Arkeoloğun kazıda bir günü nasıl geçiyor? ne gibi zorluk-
larla karşılaşılıyor?

-Arkeolojik kazıların zevki yanları olduğu kadar zor-
lukları da vardır. Genellikle kazılar yaz sezonunda yapılır. 
Bu nedenle en büyük sıkıntı güneş ve sıcaktır. Kimi zaman 
40-50 derecenin altında açma dediğimiz kazı çukurların-
da çalışmanız gerekir. Günlük çalışmanın başladığı sabah 
06.00’da ayakta olmanız zorunludur. Kimi yerlerde bu 
05.00’e değin iner. Kahvaltıdan sonra çalışma başlar. Kazı 
alanındaki çalışmada 2 saat sonra bir çay molası verilir. 
Ardından devam edilir. Öğle yemeğinden sonra bir çay 
molalı dönem ve günlük çalışma akşam 14.00’da ya da 
konuma göre 16.00’da biter. Sonra duş dinlenme çay mo-
lası vardır. Toplu olarak yenen ve o günkü çalışmaların 
değerlendirilmesinin yapıldığı akşam yemeğinden sonra 
eğer hafta sonu değilse herkes konusu ile ilgili çalışmalar 
yapar. Tabi hemen sonra erkenden uyku saati vardır. Kimi 
mahrumiyet bölgelerinde duş yapacak su ya da uzun süre-
li elektrik olmayabilir. Sivrisinek, akrep, yılan gibi haşerele-
re karşı tedbirli olmanız lazımdır. Evinizdeki gibi yumuşak 
yatak da bulamazsınız. Size özel bir odanız da olmayabi-
lir. Yani kazılarda rahat ve konforlu bir yaşamı aramamak 
gerekir. Kimi uzun süren kazılarda kazı sonlarına doğru 
sinirler gerilir ve ufak tefek şeyler yüzünden kavgalarda 
çıkabilir. Uzun süren ve kalabalık kazılar sağlam dostluk-
ların hatta evliliklerin doğduğu yerlerdir. Tüm zorluklarına 
karşın kazılar gerçekten çok zevklidir. Bir arkeolojik kazıda-
ki yaşamı 2017 yılında yayınlanan “Höyük” adlı kitabımda 
roman tarzında ayrıntılı olarak anlattım. 

1983 Lidar Höyük kazısı Bakanlık temsilciliği 
(Bozova-Şanlıurfa) X işaretli

1989 yılı Afrodisyas müzesi müdürü iken. İngiltere 
Prensi Charles, Prof. Dr. Kenan Erim ve ben

37

2018 SAYI 75



-Kendinizi nasıl bir arkeolog olarak ta-
nımlarsınız? 

-Ben çok şanslı bir dönemde arkeolo-
ji öğrenimi gördüm. Bizim dönemimizde 
dünya çapında ün yapmış hocalar vardı. 
Ord. Prof. Arif Müfid Mansel, hepsi Profe-
sör olan Jale İnan, Aşkıdil Akarca, Somay 
Onurkan, Halet Çambel, Refik Duru, Ba-
hadır Alkım, Muhibbe Darga, Zafer Taş-
lıklıoğlu, Sabahat Atlan, nezahat Baydur. 
Her zaman bu hocaların öğrencisi olmakla 
övündüm. Tüm yaşamım boyunca onlara 

layık bir öğ-
renci olma-
ya çalıştım. 
Bir de büyük Türk Müze-
cisi Osman Hamdi Bey’in 
izinde yürümeye çalıştım. 
Bildiklerimi paylaşmayı, 
ülkemin eserlerine sahip 
çıkmaya çalıştım. Kaçak-
çılıkla mücadele ettim. 
Bu nedenle sürgünlere, 
haksızlıklara uğradım. 
Ama vazgeçmedim. Ha-
len bu çabam devam 
ediyor. 

-peki, arkeolog mesleğini tercih etmek is-
teyenlere başlıca önerileriniz neler? Arkeolog 
olacakları çalışma hayatında neler bekliyor, 
kendilerini nasıl yetiştirmeliler?

-Birincisi gerçekten bu mesleği sevi-
yorlarsa ve istiyorlarsa bu mesleği seçsin-
ler. Yoksa rastgele bu meslek seçilirse iş 
bulmakta zorlanabilirler. Çünkü arkeolog-
ların çalışabilecekleri iş sahaları kısıtlıdır. 
Birçok arkeoloji mezununun başka mes-
leklere yöneldiğini biliyorum.

-Şehrimiz birçok medeniyete ev sahipli-
ği yaptı. Sizce ilimizde arkeolojiye gereken 
önem veriliyor mu? yani bu tarihi eserleri ili-
mizde değerlendirebiliyor muyuz?

-Bu sorunuza ne yazık ki evet diyemeyeceğim. Bu denli 
zengin değerlere sahip ilimizde düzgün bir müze binamız 
yok. neredeyse 10 yıldır inşaatı bir türlü tamamlanamayan 
bir müze binamız var. Dünyanın hiç bir yerinde olmayan 
“Frig Vadisi”nden çoğu Afyonlu’nun haberi bile yoktur. 
Çünkü düzgün tanıtımı yapılamıyor. Bu amaçla oluşturu-
lan kimi kuruluşların çok etkili oldukları söylenemez. Hâlâ 
sahip olduğumuz değerlerinizi kendi şehrinizdeki insanla-
ra bile tanıtamamışız. Oysa burası sürekli turist çekecek 
yerlerdir. Tüm dünyanın tanıdığı antik çağın ve dünyanın 
ilk hayvan masalları yazarı hemşerimiz Ezop’u kaçımız bi-
liyoruz? Bu arada Kütahyalıların Ezop’a sahip çıktıklarını 

söylemem gerekir. Daha bunun gibi birçok değerin 
farkında değiliz. Bu değerler bir başka yerde olsa 
turist akınına uğrar.

-Edebiyata merakınızın lise yıllarında başladığını 
biliyorum. neden üniversite öğrenimini edebiyat üze-
rine değil de arkeoloji üzerine okudunuz?

-Arkeoloji benim çocukluk aşkımdı. Ben daha 
ilkokul beşinci sınıfta arkeolog olmayı kafama 
koymuştum. Lise yıllarımda İlyada ve Odisseia’yi 
ve tüm dünya klasiklerini okumuştum. Lise yılla-
rında edebiyat ve kompozisyonda başarılı idim. 

Yazdıklarımla 

insanlarımıza 

eski eserlerimizi 

sevdirmeye, üstünde 

yaşadığımız toprakların 

ne denli zengin 

olduğunu anlatmaya 

çalışıyorum. Kısacası 

diplomamın hakkını 

vermeye çalışıyorum. 

Müzecilikten emekli 

olabilirsiniz ama 

arkeologluktan 

emeklilik yoktur.
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Son sınıfta yazdığım skeçlerim oynandı. Aynı zaman-
da resmim de çok iyiydi. Hatta resim öğretmenin be-
nim Güzel Sanatlar Akademisi’ne (şimdiki Mimar Sinan 
Üniversitesi’ne) girmemi çok istedi. Son zamanlarda ar-
keolojik roman yazmaya yöneldim. Miletoslu Aspasia, 
nannakosun Göz Yaşları, Höyük gibi çalışmalarım oldu. 
Ama ben edebiyatçı olduğumu iddia edemem. Ben sade-
ce bildiklerimi sunmaya çalışıyorum. Edebiyat, edebiyat-
çı olmak bambaşka bir konudur.

-yazdığınız eserlerin bir emek ve araştırma gerektirdiğini 
düşünüyorum. Bu kapsamda yazma ritüelinizden bahsedecek 
olursak; hangi ortamda, hangi materyallerle, nasıl bir ruh 
halindeyken yazmayı tercih ediyorsunuz?

-Eğer yazdığım kitap ya da makale bilimsel nitelikte 
ise kendi kitaplığımdan, müze ve üniversitelerin ihtisas 
kitaplıklarından yararlanıyorum. Bütün dayanağım yazılı 
dokümanlardır. İnternetten pek fazla faydalanmıyorum. 
Çünkü çok güvenilir değil. Roman ve öykü gibi çalışma-
larım da arkeoloji konulu olduğu için yine kaynaklardan 
yararlanıyorum. Önce notlar alıp sonra bunları yazıya 
döküyorum. Sıklıkla kontrol ederek son biçimini veri-
rim. Genellikle romanlarda yazma saati olmuyor. Yolda 
yürürken, TV izlerken aklıma gelen bir şeyi not ederim. 

Kimi zaman bu gece yarısı 03.00 ve 05.00’de oluyor. 
Romanlarda o dönemi yaşamaya çalışırım. Kimi zaman 
roman kahramanının yerine kendimi koyarım. Örneğin, 
“nannakos’un Gözyaşları” kitabımdaki romanın kahra-
manı olan yontucuyu uzun süre kendimle özleştirdim. Bu 
öteki kitaplarımda da oldu. Bu nedenle kimi okuyucula-
rım sıklıkla yazdıklarımı gerçekten benim yaşayıp yaşa-
madığımı sorgularlar. 

-Afyonkarahisar Belediyesi kültür yayınları arasına katı-
lan kitaplarınızın basılması için nasıl başvuru yolu izlediniz? 

-Doğrusu birilerinin yardımını almadım. Her iki çalış-
mamı çıktı olarak doğrudan Belediyemiz Kültür ve Sosyal 
İşleri Müdürü Sayın Emel Sarlık Hanım’a ve Belediye Baş-
kanımız Sayın Burhanettin Çoban’a sundum. Bu konu-
da onların büyük destek ve yardımlarını gördüm, hiçbir 
zorlukla karşılaşmadım. Her zaman dediğimi burada yi-
nelemek isterim. Afyonkarahisar Belediyesi kültürel ya-
yınlar konusunda çoğu il belediyesini geride bırakmıştır. 
Bu konuda yetişmiş çok iyi bir ekibin olduğuna tanığım. 
YÜnTAŞ Genel Müdürü Sayın Mehmet Sarlık ve Grafikçi 
Ramazan Gölcük konularında gerçekten uzman kişiler. 
Onlara ve öteki ekip arkadaşlarına buradan bir kez daha 
teşekkür ediyorum.

1998 yılı milet antik kenti (Aydın) Büyük 
menderes nehir tanrısının müzeye taşınması
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-Kitaplarınızı ne kadar sürede 
yazıyorsunuz? Örnek vermek ge-
rekirse son kitabınız Afyonkara-
hisar Kültür Sözlüğü ’nün ortaya 
çıkması ne kadar zaman aldı?

-Romanlar ortalama 2-2,5 
yılımı alıyor. Çoban Kültürü 
Sözlüğü ile Atasözü ve De-
yimler yaklaşık 7 yılımı aldı. 
Afyonkarahisar Sözlüğü günde 
ortalama 16 saat çalışmay-
la 2,5 yılımı aldı. Kimi zaman 
kaynaklar arasında doğru bil-
giyi bulup çıkarmak, en sağlam 
kaynağı seçmek zor olduğu 
gibi zaman alıyor. Her zaman 
verilen bilginin doğru olması 
gerektiğini, bunun bir vebali 

olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle ince eleyip sık do-
kumak gerektiği kanısındayım.

-Geçtiğimiz Eylül ayında Afyonkarahisar Kültür 
Sözlüğü kitabınız çıktı. Tanıtım programında olsun, 
daha sonra kitabı temin etmek için gelen kişiler olsun 
yoğun bir ilgi var bu kitaba. Daha önce Çoban Kültürü 
Sözlüğü kitabınızda da aynı ilgi vardı. peki, şu anda 
devam eden yeni bir kitap projeniz var mı?

-Şu anda tamamlamış olduğum ve basım 
aşamasında bir arkeolojik romanım var. Frigleri 
ve ana tanrıça Kybele heykelinin Pessinus’tan 
(Sivrihisar-Ballıhisar köyü) MÖ 2.yüzyılda 
Roma’ya götürülüşünü konu alıyor. Yine biri ar-
keolog, öteki turizmci-rehber ve üniversiteden 
emekli öğretim üyesi arkadaşımla Frigler ve 
Frigya ile ilgili kapsamlı bir kitap çalışmasının 
planlama aşamasındayız.  

-ilkçağlardan Günümüze Çoban Kültürü kitabı-
nız iki ciltten oluşan bir eser. Tez çalışmaları içinde 
birçok kişinin tarafımıza başvurup, kitabı temin 
etmek istediklerini biliyorum. Bu iki ciltten oluşan 
eserde neler yer alıyor? 

-Çoban kültürü çalışmam çok kapsam-
lı. Çobanlıkla ilgili aklınıza gelen her şey var. 
Çobanlık yapan peygamberler, krallar, ünlüler, 
mitolojik kişilerin yanında çobanlıkla ilgili söz-
cükler, terimler yer alıyor. İkinci ciltte ise çoban-
lıkla ilgili atasözleri deyimler yer alıyor. Tüm bu 
bilgiler sadece Anadolu ile sınırlı olmayıp, Türk 
Devletleri, Balkanları, Orta-Asya’yı kimi yerlerde 
dünyanın öteki ülkelerini de kapsıyor.

1999 yunanistan-Girit Adası Knossos 
sarayı. En üste oturan gözlüklü

2000 yılı Nemrut Dağı (Adıyaman)
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-Afyonkarahisar Ansiklopedisi için bir çalışma yap-
mayı düşünüyor musunuz?  

-Hayır, çünkü bu bir ekip işi olmalı. Arkeoloji, 
mitoloji benim konum ama tarih, edebiyat, coğ-
rafya, mimari, sanat vs gibi konuları uzmanları 
yazmalı diye düşünüyorum.

-Geçmişten günümüze ilimizde birçok bilgin, sa-
natçı, ozan, tarihçi ve edebiyatçı yetişmiştir. Bunlar-
dan hangileri sizi daha çok etkilemiştir? 

-Milli mücadele kahramanları, ulema ve evli-
yalar bir yana yazdıklarından yaşamlarından etki-
lendiğim kişilerin başında Mevlevî, Âlim Aba Puş 
Bali Çelebi geliyor. Veba hastalığına yakalanarak kay-
bettiği küçük oğlundan sonra aynı hastalığa yakalanan 
büyük oğlu Mehmet Semai’nin (Sultan Dîvânî) iyileşmesi 
ve kendine bağışlaması için Allah’a yakarışı beni çok et-
kilemiştir.

Ya Rab; harem-i hazret-geh-i rahı bağışla, 

Ya derd ile bir-ah-ı seher-gahı bağışla, 

Aldın dil-i gümrahımı koydun beni bi-dil

Bari yerine bir-dil-i agâhı bağışla.

Ayrıca Ezop, Halikarnas Balıkçısı, Harabi, Adanalı Ziya 
unutulmaz insanlardır. Adanalı Ziya’nın şu dörtlüğü ne 
kadar anlamlıdır. 

Şair var ki okuduğu şiirler,

Perdesiz, nağmesiz ahenge benzer. 

Türk iken yabancı Türkçeye bile, 

Tatlı su mahsulü frenge benzer. 

-Çok sevdiğiniz ve kitaplarınızda yer verdiğiniz “Biliyorsun 
o halde niçin öğretmiyorsun?” diye bir Sümer atasözü var. 
Bunu benimsediğinizi ve kendinize başlangıç noktası olarak 
belirlediğinizi görüyoruz. Bu söz sizin için ne anlam ifade edi-
yor? nasıl ortaya çıktı? neden bu sözü benimsediniz?

Sümerler çok büyük ve yüksek bir uygarlıktır. Onlarla 
kökenlerimizle ilgili kimi bağların olduğu bilimsel çalış-
malarla ortaya konmaktadır. Kutsal kitaplarda adı geçen 
ve arkeolojik kazılarla gerçek olduğu saptanan “nuh 
Tufan”ından ilk söz edenler Sümerlerdir. Sümerlerin çok 
güzel atasözleri vardır. Bunların içinde en çok sevdiğim 
“Biliyorsun, o halde niçin öğretmiyorsun?’’ dur. Bana çok 
anlamlı gelen bu sözün farkına “Eski Eser Yağması” adlı 
kitabımı hazırlarken vardım. Hani Hz. Ali’nin “Bana bir 
harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum.” sözüyle sanki öz-
deşleşmiş gibiydi. Saklanan paylaşılmayan bilginin hiç 
bir anlamı yoktur. Ben de bildiklerimi yazarak paylaşma-
ya çalışıyorum. Bildiklerimi paylaştığım kitaplarımı oku-
yanlar günümüzden 5 bin yıl önce insanların neler yiyip 

2004 yılı Efes antik 
kentinde kazıda 

çıkan lahitin müzeye 
taşınması
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içtiklerini, neler giydiklerini sosyal yaşamlarını öğreni-
yorlar. Geçmişi bilmeliyiz ki geleceğe güvenle bakalım. 
Küçük bir örnek vereyim. Bugün halı ve kilim motiflerimi-
zin 3000 yıl önce bu toprakları yurt edinen Friglerin halı 
kilim motifleri ile tıpatıp aynı olduklarını kaç kişi biliyor. 
Bizler bunu yazıp çizmesek kimse bilemez. Bir arkeolog, 
bir müzeci sahip olduğu bilgileri herkesle paylaşmalıdır 
diye düşünüyorum. İşte bu Sümer atasözü benim rehbe-
rim oldu. Bildiklerimi çekinmeden, kıskanmadan sakla-
madan paylaşmaya çalışıyorum.

-Afyonkarahisar Kültür Sözlüğü kitabında “insanların 
ekmeğini yiyip suyunu içtikleri topraklara borcu olduğunu, 
bunu bir biçimde ödemeleri gerektiğini düşünüyorum.” sözü 
beni çok etkiledi. Çünkü Afyonkarahisar’da doğmamış olma-
nıza rağmen ilimize ayrı bir sevginiz var. Bu sevginin, bağlılı-
ğın sebebi nedir?

-Afyonkarahisar’a özel bir sevgim var. Belki bunda 
sevgili eşimin Afyonkarahisarlı olmasının da büyük payı 
var. Ben gerçekten bu kenti, insanlarını, doğasını sevi-
yorum. Bu sevgi eskiden beri hep vardı. Çok uzaklarda 

2012 İzmir Özel 
saint Joseph 
fransız Lisesi 
okuma günleri 
“Nannakosun 
Gözyaşları” 

kitabının imzası

Afyon Kalesi’ni gördüğümde her zaman içimde bir sevinç 
duymuşumdur. Bu sevgi olmasaydı da yine Afyonkara-
hisar ile ilgili yayınlar üretirdim. Çünkü ben her şeyden 
önce bir arkeoloğum. Bu meslek evrensel bir meslektir. 
Bizlerin düşünceleri amaçları dünyanın başka yerlerde-
ki meslektaşlarımızla aynıdır. Bir insanın memleketi illa 
doğduğu kent değildir. Yaşadığı kentli olduğunu düşünü-
yorsa oralıdır. Tüm bunların yanında bir de insanların ya-
şadıkları, ekmeğini yediği, suyunu içtiği yerlere bir borcu 
olmalı diye düşünüyorum. Herkesin yaşadığı kentin daha 
güzel, daha uygar olması için fikirlerini söylemesi, elin-
den gelen her şeyi yapması, katkıda bulunması gerekir 
düşüncesindeyim.

-Son olarak Afyonkarahisar size neyi çağrıştırıyor?  

-Samimi olarak söylüyorum. Ben hiçbir zaman Af-
yonkarahisar adını duyduğumda aklıma lokum, su-
cuk, mermer gelmiyor. Böyle düşünmek istemiyorum. 
Afyonkarahisar’ı ben yüksek kültürü ile anıyorum. Bu 
topraklar kültürlerin, uygarlıkların harman olduğu yerler-
dir. Afyonkarahisar kültürün başkentidir. Afyonkarahisar 

Kültür Sözlüğü‘ne şöyle bir göz atan kişi bu 
toprakların ne denli yüksek bir kültüre sahip 
olduğunu kolayca anlayabilir. Özetle Afyon-
karahisar denince bana zengin sözlü ve ya-
zılı halk kültürü, sanat ve edebiyat geliyor.

– Röportaj teklimizi kabul ettiğiniz için te-
şekkür ederiz. Afyonkarahisar’ın kültürüne ve 
sanatına katkıda bulunacak insanlara ihtiyacı-
mız var. Bu kapsamda ilimize yaptığınız katkıla-
rı biliyor ve şahit oluyoruz. 
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Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu’nun “37.
Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülleri” Türk 
Tarih Kurumu Konferans Salonunda düzenle-

nen törende Prof. Dr. A.Fügen Berkay, Prof. Dr. Abdullah 
Aydın, Abdurrahim Karademir, Arkeolog Ahmet Semih 
Tulay, Yrd. Doç. Dr. Atiye nazlı, Erhan İvgin, Prof. Dr. 
Kamil Veli nerimanoğlu, Prof. Dr. Muammer Mete Taş-
lıova, Mecit Uyanık, Prof. Dr. Mustafa Sever ve Turhan 
Bektaşoğlu’a verildi. Törende Türk Tarih Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Sayın Refik TURAn ile çok sayıda akademisyen 
ve davetli hazır bulundu. 

