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Bu  sayýda



Yerinden yönetim anlayýþýnýn
öne çýktýðý günümüzde, kaynaklarý
etkin ve verimli kullanarak
Kütahya’mýza kaliteli hizmet
vermek hepimizin ortak amacýdýr.

Kýrsalda, köylerde yaþayan
vatandaþlarýmýzýn refahý ve
mutluluðu için tüm kurumlarýmýzla
birlikte çalýþacaðýz. Devlet olarak,
her zaman vatandaþýmýza nitelikli
hizmeti en kýsa sürede ulaþtýrma
gayretinde olacaðýz.

Ýl Özel Ýdaresinin kaynaklarýný
en verimli þekilde kullanarak
hakkaniyetli ve adaletli bir çalýþma
planý hedefliyoruz. Adaletle
hükmetmek, adaletle karar almak,
doðruyu yapmak yöneticilerin en
büyük þiarý olmalý.

Köy yollarýnda kalite ve
konforu artýrarak köylerimizin daha
modern ve yaþanabilir hale
gelmesi  iç in hep b ir l ikte
çalýþacaðýz. Ýl ve ilçelerimizin en
önemli bakýþ açýsý istihdam ve
üretim olmalý ki bunu Kütahya’da
görmek bizlere mutluluk verdi.
Halka hizmet götürme noktasýnda
ilin tüm dinamikleriyle uyumlu ve
çözüm odaklý çalýþacaðýz. Köy
yaþamý budur diye düþünüp
mevcut durumu kabullenemeyiz.
Saðlýklý, modern ve temiz bir bakýþ
açýsýyla yeni bir düzenleme
yapmalýyýz. Bu konuda üzerimize

düþeni yapacaðýz.

Vatandaþ bize þikâyete
gelmeden sorunlara müdahil
olacak bir bakýþ açýsý geliþtirmeniz
lazým. Bunu saðlamak için çaba
sarf etmeliyiz. Tasarruf ve hýzý
doðru kullanarak Ekonomiyi ve
z a m a n ý  i y i  y ö n e t m e l i ,
vatandaþýmýza verimli hizmet
götürmeliyiz. Bu kapsamda
üreticilere imkânlar dâhilinde
destek olmaya devam edeceðiz.

Kurtuluþun topraklarýna
hizmeti borç bilmek, elinden
gelenin en iyisini yapmak bizlere
yüklenen en büyük sorumluluk.
Bu sorumluluðu gece gündüz
çalýþarak yerine getirmeye
çalýþacaðýz.

Salgýnla mücadelede 3 temel
kural; maske, mesafe ve temizlik
kural lar ýna tüm kurum ve
kuruluþlarda uyulmasý gerekiyor.
Vatandaþlarýn tedbir ve kurallara
da i r  b i l g i l end i r i lmes i  ve
bil inçlendiri lmesi önem arz
etmektedir.

Kontrol lü sosyal hayat
modelinde herkese sorumluluk
düþüyor, ilçe kaymakamlarýmýz
d en e t im  v e  t e d b i r l e r i n
uygulanabilirliði noktasýnda titiz
davranmalarý gerekiyor. Virüsün
yayýlým hýzýný kontrol etmek için

alýnan tedbirleri ve kurallarý
saðlam, etk in bir  þeki lde
denetlemeliyiz. Muhtarlarýmýz
sorumlu olduklarý bölgelerde halký
Kovid-19 tedbirleri hakkýnda
bilgilendirmeli. Salgýn sürecini
ülkemizin hýzlý bir þekilde atlatmasý
için hepimizin sorumluluk
üstlenmesi gerekiyor. Maske,
mesafe ve temizlik kurallarý baþta
olmak üzere, iþ yerleri ve tüm
yaþam alanlarýnda tedbirleri
denetlemek üzere oluþturulan Ýl
ve Ýlçe Salgýn Denetim Merkezleri
ile Ýþ Yeri Denetim Ekipleri ve
Mahalle Denetim Ekipleri 24 saat
esasýna göre çalýþmaktadýr.
Denetimler cezalandýrmanýn
ötesinde bi l inçlendirme ve
farkýndalýk oluþturma amacý
taþýmaktadýr.

Kovid-19 mücadelesi halkýn
desteðiyle baþarýya ulaþacaktýr.
Bu zorlu süreçte bizlere destek
veren deðerli hemþerilerime
teþekkür ediyorum.

Temel noktamýz; insanýmýzýn
daha huzurlu, daha güvenli
yaþamýn ý  s ürdürmes i  ve
devletimizin sunmuþ olduðu
hizmetlerin en uç noktadaki
köylerimiz dâhil olmak üzere ayný
standarda ulaþmasý. Sorunlarý
çözmek için hep birlikte gayret
göstereceðiz.

Kahraman evlat lar ýmýz
sayesinde bugün bu topraklarda
yaþýyor, nefes alýyor ve yaþamaya
da devam edeceðiz. Þehit
yakýnlarýmýz bizlere en kutsal
emanetlerden biridir. Daima
onlar ýn yan ýnda o lacaðýz .

Anado lu ’nun dör t  b i r
köþesinden gelip Dumlupýnar’da,
Zafertepe’de bir hilal uðruna þehit
olan evlatlarýmýzýn bize emaneti
olan bu vatana ve tarihe, emanet
ehli olarak gereken özeni ve
hassasiyeti göstermek bizlerin en
önemli sorumluluðudur.

Rabbim, Devletimizi daim
eylesin, kuruluþun ve kurtuluþun
þehr i ,  ecdad ýmýzýn miras ý
Kütahya’mýza ve milletimize layýk
olmayý nasip etsin.

Bu düþünce ve temennilerle
çalýþmalarda emeði geçen tüm
arkadaþlarýma teþekkür eder,
dergimizin Ýlimize hayýrlý olmasýný
dilerim.

Merhabalar;

Ali ÇELÝK
Kütahya Valisi



Kütahya Ýl Özel Ýdaresi
dergimizin 51. sayýsýný siz
deðerli okuyucularýmýzla
buluþturmanýn mutluluðu
içerisindeyiz.  Kütahya Ýl Özel
Ýdaresi Kütahya’ya yatýrým ve
hizmetlerini en iyi þekilde
gerçekleþtirmeye çalýþan
k u r u m l a r d a n d ý r.  5 4 6
köyümüze hizmet veriyoruz
bundan çok büyük gurur ve
onur duyuyoruz.

K ý r sa l  da  yaþayan
vatandaþlarýmýzýn önceliklerini
gözönünde bulundurarak
sahip olduðumuz kaynaklarý
verimli ve etkin bir biçimde
kullanmaya özen gösterip,
güzel  çal ýþmalara imza
atýyoruz. Ýl Özel Ýdaremiz tüm
kamu kurum ve kuruluþlarý ile
iþbirliði ve koordinasyon
halinde, halkýn mahalli ve
m ü þ t e r e k  n i t e l i k t e k i
hizmetlerine öncelik vermekte,
Ýlimizin geliþmiþlik düzeyinin
artýrýlmasý adýna kýrsal altyapý
hizmetlerinde oldukça önemli
çal ýþmalar yapmaktadýr.

Birçok konuda öncü
kuruluþ olan Ýl Özel Ýdaremiz
mahalli hizmetin ayrýlmaz bir
parçasý olan dürüst lük,
güvenilirlik ve hesap verebilirlik
i lkesiyle yoluna bundan
sonrada devam edecektir.

Eð i t imden sað l ýða ,
altyapýdan kültüre, turizmden
tarýma, emniyetten spor’a
va r ý n caya  kada r  tüm
konularda hizmet üretmenin,
vatandaþlarýmýzýn hayat
standardýný ve refah seviyesini
artýrmanýn gayret ve çabasý
içerisindeyiz. Plana alýnan
kamu binalarýnýn yenilenmesi,
köylerimizin altyapýsýnýn
iyileþtirilmesi akabinde yapýlan
sýcak asfal t çal ýþmalarý
d e ð e r l e n d i r i l d i ð i n d e
bölgemizde oldukça iyi
durumdayýz.