62. yılını tamamlayan Halk Kültürü Araştırmaları 
Kurumu’nun 37 yıldır ödül verdiğini aktaran Yahya Ak-

soy, “Halk Kültürü alanında hizmet veren kişilere ayrıca 
kurumlara ve kuruluşlara, folklorik araştırmaları ile Türk 
halk kültürünün güzelliğini, zenginliğini gösteren kişilere 
bu ödül veriliyor. Türkiye’de kültür alanında verilen en 
seçkin, en saygın ve en belirgin ödülleridir. Halk Kültü-
rü Araştırmaları Kurumu’nun kişileri, kurumları ve kuru-
luşları, o yıl veya daha önceki yıllardaki yaptıkları basılı 
malzemeleri, dokümanları kaynakları araştırıp izleyerek 
özellikle akademik çevrelerle ve üniversitelerin ilgili bi-
limleriyle diyaloglar kurarak verdiği ödüller büyük an-
lam taşıyor. Bu ödüller Balkanlardan, Kafkasya’ya, Orta 
Asya’ya Türk Dünyasına ve Türk Kültürüne hizmet eden-
lere veriliyor.” dedi.

TÜRK HALK KÜLTÜRÜNE HİzmET ÖDÜLÜ

Kitaplarım

AHmET sEmİH TULAy’a
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Rölöve projeleri kuruldan onaylanan ve 
uygulama projelerinde de ise sona gelinen 
Kadınlar Pazarı restorasyonunda Germiyanoğu 
Süleyman Şah Türbesinin etrafının tamamen 
yıkılacağını kaydeden Başkan Yardımcısı Örten; 
“Kadınlar Pazarı bodrum katıyla birlikte üç kat-
tan oluşacak. Zemin katta yapılacak çalışmaları 
dükkân sahipleriyle yaptığımız toplantıda pay-
laştık, kendileriyle mutabakat sağlandı. Müm-
kün olduğu kadar açık alan bırakmaya gayret 
ettik. Dükkân sahiplerinin haklarını koruyarak 
metrekare kayıplarını en aza indirmeye özen 
gösterdik. Çarşı merkezinde devasa bir küt-
le vardı onu yıkıyoruz o bölgeye bir kafeterya 
yapıyoruz. Üst katta yapacağımız odaları sivil 
toplum örgütleriyle işbirliği halinde el sanatları 
çarşısı, el sanatları atölyesi olarak değerlendire-
ceğiz. Projelendirmeyi yörenin dokusuna uygun 
olarak yaptık. Çalışmaların büyük bölümünde 
taş kaplama malzeme kullanmayı düşünüyoruz. 
Bodrum katında umumi tuvalet sorununu çöz-
dük. Belediye hizmetlerinde kullanmak amacıy-
la yine bodrum katına sergi salonu ve toplantı 
salonu yapılacak.” dedi. 

Kadınlar Pazarı el sanatları merkezi olarak düzenlenirken tarih 
kokan dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olacak.

KADıNLAR PAzARı 
yENİDEN HAyAT BULACAK
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Belediye başkanlığı görevinde 
geride kalan 8,5 yılda sosyal 
belediyecilik alanında önem-

li çalışmalara imza attıkların kaydeden 
Başkan Çoban; “Muhtarlarımızla işbirliği 
halinde vatandaşlarımıza ülkemizin tari-
hi ve turistik yerlerini götürüyoruz. Yine 
Halk Sağlığı Müdürlüğümüzle işbirliği 
halinde evde bakım hizmetine başladık. 
Sadece bu sene iki bin takım kırtasiye 
malzemesini öğrencilerimizin imkânına 
sunduk. Bilgi Evlerimizdeki başarılı öğ-
rencilerimize bilgisayar ve çeşitli hediye-
ler veriyoruz. Şimdiye kadar 546 engelli 
bireyimize akülü araç hizmetini sunduk.” 
diye konuştu.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE 
çığır açtıkBelediye Başkanı Burhanettin 

Çoban, evde bakım hizmetleri, 
eğitim-gıda yardımları,                
engelli vatandaşlara akülü 
araç dağıtımları ve amatör 
spor kulüplere destek 
gibi birçok alanda çığır                
açtıklarını söyledi.
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Afyonkarahisar’ın önemli turizm potansiyeli 
Mevlevî Camii etrafının bu projeyle bambaşka 
bir görünüme kavuşacağını aktaran Başkan 

Çoban; “2013 yılında kentsel sit alanında kalan bölgele-
rin tamamının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projele-
rine önemli bir bütçe ayırmıştık. 2014 yılında da İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin şirketine yaptırarak projeleri 
ihaleye hazır hale getirmiştik. Eski Başbakanlarımızdan 
Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu projeye büyük 
destek olmuştu. AK Parti kampı nedeniyle Başbakanımız 
Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu Hanımefendi 
ilimize gelerek kentsel sit alanındaki mahallere  gezi ger-
çekleştirmişti. Gezi sırasında, sokak sağlıklaştırma için 
ne kadar kaynağa ihtiyaç duyulduğu konusunda bilgi 

almıştı. Sağ olsun Sare Davutoğlu Hanımefendi kamp 
sonrası Kültür Turizm Bakanlığı ile irtibata geçerek, İl 
Özel İdaresi hesabına 9,5 milyon liranın gönderilmesini 
sağlamıştı. Bu gelişme üzerine elimizde hazır olan proje-
leri Kültür Turizm Bakanlığına bağlı Konya Anıtlar Rölöve 
Kurulu ile paylaşarak ihalenin gerçekleşmesini sağladık. 
İhaleye göre, 3 yıl içerisinde bölgenin tamamının sokak 
sağlıklaştırmasının yapılması hedefleniyor. Kültür Varlık-
ları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt Bey ile böl-
gede incelemelerde bulunmuştuk. Kendisi bana şu anda 
Türkiye’nin tamamında devam eden en büyük sokak 
sağlıklaştırmasının Afyonkarahisar’da olduğunu ifade 
etti.” diye konuştu.

AfyoN’DAKentsel sit alanı içerisinde kalan 
mahallelerde tarihi dokuya uygun olarak 

yapılan sokak sağlıklaştırma ve cephe 
iyileştirme çalışmaları sürüyor. Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü 
Yalçın Kurt, ülke genelinde devam eden 

en büyük sokak sağlıklaştırmasının 
Afyonkarahisar’da yapıldığını söyledi.

TÜRKİyE’NİN EN BÜyÜK

soKAK sAĞLıKLAŞTıRmAsı
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Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulundan alınan onayın ardından, 2016 yı-
lında başlayan ilk etapta, Akmescit, Burmalı, 
Tacıahmet, Taşpınar ve Olucak mahallerinin 
muhtelif noktalarında 11 bin metrekare par-
ke döşemesi yapıldı.

2017 yılı yatırım programında ise 24 bin 
metrekareden oluşan ikinci etap çalışmaları 
da tamamlandı. Sit alanında kalan bu beş 
mahallede bölgenin tarihi dokusuna uygun 
olarak toplam 35 bin metrekare parke dö-
şendi.

Şu ana kadar yapılan parke çalışmaları 
bölgenin yüzde 70’ini oluştururken, geriye 
kalan bölümün 2018 yatırım programına alı-
narak tamamlanması hedefleniyor.

sİT ALANıNA DoĞAL PARKE 
Afyonkarahisar Belediyesi tarafından sit alanında kalan mahallelerde bölgenin tarihi 
dokusuna uygun olarak başlatılan doğal parke çalışmasının ikinci etabı tamamlandı.
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Afyonkarahisar’da 2009 yılı 
öncesinde çocukların toz 
ve çamur içinde futbol oy-

nadıklarını söyleyen Başkan Çoban, 
mahallelerde hiç olmayan halı saha 
sayısını 50’ye çıkarttıklarını, sente-
tik ve kauçuk yürüyüş yollarına sahip 
olmayan Afyonkarahisar’da yine 11 
adet sentetik ve kauçuk yürüyüş yolu 
yaptıklarını ifade etti. Kentte 40 adet 
parkın gece ışıklandırılmasının yapıldı-
ğını ifade eden Başkan Çoban; Macera 
Parkı, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 
Parkı, Atatürk Ormanı Piknik ve Mesire 
Alanı, Mehmet Sami Hancıoğlu Masal 
Dünyası Parkı gibi şehrimizin birçok 
bölgesine botanik ve tematik parklar 
yaptıklarını söyledi. Ali İhsan Paşa Ma-
hallesi çevre yolu üzerine bir park daha 
yaptıklarını ifade eden Başkan Çoban, 
Park Hastanesi’nde karşısına yapılacak 
Veysel Eroğlu Parkı’nda ise çalışmala-
rın devam ettiğini söyledi.

PARK VE BAHÇELERDE 
DEsTAN yAzDıK

Park ve Bahçeler müdürlüğü’nün destan yazdığını belirten Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban, 2009 yılında 120 olan park sayısının 197’ye çıktığını söyledi.

Şehit Astsb. Ömer HALİSDEMİR Parkı
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“ÖmER hALiSDEmiR pARKI’nA                                      
ÇoK BüyüK iLGi vAR”

Başkan Çoban: “2009 yılında spor arazisinin 
yerine 650 bin metrekarelik alanda Spor Komp-
leksi yaptıracağız dediğimde kendi meclis üyele-
rim dahi birçok kesim inanmadılar. Hayal denilen 
şey gerçek oldu. Bazı insanlara ne yapsanız onları 
mutlu etmeniz mümkün olmuyor. İnsanları kan-
dırmadık. ‘Burayı ya Belediye ya TOKİ satacak, 
elde edilen gelirle Spor Kompleksi yapacağız’ 
dedik. Şimdi her şey bitti, kompleks bitti, “Efen-
dim biz eski statta koşuyorduk şimdi nerede koşacağız.” 
deniliyordu. Hal bu ki ben defalarca söyledim orada çok 
güzel bir yeşil alanımız var, merak etmeyin orada koşa-
caksınız diye. Ömer Halisdemir Parkı’nı stadı yıkmadan 
önce bitirdik aslında. 4 Metre genişliğinde uzunluğunda 

tartan yürüyüş-koşu parkı yaptık, insanlar burada yürü-
yebiliyor. Şu an eski stadımızın tamamı yıkılmadı koşu 
yeri hala duruyor. İnsanlar Ömer Halisdemir Parkı’nda mı, 
yoksa eski stadyumun etrafında mı koşuyor diye özellikle 
gidip bakıyorum; Ömer Halisdemir Parkı’nda koşuyorlar 
ve beni gördüklerinde teşekkür ediyorlar” dedi.
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Turgut Özal Alt Geçidi’nden sonra Jandarma 
Kavşağı’nda alt geçit çalışmasına başlandı.

yoL TAmAmEn TRAFiğE KApAnmADI

Hafriyat ve fore kazık çalışmaları devam eden 
inşaat alanında orta refüj tamamen kapatıldı. Park 
Afyon’dan Atatürk Caddesi’ne geçiş yönü, Atatürk 
Caddesi’nden Karayolları Kavşağı-Anbaryolu ve 
Ankara yolundan Atatürk Caddesi’ne tek şeritli ola-
rak yol trafiğe ilk anda açık tutuldu. Alternatif yol 
olarak kullanılabilir ara sokaklarda çift şerit araç 
parkını önlemek için dubalar yerleştirilerek yollar 
açık tutuldu.

JANDARMA KAVŞAĞINDA 
ALT GEÇİT ÇALIŞMALARI
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Tarihinin ilk üst geçidini İzmir Yolunu 
Uydukent’e bağlayan necmettin Erbakan 
Köprüsü’nü hizmete alarak yapan Belediye-

miz,  ikinci köprülü kavşağı da tamamlayarak şehir 
trafiğini rahatlatacak.

Seyfi Demirsoy Caddesi üzerinde yapımına baş-
lanan üst geçit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kav-
şağın tamamlanması ile birlikte şehir merkezine en 
yakın yerden Fuar Alanı, gıda siteleri, Toptancı Hali ve 
Fuar Pazar Yerine bağlantı sağlanacak. Köprüyle bir-
likte yapılacak yol ağlarıyla Sahipata’dan  Uydukent’e 
bağlantı yolu oluşturulacak. Böylelikle Ankara isti-
kametinden, Devlet Hastanesi ve Üniversite yönüne 
gitmek isteyen sürücüler, şehir merkezine girmeden 
seyahat edebilecek.

20 Metre genişliğinde 380 metre uzunluğunda gi-
diş-geliş çift şerit yapılacak üst geçit 2018 yılı içinde 
tamamlanacak. 

ŞEHİR TRAFİĞİ RAHATLAYACAK
Merkezi, Fuar Alanı ve Uydukent’e bağlayacak üst geçidin yapımına başlandı.
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Afyon Lokumu; özel geleneksel tadı için gerçek 
bir ustalık ve üretim proseslerinin her aşama-
sında yerel usuller gerektiren, özde şeker, su, 

doğal mısır nişastası ve limon tuzu kitlesi gerektiğinde 
ve tercih edildiğinde çeşni maddeleri, kuru ve/veya ku-
rutulmuş meyveler ve benzeri maddelerin ilavesiyle yö-
resel tekniğine uygun olarak hazırlanır. Küçük küp veya 
dikdörtgen şeklinde kesilen, tercihen üzerine Hindistan 
cevizi, Antep fıstığı vb. talaşı veya pudra şekeri sıvanan, 
kendine özgün tada ve kokuya sahiptir. Yüksek besin de-
ğerli, oldukça lezzetlidir. Bir asırdır Afyon iliyle özdeşle-
şerek ün bulmuş bir şekerleme ürünüdür. 

AFyon LoKUmU TARihi

Lokum Türkiye’ye özgü uluslararası düzeyde tanınmış 
önemli bir şekerli üründür. Üretimine 14. ve 15. yüzyıllar-
da başlandığı sanılmakla birlikte bugünkü biçimine 19. 
yüzyılda ulaşmıştır. Yurtdışında Türk ismiyle özdeşleşe-
rek şöhret bulmuş yegâne bir Türk gıda maddesidir. Lo-
kum boğaz rahatlatan anlamına gelen “rahat ul-hükum” 
olarak adlandırılan ve 15. yüzyıldan beri Anadolu’da ve 
Osmanlı topraklarında bilinen bir üründür. İlk dönem-
lerde lokum üretiminde tatlandırıcı olarak bal, pekmez 
kullanılırken su bağlayıcı ve kıvam oluşturucu olarak da 
un kullanıldığı bilinmektedir. 18. Yüzyılın ikinci yarısında 
Anadolu’nun ‘’Kelle şekeri’’ diye bilinen rafine şekerle 
tanışmasıyla diğer tatlı yiyeceklerde olduğu gibi lokum 
üretiminde de rafine şeker kullanılmaya başlanmıştır. Bir 
Alman bilgin tarafından 1811 yılında bulunan nişastanın 
lokum üretiminde un yerine kullanılarak uygun şeker ve 
nişasta bileşimiyle bugünkü lokum üretimi gerçekleşti-
rilmiştir. Unun yerini nişastanın almasıyla ortaya çıkan 
“Türk Lokumu” tüm dünyada bilinir hale gelmiştir. Gü-

nümüzde Tunus’tan; Mısır’a, Yunanistan’dan; Suriye’ye, 
Makedonya’dan; Kıbrıs’a kadar lokum çeşitleri boldur. 
Ancak tüm bu lokumlar geleneksel Afyon Lokumu’nun 
doku ve lezzetini taşımamaktadır. 

18. Yüzyılda bir İngiliz turist tarafından İngiltere’ye 
götürülen Türk Lokumu Avrupa’da ‘Turkish Delight’ ola-
rak tanınmış ve böylece uluslararası şekercilik literatürü-
ne de girmiştir. 

Rafine şekerin icadıyla birlikte bölgesel üretim baş-
lamış 1800’lü yılların sonlarında lokum Afyon Kaymağı 
ile çeşnilendirilmiştir. Afyon ilinde lokumun en önemli 
ham maddesi olan şekerin bölgenin kendine has iklim 
ve toprak yapısından kaynaklı şeker pancarının fazlaca 
üretilmesi yöre halkını lokum imalatına yönlendirmiştir. 
1900’lü yıllarda Afyon’da ilk lokum imalathanesinde ye-
tişen usta niteliği kazanmış girişimciler irili ufaklı 10’nun 
üzerinde yerel imalathane açmıştır.

AFyonKARAhiSAR’DA LoKUm

Anadolu’yu diğer bölgelere ‘yolların kesiştiği şehir’ 
mottosuyla bağlayan, dört ayrı demiryolunun birleştiği 
tek il ayrıca termal ve tarihi kaynaklara sahip olması ile 
Afyon ili yüzyıllardır uğrak ve turizmde bir cazibe mer-
kezi konumundadır. Böylece yüzyılı aşkın zamandır yolu 
Afyon’dan geçenler seyahat sonrası eve dönüşte ev hal-
kına veya dost ve arkadaşlara Afyon Lokumu ikramını 
adet edinmiştir. İnsanların damak tadı ve ayak alışkanlığı 
sayesinde yöreselleşen Afyon Lokumu için şehrin coğrafi 
sınırlarında ilçe merkezlerinde ve il merkezine her yön-
den en az 10 km kala lokum imalat ve satış merkezleri 
yer almaktadır. Yöre insanı ise kız isteme, kutlama, da-
vet, ziyaret vb. zamanlarda sadece ve sadece Afyon Lo-
kumu ikram ve hediye eder.  

AfyoN LoKUmU
Hilal UĞURLU / Gıda Teknikeri

Kaymaklı Lokum Sultan Lokumu
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Yöreye özgü lezzetiyle özellikle son 50 yıldır gıda 
sanayi sektöründe şehrin önemli sanayi kollarından biri 
olan lokumculuk günümüzde, geleneksel üretim yön-
temleriyle birlikte modern üretim teknolojisini de kulla-
narak gıda sanayi içinde yer alan, üretiminde kullanılan 
hammaddeler, yardımcı maddeler ve ambalaj malzeme-
leri ile yan sanayisini de geliştiren önemli sektörlerden 
bir tanesi durumuna gelmiştir. Şehrin organize sanayi 
bölgesinde lokum üreticileri için ayrı bir bölge kurulmuş 
ve ‘Lokumcular Sitesi’ olarak adlandırılmıştır.

Afyon’da imalat sanayii ve gıda ticaretinin önemli 
alanları olan şekerleme ve kaymaklı şeker ile lokum üre-
timi, kaymak üretimi şehir ekonomisinde önemli bir yer 
tutmaktadır. Afyon’da kaymaklı şeker ve kaymaklı loku-
mun yanı sıra, kaymak dolması, haşhaşlı lokum, kuşlo-
kumu, sultan lokumu, sadrazam lokumu, lokum sucuğu 
gibi farklı lokum çeşitleriyle, akide şekeri, helva şekeri ve 
özellikle Sandıklı ilçesinde üretilen leblebili lokum gibi 
şekerlemeler en önemli şekerleme ürünleridir.

10 Mayıs 2017 tarihinde Afyonkarahisar Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği Başkan Vekili Kocabaş gazete-
lere verdiği demeçte;

“Belçika, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin 
yanı sıra Arap ülkeleri; Katar, Kuveyt, Cezayir, Libya’ya, 
Kosova, Türkmenistan ve Azerbaycan’a yılda 10 milyon 
dolarlık lokum ihracatı yapılıyor” 

‘’Şekerleme ve lokumlarıyla ünlü Afyonkarahisar’da 
40’a yakın lokum üreticisi ve büyük fabrikalarda günde 
ortalama 100 tona yakın üretim yapılıyor.’’

‘’Yurt içinin yanı sıra birçok ülkeden de talep gören 
Afyon Lokumu’nun yıllık ihracatı ise yılda 10 milyon do-
ları buluyor.’’

Afyon’un simgesi haline gelmiş olan Afyon 
Lokumu’nun sektör bilgisini paylaşmıştır. 

Aynı demeçte ilde yüz yılı aşkın süredir lokum imalatı 
yapan Altınay Şekerlemenin Genel Müdürü İrfan Altınay 
da Afyonkarahisar’da 5 nesildir lokumla uğraşan bir aile 
şirketi olduklarını vurgulayarak 

“Türkiye’nin diğer tüm şehirlerinde üretilenden daha 
fazla lokum bölgede imal edilmektedir. 1 kg. Afyon Lo-
kumu 1,5 m uzunluğa sahiptir. Böylece ilde bir günde 
dünyanın çapına eşit uzunlukta yani 12.742 km Afyon 
Lokumu üretimi yapılmaktadır.” 

Açıklamasını yaparak ilimizde üretilen lokum üretimi-
nin önemini ve lokuma olan talebi vurgulamıştır.   

AFyon LoKUm ÇEŞiTLERi

Lokum çeşitleri; Lokum üretimi yukarda anlatıldığı 
gibi su, şeker, nişasta ve organik asidin formülüne göre 
belli oranlarda karıştırılarak pişirilir. Lokum çeşitleri; pi-
şirme süresine göre “Yumuşak” veya “Çifte Kavrulmuş” 
içine çeşni maddesi (fındık, fıstık ve Antep fıstığı) katıl-
masına göre Fındıklı, Fıstıklı veya Antep Fıstıklı Lokum; 
aroma maddelerine göre naneli, Limonlu, Vişneli, narlı, 
Portakallı Lokum gibi aslında meyve aromalı lokum olan 
fakat “Meyveli Lokum” olarak bilinen, çöven özütü katı-
lıp katılmamasına göre “Sade” ve ya beyaz renkli olan 
“Sultan Lokumu” çikolata kaplaması yapılanlara “Çikola-
talı Lokum”, gül yaprağı gibi bazı yaprakların ilavesi ile 
“Gül Lokumu” gibi lokum çeşitleri yer almaktadır. 