Y a k ý n  z a m a n d a
Cumhurbaþkanýmýz Sayýn
Recep Tayyip Erdoðan’ýn
yaptýðý duyuruda 320 milyar
me t r e küp  d o ða l g a z ý n

Karadeniz’de bulunduðunun
müjdesini kendileri verdi. Ülke
insanýmýzda olduðu gibi
bizlerde de bu geliþme büyük
heyecan yarattý. Bu heyecan
içerisinde hemþerilerimize
hizmet etmeye mesai saati
gözetmeksizin sürdürüyoruz.

Yaptýðýmýz çalýþmalarýn
vatandaþlarýmýz tarafýndan
görülüp takdir edilmesi ve
biz lere hayý r  dualar ýn ý
göndermeleri çalýþma azmimizi
artýran unsurlarýn baþýnda
gelmektedir.

Bu sayýmýzda ki yazýmýn
sonuna gelirken dergimizin
içeriðinde Kütahya Ýl Özel
Ýdaremizin diðer hizmetlerini
sunmaktan keyif duyar, tüm
ça l ý þma arkadaþ la r ýma
teþekkür ederim.

Murat KOYAK
Genel Sekreter

Merhabalar;

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi
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Cumhurbaþkaný R.T. Erdoðan’ýn imzasýyla
Resmi Gazetede yayýmlanan atama kararýna
göre Kütahya Val i l ið inden Mülk iye
Baþmüfettiþliðine atanan Ömer Toraman
Kütahyaya veda etti.

Kütahya Valiliði önünde yapýlan uðurlama
törenine Kütahya protokolü ve kurum amirleri
katýldý.

Vali Toraman, kendisini uðurlamaya
gelenlerle tek tek vedalaþýp helallik istedi.



Kütahya Valisi Ali Çelik

Göreve Baþladý

Ýller Ýdaresi Genel Müdürlüðünden Kütahya
Valiliðine atanan Vali Ali Çelik yeni görevine
baþladý.

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn
imzasýyla Resmi Gazete'de yayýmlanan Valiler
Kararnamesi ile Kütahya Valiliðine atanan Vali
Ali Çelik göreve baþladý.

Vali Çelik’i Valilik giriþinde Kütahya Belediye
Baþkaný Prof. Dr. Alim Iþýk, Vali Yardýmcýlarý
Mustafa Güney Kenan Eskin, Halil Ýbrahim
Ertekin, Kütahya Saðlýk Bilimleri Üniversitesi
(KSBÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi,
Ýl Jandarma Komutaný Albay Mustafa Çekiç, Ýl
Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Ýl Genel Meclisi
Baþkaný Musa Yýlmaz, ilçe kaymakamlarý karþýladý.

Karþýlama töreninin ardýndan makamýna
geçen Val i  Çel ik basýn mensuplarýna
açýklamalarda bulundu.

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi



“KÜTAHYA KENDÝ MEMLEKETÝM GÝBÝ”

Ortaöðrenimini Kütahya’da tamamladýðýný
ve 2000 yýlýnda kaymakam adayý olarak Kütahya
Valiliðinde göreve baþladýðýný dile getiren Vali
Çelik, “Kütahya kendi memleketim gibi çünkü
burada yatýlý okudum. Kütahya’da çok deðerli
hocalardan eðitim aldým. 2020 yýlýnda da
Kütahya’ya vali olarak gelmek nasip oldu. Ýnþallah
eðitimimizin bir parçasý kiþisel geliþimimize büyük
katký sunan bu þehre bize verdiklerinin karþýlýðýný
verebiliriz” dedi.