Sade lokum; normal lokum üretiminde lokum kitlesini 
sadece şeker, su, nişasta ve asitten oluşan ve herhangi 
bir çeşni ve aroma veya renk maddeleri içermeyen lo-
kumdur.

Sultan lokumu; sade lokumun çöven özütü ilavesi ile 
ağartılması ve şeker şurubu ile karıştırılmasıyla elde edi-
len lokumdur. 

Sucuk tipi lokum; kısmen soğutulan lokumun içine 
çeşni maddesi ilave edilerek ince silindir şekline geti-

Sade Lokum Sucuk Tipi Lokum
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rilmesi ile elde edilen lokumlardır. Bazı bölgelerde ipe 
dizilmiş olan cevizler büyükçe bir kap içindeki sıcak ve 
sade lokum kitlesine (hamura) istenilen kalınlığa ulaşın-
caya kadar batırılması ile elde edilen çubuk şeklindeki 
lokum şeklinde üretilebilir ve “Cevizli Sucuk” olarak da 
adlandırılabilir. 

Çikolatalı lokum; tadına doyum olmaz bir tatlı türü 
olup çikolata kaplama ile çok tatlı bir lezzete sahiptir. 
Belli boyutlara kesilmiş olan sade veya çeşnili lokumlar 
önceden hazırlanmış belli sıcaklıktaki çikolata sosu için-
den geçirilerek çikolata kaplamış lokumdur. Çikolata sosu 
ile kaplanan lokum damak tadına ayrı bir lezzet sunar. 
Daha çok çocuklar tarafından tercih edilen ve tüketilen 
çikolatalı lokum ayrıca misafirliklerde ve özel günlerde 
sevilerek tüketilir.

Çifte kavrulmuş lokum; sade veya çeşnili lokumun 
normal pişirme süresince pişirilmesiyle elde edilen tek 
kavrulmuş lokumun 5-10-15 dakika daha fazla pişiril-
mektedir. Böylece içermiş olduğu suyun belli bir miktarı 
daha fazla uzaklaştırılmış olması sonucunda kuru mad-

de miktarının biraz daha arttırılması ile biraz daha sert 
ve lezzetli bir lokum elde edilmiş olur. Çifte kavrulmuş 
lokumlar çikolata ile kaplanarak daha lezzetli hale gele-
bilmektedir.

Kuş lokumu; sade lokum üretimi sırasında farklı aro-
ma maddeleri ilave edilerek arzu edilir aroma ve renge 
sahip ancak boyut olarak daha küçük parçalar halinde 
kesilerek bir kez de ağıza alınabilen küçüklükte lezzetli 
bir lokumdur. 

Çeşnili lokum; lokum üretim sırasında sade lokumun 
soğutma için çelik masaların üzerine döküldüğünde ön-
ceden hazırlanan çeşni maddeleri (fındık, fıstık, antep 
fıstığı veya ceviz içi parçası gibi) ilave edilerek karıştırılır 
ve lokum kitlesinin 0,5 milimetreden daha ince bir şe-
kilde masa üzerine serilerek soğuması sağlanır. Çeşnili 
lokumlar en çok tercih edilen lokum çeşitleri arasında yer 
almaktadır. Üzerinde bulunan çeşniler lokumun lezzetini 
artırır ve daha da lezzetli olmasını sağlar. Bu yüzden bu 
lokumlar özellikle mevlit nişan ve törenler gibi daha çok 
özel günlerde sevilerek tüketilen bir üründür.

Çifte Kavrulmuş LokumÇikolatalı Lokum

Kuş Lokumu Çeşnili Lokumlar
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Meyve aromalı lokum; Lokum üretiminde en çok 
doğala özdeş aroma maddeleri kullanılmaktadır. Mey-
ve aromalı lokum üretiminde üretilmek istenilen lokum 
çeşidine göre limon, gül, çilek, portakal, kivi gibi meyve 
aromaları kullanılmaktadır. Lokum türüne uygun renk-
lendirici ilavesi yapılır. Böylece istenilen aromada ve is-
tenilen renkte lokum elde edilmiş olur. Meyveli Lokum; 
Meyveli lokum sade lokuma meyve suyu veya meyve özü 
ilavesi ile üretimi yapılan lokumdur. Türkiye’de tam mey-
ve özlü (meyveli) lokum üretimi pek yaygın değildir. Çün-
kü meyve özü lokumun yapısını biraz daha akışkan hale 
getirmekte olup pişme süresi ve pişirme sıcaklık dengesi 
bozulacağından dolayı alışılagelmiş kıvam elde edileme-
yecektir. Bunun için meyve aromalı lokum üretimi pek 
tercih edilmemektedir. Böylece daha sağlıklı lokumlar 
üretmek mümkündür. 

TüRK LoKUmU’nUn SAğLIK AÇISInDAn 
DEğERLEnDiRiLmESi 

Lokum doğal ve sağlıklı bir besin kaynağı olup, pek 
çok yararının olduğu bilinmektedir. Örneğin, protein-
li besinler, kullanıldıktan sonra 
vücutta yakılır ve bunun sonucu 
üre, ürik asit ve kreatinin gibi atık 
maddeler açığa çıkar. Tüketilen 
enerjinin %55 ile %70’i üremik 
hastalarda karbonhidratlardan 
karşılanır. Bu maddeler böbrek 
hastalarında idrarla vücuttan 
atılamaz ve kanda yükselir. Sade 
lokum karbonhidrat kaynağı ol-
duğundan, böbrek hastalarınca 
devamlı tüketilmesi önerilmekte-
dir. Karbonhidratların ve yağların 
yakılması ile üre gibi zararlı mad-
deler meydana gelmez. Ancak 

içermiş olduğu yüksek şekerden dolayı şeker hastaları 
ve obez bireylerin dikkat etmeleri gerekmektedir. Mey-
veli lokum üretebilmek için alıç, vişne, siyah üzüm ve 
nar gibi meyveler insan sağlığı bakımından önde gelen 
meyvelerdir. Kalp-damar sistemi üzerinde pozitif etkiler 
gösteren bileşikler içermektedirler. Bu meyvelerin anti-
oksidan etkisi, serbest radikal oluşumunu engelleyerek 
kalbin tümünü olumlu yönde etkilemektedir. 

SonUÇ

Lokum sevilen, doğumlarda, cenazelerde, mevlitler-
de, özel günlerde misafirlere ikram edilen geleneksel bir 
tatlıdır. Konuklarına sevilen bir tatlı ikramı, ev sahibinin 
değerini ve konumunu arttırır. Bunun için Afyon Lokumu 
misafirlere sevilerek ikram edilebilecek olan bir tatlıdır. 
Lokum Türk Tatlısı olarak dünyaca tanınmıştır. İki üç yüz-
yıldan beri Osmanlı İmparatorluğu toprakları içinde çok 
aranan tatlılardan biridir. Tatlı yiyecekler Türk gıda kül-
türü içinde önemli bir yere sahiptir. Turizm açısından da 
lokumun yeri önemlidir. Seyahat sonrası eve dönüşte ev 
halkına veya dost ve arkadaşlara küçük bir hediye paketi 
almak adet olmuştur. Afyon Lokumu ikramı yapılabilecek 
olan en iyi ve değerli hediyelik gıdalardan birisidir. Şeh-
rimizin ulaşım ağlarının kesişme noktasında önemli bir 
kavşakta bulunmasının, Afyonkarahisar lokumuna tale-
bin artmasında büyük etkisi olmuştur. Senelerce insanla-
rın damak tadı ve ayak alışkanlığı sayesinde lokuma olan 
ilgi artmıştır. Türkiye’nin diğer tüm şehirlerinde üretilen-
den daha fazla lokumu Afyonkarahisar’da üretiliyor. Yurt 
içi veya yurt dışı seyahat eden gezginlerin hava alanları, 
dinlenme tesisleri veya otogarlardaki hediyelik eşya sa-
tıcılarından kolay ve uygun fiyata alınabilecek hediyeler-
den birisi bir paket lokum olabilmektedir. 

Lokum Çeşitleri

Meyve Aromalı Lokum
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Kuraklık nedeniyle su seviyesinin her geçen yıl 
düştüğü Akdeğirmen Barajı’nın önümüzdeki yıl-
larda şehrin su ihtiyacını karşılayamama ihtima-

li üzerine, Afyonkarahisar Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
Müdürlüğü tarafından Sinanpaşa ilçesi Balmahmut kö-
yünde başlatılan sondaj çalışmaları devam ediyor.

Yapılan su analizlerine göre 7,6 ph değerinde su çıkan 
kuyuların, olası bir su sıkıntısında devreye gireceğini açık-
layan Başkan Çoban, “İnşallah halkımızı susuz bırakmaya-
cağımız gibi şişe suyu kalitesinde su içireceğiz” dedi.  

    “KURAKLIK SonDAJ ÇALIŞmASInI                                         
zARURi hALE GETiRDi”

Toplam 12 kuyunun açılacağı sondaj çalışmalarını 
yerinde inceleyen Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 
yüklenici firma yetkililerden bilgi aldı. Belediye Başkan 
Yardımcısı Sabri Demirkapu ile Su ve Kanalizasyon Mü-
dürü İhsan Kahveci ile Su İşleri teknik ekibi de inceleme 
sırasında Başkan Çoban’a eşlik etti. Burada, sondaj ça-

lışmalarıyla ilgili genel bir değerlendirme yapan Başkan 
Burhanettin Çoban, son yıllarda yaşanan kuraklığa bağlı 
olarak Akdeğirmen Barajındaki su seviyesinin hızla düş-
mesinin sondaj çalışmasını zaruri hale getirdiğini söyledi.  

“BARAJDA SU SEviyESi yüzDE 16’LARA DüŞTü”

Meteorolojik verilere göre, şuan ülkemiz ve ilimizin 
2017 sezonunda son 44 yılın en kurak yılını yaşadığını 
kaydeden Başkan Çoban, “Hal böyle olunca Akdeğirmen 
Barajımız tarihinde ilk defa yüzde 16’lar seviyesine ge-
rilemiş durumda. Bunun yüzde 10’u kullanılamayan ölü 
hacimdeki su olunca geriye yüzde 6’lık su kalıyor, bu da 
4-5 aylık su ihtiyacımıza tekabül ediyor. Biz aylar öncesin-
den bu durumu gördüğümüz için Sinanpaşa ilçemize bağlı 
Balmahmut köyünün merasındaki bu alanı tespit etmiştik. 
6 aydan fazla bir süre mera komisyonu ile ilgili çalışmala-
rımızı tamamlayıp, tüm izinleri aldıktan sonra önce Devlet 
Su İşleri sonra da özel bir firmaya üç ayrı sondaj makine-
siyle sondaj yaptırmaya başladık” dedi.

“Tüm KUyULAR iSALE hATTInA BAğLAnAcAK”

Daha öncesinde, yaklaşık bir yıldan bu yana 
Ali İhsan Paşa Mahallesi tarafında yaklaşık 6-7 
noktada sondaj çalışması yaptıklarını da hatır-
latan Başkan Çoban, “Su miktarımızı arttırmaya 
ilk oradan başladık. Şimdi de bu bölgede toplam 
12 tane kuyu açacağız. Bunların beş tanesi açıl-
mış durumda, inşallah yedi tane daha açacağız. 
Açtığımız kuyularda 30 lt/sn ile 50 lt/sn arasında 
değişen oranlarda suyumuz çıktı. Bu bölgede bir 

OLASI SU SIKINTISINA KARŞI ERKEN TEDBİR
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de beş bin metrekare arsa satın aldık. Sondajlar tamam-
landıktan sonra kuyular arası bağlantıları yaparak, inşal-
lah burada toplama deposu, terfi merkezi ve Scada sistemi 
kuracağız. Daha sonra İzmir’e giderken sağ taraftaki ana 
isale hattımıza bağlantısını yapacağız” diye konuştu.

“hALKImIzI SUSUz BIRAKmAmAyA ÇALIŞAcAğIz”

İhtimaller dâhilinde Akdeğirmen Barajı’nın şehrin su 
ihtiyacını karşılayamadığı anda yedek olarak bekletilecek 
Balmahmut ve Ali İhsan Paşa Mahallesi’ndeki kuyula-
rın devreye gireceğini dile getiren Başkan Çoban, “Tüm 
planlamamızı en kötü senaryoya göre yapıyoruz. İnşal-
lah halkımızı susuz bırakmamaya çalışacağız. İnsanımız 
için yapılan hizmet çok kutsaldır. Özellikle su hizmeti 
kutsal hizmetlerin başında geliyor. Bu vesile ile Su ve Ka-
nalizasyon Müdürlüğümüz personelini, DSİ ısparta Bölge 
Müdürlüğü ve Mera Komisyonumuzu canı gönülden kut-
luyor ve Afyonkarahisar halkı adına teşekkürlerimi sunu-
yorum.” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞmALAR 7 miLyon LiRAyA mAL oLAcAK”

Çalışmaların maliyeti ve bitiş tarihi ilgili de bilgi ve-
ren Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, “Sadece sondaj 
çalışmalarının Belediyemize maliyeti bir milyon lirayı bu-
lacak. Sonrasında yapılacak kuyu bağlantıları, isale hattı, 
su deposu ve Scada sistemi ise toplam 6 milyon liraya te-
kabül edecek. Bu aşamada 
arkadaşlarımız şimdiden 
bağlantı projeleri ile su de-
posu ve Scada merkezinin 
projesinin yapıyorlar.  Hızlı 
bir şekilde kar-kış deme-
den bunları gerçekleştirip 
nisan ayına kadar tüm bu 
çalışmaları bitirmeyi he-
defliyoruz.” dedi.

“ŞiŞELEnmE KALiTESinDE SU BULDUK”

Bu çalışmalar yapılırken insanların aklına, “neden 
Küçükçobanlı’daki kuyulardan su çekilmiyor ya da orada 
değil de burada sondaj yapılıyor?” şeklinde bir soru ge-
lebileceğine dikkat çeken Başkan Çoban, şöyle konuştu: 
“Bilindiği üzere, 2009 yılında göreve geldiğimiz andan 
itibaren Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu’nun büyük katkılarıyla ilimize kazandırılan Düza-
ğaç Akdeğirmen Barajından şehrimize su vermeye baş-
lamıştık. Halkımız 2009 yılından beri kaliteli ve Dünya 
Sağlık Örgütünün standartlarının çok daha üzerinde su 
içmeye alışmıştı. Artık biz halkımıza arsenik oranı, kireç 
oranı yüksek ve içilmesi sıkıntılı bir su veremezdik. O yüz-
den buradaki ilk araştırma kuyusundan çıkan sonuçları, 
hem Atom Enerjisi Kurumuna hem de Ankara Hıfzıssıh-
ha Enstitüsüne göndererek analizlerini yaptırdık. ne bir 
ağır metal çıktı ne de radyolojik bir madde. Hatta suyun 
Ph değeri 7.6 çıktı. Biliyorsunuz Ph derecesi 7 ve üze-
rinde olan sular alkali yani şişelenebilecek su sayılıyor. 
Yeni biz burada şişelenme kalitesinde su bulduk. İnşallah 
Afyonkarahisar halkına böylesine kaliteli su sunacağız. 
Ayrıca açtığımız her kuyuda suyumuz artezyen yapıyor 
bu da burada suyun bol olduğunu gösteriyor. Ancak biz 
artezyenle değil kurduğumuz pompaj sistemiyle buradan 
sularımızı ihtiyaç halinde kullanacağız.” diye konuştu.
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Belediye Başkanı Burhanettin Çoban dönemiyle 
birlikte adeta ‘Yayınevi’ gibi hizmet veren Beledi-
ye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, iki dev eseri 

daha kültür hayatına kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor. 
Pof. Dr. Mustafa Güler ve Öğretmen Lokman Derya  Sol-
maz tarafından, Afyonkarahisar Mevlevîhânesi Postnişin-
liğinde bulunan, Mevlevîlik tarihi açısından önemli özel-
liklere sahip şahsiyetlerden Afyonkarahisar Mevlevîhânesi 
Şeyhi Ali Celâleddin Çelebi ile Afyonkarahisar sevgisiyle 
yoğrulan hemşerimiz; Araştırmacı, Yazar, Folklorcu, Seyyah 
ve Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Genel Başkanı  Prof. 
Dr. İrfan Ünver nasrattınoğlu’nun hayat hikâyesi  “İşte Ha-
yatım” isimli eserin tanıtımı yapıldı. 

KiTAp iÇERiği DoLU DoLU

Afyonkarahisar’ın Konya’dan sonra en önemli 
mevlevîhânelerden birine sahip olduğunu ifade ede-
rek sözlerine başlayan Eğitimci Lokman Derya Solmaz, 
“ Bu değerli eserimizde, Mevlevîlik tarihi açısından 

önemli özelliklere sahip şahsiyetlerden Afyonkarahisar 
Mevlevîhânesi Şeyhi Ali Celâleddin Çelebi’nin  hem ha-
yatı hem de o dönemdeki Mevlevîhâne’nin icraatlarını 
bulabilirsiniz. Yine içeriğine baktığımızda Afyonkarahi-
sar’daki o büyük yangınla ilgili başlığı görebiliyoruz. Ay-
rıca Ali Celâleddin Çelebi’nin çok yetkin bir sima önemli 
bir Mevlevî Şeyhi olduğunu hatta Balkan Savaşları’nda 
önemli icraatlarda bulunup, 1. Dünya Savaşı’nda da Ye-
men Cephesi’ne giden Mevlevîlerin içerisinde bulundu-
ğunu da tespit edebiliyoruz.” dedi. 

“BAŞKAnImIzIn mEvLEvi TARihinE oLAn                           
DESTEğini BiLiyoRUz”

Çelebiler sülalesinin Afyonkarahisar’da önemli sü-
lalelerden biri olduğuna dikkat çeken Lokman Derya 
Solmaz; “Bugün bu zatımızın soyundan onlarında ha-
yatta olması bizlere güç ve kuvvet veriyor. 2009 yılında 
yüksek lisans tezi olan Ali Celâleddin Çelebi’nin hayatı-
nı Danışman Hocam Prof. Dr. Mustafa Güler ile birlikte 

çalışmıştık. 2011 yılında 
da yayınlanması için jü-
riden geçerek tezimiz 
kabul oldu. Sağ olsun 
Belediye Başkanımız Bur-
hanettin Çoban’ın ilimiz 
ve Mevlevî tarihine olan 
desteğini biliyoruz. Ken-
dilerine huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum.” diye 
konuştu. 

“AfyoNKARAHİsAR’ı KÜLTÜR ŞEHRİ yAPTıK”
BAŞKAn ÇOBAn,

Kentin tarihine, kültürüne ve geleceğine ışık tutacak eserleri kazandırmaya devam ediyoruz. 
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GÖzyAŞLARInA hÂKim oLAmADI

Afyonkarahisar sevgisiyle yoğrulan hemşerimiz; 
Araştırmacı, Yazar, Folklorcu, Seyyah ve Halk Kültürü 
Araştırmaları Kurumu Genel Başkanı Prof. Dr. İrfan Ün-
ver nasrattınoğlu ise 80 yılı geride bıraktığı yaşamıyla 
ilgili yayınlanan bu kitapla noktayı koymadığını söyledi. 
Bir insan için hayatını yazmak kadar zor bir çalışmanın 
olmadığına dikkat çeken nasrattınoğlu; “Bundan evvel-
ki kitaplarımda bu kadar zorlanmamıştım. Ama bu tabii 
hayatımın özetinin özeti. Bunun devamı gelecek yaza-
cağımız daha çok şeyler var. Kendi hayatımızı yazarken 
yaşadığımız döneme de damga vurmuş oluyoruz.” dedi. 
Araştırmacı, Yazar, İrfan Ünver nasrattınoğlu, konuşma-
sının ardından duygu dolu anlar yaşadı. 

“TEmEnnim BELEDiyE BAŞKAnImIzIn                                      
yoLA DEvAm ETmESi”

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’dan da övgüyle 
bahseden Prof. Dr. İrfan Ünver nasrattınoğlu; “Özellik-
le Belediye Başkanımız çok değerli bir insan. Kendisini 
kişisel olarak sevdiğim gibi, Afyonkarahisar Belediye 
Başkanı olarak da seviyorum. Göreve geldiği günden 
bu yana Afyon’a her gelişimde beni şaşırtan eserlerin 
yayın hayatına girmesine vesile oluyor. Benim temen-
nim Belediye Başkanımızın yola devam etmesi. Çünkü 

Afyonkarahisar’ın kültür hayatına çok önemli katkılarda 
bulundu. Deyim yerindeyse kültür konusunda tarih yaz-
dı. Tabii onun Kültür Müdiresi Hanımefendi Emel Hanım’ı 
da çalışmalarıyla çok takdir ediyorum.  Kendisi, yapacağı 
birçok çalışmayı benimle de paylaşma fırsatı buldular.” 

8.  ULUSLARARASI AFyonKARAhiSAR ARAŞTIRmALARI                          
SEmpozyUmU DüzEnLEnDi

nasrattınoğlu, “Bildiğiniz üzere daha önce yedi defa 
Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu yapılmıştı. Bu 
sempozyumlarda sunulan bildirilerde Türk Kültür litera-
türüne yüzlerce bilimsel makale kazandırılmıştır. Sayın 
Başkanımızın önderliğinde nisan ayında yapılacak sem-
pozyumda da yeni çalışmalarla literatürümüzün daha da 
zenginleşeceğine inanıyorum. Bu kitaplar ortaya çıkma-
dan önce eserlerin hazırlanmasında sessiz kahramanlar 
vardır. Aslında bu kitapta en büyük emek onlarındır. Sa-
yın Başkanım başta olmak üzere Emel Hanım’a, Mehmet 
Sarlık Bey’e, Ramazan Gölcük ve diğer kardeşlerime ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum.” diye konuştu. 