“KÜTA HYA’DA GÖREV YAPACAK
OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM”

Kütahya’da görev yapacak olmaktan
duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Çelik, “Bu
vesileyle, bizleri tensipleri ve takdirleriyle bu
onura layýk gören Cumhurbaþkanýmýz
Sayýn Recep Tayyip ERDOÐAN’a ve
bizleri buralara hazýrlayan, tecrübe
ve birikimlerinden istifade etmeye
çalýþtýðýmýz Ýçiþleri Bakanýmýz
Sayýn Süleyman SOYLU’ya da
buradan teþekkürlerimi ve
þükranlarýmý sunuyorum. Onlarýn
ç i z d i ð i  p e r s p e k t i f t e ,
memleketimizin terör olmak
üzere birçok konudaki yüklerinden
kurtulmaya baþladýðý bu dönemde,
þehrimize her alanda katký sunmak
için el birliðiyle gayret göstereceðiz” dedi.

“BU ÞEHÝRDE HERKES GELECEÐE DAÝR
ÝDDÝALI OLMALI”

Kütahya’nýn tarihi, kültürel birikimi, doðal
zenginlikleri, tarým ve sanayi potansiyeli ile
þehrin insanlarýna ve ülkeye olan katkýsýnýn
azýmsanmayacak düzeyde olduðunu belirten
Vali Çelik, “Dolayýsýyla bu þehirde görev yapan
herkes geleceðe dair iddialý olmalýdýr. Özellikle
Kütahyalýlarýn huzuru, refahý ve mutluluðu,
devamýnda da ülkemiz için ayný iddiaya sahip
olmalýdýr. Kütahya’nýn taþýdýðý, biriktirdiði her
türlü deðerin üstüne koymak için iddialý olmalýyýz.
Bu iddiamýzý gerçekleþtirecek her þey çok þükür
ki burada mevcut. Ýnþallah bizler de þehrimizin
geliþimine katký sunmaya çalýþacaðýz” ifadelerini
kullandý.

“KÜTAHYA’YI ÝÞ BÝRLÝÐÝ ÝÇÝNDE
GELECEÐE HAZIRLAYACAÐIZ”

Kütahya’nýn sahip olduðu deðerleriyle çok
kýymetli bir þehir olduðunu ifade eden ve hizmette
iþ birliði vurgusu yapan Vali Çelik, “Hedefimiz;
þehrin tüm dinamikleriyle iþ birliði içinde,
milletvekillerimizle, yerel yönetimlerimizle, sivil
toplum kuruluþlarýyla, muhtarlarýmýzla, þehrin
tüm kanaat önderleriyle birlikte, geçmiþte
yapýlanlarýn üstüne yeni kazanýmlar eklemek;
çini güzelliðindeki bu þehrimizin ününü çinilerin
dýþýna taþýmak; Kütahya’yý huzur ve refah
noktasýnda, ekonomi noktasýnda geleceðe
hazýrlamaktýr” dedi.

“KENTÝN GÜVENLÝÐÝ VE HUZURU ÝÇÝN 24
SAAT ÇALIÞACAÐIZ”

Devlet olmanýn, vatandaþa hizmet sunmanýn
en temel baþat alanýnýn kamu güvenliði

olduðunu belirten Vali Çelik, “Asayiþ,
trafik, hýrsýzlýk baþta olmak üzere

tüm sorun alanlarýnda birinci
önceliðimiz; kentimizin güvenliðini
sað lamak.  Uyuþturucuy la
mücadelemizi de aral ýksýz
sürdüreceðiz. Kütahya’nýn huzuru
için mesaimizi 24 saat devam
ettireceðiz” þeklinde konuþtu.

“KORONAVÝRÜSLE MÜCADELEDE
3  T EM EL  KU RA L A  R Ý AY ET

ETMELÝYÝZ”

Vali Çelik, kameralar aracýlýðýyla halka
seslendi ve koronavirüs (Kovid-19) salgýnýna
karþý sosyal mesafenin korunmasýný, maske
takýlmasýný ve temizliðe dikkat edilmesini istedi.
Vali Çelik konuþmasýna þöyle devam etti:
“Özellikle bu süreçte kamu görevlilerimiz ile
vatandaþlarýmýzýn 3 temel kuralý ihlal etmemesi
çok önemli. Maske, sosyal mesafe ve temizlik
bizim için temel rutin olmalý. Bize düþen
sorumluluk bu süreçte kurallara uyarak hem
kendimizi hem sevdiklerimizi hem de sorumlu
olduðumuz büyük ler imiz i  korumak.”

“HERKESÝN DESTEÐÝNE ÝHYACIMIZ VAR”

“Kütahya’ya hizmette herkesin desteðine
ihtiyacýmýz var” diyen Vali Çelik, “Bu bir ekip iþi.
Ýletiþime açýðýz ve hizmete hazýrýz” dedi.

   Bu þehirde

görev yapan herkes

geleceðe dair iddialý

olmalýdýr.
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Kütahya Valisi Ali Çelik ile protokol üyeleri
tarafýndan Zafer Havalimaný’nda karþýlanan Bakan
Kurum’un Kütahya’daki ilk duraðý Kütahya Valiliði
oldu.

Bakan Kurum, Kütahya Valiliði ziyaretinde;
Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya
Milletvekilleri Ahmet Tan, Ýshak Gazel, Ceyda
Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet
Erbaþ, Kütahya Belediye Baþkaný Prof. Dr. Alim
Iþýk, Vali Yardýmcýlarý Mustafa Güney, Halil Ýbrahim
Ertekin, Kenan Eskin, Ýl Jandarma Komutaný Albay
Mustafa Çekiç, Ýl Emniyet Müdürü Necmettin
Koç, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Musa Yýlmaz, AK
Parti Kütahya Ýl Baþkaný Sebahattin Ceyhun, MHP
Ýl Baþkaný Ferhan Yýldýrým, ilçe belediye baþkanlarý
ile birim müdürleri tarafýndan karþýlandý.

Valilik ziyaretinde Þeref Defterini imzalayan
Bakan Kurum, makama geçerek Vali Çelik ve

protokol üyeleriyle Kütahya’daki yatýrýmlar
hakkýnda görüþtü.

Bakan Kurum’u Kütahya’da aðýrlamaktan
duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Çelik, kent
hakkýnda bilgiler verdi; Kütahya’nýn taleplerini
iletti.

Ziyaretin anýsýna Bakan Kurum’a çini takdim
eden Vali Çelik, UNESCO’dan “Yaratýcý Þehir”
unvaný alan Kütahya’nýn, Zanaat ve Halk Sanatlarý
dalýnda Türkiye'den kabul edilen ilk þehir olduðunu
söyledi.

Çevre ve Þehircilik Bakaný Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak
üzere Kütahya’ya geldi.

ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANI
MURAT KURUM ÝLÝMÝZDE

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi



“ A Ý Z A N O Ý  A N T Ý K
K E N T Ý ’ N E  D E S T E K
VERECEÐÝZ”

Bölgenin tarihi dokusunu
koruyarak doðal güzelliklerini
or taya çýkaracak çevre
düzenleme projesine Bakanlýk
olarak destek vereceklerini
kaydeden Bakan Kurum, “Biz
de burada bu tarihi deðerlere
sahip çýkabilme adýna 'Ne
yapabil iriz ' düþüncesiyle
Çavdarhisar'a geldik. Burada
antik kentin etrafýndan çevre
düzenlemesi projesi talebi
vardý. Biz de yerinde görelim istedik. Projemizde
alanýn kuzeyinde bulunan alan üzerinde bir dere
ýslah projesi var. Hem dere ýslahý hem de
çevresindeki bisiklet ve yürüyüþ yollarýnýn yapýmý
için Ýl Özel Ýdaremize destek olacaðýz. Hem

Çavdarhisar'a hem de Kütahya'mýza katký
saðlayacak. Tarihi deðerlerin korunup gelecek
nesillere, çocuklarýmýza korunarak aktarýlmasý
sürecinde Türkiye'mizin her yerinde bu projeleri
gel iþtirmeye çalýþýyoruz” diye konuþtu.