“mEvLEviLiK KüLTüRü hAKKInDA                                                
EnGin BiR BiLGiyE SAhip”

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise Afyonkara-
hisar kültür hayatına iki değerli eserin daha kazandırma-
nın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Eğitimci Lokman 
Derya Solmaz’ın Afyonkarahisar Mevlevîliği üzerine çok 
değerli bilgi ve birikime sahip olduğuna dikkat çeken 
Başkan Çoban; “Lokman Bey; 2009 yılında göreve gel-
diğimizde Belediyemize bizden önceki Başkanımızın çok 
güzel bir şekilde tefrişatını yaptığı Mevlevî Müzemizin 

Müdürlüğünü yapıyordu. Kendisi, Mevlevîlik ve 
özelikle Afyonkarahisar Mevlevîhânesi hakkında 
engin bir bilgi sahibi olduğunu, hem bu birikimi 
ile hem de şahsi özellikleriyle örnek aldığımız 
bir kardeşimiz. Kendisi şu anda Konya’da gö-
rev yapıyor.  Şu anda da gerek Afyon’a, gerek-
se Konya’ya her türlü desteğini devam ettiriyor. 
Afyonkarahisa’da Mevlevîhânemizin son dö-
nemdeki şeyhlerinden Ali Celâleddin Çelebi ile 
ilgili çok güzel bir çalışmaya imza attı. Kendisini 
tebrik ediyorum.” diye konuştu. 
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“AKLInDAn AFyon’Un TARihi vE                                                       
KüLTüRünü ASLA ÇIKARmIyoR”

Başkan Burhanettin Çoban, Araştırmacı, Yazar, Folk-
lorcu, Seyyah ve Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Genel 
Başkanı Prof. Dr. İrfan Ünver nasrattınoğlu’nun da adını 
Afyon’un her köşesine yazmış değerli bir insan olduğunu 
söyledi. İrfan Ünver nasrattınoğlu’nun çok güzel bir eseri 
kaleme aldığını ifade eden Başkan Çoban; “Kitabı elimize 
aldığımız zaman sadece arka taraftaki fotoğraflara ba-
karsanız ne denli önemli işlere imza attığını görürsünüz. 
Aklından Afyon’un tarihi ve kültürünü asla çıkarmayan 
değerli bir şahsiyet. Kendisine sağlık dolu, uzun ömürler 
diliyoruz. Yaşadığı müddetçe hem Afyonumuzun hem de 
ülkemizin tarihine, kültürüne ışık tutacak her türlü çalış-
mayı yapmayı gayret edecektir.” diye konuştu.  

“hocALARImIzI cAnI GÖnüLDEn TEBRiK EDiyoRUm”

2018 yılı nisan ayında 8. Uluslararası Afyonkarahi-
sar Araştırmaları Sempozyumunu Afyonkarahisar’da 
gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Çoban; “Ayrıca 
üniversitemiz konservatuarıyla protokol imzaladık. Tüm 
giderleri tarafımızdan karşılanmak kaydıyla Afyonumu-
zun ne kadar musikisi, ne kadar folkloru, kültürü, tarihi, 
sanatı ile ilgili ilçeler dahil olmak üzere altı ciltlik Afyon-
karahisar Ansiklopedisi de bir yıl içerisinde Afyonumu-
za ve ülkemize kazandıracağız. Eserlerimiz Afyonumuza 
ülkemize hayırlı olsun. Ben her iki değerli hocamızı da 
canı gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle Belediyemiz 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüze, başta müdürümüz 

olmak üzere tüm personeline ve tüm kitapları sayfa sayfa 
okuyup, inceleyen değerli kardeşimiz Mehmet Sarlık’a da 
huzurunuzda teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Yapılan 
konuşmaların ardından yazarlar, konuklara imzaladıkları 
kitapları hediye ettiler.

KATILIm yoğUn oLDU

Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen kitapların ta-
nıtımına ilgi yoğundu. Belediye Özel Kalem Müdürü 
Mehmet Savaş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emel 
Sarlık, Yüntaş Genel Müdürü Mehmet Sarlık,  Araştır-
macı-Yazar İrfan Ünver nasrattınoğlu ve Ailesi, Eğitim-
ci Lokman Derya Solmaz, Mevlânâ Hazretlerinin yirmi 
dördüncü kuşak ve  Ali Celâleddin Çelebi’nin üçüncü 
kuşak torunlarından Hayrullah Çelebi ve Vesile Çelebi 
ile Afyonkarahisar’ın kültürel hayatına büyük katkıda 
bulunan çok sayıda konuk imza gününe katıldı.
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Tarihi, sosyal ve kültürel gezilerin 
yüz on yedincisi  Karaman Mahal-
lesi sakinlerinin katımıyla uygarlık-

lar beşiği Anadolu’nun cennet köşelerinden 
olan Bursa iline gerçekleştirildi. Beledi-
yemiz tarafından tahsis edilen otobüs ve 
rehber eşliğinde Emir Sultan Türbesi, Yeşil 
Türbe, Tophane, Osmangazi Camii, Kapalı 
Çarşı ve Taşhan başta olmak üzere şehrin 
önemli mekânlarını gezen mahalle sakinleri 
bilgilerini tazeledi.

Gez- Gör Afyonkarahisar projesiyle va-
tandaşlarımıza ilimizin ve ülkemizde; Kon-
ya, Bursa, Ankara, İstanbul, Eskişehir ve 
Çanakkale gibi kadim şehirlerini gezdirme-
ye devam ettiklerini aktaran Muhtarlık ve 
Sosyal Hizmetler Müdürü Cem Kasapoğlu, 
gezi talebinde bulunan vatandaşlarımızın 
Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 
Halkla İlişkiler Birimine başvuru yapmaları-
nı istedi.

GEZ-GÖR AFYONKARAHİSAR 
devam ediyorAfyonkarahisar Belediyesi 

tarafından 2016 yılında faaliyete 
geçirilen “Gez-Gör Afyonkarahisar” 

projesi büyük ilgi görüyor.
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Belediyemiz tarafından çevre 
yolu şehir giriş ve  çıkışlarına, re-
füjlere, parklara ve kavşaklara tam 
325 bin adet kışlık çiçek dikimi 
gerçekleştirildi.

Başta çevre yolu olmak üzere 
Ankara Karayolu Yonca Kavşağı, 
Gümüşkent Kavşağı, Konya Ka-
rayolu Kavşağı, İzmir Yolu Özdi-
lek Kavşağı, Otogar Kavşağı, eski 
Stadyum Kavşağı, Organize Sana-
yi Bölgesi Kavşağı, Mehmet Sami 
Hancıoğlu Masal Dünyası Parkı ve 
Akarçay’a 325 bin adet kışlık çiçek 
dikimi yapıldı. 

Peyzaj çalışmalarını yaz ay-
larının yanı sıra kış aylarında da 
sürdürdüklerini belirten Beledi-
ye Başkanı Burhanettin Çoban, 
Afyonkarahisar’ın güzel, yaşana-
bilir ve kent estetiğine sahip bir 
şehir olması için çalışmalar yapan 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü per-
sonelini tebrik etti.  

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından her yıl olduğu gibi yine kış mevsimi öncesi soğuk hava koşullarına dayanıklı kışlık çiçek dikildi.

325 BİN ADET KIŞLIK ÇİÇEK 
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İlk kez kapalı çocuk oyun alanının yapıldığı Karayol-
ları Parkı’nda çocuklar kışın oyun oynayarak vakit geçi-
rebilecek. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın seçim 
vaatlerinden olan Karayolları Parkı tamamlandı. 

Belediyemiz halkımızın yaşam kalitesini artırma, sos-
yal ve kültürel alanlarını genişletme, park ve yeşil alan 
seferberliğine yenilerini eklemeye devam ediyor. Park ve 
yeşil alan olarak düzenlenen Karayolları arazisi sayesinde 
Afyonkarahisarlılar şehrin stresli havasından kurtulacak.

KIŞ AyLARI iÇin KApALI ÇocUK oyUn ALAnI yApILDI

 Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu’nun bü-
yük çabalarıyla şehrimizin en merkezi yerlerinden olan 
Karayolları arazisi Belediyemize devredilmişti. İlk etapta  
15 bin metrekaresi değerlendirilen arazinin kalan kısmı 
Karayolları tarafından boşaltıldıktan sonra düzenlene-
cek. Yürüyüş yollarından, çocuk oyun alanlarına, macera 

parkurundan, süs havuzu, kafeteryaya kadar her şeyin 
düşünüldüğü Karayolları Parkı içinde çocuklara özel ilk 
kez kapalı çocuk oyun alanı yapıldı.  Özellikle soğuk kış 
günlerinde çocukların enerjisini atması ve keyifli vakit 
geçirmesi için 600 metrekare alan içerisine yapılan ka-
palı çocuk oyun alanında çocuklar keyifli vakit geçirecek. 
Aileler de kafeteryada dinlenme fırsatı bulacak. 

BAŞKAn ÇoBAn incELEDi

Afyonkarahisar’ımızda kapalı çocuk oyun alanı ya-
parak bir ilki başardıklarına dikkat çeken Başkan Burha-
nettin Çoban, “Parkın arazisinin Belediyemize tahsisin-
de desteklerinden dolayı Orman ve Su İşleri Bakanımız 
Veysel Eroğlu’nu, yine arazi devri konusunda büyük 
fedakârlıkta bulunan Karayolları yetkililerini ve Defter-
darlığımızı Afyonkarahisar halkı adına minnetle anıyor, 
teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu. 

orman ve su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun büyük gayretleriyle Belediyemize devri 
yapıldıktan sonra yeşil alan ve park olarak düzenlenen Karayolları Parkı açılışa hazırlandı.

KARAYOLLARI PARKI TAMAMLANDI
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Serginin açılışına, Vali Mustafa Tutulmaz, 
Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Demirka-
pu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Solak, Baro Yönetim Kurulu Üyesi 
Av. İsmail Akgül ve sanatseverler katıldı. Yarışma-
ya katılan 1.182 fotoğraf Prof. Güler Ertan, Ahmet 
Taşdelen, Öğr. Gör. Hayati Ulusay, Av. İsmail Akgül, 
Doç. Dr. İsmail Hakkı nakilcioğlu, Muhsin Divan ve 
Muzaffer Uyan’dan oluşan jürice değerlendirildi. 
Dereceye giren ve sergilemeye layık görülen 27 fo-
toğraf sergiyle ilk kez görücüye çıktı. Açılışta “Ka-
mış Hasadı” isimli eseriyle Abdurrahman Çetin’e, 
ve “El Emeği” isimli eseriyle Ufuk Turpcan’a ödül ve 
başarı belgeleri takdim edildi. Ödül töreni öncesin-
de konuşan Vali Mustafa Tutulmaz; “İlimiz tarihin, 
kültürün ve doğanın her türlü özelliğini taşımakta-

ÖDÜLLÜ FOTOĞRAFLAR SERGİLENDİ

Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar 
Barosu tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Her Yönüyle Afyonkarahisar’ fotoğraf 

yarışmasında dereceye giren fotoğraflar Akrones Termal Otel’de sergilendi.

Kamış Hasadı
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hem de ileriye yönelik onlar bir arşiv belgesi olarak kala-
caktır. Bu tür fotoğrafları basın yayın organlarında zaman-
la 1900’lerin başında İstanbul, 1930’larda Afyonkarahisar 
gibi değişik isimlerle gördüğümüzde çok farklı bir duygu 
ile bakıyoruz. Bugün de yine hayat tarzımızı, günlük ya-

şantımızı, tarihimizi, 
kültürümüzü ve do-
ğamızı bu tür fotoğ-
raflarla kalıcı hale ge-
tirebilirsek bu bizim 
en büyük mutlulu-
ğumuz olacaktır. Ben 
emeği geçen herkesi 
huzurlarınızda tebrik 
etmek istiyorum. Be-
lediye Başkanlığımı-
za, Rektörlüğümüze 
ve Baromuza huzur-
larınızda teşekkür edi-
yorum. Emeği geçen 
diğer arkadaşlarımızı 
da tebrik ediyor ve 
hayırlı uğurlu olsun 
diyorum.” dedi.

El Emeği

dır. Tarihten beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 
Bunların kalıntıları günümüze kadar gelmiştir. İlimiz yine 
birçok yerde göremeyeceğimiz doğal güzelliklere sahiptir. 
Bunların fotoğrafla bir anlamda ölümsüzleştirilmesi hem 
eserlerimizin bugün değerini anlamamıza vesile olacak, 
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– Öncelikle sizi yakından tanımak istiyoruz. Uğur 
Türkmen kimdir?

– Kütahyalıyım. İlk-orta ve lise tahsilimi 
Kütahya’da yaptım. Bursa Uludağ Üniversitesi 
Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden 1993 yılında 
mezun oldum. niğde Üniversitesi’nde okutman 
olarak göreve başladım. İki arkadaşımıza yapılan 
haksızlığa tepki olarak altı arkadaşımla birlikte 
üniversite hocalığı ve memurluktan istifa ettim. 
İstifa sonrası Milli Eğitimde “Kütahya Güzel Sa-
natlar Lisesinde” beş yıl çalıştım. Doktora eğiti-
mim sonrası ise tekrar üniversiteye geçmeye ai-
lecek karar verdik. Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Devlet Konservatuarı’nda 11 yıldır çalışıyorum. 
Müzik eğitimi ve müzikoloji alanlarında bilimsel 
ve sanatsal çalışmalarım var. Ama kendimi her 
zaman “Müzik Eğitimcisi” olarak tanıtırım.

–AKü Devlet Konservatuarı’nın bölümleri ile akade-
mik kadrosu hakkında bize bilgi verirmisiniz?

–1999 kurulan ve 2001-2002 eğitim-öğretim 
yılında öğrenci almaya başlayan Devlet Konserva-
tuvarı’mızın eğitim ve öğretim süresi; Türk Sanat 
Müziği Bölümü (Ses Eğitimi ASD ve Temel Bilimler 
ASD) ve Türk Halk Müziği Bölümü (Çalgı Eğitimi 
ASD ve Ses Eğitimi ASD) hazırlık sınıfıyla birlikte 
beşyıl, Sahne Sanatları Bölümü (Opera / Koro ASD) 
ve Müzik Bölümü ise (Piyano ASD, Yaylı Çalgılar 
ASD, nefesli Çalgılar ve Vurmalı Çalgılar ASD) dört 
yıldır.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında; 302 öğren-
cisi, 14 yarı zamanlı, 42 tam zamanlı toplam 56 
eğitimcisi vardır. Eğitimci ve sanatçılarımız arasın-
da; Azerbaycan (2), Macaristan (1), Ukrayna (1), 
Rusya (1), Polonya (1) uyruklular da görev yapmak-
tadır.

Konservatuvarımız Müzik Bölümü’nce kurumsal 
yöneticiliği yapılan Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik 
Anasanat Dalı’na her yıl yüksek lisans ve sanatta 
yeterlik programlarına üç müzik türünden mezun 
olmuş öğrenciler kabul edilmektedir. Bu haliyle li-
sans, yüksek lisans, sanatta yeterlik/doktora eğiti-
mi veren nadir kurumlardan biriyiz.

Konservatuvarımız eğitimci ve sanatçıları bilgi 
ve becerilerini öncelikle öğrencileri ile paylaşır, ken-
di alanında veya ilgi alanlarında var olan tüm konu 
ve konulara ilgi gösterir. Alanlarında yetkin ve ülke 
genelinde “sanatçı” kimlikleri ile tanınırlar. 

AkÜ DEVlEt konsErVAtuVArI MÜDÜrÜ Prof. Dr. uĞur tÜrkMEn

“Sanat devletsiz, devlet sanatsız olmaz”
Afyon Kocatepe Üniversitesi, ülkemizde 
müzik eğitim kurumlarımızın birbirinden 
ayrı olan işlevlerini, alanlarını tek bir çatı 

altında toplamanın ilk tohumlarını attı. 
müzik türlerimizin akademik anlamda 

iletişime geçmelerini sağlayarak 
bir başarı yakaladı. Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

müdürü sayın Prof. Dr. Uğur Türkmen 
ile Konservatuvarımız, işleyişi, kültür ve 
sanat hayatımıza olan etkileri hakkında 

güzel bir söyleşi yaptık.
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– Konservatuvarda hangi enstrümanların eğitimi veriliyor?

– Konservatuvarda; keman (Türk-Batı), viyola, çello 
(Türk-Batı), kontrbas, piyano, klarnet, trompet, tanbur, 
ney, klasik kemençe, ud, kanun, ritim sazlar (kudüm-
daire-bendir-tef), bağlama, kabak kemane, tar, zurna, 
kaval, mey enstrümanları eğitim ve öğretimi verilmek-
tedir.   

– Türk müziği, Batı müziği ve halk müziği dallarını bün-
yesinde tek bir çatı altında toplayan ilk konservatuvarsınız. 
Bunun sizi diğer konservatuvarlardan ayıran bir özellik oldu-
ğunu düşünüyor musunuz?

– Esasında 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi 
Türk Müziği Konservatuvarı kuruldu. İçerisinde Batı Mü-
ziği eğitimi de verildi ama kurumsal anlamda yönetimsel 
anlamda ilkiz. Olması gerekende buydu zaten. Müzik 
türleri arasında ayrım yapmadan, barışçıl sevgi ve dost-
luk ortamında hatta ve hatta artık biliyorsunuz dünyada 
interdisiplinler değil multi disiplinler çalışmalar var yani 
bir tıpçıyla müzik bilimci, bir kimyager ile fizik bilimci 
birlikte çalışıyorlar. Kaldı ki bu müzik türleri de birbirle-
riyle entegre olmuş müzik dalları dolayısıyla birbirleriyle 
çok rahat çalışıyoruz. Elbette önemli bir özelliğimiz. Ül-
kemizde Türk-Batı Müziği tartışmaları ve kavgaları yıllar 
öncesinde çokça yaşandı. Hatta THM-TSM eğitimci ve 
sanatçıları kendi aralarında bile tartışırlardı. Artık bu yok. 
Bunun en güzel ispatı ise okulumuz. Demek ki akademik 
adap ve sevgi ortamında çalışma olabiliyormuş. Ayrıca; 
Konservatuvarımızın tüm bilimsel ve sanatsal etkinlikle-
rinde tüm eğitimcilerimiz bölüm ayrımı olmaksızın birlik-
te çalışmaktadırlar. 

– Konservatuvarların kuruluş amacının sanatçı yetiştir-
mek olduğunu biliyoruz. okulunuzdan mezun olan öğrencile-
rin istihdam alanlarının sanatçı ya da öğretmen olduğunu dü-
şünürsek istatistiki olarak bize nasıl bir rakam verebilirsiniz?

– Bu kanayan bir yara. YÖK mevzuatına göre kon-
servatuvarlar “müzik ve sahne sanatlarında sanatçı ye-
tiştirir” diye tanımlanır. Ama malumunuz TRT, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, ve üniversitelerdeki sanat eğitimi veren 
kurumlar artık yeterince kadro açmıyorlar. Devletin sanat 
politikası değişecek ve “sanatın hemen her unsurunun” 
yerel yönetimlere devredilmesi düşünülüyor. Bu durum 
belki de bu yüzden olabilir. Dolayısı ile mezunlarımızın 
tamamı “sanatçı” yeterliliğine sahip iken formasyon eği-
timi alarak “öğretmenliği” tercih ediyorlar. Akademisyen 
olarak görev yapan öğrencilerimizde mutlaka oluyor. Bir 
ara TRT, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi kurumlara en çok 
sanatçı veren okulduk. En son açılan sınavlarda kuru-
mumuz en yüksek dereceyle ve en yüksek sayıyla giren 

konservatuvar mezunu bizim öğrencilerimizdi. Bu da ba-
şarımızın bir ölçüsüydü. Bugün yine açıldığı takdirde çok 
başarılı olan öğrencilerimiz oluyor. Bunun yanında; dev-
letimizin çeşitli kademlerinde akademisyen, araştırmacı 
olarak çalışan; özel sektörde kendisine yer bulan ve çok 
başarılı olan mezunlarımız var.

– Belediyemizle ortak yürütülen Tanbûrî cemil Bey eser-
lerinin tek bir albümde toplandığı bir cD çalışması gerçek-
leştirildi ve bu şu ana kadar yapılmamış bir projeydi. Bunun 
Konservatuvarınıza kazanımlarını aynı zamanda projenin 
amacına ulaştığını düşünüyormusunuz?

– Biliyorsunuz 2016 yılı Tanbûrî Cemil Bey’in vefa-
tının 100. yılıydı. Her yönüyle amacına ve amaçlarına 
ulaştı. Başkanımız Sayın Burhanettin Çoban’a projeyi an-
lattığımızda iki şeyden çok emindim. Birincisi; alanında 
yetkin sanatçı arkadaşlarımız projeyi gerçekleştirecekti. 
İkincisi Başkanımız bize güvenecek ve destek olacaktı. 
Çünkü birkaç proje de beraber çalışmış ve çok memnun 
kalmıştı. İkisi de gerçekleşti. 