Bakan Kurum’dan Pazarlar,
Þaphane ve Simav Ziyareti

Kentsel dönüþüm projesinde sona gelindiðini
belirten Bakan Kurum, “150 konutun inþasýna bu
yýl baþlayýp 2021 yýlý içinde teslim etmeyi planlýyoruz”
dedi. Þaphane ilçesini ziyaret eden Bakan Kurum,
tarihi Koca Seyfullah Camisi’nde incelemelerde
bulunup halkýn istek ve taleplerini dinledi. Daha
sonra Simav ilçesinde Sokak saðlýklaþtýrma projeleri
kapsamýndaki cephe iyileþtirme çalýþmalarýný yerinde
inceleyen Bakan Kurum, “Ýlçe merkezinde kalan
sanayi sitesini inþa edeceðimiz modern bir sanayi
sitesine taþýyarak bu alaný sosyal donatýlarla
vatandaþýmýzýn hizmetine sunacaðýz” dedi.

Gediz Nehri’nde Mobil
D e n e t i m  A r a c ý y l a
Ýncelemeler

Gediz Nehri’nden su numunesi alan Bakan
Kurum, incelenmesi için mobil su ve atýk su analiz
laboratuvarýna teslim etti.

“BÖLGE ÝÇÝN ÖNEMLÝ BÝR HAVZA”

Gediz Nehri'nin bölge ve bölge çeperindeki
iller açýsýndan önemine dikkat çeken Bakan Kurum,
“Gediz havzamýz Kütahya il sýnýrlarý içerisinde Murat
ve Þaphane Daðlarý’ndan doðuyor. Foça ile Çamaltý
Tuzlasý arasýndan Ýzmir Körfezi’ne dökülüyor.
Toplamda 17 bin 500 kilometrelik çok önemli bir
havzamýz. Tarým ve istihdam anlamýnda bölgemize
ve ülkemize katký saðlayan bir havza” dedi.
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Kütahya’ya gelen Çevre ve Þehircilik Bakaný
Murat Kurum, Kütahya Ýl Deðerlendirme
Toplantýsý’na katýldý. Kütahya’nýn geleceði adýna
önemli kararlar alýndýðýna dikkat çeken Bakan
Kurum konuþmasýný þu sözlerle sürdürdü:

“5 MÝLYON TL MALÝYETLÝ FRÝG VADÝSÝ
ÇEVRE VE MEDENÝYET PROJESÝ’NÝ
HAYATA GEÇÝRECEÐÝZ”

Afyonkarahisar ve Kütahya ilini içini alan
Frig Vadisi Çevre ve Medeniyet Projemiz var.
Bu proje kapsamýnda Kütahya’mýza merkezi
anlamda lojistik hizmetleri verecek, içinde bisiklet
ve yürüyüþ yollarýnýn olduðu Frigya Vadisi etabý
kapsamýnda 2,5 milyon lirasý hibe olmak üzere
5 milyon liralýk bir projeyi Ýl Özel Ýdaremiz ile
birlikte yapacaðýz. Ýçinde çini atölyelerinin ve
yöresel ürünlerin tanýtýlacaðý önemli bir projeyi
Kütahya ’mýza kazand ý rmýþ  o lacaðýz .

“KÜTAHYA ÝL ÖZEL ÝDARESÝNE 2 MÝLYON
TL HÝBE VERECEÐÝZ”

Valiliðimize köy yollarýnýn yapýmý için 100
bin metrekare kilit parke için nakdi destek
saðlayacaðýz. Vatandaþlarýmýza daha iyi hizmet
vermek için yine 3 çöp kamyonu vereceðiz ve
köy halkýmýzýn refahýný yükseltmek için birlikte
çalýþacaðýz. Bu kapsamda da Özel Ýdaremize 2
milyon lira hibe vereceðiz.

“TERMAL TURÝZM TESÝSÝ KURACAÐIZ”

Kütahya Merkez’de saðlýk ve termal turizmi
canlandýrmak ve daha da güçlü hale getirmek
adýna belediyemize hazine mülkiyetindeki 12
bin m2’lik yeri trampa edeceðiz. Burada bir
termal saðlýk turizm tesisi kurulmasý amacýyla
belediyemiz inþaatýna kýsa sürede baþlayacak,
Kütahya’ya kazandýracak.