Proje ülkemizde bir ilk oldu. Tanbûrî Cemil Bey üzerine 
vefatının 100. yılında ülke genelinde birçok çalışma ya-
pıldı. Çok değerli bir insandı. CD kayıtları yapıldı, kitaplar 
basıldı, belgeseller çekildi. Hepsi çok değerli çalışmalar 
ama bütünü temsil etmiyordu. Bizim çalışmamız; özgün, 
yenilikçi, bütünü temsil eden haliyle ülke genelinde çok 
ama çok büyük bir ses getirdi. Hala konuşuluyoruz.  nabi 
Avcı ve Veysel Eroğlu Bakanlarımızın gelmesini çok arzu 
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ediyorduk. Başkanımızın desteği ile Sayın Bakanlarımızın 
Üniversitemize ve Konservatuvarımıza gelmesi ise mut-
luluğumuza mutluluk kattı. Ulusal ve uluslararası basın-
da geniş yankı buldu. Tüm sanat eğitimi veren kurumlara 
yollandı ve hala çok yoğun bir talep var.

– Afyonkarahisar Belediyesi ile üniversitemizin yaptığı bir 
protokolle Afyonkarahisar folkloru, müziği ve sahip olduğu 
değerlere ilişkin altı ciltlik dev eser hazırlanacak. Bunla ilgi-
li çalışmalar hangi düzeyde acaba. Sizden biraz bilgi alabilir 
miyiz?

– Afyonkarahisar Belediyesi ile oldukça faydalı, kül-
türel değişim ve gelişime katkı sağlayıcı birlikteliğimiz 
var. Emirdağlı Halk Aşığı Yoksul Derviş CD’si, Türk Halk 
Müziği yerel sanatçımız Ömer Yarşi’nin kitabı, az kullanı-
lan makamlardan eserlerin yer aldığı Saklı Musiki CD’si, 
Çocuk Şarkıları CD çalışması, Tanbûrî Cemil Bey Külliyatı, 
Korolar Şenliği’ndeki maddi ve manevi destekleri Bele-
diye ile yapılan ortak projeler. “Sanat devletsiz, devlet 
sanatsız olmaz.” derim. Devletimizin sanata ve müziğe 
desteği önemlidir. Siz ne kadar yetkin olursanız olun 
maddi güçle ve destekle ancak bir şeyler üretebiliyoruz, 
sergileyebiliyorsunuz. Başkanımıza ve çalışma arkadaş-
larına bir kez daha teşekkür ederiz. 

Şu an üç proje aynı anda yürütülüyor. Emirdağlı Halk 
Aşığı Fakı Edeer’in CD/kitap çalışması, Afyonkarahisarlı 
Şair Rüştü Okyar’ın şiirlerinin bestelerinin yer aldığı “CD 
çalışması ve Altı Ciltlik Sanat ve Müzik Ansiklopedisi pro-
jeleri alanında uzman ve kılavuz kişiler, akademisyen ve 
sanatçılar tarafından yürütülüyor. İçerisinde edebiyat, 
Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, heykel vb. sanat 
dallarını anlatan bir eser için12 kişilik bir ekip çalışıyor. 
Kendi içlerinde yaklaşık 20-25 kişilik bir alt komisyonla-
rı var. Ümit ederim sadece Afyon için değil ülke kültürü 

içinde önemli kaynak olacak. Aynı zamanda bu ansiklo-
pedilerin arkasında CD’leri de olacak. Biz bunun eğitimde 
de kullanılmasını istiyoruz. Örneğin Afyonkarahisar’da 
ilk, orta ve lisede okuyan bir öğrenci Afyon’un sanatına 
ve müziğine dair ne merak ediyorsa bu ansiklopedide 
bulacaktır.

–Konservatuvarınızda birde müzik müzesi yer alıyor. mü-
zede Türk ve Dünya müziği’nden farklı kültürlere ait birçok 
müzik aleti sergileniyor. müzenin kuruluş sürecini bize anlatır 
mısınız?

– Müzenin kuruluş süreci çok uzun ama kısaca an-
latayım. İşadamı İbrahim Alimoğlu Konservatuvarımızın 
maddi manevi destekçilerinden. Kendisinin ismini yaşat-
mak ve bu yolla teşekkür etmek istedik. Kendi adını taşı-
yan bir “Çalgı Müzesi”ni Konservatuvarımız bünyesinde 
kurma talebimizi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa 
Solak’a ilettik, memnun oldu ve destek verdi. İbrahim 
Bey’le de görüştük ve kendisi de çok memnun olacağını 
belirtti. Süreç böylece başladı. Yurdun dört bir yanından 
çalgılar toplandı. Almanya’da Sayın W. Ott’un elinde 250 
enstrüman olduğunu öğrendik ve bir heyet kendisini zi-
yaret etti. Olağanüstü bir gelişme yaşandı ve Sayın Ott 
tüm koleksiyonunu bağışladı. İbrahim Alimoğlu Ağa-
bey’imizin maddi ve manevi destekleri; Valimiz İrfan Bal-
kanlıoğlu, Başkanımız Burhanettin Çoban, Rektörümüz 
Mustafa Solak ile Sayın Wolfgang Ott’un birlikteliği ile 
güzel bir eser kazanmış olduk.

Halk Sanatçısı Hisarlı Ahmet’in, Ömer Yarşi’nin, Ab-
dullah Uluçelik’in vb. çok değerli özel çalgıları ve eşyaları 
başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından 450’ye ya-
kın çalgı müzede sergileniyor. Müzenin atölyesi kuruldu. 
Bir proje sunduk ve Üniversite yönetimimizin desteğiyle 
“Sesli Rehber” yapılacak. Kulaklıkla tüm enstrümanların 

Bir hatırlatma;
Afyonkarahisar genelinde projeye 
destek olmak isteyenler bizimle 
iletişime geçebilirler. Halk aşığı, 
besteci, şair vb sanat ve müziğe 
dair ellerinde bilgi ve belge olanlar, 
arşivlerini bizimle paylaşabilirler. 
İsimlerini zikretmek koşulu ile 
çalışmamızda yer verebiliriz. 
Mail adresimiz
konservatuvar@aku.edu.tr
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seslerini dinleyebileceksiniz. Ansiklopedisi yapılacak. 
Müzeyi her yıl yaklaşık 20.000 kişi ziyaret ediyor. Her yıl 
farklı üniversitelerden “Müzikoloji ve Çalgı Yapım Bölü-
mü” öğrencileri gelerek “Çalgı Bilimi Çalıştayı” yapılıyor. 
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ilk ikisinde gösteriliyo-
ruz. Hedefimiz ise dünyanın en büyük “Müzik Müzesi” 
olmak. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür 
ederim. Müzemiz; sekreterliğe başvurarak gün içerisinde 
ziyaret edilebilmektedir. 

– Konservatuvarımızın faaliyetlerine ilişkin biraz kamuo-
yuna bilgilendirelim dersek neler söylersiniz?

– 2017-2018 eğitim öğretim yılında 115 konser et-
kinliği olacak. Hepsinin planlaması yapıldı. Konserlerimi-
ze aileleri bekliyoruz. Ayrıca;

Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali
Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu
Uluslararası Sultan Divânî ve Mevlevîlik Sempozyumu
Ulusal 23 nisan Korolar Şenliği
Ulusal Amatör Çalgıcılar Konserleri
nurten Anne Çocuk Şarkıları Yarışması
Afyonkarahisar Müzik Eğitimcileri Çalıştayları
Hz. Mevlânâ’yı Anma ve Vuslat Törenleri
Dünya Ses Günü Etkinlikleri
Dünya Koro Günü Etkinliklerini
Her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Her yıl dü-

zenli olarak ilimizdeki müzik öğretmenlerini topluyoruz. 
Onların akademik ve mesleki gelişimini sağlayan tek ku-
rumuz. Başka bir Konservatuvar ve Müzik Eğitim Bölü-
mü bunu yapmıyor. 27 Ekim’de tekrar toplandığımızda; 
Sorunlarınız nedir? Bize düşen nedir? Diye kendileriyle 
tartışacağız. Bu kadar bilimsel ve sanatsal etkinliği “sür-
dürülebilir ve nitelikli” olarak gerçekleştiren başka bir 
konservatuvar yok. Bu konuda emeği geçen tüm arka-
daşlarımızı tebrik ediyorum. 

– Faaliyetlerinizin yoğun olmasıyla ilgili takdir aldığınız 
söyleniyor, doğru mu?

– Konservatuvarda 4 bölümün olması doğal olarak 
yıllık konser sayısını 40-50’ye çıkarıyor. Bunun dışında 
gerek öğrencilerimiz gerekse nitelikli öğretim elemanı 
kadromuz gerçekten çalışıyorlar. Geçen seneki konser sa-
yısı yurtiçi ve yurt dışında 112. Bu bir Konservatuvar için 
önemli. Kurumun merkezinde icra var ve bu öğrenciler 
sahneye çıkarsa kendilerini güvende hissediyorlar. Ge-
çenlerde müdür yardımcım bir rapor verdi. Şimdiden 90 
konserin planlanması bitmiş durumda, hepsinin salonları 
ayarlanmış, bu da bizi mutlu ediyor. Özetle eğer gerçek-
ten öyleyse memnuniyet duyarız. “İnsanlara yaşarken te-
şekkür edilmeli.” Derim. “Seni seviyorum.”, “Çalışmala-
rını beğeniyorum.”, “Başarılarının devamını diliyorum.” 
sözlerini duymak hassas ve duyarlı sanatçı kesimini mut-
lu eder, daha çok motive olur. Bir büyüğüm “Acıyı herkes 
paylaşır, önemli olan mutluluğu paylaşmaktır.” demişti. 
Çünkü hasetlik, kıskançlık araya giriyor. Başarılarımız ve 
mutluluklarımızı paylaşmak çok ama çok güzel bir duy-
gu. Bu duyguları yaşayan ve yaşatanlara teşekkür ederiz.

– Afyonkarahisar halkına yönelik olarak etkinlikleriniz 
var mı?

– Tüm etkinliklerimiz halkımıza yönelik. Tüm konser-
lerimiz halka açık ve ücretsiz. 10 yıldır çocuk koroları-
mız düzenli olarak eğitim veriyor. 300’e yakın çocuğu-
muz başvurmuş. Çocuk korolarına 300’e yakın başvuru 
olması bir mucize. Yaklaşık 250 çocuğumuz korolarda 
söylüyor. Ulusal ve uluslararası yarışma ve şenliklerde 
başarılar elde ediyor ödül alıyorlar. TSM korosu kuruldu 
40’a yakın üyemiz var. AKSAM başta olmak üzere birçok 
dernekle protokolümüz var ve buralarda eğitimci ve öğ-
rencilerimiz görev yapıyorlar. 

CAKA (Cem Taşkın ve Küçük Arkadaşları) projesi kap-
samında 35 çocuğu-
muz keman eğitimi 
alıyor. Türkiye’de 
bu kadar düzenli ve 
planlı müzik eğitimi 
alan başka bir kurum 
yok. Yıl içerisindeki 
tüm etkinliklerimi-
ze Afyonkarahisarlı 
hemşerilerimizi bek-
liyoruz. Etkinliklerle 
ilgili bilgilere ise 
web sitemizden ula-
şabilirler.
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Kent Konseyi Engelliler Meclisi önderliğinde düzen-
lenen gecede, engelli vatandaşlar ve yakınlarıyla bir 
araya gelen Başkan Çoban, gelecek yılki Engelliler Ge-
cesini, Kent Meydanın altında engelliler için erişilebilir 
bir konumda olacak restoranda yapmayı arzu ettiklerini 
söyledi.

“FARKInDALIK oLUŞTURmAK iSTiyoRUz”

Gecenin açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi En-
gelliler Meclisi Başkanı Mesut Yurt, engelli olmanın bir 
sorun değil; ancak engelliliğin toplumun tartışmasız bir 
gerçeği olduğunu söyledi. Bu konuda farkındalık oluş-
turmak adına her yıl 3 Aralık tarihinin Dünya Engelliler 

Günü olarak kutladığını belirten Engelliler Meclisi Baş-
kanı Mesut Yurt, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın 
göreve geldiği günden bugüne her zaman engellilerin 
yanında olduğunu belirterek, tüm engelliler adına Baş-
kan Çoban’a çiçek takdim etti.              

BiRLiKTiR’DEn BAŞKAn ÇoBAn’A TEŞEKKüR

Engelli tüm vatandaşların Dünya Engelliler Günü’nü 
kutlayarak konuşmasına başlayan Kent Konseyi Başkanı 
M. Emin Birliktir ise Kent Konseyinin en çalışkan meclis-
lerinden bir tanesinin Engelliler Meclisi olduğunu belir-
terek; “Düzenledikleri bu tür etkinliklerle engelli kardeş-

lerimizin hayata tutunmalarını 
ve evlerine kapanmamalarını 
sağlayan Engelliler Meclisimizi 
ve diğer engelli derneklerimizi 
kutluyorum” dedi. Birliktir, ge-
nel olarak Kent Konseyi çalış-
malarına ve özellikle Engelliler 
Meclisi’nin faaliyetlerine verdiği 
desteklerinden dolayı Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban’a 
teşekkür etti.

ENGELLİ DOSTU BAŞKAN ÇOBAN 
GELENEĞİ BOZMADI

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın göreve geldiği 2009 yılından bu yana her 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü’nde düzenlenen ‘Engelliler Gecesi’ geleneği hiç bozulmadı.
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“GEÇmiŞTE BUGün yApTIKLARImIzIn                                     
yüzDE 5’i DAhi yApILmAmIŞ”

Afyonkarahisar Belediyesi’nin tüm ilgili birimleriyle 
engelli kardeşlerimizden ve devletin diğer kurumların-
dan engellilerle ilgili gelen talepleri geri çevirmemeye 
gayret ettiğini dile getiren Başkan Çoban, “Ülkemizin 
dört bir yanında 600’e yakın engelli vatandaşımıza akülü 
araç, 328 vatandaşımıza ise tekerlekli sandalye dağıttık. 
Yine engelli kardeşlerimiz için geceler, toplantılar, festi-
valler yaptık. Bunun yanında Afyonkarahisar’da kurulu 
bulunan tüm engelli derneklerimize yer temininde Be-
lediye olarak yardımcı olduk. Bunların hiçbiri geçmişte 
Belediyemiz tarafından yüzde 5’i dahi yerine getirilme-
yen hizmetlerdi. Bunlar Belediyemizin görevi, yapmamız 
gerekiyordu, yaptık.” diye konuştu.

“inŞALLAh GELEcEK yIL cUmhURiyET                                    
mEyDAnInDA BULUŞALIm”

 Başkan Çoban, geceye katılan Aile ve Sosyal Poli-
tikalar İl Müdür Vekili Zekai İnan’a, Afyonkarahisar Va-
liliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü 
Yaman Şenol’a, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat 
Diktaş’a engellilere yönelik desteklerinden dolayı teşek-
kür etti. Gelecek yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 
düzenleyecekleri Engelliler Gecesini, yapımına başlanan 
Cumhuriyet Meydanı altında yapılacak yeni restoranda 
gerçekleştirmek istediklerini açıklayan Başkan Çoban, 
engelliler için erişilebilir konumda olacak bu restoranda, 
engellilere yönelik bu tür faaliyetlerin de yapılabileceğini 
sözlerine ekledi.        

“EnGELLiLER iÇin ÖRnEK DüzEnLEmELER yApILDI”

2009 yılından bu yana yine bir Dünya Engelliler Gü-
nünde geleneği bozmayarak, engelli vatandaşlarımız ve 
yakınlarıyla bir araya geldiklerini belirten Belediye Baş-
kanı Burhanettin Çoban da geceye katılan tüm engelli 
vatandaşlara teşekkür etti. Geride kalan 8-9 yıllık sü-
reçte genelde hem hükümet düzeyinde yerelde ise hem 
Belediye hem de devletin diğer kurumlarının ve engelli 
derneklerinin çok güzel hizmetler yaptığını kaydeden 
Başkan Çoban,  “İlimizde ve ülkemizde gelişmiş ülkeler-
dekilerden daha güzel ve daha örnek  bir yapıda engelli 
kardeşlerimiz ve onların aileleri için çok güzel düzenle-
meler yapıldı. Bunlar elbette yetmeyebilir ama ülkemizi 
yönetenler gerçekten sağlam bir iradeye sahipler. Engel-
liler için ne yapılması gerekiyorsa, yapmamız gerekiyor 
anlayışında olan insanlar. Onlara buradan teşekkür edi-
yoruz. Hep beraber bu güzel insanları alkışlayalım.” dedi.
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Afyonkarahisar Belediyesi ile Afyon Kocatepe 
işbirliğinde Şair Ahmet Selçuk İlkan Sanatta 
40. Yıl  Onur Gecesi’nde sevenleriyle buluştu.  

Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Mer-
kezinde düzenlenen konserde ilk olarak sahneyi Sanat 
Yönetmeni ve Öğretim Görevlisi Yıldırım Aktaş’ın yöne-
timinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konserva-
tuarı Orkestrası aldı. Ahmet Selçuk İlkan’ın eserlerinden 
oluşan şarkıları seslendiren AKÜ Devlet Konservatuarı 
Orkestrası büyük ilgiyle izlendi. 

Konserde seslendirdiği şiirlerle gönüllerde taht ku-
ran Ünlü Şair Ahmet Selçuk İlkan, gencinden yaşlısına 
herkese farklı duygular yaşattı. Sözcüklerin sihirbazı 
olarak bilinen Ahmet Selçuk İlkan,  orkestrasıyla din-
leyenleri adeta mest etti. Guinness rekorlar kitabın-
da en çok şiiri bestelenen şair olarak bilinen Ahmet 
Selçuk İlkan, Afyonkarahisar’da bulunmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu ifade ederek Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban ve AKÜ Rektörü Mustafa Solak’a 
teşekkür etti.

AHMET SELÇUK İLKAN MEST ETTİ
yazdığı şarkı sözleriyle ölümsüz şarkıların efsane şairi olan Ahmet 

selçuk İlkan,  eserlerini bu kez de Afyonkarahisarlılar için seslendirdi.
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Afyonkarahisar Belediyesi, köy okul-
larına kütüphane kurmak için Afyon Ko-
catepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret 
ve Finansman Kulübü ile birlikte örnek 
bir sosyal sorumluluk çalışması yaptı. 
AKÜ Uluslararası Ticaret ve Finansman 
Kulübünden Belediye Başkanı Burhanet-
tin Çoban’a iletilen talep üzerine, “İki 
Kitapta Sen Getir, Köy Okullarına Umut 
Ol” kampanyasında Atatürk Kongre Mer-
kezinde düzenlenen Aslı Güngör konse-
rinde izdiham yaşandı.

8 Bin 342 ADET KiTAp TopLAnDI

Konser sonrası Afyonkarahisar Bele-
diyesi başta olmak üzere, destek veren 
kurum ve kişileri sahneye davet ederek 
teşekkür eden Uluslararası Ticaret ve Fi-
nansman Kulübü Akademik Danışmanı 
Yard. Doç. Dr. Fikret Yaman, toplanan 
tüm kitaplarla 6 ya da 7 köy okuluna kü-
tüphane kuracaklarını söyledi.

ASLI GünGÖR’DEn UnUTULmAz KonSER

Atatürk Kongre Merkezi’nin merdi-
ven boşluklarının dahi dolduğu konser-
de, muhteşem bir performans sergileyen 
Aslı Güngör ise böylesine güzel ve örnek 
bir kampanyaya davet edilmekten dolayı 
büyük mutluluk duyduğunu söyledi. 

AKm’DE AsLı GÜNGÖR KoNsERİ
KÖY OKULLARI İÇİN 8 BİN 342 KİTAP TOPLANDI
Köy okullarına kütüphane kurmak amacıyla Afyonkarahisar Belediyesi ile AKÜ Uluslararası Ticaret 
ve Finansman Kulübü işbirliğinde “İki Kitapta Sen Getir, Köy Okullarına Umut Ol” kampanyasında 

Atatürk Kongre Merkezinde düzenlenen Aslı Güngör konserinde 8 bin 342 kitap toplandı.
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İzmir yolu üzerinde başlayıp, Cumhuriyet Meydanı’nda 
sona eren ve 10 ayrı kategoride yapılan yarışmaya baş-
ta Afyonkarahisar olmak üzere İstanbul, Bursa, Denizli, 
Ordu, Gümüşhane, Bilecik, Kütahya gibi çevre illerden 
300’e yakın sporcu katıldı. Oldukça çekişmeli geçen ya-
rışma boyunca atletler, bitiş çizgisine en önde ulaşabil-
mek için kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Yarışma sonrası yapılan ödül töreniyle Belediye Baş-
kan Burhanettin Çoban, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dürü Yunus Tortop, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdü-
rü Emel Sarlık, Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü 
İsmail Barın ve Atletizm İl Temsilcisi Mehmet Kaya tara-
fından kategorilerinde ilk 7’ye giren sporculara ödülleri 
verildi. Yarışma sonunda tüm yarışmacılara ve yakınları-

YAĞMUR, ÇAMUR DEMEDİLER

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Atatürk Yol Koşusuna, 300’e yakın sporcu katıldı.

ATATÜRK İÇİN KOŞTULAR

na yemek ikram edildi. Afyonkarahisar Belediyesi olarak 
her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını be-
lirten Başkan Çoban, yarışmaya çocuklarını teşvik eden 
aileleri de tebrik etti.74
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Belediyemiz organizasyonuyla Afyon Kocatepe Üniver-
sitesi AnS Kampusu Atatürk Kongre Merkezinde sahnele-
nen ‘Vay Sen Misin Ben Olan?’ isimli tiyatro oyunu sanat-
severleri kahkahaya boğdu.  

Kültürel ve sanatsal etkinliklerine yaz-kış hız kesme-
den devam eden Belediyemiz, ülkemizin ünlü sanatçı-
larını ve ünlü tiyatro gruplarını Afyonkarahisar halkıyla 
buluşturmaya devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize etti-
ği etkinlikler çerçevesinde, bu kez de İstanbul Meydan 
Sahnesi’nin ünlü oyuncuları, “Vay Sen Misin Ben Olan?” 
isimli tiyatro oyunuyla Afyonkarahisar’da sahne aldı. İki 
perdelik komedi türü oyuna halkın katılımı ise oldukça 
yoğun oldu. Bin koltuk kapasiteli Atatürk Kongre Merkezi 
tamamen dolarken, yaklaşık beş yüz sanatsever merdi-
ven ve kenar boşluklarında oyunu izlemek zorunda kaldı.

vALi TUTULmAz’DAn BAŞKAn ÇoBAn’A TEŞEKKüR

İzleyicilerle etkileşimin yoğun olduğu, kahkaha 
ve eğlence dolu oyun sonunda, Vali Mustafa Tu-
tulmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Ayfer Örten, 
İstanbul Meydan Sahnesi oyuncularını tebrik etti. 
Çiçek ve ilimize özgü çeşitli hediyeler takdim etti. 
Afyonkarahisar halkının sanata ve sanatçıya her 
zaman kucak açtığını ifade eden Vali Mustafa Tu-
tulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a Af-
yonkarahisar Belediyesi olarak düzenledikleri bu tür 
etkinliklerden dolayı teşekkür etti.

SAnATSEvERLER EğLEncE vE 
KAhKAhAyA DoyDU
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Francis Veber tarafından yazılan ve H. Can Utku 
tarafından tiyatroya uyarlanan ‘Salaklar Sofrası’ 
isimli komedi Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Ti-

yatrosu tarafından sezonun ilk oyunu olarak sahnelendi. 
Genel Sanat Yönetmeni Hasan Hüseyin Elmas'ın yöne-
timinde Belediye Şehir Tiyatrosu'nun gönüllü oyuncuları 
tarafından Afyonkarahisar'da ilk kez sahnelenen tek per-
delik komedi, ilk gösterimde büyük beğeni topladı.

GALAyA KATILIm yoğUn oLDU
RAM Salonu'ndaki (Eski Halk Eğitim Merkezi) gala 

programı tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü. Yoğun-
luk nedeniyle RAM Salonu'nun kenar ve orta boşlukla-
rına ilave koltuklar kondu. Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban ve eşi Emine Çoban'ın ev sahipliğindeki galaya, 

İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl 
Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, Belediye Başkan Yardım-
cısı Ayfer Örten, Emekli Askeralma Bölge Başkanı- Afyon 
Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Murat Diker, Kıyı Ege ve Ege 
Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler, Belediye Meclis 
Üyeleri, Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş, Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürü Emel Sarlık, Zabıta Müdürü Murat 
Gürsan, Yüntaş A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Sarlık ve çok 
sayıda sanatsever katıldı.

BAŞKAn ÇoBAn oyUncULARI TEBRiK ETTi
Sahne dekoru ve oyuncu kostümleriyle büyük beğeni 

toplayan oyunda, performanslarıyla profesyonel tiyatro-
culara adeta taş çıkaran Belediye Şehir Tiyatrosunun gö-
nüllü oyuncuları izleyiciden tam not aldı. Oyun sonunda 

BELEDİYE ŞEHİR TİYATROSU “PERDE” DEDİ
Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda 

sezonun ilk oyunu “Salaklar Sofrası” 
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tiyatrocuları tebrik eden Belediye Başkanı Bur-
hanettin Çoban, oyuncuları çiçek ve teşekkür 
belgesi ile ödüllendirdi. Başkan Çoban, galaya 
özel olarak katılan Afyonkarahisar Belediyesi 
Şehir Tiyatrosunun da üyesi olduğu Kıyı Ege ve 
Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler'e de 
katılımından dolayı teşekkür etti. Başkan Bur-
hanettin Çoban'ın tiyatroya olan ilgi ve desteği-
ne hayran kaldığını belirten Birlik Başkanı Güler 
de Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu-
nun, Başkan Çoban'ın bu destekleriyle daha da 
büyüyüp ilerleyeceğine inandığını söyledi. Be-
lediye Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni 
Hasan Hüseyin Elmas'a şilt takdim etti.  

5 Ocak'ta ilk gösterimi yapılan oyun, Ocak  
ayında 6 kez Şubat ayında ise 5 kez olmak 
üzere toplam 11 kez sanatseverlerle buluşa-
cak.
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Belediyemiz, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Eğitim Bir-Sen 
Afyonkarahisar 1 nolu Şubesi 
tarafından geçen yıl ilki gerçek-
leştirilen ve yaklaşık dört bin öğ-
rencinin katıldığı "Kitap Okuma 
Yarışması"nın ikincisi için yeniden 
protokol imzaladı.

Değerler eğitiminde; öğren-
cilere örnek şahsiyetlerin örnek 
davranışlarını tanıtmak, özgüveni 
geliştirmek, okulunu ve kendini 
temsil edebilme gücünü kazan-
mak amacıyla düzenlenen yarış-
maya merkez ve merkeze bağlı 
ortaokul ve liselerin öğrencileri 
katılabilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin başvuruları 5 
Şubat'ta başlayıp, 28 Şubat'ta sona erecek. Online olarak 
gerçekleştirilecek başvurular, http://afyon1.egitimbirsen.
org.tr adresindeki bireysel öğrenci başvuru linki üzerinde 
yapılacak. Sınav yeri, tarihi ve saati başvurular sonrası 
http://afyon1.egitimbirsen.org.tr sayfasından duyuru-
lacak. Sınav ise, 28 nisan’da proje yürütme kurulunun 
belirleyeceği sınav yerlerinde yapılacak.

İLKİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜNCE
ÖDüLLü KiTAp oKUmA yARIŞmASInIn 

iKinciSi DüzEnLEnDi

KiTApLARI vE BiSiKLETLERi                                          
BELEDiyE TEmin EDEcEK

Üç ayrı kategoride yapılacak ödüllü kitap okuma ya-
rışmasında, ortaokullarda 5. ve 6. sınıflar için ayrı, 7. ve 
8. sınıflar için ayrı olmak üzere iki kategori belirlendi. 5. 
ve 6. sınıflar, kendi kategorisinde 7. ve 8. sınıflar kendi 
kategorisinde belirlenen tüm kitapları okuyacak. Sınav 
soruları okunan bu kitaplardan oluşturulacak. Liselerde 
ise 9,10,11 ve 12. sınıflarda okuyan tüm öğrenciler için 
ortak bir kategori belirlendi. Liselerde okuyan öğrenciler 
bu kategori için belirlenen kitapları okurken, okudukları 
kitaplardan sınavda sorumlu olacaklar. Yarışma sonunda 
okunan tüm kitaplar, okulların kütüphanelerine bağışla-
nacak.

Sınavın ardından 11 Mayıs'ta yapılacak ödül töreniy-
le kategorilerinde birinci olan öğrencilere; 1 bisiklet ile 
notebook, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere; bisiklet ile 
tablet bilgisayar, ilk 40’a giren öğrenciler ise bisikletle 
ödüllendirilecek. Yarışma için dağıtılacak kitaplar ve sı-
nav sonrası verilecek ödüllerin tamamı Afyonkarahisar 
Belediyesi tarafından temin edilecek. Öğrencilerin oku-
yup sınava tabi tutulacağı kitapların dağıtımı okul idare-
leri tarafından yapılacak.
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100 YIL ÖNCE, 100 YIL SONRA
Şehir merkezimizin 100 yıl 

öncesini canlandıran Maket 
Şehir, görücüye çıkacağı günü 
bekliyor. İlimizin 1900'lü yılları-
na ait maketini yaptıran Beledi-
ye Başkanı Burhanettin Çoban, 
“Maket Şehir'de kentin hem 
gündüzünü, hem de gecesini 
bütün dinamikleri ile görmemiz 
mümkün olacak. Ziyaretçileri-
miz maket şehir ile günümüz 
Afyonkarahisar’ını kıyaslama 
fırsatı bulacaklar.” dedi.

Amasya'dan sonra Türkiye'de 
ikincisi yapılan ve 114 metreka-
re alana sahip olmasıyla büyüklük olarak ala-
nında tek olan 1/100 ölçekli Afyonkarahisar 
Maketi Kent Müzesi'nde sergilenecek. Gündüz 
ve ayrıca gece ışıklandırması olan maketin et-
rafında gezi parkuru bulunuyor. 

1900'yıllarda çekilen fotoğraflardan yarar-
lanılarak yapılan maket şehir, benzerlerinden 
farklı olarak sadece mekânları ve mimariyi 
yansıtmak yerine yaşayan bir Afyonkarahisar'ı 
gösterecek biçimde tasarlandı. Tarihi Afyon-
karahisar Kalesini çevreleyen 1900'lü yılların 
şehir dokusu ve kültürel yapısını birebir yan-
sıtan nostaljik görünümüyle Maket Şehir Kent 
Müzesi'nin en çok ilgi gören bölümlerinden 
biri olacak.

AFyonKARAhiSAR’In yüz yIL ÖncEKi hALi mAKET ŞEhiRDE cAnLAnDIRILDI.   
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Kazım Ergün, ilimize yapmayı planladıkları ve Tür-
kiye’deki emeklilerin hizmetine sunulacak 200 ailenin 
konaklayabilecekleri Jeotermal Fizik Tedavi ve Rehabili-
tasyon Merkezi hakkında Başkan Çoban’a bilgi verdi. Be-
lediye Başkanı Burhanettin Çoban ise kendilerine bu ko-
nuda her türlü desteği vereceklerini ifade ederek Genel 
Başkan Ergün’e yatırım yapacakları, satın alabilecekleri 

BAŞKAN ÇoBAN’DAN EmEKLİLERE 

Belediye ve Hazine’ye ait arsalardan oluşan dosya verdi.   
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün 

ise Başkan Çoban’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. 
Ziyarete Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım 
Ergün’ün yanı sıra Türkiye Emekliler Derneği Afyonkara-
hisar Şube Başkanı Ahmet Ege ve Genel Merkezi Yönetim 
Kurulu üyeleri katıldı. 

Türkiye Emekliler Derneği, termal turizminin başkenti Afyonkarahisar’da 
Jeotermal fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezi kurmayı planlıyor. 

Yatırımcılara kapılarını her daim açık tutan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Türkiye’nin 
dört bir yanındaki emeklilerin hizmetine sunulması planlanan Afyonkarahisar Emekliler 

Jeotermal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi için Genel Başkan Kazım Ergün’e yatırım 
yapabilecekleri Belediye ve Hazine’ye ait arsalardan oluşan dosya verdi.   

Afyonkarahisar Belediyesi, şehrin en gözde 
mekânlarından biri haline getirdiği Akarçay’ı yenile-
meye ve güzelleştirmeye devam ediyor. Özellikle tekne 
turlarına ilgiyi arttırmayı hedefleyen Afyonkarahisar 
Belediyesi, mevcut nehir gemisine ilave bir kayık daha 
alarak Akarçay’a indirdi. 

AKARÇAY SULTANLARINI BEKLİYOR
Osmanlı döneminde boğazlarda ulaşım aracı olarak 

kullanılan ve ‘Sultan Kayığı’ olarak bilinen kayık, özel 
davetler, doğum günü kutlamaları, evlilik teklifleri ve 
düğün dış çekimleri için kullanılacak. İhtişamıyla göz 
kamaştıran Sultan Kayığı, kendilerini özel hissettireceği 
misafirlerini bekliyor.

yATıRım KoLAyLıĞı
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Ege İlleri 10. Tanıtım Günleri ve Etkinliği, 
Afyonkarahisar’ın ev sahipliğinde 18-22 Ekim 
tarihleri arasında Ankara Kültür Merkezi’nde 

gerçekleştirildi.  Büyük ilgi gören Afyonkarahisar Beledi-
yesi standında, Akarçay, Afyon Kalesi sanal gözlük turu 
ve Belediye yatırımlarının yanı sıra; Taş Medrese’de kur-
siyerler tarafından yapılan ürünlerin tanıtımı yapıldı.

BAKAn ERoğLU’nDAn KAymAKLI                                                  
EKmEK KADAyIFI iKRAmI

Yöresel lezzetlerimizin ikram edildiği Afyonkarahisar 
Belediyesi standı adeta ziyaretçi akınına uğradı. Belediye 
standını ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Öz-
kaya ile Hatice Dudu Özkal, Vali Mustafa Tutulmaz ve 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban birlikte ziyaretçilere 
kaymaklı ekmek kadayıfı ikram etti. Etkinlik boyunca, Ege 
illerinin yöresel kültürü, lezzetleri, el sanatları ve folkloru 
Ankara ve çevre illerden gelen ziyaretçilerle buluştu.

ANKARA’DA İLİMİZİ TANITTIK
18-22 Ekim tarihleri arasında Ankara Kültür Merkezi’nde düzenlenen Ege 

İlleri 10. Tanıtım Günleri ve Etkinliği sırasında stant açıp, tanıtımda bulunduk.
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64 ülkede canlı olmak üzere 180 ülkede yayınlanan motor 
sporlarının en gözde organizasyonu Dünya Motokros Şam-
piyonası öncesinde Youthstream yetkilileri Afyonkarahisar’ı 
ziyaret etti. Youthstream Direktörü nikos Gounaris, Afyonka-
rahisar Belediyesi tarafından Türk sporuna kazandırılan Afyon 
Motor Sporları Merkezi’nde detaylı bir inceleme yaparak tesis-
lere tam puan verdi.

yoUThSTREAm AFyon’DAn ETKiLEnDi

Organizasyonun resmi internet sitesinde yapılan haberde; 
Youthstream, geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar’da bulunan 
2018 MXGP Türkiye yarış alanını ziyaret etti. Ziyaretin amacı 
pisti ve oradaki tesisleri kontrol etmekti. Pist ve tesisleri çok ba-
şarılı bulan Youthstream bu yeni ev sahibinden son derece etki-
lendi. Yeni parkur Afyonkarahisar’ın girişinde ve oteller, alışveriş 
merkezleri, hastaneler ve daha fazlasının bulunduğu bölgenin 
en yeni bölümündedir. Kent asırlık yapılar ile kültürü ve sanatı 
yansıtan yüzlerce yıllık arkeolojik eserlere ve milyonlarca yılda 
oluşmuş mağaralara ev sahipliği yapıyor.

BiLET SATIŞLARI onLinE oLARAK BAŞLADI

Motokros pisti, MXGP Türkiye için kurulmuş 
yepyeni ve etkileyici bir Spor Kompleksinin parça-
sıdır. Bu Komplekste ayrıca bir jet ski göleti, futbol 
sahaları, koşu pistleri ve olimpik bir yüzme havuzu 
bulunmaktadır ve bu bunların hepsi MXGP’de kulla-
nıma sunulacaktır. Mekân ve çevresinden ayrı ola-
rak, organizatör ile Türkiye Motosiklet Federasyonu 
arasında büyük bir işbirliği olduğu açıkça görülmüş-
tür. Bu dayanışma, Youthstream’e bu çok beklenen 
etkinliğe karşı güven kazandırdı. İşbirliği, turistik bir 
şehir ve etkileyici bir mekânın birleşimi, 2 Eylül’de 
Afyonkarahisar’da yapılacak 2018 MXGP Türkiye 
yarışı kaçırılmaması gereken etkinliklerden biri ola-
caktır.” denildi.

 Öte yandan 2 Eylül’de düzenlenecek Dünya 
Motokros Şampiyonası’nın VıP Gold Skybox bilet 
satışları da online olarak başladı.

AFYON MOTOR SPORLARI 
MERKEZİ’NE TAM NOT

2 Eylül 2018’de yapılacak Dünya motokros Şampiyonası (mXGP) öncesi yapılan 
incelemelerde Afyon motor sporları merkezi organizasyondan tam not aldı.

82

20
18

 SA
YI 

75



 Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derne-
ği Afyonkarahisar Şubesi hakem ve gözlemcilerini kabul 
eden Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, aday göste-
rilip üçüncü kez seçilmesi halinde, ilimize dünya şampi-
yonası yapılabilecek standartlarda bir masa tenisi salonu 
kazandıracağını açıkladı. 

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 
(TFFHGD) Afyonkarahisar Şubesi ve Afyonkarahisar İl Ha-
kem Kurulu (İHK), Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a 
teşekkür ziyaretinde bulundu. TFFHGD Afyonkarahisar 
Şube Başkanı Mehmet Sarlık ve İHK Başkanı Süleyman 
Güneş başkanlığında gerçekleşen ziyarete, ilimizde gö-
rev yapan hakem ve gözlemciler katıldı.

“hAKEm vE GÖzLEmciLER oLARAK                                               
hER zAmAn yAnInIzDAyIz”

Verilen destekler sayesinde derneğin birçok sorunun-
dan kurtulduğunu kaydeden Sarlık, hakem ve gözlemci 
camiasının her zaman Başkan Çoban’ın yanında olduğu-
nu vurguladı. Sarlık, ilimizin spor alanında yapılan yatı-
rımlara bağlı olarak özellikle futbolda yakaladığı ivmenin 
futbol hakemliği ve gözlemciliğini de ilgilendirdiğini ve 
klasmanlarda bulunan hakem sayısını olumlu yönde et-
kilediğini sözlerine ekledi.     

“BU GüzELLiKLER iLimiz iÇin DEvAm ETSin”

İl Hakem Kurulu›nun şu an kullandığı yerin Afyonka-
rahisar Belediyesi tarafından tahsis edildiğini hatırlatan 
Güneş, “Çoğu ilde böyle bir şey yok. İl Hakem Kurulları 

mevcut dernek binalarını kiralama yoluyla ücreti muka-
bilinde kullanıyor. Başkanımızın bu tahsisi olmasaydı biz 
de daha önceki dernek binamızı aylık bin lira kira bedeli 
ile kullanıyorduk. Yılda 12 bin lira bizim için çok önemli 
para. Artık böyle bir harcamamız olmadığı için bu parayı 
hakemlerimizin eğitimleri ve diğer ihtiyaçlarımız için kul-
lanıyoruz. Ayrıca Başkanımızın himayesinde Afyonkara-
hisar Belediyesi’nin iştiraki olan YÜnTAŞ A.Ş.’nin eğitim 
merkezini de kullanıyoruz. Yine birkaç yıl önce Belediye-
miz hakemlerimiz için malzeme desteği vermişti. İnşallah 
bu güzellikler ilimiz için devam eder. Hakem camiası adı-
na bizlere gösterdiği yakınlıktan ve verdiği desteklerden 
dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

SpoR yATIRImLARI DEvAm EDEcEK

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Der-
neği Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Sarlık ve İl 
Hakem Kurulu Başkanı Süleyman Güneş nezdinde tüm 
hakem ve gözlemcilere  teşekkür eden Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban ise spor alanında yaptıkları yatırım-
lar ve spor kulüplerine verdikleri desteklerle ilimizin spor 
alanındaki başarı çıtasını bir hayli yükselttiklerini söyledi. 
Bu yatırımlara yenilerini eklemek istediğini vurgulayan 
Başkan Çoban, ortaokul ve lise yıllarında çok fazla masa 
tenisi oynadığını belirterek, aday gösterilip üçüncü kez 
seçilmesi halinde, ilimize dünya şampiyonası yapılabile-
cek standartlarda bir masa tenisi salonu kazandıracağını 
açıkladı.

 BAŞKAN ÇoBAN 3. DÖNEmE DAİR İLK PRoJEsİNİ AÇıKLADı

“DÜNYA STANDARTLARINDA BİR 
MASA TENİSİ SALONU YAPACAĞIM”
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– Afyonkarahisar’da Belediye Başkanımız Burhanet-
tin Çoban ile birlikte futbol, voleybol ve basketbol branş-
larında üst düzey gelişmeler oldu. Öncelikle futbol takı-
mızın kuruluşundan daha doğrusu Afjet Afyonspor’dan 
bahsedelim. Kulüp nasıl oluşturuldu ve liglere ilk katı-
lımda hangi süreç yaşandı? 

– Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Burhanettin 
Çoban Afyon’da sporu ayağa kaldırma noktasında projelerini gö-
rüşmek üzere beni çağırdı. Projeleri çok iddialı ve heyecan vericiy-
di. Afyonkarahisar da çok büyük tesisler yapıldığını bunların içle-
rinin de doldurulması gerektiğini söylüyordu. Başkanımızla daha 
önce yıllarca çalıştım. Onun inanmışlığı karşısında zorlukların pek 
öneminin olmadığını biliyordum. Bismillah dedik, başladık. Önce 
futbol dedi. Şehir halkının alışık olduğu ve yıllarca özlemini duy-
duğu futbol takımını kurmak ve üst liglere taşımak için çalışmalara 
başladık.

O dönemde Afyonkarahisar’ı 3.lig ve BAL liginde temsil eden 
takımlarımız vardı. Öncelikle bu takımlardan birisini devralarak 
yolumuza devam etme konusunda çalışmalar yaptık. Bu çalışma-
larda Afyonkarahisar futbol camiasının içinde olan nurettin Akşab 
ve Muhammet Doğan arkadaşlarımızın çok katkıları oldu. Görüş-
tüğümüz kulüplerimizle çeşitli sebeplerden dolayı anlaşamadık. 

Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Kulübü 
Başkanı Abdullah Aydoğan:

Afyon’da sporu ayağa 
kaldırma projesidir

 Belediye Başkanımız 
Burhanettin Çoban’ın

KULÜPLERİMİZ

19 Eylül 1954 yılında 
Afyonkarahisar’da doğdu. 
Sırasıyla Hürriyet İlkokulu, 
Şemsettin Ortaokulu ve Er-
kek Sanat Enstitüsünden 
mezun oldu. Bu arada futbo-
la ilgi duydu ve 1968 yılın-
da Sinanpaşa Spor’da daha 
sonra Çimento Spor’da oy-
namaya başladı. 1977-1979 
yıllarında askerliğini Sivas 
ve Erzurum’da yaptı. Asker-
lik dönüşünde Şekerspor’da 
4 yıl top koşturdu. 1984-
1990 yılları arasında fut-
bol hakemliği yaptı. 2007 
yılına kadar Afyon Şeker 
Fabrikası’nda işçi olarak ça-
lıştı. AK Parti’nin kuruluşun-
da ve il yönetiminde bulun-
du. Daha sonra 2013 yılında 
Belediye Başkanı Burhanet-
tin Çoban’ın vermiş olduğu 
görevle Afyonkarahisar’da 
şu anda faaliyet gösteren 
Afjet Afyonspor Futbol Kulü-
bü, Belediyespor Basketbol 
Kulübü ve Afyon Belediye 
Yüntaş Voleybol Kulübü’nü 
kurdu. Halen Afyon Belediye 
Yüntaş Voleybol Kulüp Baş-
kanlığını yürütüyor.

Röportaj: 
Rabia ÇALIŞ
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En son süper amatör ligde mücadele eden Karşıyaka 
Spor Kulübü’nü Kemal Özkara arkadaşımızın fedakârlığı 
sonucu devraldık. İsmini Afjet Afyonspor olarak değiş-
tirdik. Belediye Başkanımız futbol konusunda çok büyük 
düşünüyordu. Bu seviyeleri en kısa zamanda atlayarak 
üst liglere yükselmek için bizlere bütün maddi manevi 
imkânları seferber etti. Kendisinin talimatı ile genel kuru-
lumuzu yaptık ve İl Genel Meclisi Başkanımız Sayın Salih 
Sel başkanlığında yönetim kurulunu oluşturduk. 

– Basketbol takımı fikri nasıl çıktı? Kuruluşundaki öy-
küyü sizden dinleyelim.

– Basketbol takımının kuruluşu da yola çıktığımız gün-
kü hedeflerimizdendi. Basketbol çok emek ve fedakârlık 
isteyen branş. İlimiz spor kültüründe çok yeri yoktu. Hal-
kımızı gençliğimizi salonlara çekmek için hem mütevazı 
bütçelerle çalışmak hem de üst seviyelerde başarılı bir 
takım kurmak mecburiyetinde idik. Bu alanlarda yardım 
aldığımız çok arkadaşımız oldu. Özellikle idari konularda 
Burhan Kınay, nurettin Akşab, sportif konularda Muham-
met Doğan arkadaşlarımızın çalışmaları sonucunda ba-
şarıyı yakaladık. Taşıma suyuyla değirmen dönmez der-
ler. Adımlarımızı kendi insanımızla atalım, takımımızın 
devamlılığı olsun dedik. Maddi hiçbir karşılık almayan, 
fedakâr, zamanı bol, güvenilir insanlarla çalışmak Başka-
nımızın ve benim sırtımızdaki yükü hafifletti. İlk senemiz-
de özellikle takım kurma sürecinde çok garip menajerlik 
teklifleri aldık. Hepsi de çok ağır bütçeler içeriyordu. Çok 
şükür hiçbirinin içine düşmeden kendi çabamız, kendi 
potansiyelimiz ve Başkanımızın maddi manevi desteği 
ile ilk yılımızda iki lig birden yükselerek o günkü adıy-
la TBL 2 bugünkü adıyla TBL’ne yükseldik. Daha sonra 
basketbolun en üst liginin bir lig altında mücadele eden 
takımımızın bu ligde kalıcı olmasını sağlayıp en üst lige 
çıkması için çalışmalar yaptık.

– ya voleybol takımımız? nerden nereye geldik. Efe-
ler Ligi’ne kadar yükseldik. Bu başarıyı nasıl yakaladık? 

– Şimdiki Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Meh-
met Akif Üstündağ, Belediye Başkanımız Sayın Burha-
nettin Çoban’ı birlikte ziyaret ettiğimizde Afyon’da spor 
tesisleşmesindeki çalışmalarını ve spor branşlarına verdi-
ği önemi bildiklerini ve Afyon’da bir voleybol takımının 
da olmasının şehir açısından çok faydalı olacağını ifade 
etti. Her türlü desteği vereceklerini söyleyen Üstündağ 
“Afyon’a bir de voleybol takımı kazandıralım” dedi. Bu-
nunla ilgili olarak Belediye Başkanımız Burhanettin Ço-
ban hiçbir fedakârlıktan kaçmadan ilimizi en üst seviye-
de temsil edecek bir takım oluşturulması için çalışmalara 
başlamamızı istedi. 

Burhan Kınay kardeşimle birlikte voleybol takımımı-
zın kuruluş sürecini başlattık.3. Lig seviyesinden yola 
çıktığımız bu süreç bizim için tahminlerimizden öte zor 
ve meşakkatli geçti. Özellikle basketbol ve voleybol gibi 
çok zaman, emek ve performans gerektiren iki branşa 
birden başkanlık yapmak ziyadesiyle zor oluyordu. Sağ 
olsun Burhan Kınay kardeşim voleybol takımımızın bü-
tün yükünü sırtlanarak yükümüzü hafifletti hem de ba-
şarıyı yakalamamız noktasında çok büyük bir etken oldu. 
Voleybol ligine katıldığımız ilk sene 3. Lig’de mücadele 
ettik ve yakaladığımız başarı sonucu grup müsabakala-
rına katılmaya hak kazandık. İlk defa katıldığımız ligde 
böyle bir başarı bütün dikkatleri üzerimize çekmişti. Grup 
müsabakalarında şans verilmeyen takımımız grupta tüm 
takımları yenerek namağlup olarak şampiyon oluyor, 
lig tarihinde ilk şampiyonluk kupasını Afyonkarahisar’a 
getiriyorduk. Böylece o zamanki ismiyle Voleybol 2. Ligi 
şimdiki ismiyle 1. Voleybol Ligi’ne yükseldik. Kulüp ya-
pısı, sosyal tesis, başarılı ve problemsiz oyuncu seçimi, 
mütevazı bütçe ayarlaması ve takım olma psikolojisi gibi 
konularda çok çabuk ilerleme kaydettik. Voleybol ligle-
rinde kısa zamanda birçok konuda örnek gösterilen bir 
kulüp olduk. Voleybol 1. Ligi bizim için başka bir tecrü-
beydi. Bünyemize ilk defa yabancı oyuncu takviyesi yap-
mamız gerekiyordu. Sağ olsun Burhan Kınay kardeşimiz 
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sabahlara kadar maç görüntüleri izliyor ve bütçemize 
uygun pozitif oyuncuları seçiyordu. Takım oluşumu ve 
teknik ekip belirlenmesi bittikten sonra takımın toplan-
masıyla tam anlamıyla seferberlik haline giriyoruz. Çoğu 
zaman sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar 
süren çalışmalar, toplantılar, görüşmeler.

Maddi açıdan çok önümüzde olan kulüplerle müca-
dele etmemiz için çok daha fazla emek harcamamız ge-
rekiyordu. 1. Lig’de ilk yılımızda finallere katılma başarısı 
elde ettik. Efeler Ligi’ne yükselme noktasına çok yaklaş-
mıştık ancak talihsiz bir şekilde yarı finalde kaybederek 
1. Lig’de bir sene daha mücadele etmek durumunda kal-
dık. Bu anlattığımız süreç aslında öyle yoğun bir çalışma 
süreci ve yoğun duygular içeriyor ki geriye bakıp hatır-
ladığınızda yapılanları çoğu zaman bizler bile hayretle 
anımsıyoruz. Bu süreçte ne zaman yorulduk, kırıldık o 
zaman Burhanettin Çoban Başkanımızın desteği bizleri 
tekrar motive etti, daha güçlü yolumuza devam ettik.

1. Lig’de geçirdiğimiz 2. senemizde daha tecrübeli 
ve daha azimliydik. Artık hedefimiz olan Efeler Ligi’ne 
yükselmeliydik. Bir önceki seneden kalma finalde kay-
betmenin verdiği psikolojik yıkımı tamir ederek yola 
çıktık. Amatör bir ruhla profesyonel çalışma anlayışıyla 
arkadaşlarımın sonsuz fedakârlıkları sonucu yine lig ta-
rihimizde 2. Türkiye Şampiyonluğu’nu Afyonumuza ge-
tiriyor hem de Afyonumuzun ilk defa en üst ligde temsil 
edileceği Efeler Ligi’ne çıkmış bulunuyorduk.

Şampiyonluk kupasıyla birlikte Afyon’a döndüğümüz-
de yaşadıklarımız Afyon tarihinde unutulmayacak anlar-
dı. Halkımızın, tüm kulüp yöneticileri ve sporcularının, 
başta Belediye Başkanımız ve ilimiz yöneticilerinin Anıt 
Park’ta takımımızı karşılaması ve yıllarca hayal edilen bir 
başarının yakalanması dolayısıyla yaşanan sevinç bizle-
re yaşadığımız o zorlu süreci ve tüm yorgunluğumuzu 
unutturdu. Ve artık Afyonumuz Fenerbahçe, Galatasaray, 
Beşiktaş, Halkbank, Ziraat Bankası, Arkas, Maliye gibi en 
büyük spor kulüplerinin bulunduğu Efeler Ligi’nde temsil 
edilmeye başladı.

Bu süreçte Burhan Kınay kardeşimizin yanı sıra, Mus-
tafa Türkmen, nurettin Akşab, Hasan Altunkalem ve 
Şükrü Balık kardeşlerimizden oluşan daha etkin bir yöne-
timle yolumuza devam ettik. Arkadaşlarımın hepsi hiçbir 
maddi çıkarı olmadan, tüm kişisel imkânlarını, zamanla-
rını, sağlıklarını feda ederek çalışırlar. Bizim yakaladığı-
mız başarının asıl formülü budur. 

Efeler Ligi’nde ilk yılına çok iyi bir başlangıç yapmamı-
za rağmen yabancı oyuncularımızdan Kervin Pinerua’nın 
ani vefatı sonucu psikolojik bir travma durumuna girdik. 
Toparlamamız uzun bir süreç aldı ama çok şükür bu olay-
dan sonra kesin düşer gözüyle bakılan takımımızı ligde 
tutmayı başardık. Bu sene geçen seneye nazaran daha 
tecrübeli olduğumuz bir süreci yaşıyoruz. Artık kulüp 
olarak Türkiye’de bir ismimiz var. Kendilerini kanıtlamış, 
birçoğu milli, insani olarak da kaliteli oyuncular için ter-
cih önceliği olan bir kulüp haline geldik. Maddi açıdan, 
ödemeler açısından, oyuncu problemlerini çözme, oyun-
cuların sosyal hayatlarını pozitif bir çizgide tutma gibi 
konularda ligde çok iddialı bir konumdayız.

– voleybol, basketbol, futbol ilerleyen zaman di-
liminde motor sporları. Sonuçta spor etkinlikleri 
Afyonkarahisar’a neler kazandırıyor dersek. 

– Afyon’da sporun gelişmesi düşünülenden daha 
önemli. Belediye Başkanımızın bir hayali ile başlayan bu 
süreç sonunda futbol, basketbol ve voleybolda üst düzey 
liglerde temsil edildiğimiz bir noktaya gelindi. Voleybol 
şu an hedeflenen zirvede yerini aldı ve Avrupa Kupası 

hedefi üzerinde koşturuyor. Ben futbol 
ve basketbol takımlarımızın da ilerleyen 
zamanlarda bu seviyelere geleceğinden 
eminim. Halkımızı ve gençlerimizi spor 
alanlarına çekmek ve Türk sporuna ilimiz 
gençliğinden isimler kazandırmak bir yana 
Afyonumuzun tanıtımında takımlarımız 
son derece önemli rol oynayacaktır. Yapı-
lan tesislerimiz kamp zamanları nasıl bü-
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yük kulüpleri ilimize çekiyor ise, takımlarımızın rakipleri 
Afyonkarahisar›a geldiklerinde ilimizi daha rahat tanıt-
ma imkânı yakalamış olacağız. Bu da ilimiz ekonomisine 
direk olarak fayda edecek inşallah.

– Başkan olma sürecinizi anlatır mısınız? 

– Başkan olma sürecini şöyle anlatayım. Biz Burha-
nettin Çoban Başkanımla aynı davayı yıllarca güttük. Bir-
birimizi çok iyi tanıyoruz. Birbirimize güvenimiz tamdır. 
ne bu sorumluluk herkese verilebilir ne de bu sorumlu-
luğun altına herkes girebilir. Ben ve ekibim arkamızda 
Burhanettin Çoban Başkanımızın desteğini hep hisset-
tik. Aşamadığımız geçemediğimiz çaresiz kaldığımız her 
olayda kendini ortaya koydu. Bizde Afyon’da sporun bir 
yerlere gelmesi için gerekli fedakârlıkları yaptık. Afyonu-
muza feda olsun.

– Kulübün ekonomik durumu ve altyapı çalışmaların-
dan biraz bahsedebilir misiniz?

– Kulübün ekonomik durumu çoğu takımdan mü-
tevazıdir. Biz istersek Belediye Başkanımızın önümüzü 
açacağını, bütçemizi yükselteceğini biliriz. Ancak bizim 
için başarı, yüksek bütçelerle elde edilen değildir. Önemli 
olan mütevazı bütçelerle herkesin yapamadıklarını yap-
maktır. Ayrıca bu ilin futbol ve basketbol gibi maddi ola-
rak desteklenmesi gereken 
iki spor dalı daha var ve biz 
bunu hiçbir zaman aklımız-
dan çıkarmıyoruz. Alt yapı 
çalışmalarımız sürüyor ama 
bu süreç çok zorlu ve yavaş 
ilerleyen bir süreç. Hemen 
1-2 senede A takıma oyun-
cu çıkarma şansımız yok. Bu 
konuda okullarımıza da çok 
fazla iş düşüyor.

– Kulüp yönetiminde görev paylaşımını nasıl yapı-
yorsunuz? yönetimde kaç kişi var?

– Kulüp yönetiminde 5 arkadaşım var. Sportif ko-
nular Burhan Kınay kardeşime emanet. Bunun yanında 
Federasyonla olan ilişkiler ve lisans işleriyle Mustafa 
Türkmen kardeşim ilgileniyor. İdari işler, sosyal tesisler 
ve mali işlerle Şükrü Balık ve Hasan Altunkalem kar-
deşlerim ilgileniyor. Ama işlerimizin bütünlüğü söz ko-
nusu ve her konuda arkadaşlarım birbirlerine her daim 
yardımcı olurlar.

– Kulüpte kurumsallaşma yolunda attığınız adım-
lar nelerdir? Biraz da bu konudan bahseder misiniz?

– Kulüpte kurumsallaşma adına kurulduğumuz 
günden beri çok mesafe aldık. Sportif, idari, maddi 
ve temsili konularda bir düzen ve disiplin yakalama 
noktasında iyi bir seviyedeyiz. Kulüp doktorumuz çoğu 
vaktini takımımızla geçiriyor, psikolog bir kardeşimiz 
takımımızla her daim birlikte ve bu arkadaşlarımız zi-
yadesiyle gönüllülük esasıyla çalışan arkadaşlarımız. 
Sosyal medyadan sorumlu ve medya ile iletişimizi sağ-
layan bir kardeşimizde takımımızın bir parçası. Hem 
Federasyon hem de kulüpler düzeyinde ilişkilerimiz 
son derece iyi. Ligde kalıcı bir kulüp olma yolunda 
emin adımlarla yürüyoruz.
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– Kulüp olarak hedefiniz nedir?

– Kulüp olarak hedefimiz ilk olarak Efeler Ligi’nin de-
ğişmez bir parçası olmak. Ayrıca başarı grafiğimizi bütçe 
disiplinimizi bozmadan ligdeki sıralamamızı yükseltmeyi 
hedefliyoruz. İnşallah Afyonkarahisar’ımızı tarihinde ilk 
defa Avrupa Kupalarında temsil etmek istiyoruz.

– Türkiye’de voleybolun gelişimini nasıl buluyorsunuz?

– Türkiye’de voleybol son yıllarda hiç olmadığı ka-
dar iyi bir ilerleme süreci içerisinde. Özellikle Federasyon 
Başkanımız Sayın M. Akif Üstündağ voleybolun içerisin-
den gelen, yerelde voleybolun zorluklarına bizzat şahit 
olmuş, sporcu yetiştirilmesi konularında hassasiyeti bu-
lunan bir başkan. Ayrıca mütevazı ve olaylara bizzat ken-
disi müdahil olmasıyla sorunları anında çözen bir çalışma 
prensibine sahip. Bu da Türk Voleybolu‘nun ilerlemesi ve 
dünya ligleri arasındaki sıralamasını yukarılara taşıma 
noktasında büyük bir etken. Ayrıca TRT SPOR ’un Efeler 
Ligi karşılaşmalarını naklen yayınlama sürecini başlatma-
sı Ligimizin tanıtılmasında büyük öneme sahip.

-Transfer çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

-Transfer çalışmalarımızı bir önceki sezondan geliş-
tirip, planladığımız noktalarda yoğunlaşarak teknik eki-
bimiz ile birlikte yapıyoruz. Transfer listemizde bulunan 
oyuncuların öncelikli özelliği karakterleridir. Yakaladı-
ğımız çizgiyi ve başarıyı ne kadar yıldız oyuncu olursa 
olsun hiçbir oyuncunun bozmasına müsaade etmeyiz. 
Maçlarını izlemediğimiz tanımadığımız oyuncuyu sırf 
bir menajer önerdi diye takımımıza katmayız. Transferde 

önemli bir olmazsa olmazımız da başarıya her daim aç 
oyuncularla çalışmak olmuştur. Ayrıca takımda dengeleri 
bozmayacak bir transfer bütçesi çerçevesinde transferle-
rimizi gerçekleştiririz.

– Başkan olmadan önce hangi görevlerde yer aldınız? 

– Başkan olmadan önceki hayatımda spor benim için 
önemli bir paya sahipti. Yıllarca futbol oynadım, Futbol 
hakemliği, gözlemciliği ve antrenörlüğü görevlerinde bu-
lundum. 2001 yılında AK Parti’nin kurucu yönetiminde 
yer aldım. Burhanettin Çoban Başkanımızla yıllarca bu 
yolda birlikte görev yaptık. Kendisinin Belediye Başkan-
lığı görevine gelmesi ve bizi bu noktada görevlendir-
mesiyle birlikte spor alanında Afyonkarahisar’a hizmet 
etmek nasip oldu.

– Son maçlarda hakem hatalarıyla ilgili problemler 
yaşandı. Bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı?

– Hakemlik yaptım. ne kadar zor olduğunu, kararları-
nızın her iki tarafı da memnun edemeyeceğini bilirim. Takı-
mımızın mücadele ettiği ligde çok kaliteli hakemlerimiz var. 
Ben inanıyorum ki tüm hakemlerimiz iyi niyetli maç yönet-
meye çalışıyorlar. Beklentimiz görülenin çalınması. Hatanın 
hatayla telafi edilmemesi. Çalınan düdükle bir oyuncuya 
veya bir kulübe haddini bildirme psikolojisine girilmemesi. 
Düdüğün bir silah olarak kullanılmaması. Biz de diğer ta-
kımlar gibi ve belki de çoğundan daha fazla emek veren 
yöneticileriz. Hakkımızı arama noktasında elimizden geleni 
yapmakta kararlıyız. Bununla birlikte iyi niyetli yönetilen 
maçlarda yapılan hatalara da tahammül eder, saygı duyarız.
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– Kulüp Başkanlığının zorlukları ve artıları nelerdir?

– Kulüp Başkanlığı gerçekten zor, üzerinizde bulunan 
sorumluluk herkesin taşıyabileceği bir yük değil. Özel-
likle yüksek bütçelerle oluşturulan bir yapıyı minimum 
kayıplarla yönetmek zorundasınız. Ayrıca benim yönetim 
anlayışımda maddi çıkar olmadan fedakârlık ön planda 
olduğu için arkadaşlarımın çalışma alanlarında önlerini 
açmam ve onlara belli konularda güven verip destekte 
bulunmam gerekiyor. Seviye yüksek olduğundan kriz an-
larında karar vermek gibi zor bir görevimizde var. Ve bu 
kararın olumlu olumsuz bütün sonuçları Başkan olarak 
bizim sorumluluğumuzda.

– voleybol için özel bir salon yapılacağı duyurusu ya-
pılmıştı. Son durum nedir?

– Voleybol ve basketbol takımlarımız şu anda aynı 
salonu kullanıyor. Bizim takımlarımızda çalışmalarımız 
uyum içinde sürüyor, problemimiz yok. Ancak gerek 
sportif, gerek zemin olarak ve gerekse yayın zamanla-
rında kurumsallaşmış spor dallarının birbirinin alanın-
da resmi maç yapması ve çalışıyor olması tam kaliteyi 
yansıtmıyor diyebiliriz. Bunu çok iyi tespit eden Belediye 
Başkanımız Burhanettin Çoban voleybolun kendine özel 
bir salonunun olması gerektiğini söyleyip bunun için bir 
proje çalışması başlattı. Proje çalışması devam etmekte 
olup en kısa zamanda voleybol takımımıza özel salonu-
muzun yapımına başlanacaktır.

– Taraftarı tribüne çekmek için ne gibi çalışmalarınız 
olacak?

– Taraftarımız her geçen gün kat ve kat artıyor. Bu 
başarınızın hangi seviyede olduğu ve verdiğiniz seyir 
zevkiyle doğru orantılı bir durum. Spor tarihine damga-
sını vurmuş, çok büyük takımlarla rakip durumundayız. 
Büyük takımlarla oynayan ve galip gelebilen bir şehir ta-
kımımız var. Başarı arttıkça halkımız sahiplendikçe sokak-
ta takım formamızla gezen gençlerimiz olacak. Çocuklar 
takımımızda oynayan yıldız oyuncuları kendilerine hedef 
seçip spora yönlenecekler. Biz bu noktada tüm halkımızı 

yaş aralığı olmadan salona çekmek için her türlü çalışma-
yı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

– Uzun zamandır Kulüp Başkanlığı yapıyorsunuz, bu 
süreçte kulüp olarak hiç maddi zorluk yaşadınız mı?

– Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban bu görevi 
tarafımıza verdiğinde biliyordum ki maddi ve manevi açı-
dan bizi asla zor durumda bırakmaz. Öyle de oldu. Hiçbir 
zaman maddi çerçevede bir ödeme sıkıntısı veya transfer 
bütçesinde maddi imkânsızlıklardan dolayı bir kısıtlama 
uygulamak zorunda kalmadık. Biz de mütevazı bütçemi-
zin dışına çıkmamaya özen gösterdik. Başkanımızın bu 
konudaki üstün gayreti ve fedakârlıkları göz önünde bu-
lundurulacak olursa ilimiz iş adamlarının da ilimizi temsil 
eden takımlara maddi anlamda destek olmaları elzemdir.

– Başkanım röportaj için teşekkür ediyorum. Son ola-
rak neler söylemek istersiniz?

–Kulüplerimiz Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban’ın 
Afyon’da sporu ayağa kaldırma projesidir. Bize de kurmak, 
büyütmek ve üst liglere çıkarmak nasip oldu. Bundan son-
rası halkımızın ve özellikle iş adamlarımızın takımlarımızı sa-
hiplenip kazanımların kaybedilmemesi olmalı. Bu vesileyle 
özellikle kazandığımız Türkiye Şampiyonluklarında deplas-
man karşılaşmalarına bile gelip bizleri destekleyen cefakar 
taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Bele-
diye Başkanımız Burhanettin Çoban’a Afyon’da sporu aya-
ğa kaldırdığı için tüm sporseverler ve Afyonkarahisar Halkı 
adına şükranlarımı sunuyorum.



 Spor alanında son dönemde yapılan yatırımlarla 
mevcut termal ve sağlık turizm potansiyelini spor turiz-
miyle entegre eden Afyonkarahisar, motor sporlarının bu 
en büyük organizasyonuyla tarihe geçecek.

Büyük ilgi gören tanıtım toplantısının açılışında ko-
nuşan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir 
Yunus Uçar, Dünya Motokros Şampiyonası’nın motor 
sporlarının en bilinen, en tanınan organizasyonlarından 
biri olduğunu belirtti. Uçar, organizasyonun ülkelere, şe-
hirlere tanıtım ve ekonomik yönden katkılarının yanı sıra 
sportif yönden de birçok değer kazandırdığını söyledi. 
Uçar, şampiyonayı ülkemize yeniden kazandıran Beledi-
ye Başkanı Burhanettin Çoban’a ve desteklerinden dolayı 
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof Dr. Veysel Eroğlu’na Türk 
sporu adına teşekkür etti.

“yEni BiR yARIŞ piSTi DAhA yApAcAğIz”

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise, yaklaşık bir 
yıl önce 163 bin metrekarelik alanda Fen İşleri Müdür-
lüğü ekipleri ve Belediyenin kendi araç ve ekipmanıyla 
Motor Sporları Merkezini kurarak muhteşem bir başarıya 
imza attıklarını söyledi. Motor Sporları Merkezi faaliyete 
geçtikten sonra birkaç kez Türkiye Motokros, Süperen-
duro ve Süpermoto yarışları düzenlediklerini kaydeden 
Başkan Çoban; “Bu yarışlarda gördüğümüz ilgi ve alaka 
bizleri ‘bu tür ekstrem sporlarında daha fazla ne yapabi-
liriz ‘arayışına yöneltti. İnşallah çok kısa bir süre içinde 
arazi tahsisi gerçekleştiği anda Park İstanbul yarış pisti 
ayarında bir pisti Afyonumuza ve ülkemize kazandıraca-
ğız.” dedi.

1 miLyAR 400 miLyon KiŞi TAKip EDEcEK

Başkan Çoban, Federasyon yetkililerinden 
aldığı bilgiye göre, Dünya Motokros Şampiyona-
sının yüzden fazla ülkede canlı olarak yayınlan-
dığını belirterek, “Yarışları, 1 milyar 400 milyon 
kişi televizyondan izliyor. Yayınlar esnasında 
hem ilimiz hem de ülkemizin tanıtımı yapılacak. 
Avrupa’da daha önce nasıl bir şampiyona yapıl-
mışsa inşallah eksiklerimizi gelecek yıla kadar 
tamamlayıp hem 2018 hem 2019 Dünya Motok-

2018 DÜNYA MOTOKROS 
ŞAMPİYONASI AFYON’DA

2018 Dünya Motokros Şampiyonasına ev sahipliği 
yapacak Afyonkarahisar’da dev organizasyon öncesi 
ilk tanıtım toplantısı, şampiyonanın düzenleneceği 

Motor Sporları Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tanıtım 
toplantısında, Afyonkarahisar’ın bir Anadolu şehri 

olarak, motor sporlarında Türkiye’nin dünyaya açılacak 
penceresi olmasının önemine vurgu yapıldı.
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ros Şampiyonasını ilimizde gerçekleştireceğiz. Yarışmaya 
katılacak yarışçıların malzemeleri 70 TıR’la Afyon’a geti-
rilecek. Bu bile organizasyonun ne kadar büyük olduğu-
nu gösteriyor. Ayrıca resmi rakamlara göre 2 bine yakın 
gazeteci ve foto muhabiri yarışları takip ediyor. Bu top-
lantı vesilesiyle motor sporlarında başından beri işbirliği 
içinde olduğumuz Türkiye Motosiklet Federasyonu’na ve 
olağanüstü gayretlerinden dolayı Belediye Fen İşleri Mü-
dürlüğünde görevli arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunu-
yorum” ifadelerini kullandı.

“iLimizin TAnITImInA ÖnEmLi KATKI SAğLAyAcAKTIR”

Vali Mustafa Tutulmaz da Dünya Motokros Şampiyo-
nasının ilimizin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını söy-
ledi. Termalin, mermerin, lezzetin ve zaferin başkenti ola-
rak anılan ilimizin son zamanlardaki etkinliğiyle sporun da 
merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini kaydeden Vali Tu-
tulmaz, “Bu tür etkinlikler ilimizin tanıtımına önemli katkı 
sağlayacaktır. Emeği geçen başta Belediye Başkanımız Bur-
hanettin Çoban’a ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’na 

teşekkür ediyor, şampiyonanın kazasız belasız bir şekilde 
ilimizin tanıtımına vesile olmasını diliyorum.” dedi.

“AFyon’Un TAnITImI ADInA mUAzzAm BiR ADIm ATTIK”

‘Çok sevinçli ve mutlu olduğunu’ belirterek konuşma-
sına başlayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 
ise Afyon’un tanıtımı adına muazzam bir adım attıklarını 
ifade etti. Dünya genelinde 1 milyar 400 milyon kişinin 
şampiyonayı takip edeceğini vurgulayan Bakan Eroğlu, 
“Yani dünyada her beş kişiden birisi Afyon’u bilecek, öğ-
renecek. Bunlardan yüzde biri bile ‘Afyon’un muazzam 
kaplıcaları, 7 yıldızlı otelleri varmış’ deyip gelse turizm 
açısından çok büyük bir potansiyeli yakalamış olacağız. 
Biz de destek vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Sa-
yın Valimizi ve bilhassa Belediye Başkanımızı gönülden 
tebrik ediyorum.” dedi. 

Bakan Eroğlu şöyle devam etti: “Biz daha önce 
Afyon’u  termalin, kongre turizminin, sağlık turizminin 
merkezi yapacağımız  gibi spor turizminin de merkezi 
yapacağız dediğimiz zaman bazıları güldü. Ama Allah’a 
şükür, Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük destekleriy-
le burası muazzam bir spor kompleksi olarak düzen-
lendi. Büyük yatırımlar yapıldı, pek çok büyükşehirden 
önce bizim tesislerimiz inşa edildi. Gerçekten bu tesisler 
Afyon’da spor turizminin gelişmesinde büyük katkı sağ-
ladı. İlave sahaya da ihtiyaç olduğunu biliyoruz, inşallah 
hepimizin gayretleriyle onu da alacağız.”

Konuşmaların ardından beraberindeki protokol men-
supları ile birlikte, motokros alanında gösteri yarışı ya-
pan sporcuları izleyen Bakan Eroğlu, 2018 Dünya Motok-
ros Şampiyonası’nın ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile 
olmasını diledi.
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Otomobil ve Motosiklet Yarışları Pisti yapımı  için 
Otogar ile Üniversite arasında belirledikleri 602 bin 
metrekarelik Hazine arazisinin Belediye’ye tahsis edil-
diğini açıklayan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 
Türkiye’de ilk olacak pistin yapımına Mart ya da nisan 
gibi başlayacaklarını söyledi.

2018 ve 2019 Dünya Motokros Şampiyonala-
rının ilimizde yapılacağını “Dünya Afyon’da Bulu-
şuyor” sloganıyla tüm Türkiye’ye duyuran Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban, Formula yarışlarının bir 
alt kategorisinde hem motosiklet hem de otomobil 
sporları tüm branşlarının yapılabileceği yarış pistini 
Afyonkarahisar’a kazandırmak için yoğun çaba har-
cıyor.

“zEmin ETüDü yApTIRDIK, SoRUn yoK”

Türkiye’de ilk olacak “Otomobil ve Motosiklet Ya-
rışları Pisti” için ilk olarak uygun arazi arayışına gir-
diklerini belirten Başkan Çoban, “Bunun için ciddi 
bir şekilde şehrimizin etrafını gezdik. ne kadar mera, 
orman vasfını kaybetmiş alan ya da diğer arsalar var-
sa tamamını araştırdık. Son olarak Küçükçobanlı’daki 
mera alanımıza yakın bir yerde otogar ile Üniversite-
miz arasında Hazinemize ait 602 bin metrekarelik bir 
arsanın bu iş için uygun olduğunu tespit ettik. Hemen 
süratle imar çalışmalarını yaptık ve burayı bir önceki 
Valimiz Aziz Yıldırım Bey’in de katkıları ile imarda spor 
tesis alanına çevirdik. Bu işleri yaparken de zaman 
kaybetmemek adına hemen zemin etütlerini yaptırdık, 
çok şükür zemin etütleri de Afyonkarahisar şartlarında 
gayet güzel çıktı.” dedi.

“TAhSiS yAzISInI 20 AğUSToS’TA yAzmIŞTIK”

Afyonkarahisar Valiliği ve Defterdarlığı’nın da uygun 
görüşü ile bu arsanın Afyonkarahisar Belediyesi’ne tahsisi 
için ilgili yazıyı 20 Ağustos’ta yazdıklarını kaydeden Başkan 
Çoban, “Ancak yazımıza cevap olarak bu alanın çok faz-
la olduğu ve yarısını verebilecekleri bizlere iletildi. Daha 
sonra Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu’na 
durumu ilettik. AK Parti Afyonkarahisar kampı sırasında da 
Maliye Bakanımız naci Ağbal ile bu konuyu konuştuk ve 
kendisini ikna ettik. Hatta Sayın Bakanımıza, ‘Efendim, bu 
araziyi bize 10 yıllığına tahsis edin, yaptığımız işin bölgeye 
ve ülkemize katkısını görün; eğer 10 yılın sonunda beğen-
mezseniz araziyi geri alın’ dedim. Sağ olsunlar Ankara’ya 
döner dönmez bu arsayı Belediyemize tahsis ettiler.” ifade-
lerini kullandı.

“AFyonKARAhiSAR’I DünyAyA DUyURAcAğIz”

Tahsis yazısı ellerine ulaştıktan sonra Belediye’nin ilgili 
müdürlüklerinden bir heyeti pistleri incelemek üzere Porte-
kiz ve İspanya’ya gönderdiklerini dile getiren Başkan Ço-
ban, “Heyetimiz, bu iki ülkede, en az beş  farklı yarış pistini 
yerinde inceleyip geldi. İnşallah hemen proje firmaları ile 
bunun görüşmesini yapacağız ve süratle bu kış şartlarında 
projeyi tamamlayacağız. Mart- nisan ayı gibi de bu alana 
ilk kazmayı vurarak, Türkiye’nin ilk hem otomobil hem de 
motor kategorilerindeki tüm branşlarında yarışların yapı-
labileceği bu pisti ilimize kazandıracağız. Dünya Otomobil 
Federasyonu ve Dünya Motosiklet Federasyonundan onaylı 
sertifikalı ilk pist Afyonkarahisar’da olacak. Böylelikle Af-
yonkarahisar, spor turizminde ve ekstrem bir spor dalında 
adını Türkiye’ye ve dünyaya duyuracak.” diye konuştu.

 YARIŞ PİSTİ İÇİN BEKLENEN ARAZİ TAHSİSİ YAPILDI

İLK KAZMA MART YA DA NİSAN’DA
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salih ÖzKıLıNÇ

Profesyonel liglerde üç branşta üç takımı bulunan Af-
yonkarahisar, 2017 yılında başarılı bir sezon geçirirken, 
ferdi spor dallarında da sporcularımızın elde ettikleri ba-
şarılar göğsümüzü kabarttı.

Sporda geçen yıl en büyük başarıyı tabii ki Afjet Af-
yonspor elde etti. Kısa sürede Süper Amatör Lig’den önce 
Bölgesel Amatör Lig’e daha sonra da Spor Toto 3. Lig’e 
terfi eden Afjet Afyonspor, profesyonel ligdeki ilk yılında 
da 3. Grup Şampiyonu olarak TFF 2. Lig’e terfi etmeyi 
başardı. Tüm dünyada büyük bir taraftar kitlesine sahip 

Geride bıraktığımız 
2017 yılında Afjet 

Afyonspor 3. Lig 3. Grup 
Şampiyonu olarak Tff 

2. Ligi’ne terfi ederken, 
Türkiye Basketbol 

Ligi’ndeki temsilcimiz 
Afyon Belediyespor 

ile Efeler Voleybol 
Ligi’ndeki temsilcimiz 

Afyon Belediye yüntaş 
da sporseverlere büyük 

heyecan yaşattılar

Sporda başarılı bir yıl geçirdik
olan futbol branşında elde edilen bu başarı Afyonkarahi-
sarlı sporseverlere büyük sevinç yaşattı.

Kura çekimi sonrası TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer 
alan mor beyazlı takım, yeni sezonun başlamasına kısa 
bir süre kala Kulüp Başkanı Salih Sel’in görevi İşadamı 
Ali Rıza Gürakar’a teslim etmesiyle birlikte 2017-2018 
sezonuna yeni bir başkan ve bazı oyuncularla takviye 
edilen bir kadro ile girdi. Ligin ilk yarısını lider ile ayrı pu-
anda tamamlayan Afjet Afyonspor, 2. Lig’deki ilk yılında 
da şampiyonluk yarışına ortak olarak 2018 yılına büyük 
umutlarla girdi.
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Geçen yıl Türkiye voleybol liglerinin en 
üst kategorisi olan Efeler Ligi’nde kalmayı 
başaran Afyon Belediye Yüntaş takımı ise, 
güçlü rakiplerle mücadele etmesine rağmen 
özelikle kendi evinde oynadığı karşılaşma-
larda sporseverlere büyük heyecan yaşat-
tı. 2017 yılının Kasım ayında Atatürk Spor 
Salonu’nda önce Fenerbahçe, hemen ardın-
da da Beşiktaş’a ev sahipliği yapan Yüntaş, 
iki maçtan da galip ayrılarak ilk yarıyı seki-
zinci sırada kapattı.

Sporseverlerin futboldan sonra en bü-
yük ilgi gösterdikleri spor dallarının başında 
yer alan basketbol branşı, Afyon Belediye-
spor ile ilimizde yeni bir heyecan kazandı. 
Türkiye Basketbol Ligi’nde geçen sezon ilk 
sekiz takım arasına girmeyi başaran Afyon 
Belediyespor, yeni sezona daha iyi başladı 
ve 2017 yılını lider Türk Telekom’un ardın-
dan ikinci sırada kapattı.

Afyonkarahisar’ın Bölgesel Amatör 
Lig’deki temsilcileri Sandıklıspor ile Şuhut 
Belediye Hisarspor, ligdeki yerlerini korur-
ken, Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi de 
Salar Belediyespor’un şampiyonluğu ile 
sona erdi.

Ferdi spor dallarının birçoğunda ilimi-
zi başarıyla temsil eden Afyonkarahisarlı 
gençler, Milli Takım forması ile mücadele 
verdikleri uluslararası turnuvalarda ortaya 
koydukları başarılı performansları ile 2017 
yılında göğsümüzü kabarttılar.

AFJET AFYONSPOR’UN İLK YARI MAÇLARI
Tokatspor-Afjet Afyonspor   :2-2
Afjet Afyonspor-Mersin İdmanyurdu  :3-1
Sivas Belediyespor-Afjet Afyonspor  :1-0
Afjet Afyonspor-Tuzlaspor   :3-0
Bodrumspor-Afjet Afyonspor   :0-1
Afjet Afyonspor-Menemen Belediye  :2-1
Etimesgut Belediye-Afjet Afyonspor  :0-0
Afjet Afyonspor-Eyüpspor   :2-2
Kocaeli Birlikspor-Afjet Afyonspor  :1-4
Afjet Afyonspor-Sarıyer    :2-1
İnegölspor-Afjet Afyonspor   :2-3
Afjet Afyonspor-Sancaktepe Bel.   :2-1
Amed Sportif Faal.-Afjet Afyonspor  :0-1
Afjet Afyonspor-Bucaspor   :1-0
Kastamonu 1966-Afjet Afyonspor  :0-0
Keçiörengücü-Afjet Afyonspor   :1-2
Afjet Afyonspor-Hatayspor   :0-0
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2017-2018 sezonunun 
ikinci haftasında geçen yı-
lın şampiyonu Halkbank’ı 
3-1 mağlup eden Afyon 
Belediye Yüntaş, daha 
sonra kendi sahasında oy-
nadığı maçta Gümüşhane 
Torul karşısında ikinci ga-
libiyetini aldı.

İlk yarıda Afyonka-
rahisar Atatürk Spor 
Salonu’nda oynadığı 
diğer karşılaşmalarda 
Galatasaray’ı 3-1, Fener-
bahçe ve Beşiktaş’ı 3-0’lık 
skorlarla deviren Yüntaş 
voleybol takımı, ligin 
ikinci yarısına da İstanbul 
Büyükşehir Belediyespor 
galibiyeti ile start vererek 
orta sıralardaki yerini ko-
rudu.

Geçen sezon Efeler voleybol Ligi’nde kalmayı başaran Afyon Belediye yüntaş, 
yeni sezonun ilk yarısında oynadığı karşılaşmalarda Galatasaray, Fenerbahçe, 

Beşiktaş gibi takımları yenerek taraftarlarına büyük sevinç yaşattı.

Yüntaş’ın Efeleri zoru seviyor
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Afyonkarahisar’ı Türkiye Bas-
ketbol Ligi’nde başarıyla temsil 
eden Afyon Belediyespor, ligin ilk 
yarısını ikinci sırada tamamladık-
tan sonra ikinci yarıya da iyi bir 
başlangıç yaparak şampiyonluk 
iddiasını sürdürdü.

18 takım arasında büyük bir 
mücadeleye sahne olan Türkiye 
Basketbol Ligi’nin ilk yarısını Türk 
Telekom 33 puanla birinci sırada 
tamamlarken, Afyon Belediyes-
por 31 puanla ikinci sırada yer 
aldı. Önümüzdeki sezon Süper 
Lig’de oynamayı hedefleyen Af-
yon Belediyespor basketbol takı-
mı, ligin ikinci yarısına da Antal-
yaspor galibiyeti ile başladı.

Kendi sahasında oynadı-
ğı tüm maçlara büyük bir ta-
raftar desteği ile çıkan Afyon 
Belediyespor’un Kulüp Başkanı 
Hüseyin Çetinbaş ve yönetim ku-
rulu üyeleri, ilimizde basketbola 
olan ilginin her geçen gün arttı-
ğını ifade ederek, yeni spor salo-
nunun hizmete girmesiyle birlik-
te bu ilginin daha da artacağını 
belirterek sporseverlere teşekkür 
ettiler.

Afyon Belediyespor 
liderin ensesinde

96

20
18

 SA
YI 

75