“ 2  BÝ N  2 8 3  S OS Y A L  K ON U T U
VATANDAÞLARIMIZA TESLÝM EDECEÐÝZ”

50 bin sosyal konut projesi kapsamýnda bin
107 konut Tavþanlý ve Dumlupýnar ilçelerinde,
100 bin sosyal konut projesi kapsamýnda bin
176 konut Merkez, Simav, Tavþanlý ve
Çavdarhisar ilçelerinde hayata geçireceðiz.
Amacýmýz ve hedefimiz evi olmayan dar gelirli
vatandaþýmýz kalmayana dek bu projeleri
yürütmektir. Bu çerçevede Kütahya’mýza daha
önce 10 bin sosyal konut yapmýþtýk. Þimdi de
yaklaþýk 2 bin 283 sosyal konutu projelendirdik
en kýsa zamanda vatandaþlarýmýza teslim etmiþ
olacaðýz.

“KANAL KÜTAHYA PROJESÝNE DESTEK
OLACAÐIZ”

Kanal Kütahya Projesi ile DSÝ’ye ait kanalý
belediyemize tahsis edilmiþti. Kanalýmýzýn
etrafýnda yürüyüþ ve bisiklet yollarý yapýlacak
ve Kütahyal ý  vatandaþlar ýmýzýn vakit
geçirebilmeleri anlamýnda bir kamu yararý almak
için çevre düzenleme projesini belediyemiz ve
bakanlýðýmýz birlikte yürütecek.

“MÝLLET BAHÇESÝNÝ 2021’DE HÝZMETE
SUNACAÐIZ”

Kadim þehrimiz Kütahya’ya yakýþacak, Evliya
Çelebi Mahallesinde 90 bin metrekarelik Millet
Bahçesini projelendirdik. Bu proje ile bakanlýðýmýz
TOKÝ eliyle yýl sonuna kadar ihalesini yapacak.
2021 yýlýnda da teslim ederek Kütahya’nýn
hizmetine sunmuþ olacaðýz.

Daha önce restorasyonu yapý lan
Abdurrahman Karaa Konaðý valilik bünyesinde
bir millet kýraathanesine dönecek. Valiliðimize
bu konaðýn tahsisi yapýlacak ve gençlerimiz 7
gün 24 saat vak it  geç irebi lecekler,
kütüphanelerinde ders çalýþabilecekler.

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi
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“ÞEHÝRLE ÝÇ ÝÇE KENT MEYDANI
YAPACAÐIZ”

Kütahya’ya yakýþacak önemli bir karar
aldýk. Valiliðimizin de bulunduðu þehrimize ait
kent meydaný projesi yapmak istiyoruz. Bu
proje kapsamýnda valiliðimizi çevreleyen tüm
binalarýn cephe iyileþtirmelerini yapacaðýz.
Tabela ve görüntü kirliliðini kaldýracaðýz. Meydan
düzenlemesiyle çýnar aðaçlarýnýn olduðu,
vatandaþlarýmýzýn rahatça oturabileceði ve
þehirle iç içe bir proje yapacaðýz. Zafer Meydaný
proje hakikaten Kütahya’ya yakýþýr, örnek bir
þehircilik adýmýný hep birlikte atmýþ olacaðýz.
Bu çerçevede 10 milyon liralýk bir proje
yapýyoruz. Bu projenin 3 milyon lirasý hibe, 7
milyon lirasý kredi olmak üzere, bakanlýðýmýz,
belediyemiz ve valiliðimiz ortak bir proje
yürütecek.

ÝLÇELERÝMÝZE DESTEKLER.

Altýntaþ ilçemizde pazar yeri yapýmý için
hibe ve kredi imkaný sunuldu. 500 TL hibe;
1,5 milyon TL kredi vermek suretiyle bir pazar
yeri kazandýrmýþ olacaðýz.

Domaniç ilçemizde selden zarar gören
yollarýmýz için kilitli parke yardýmý saðlayacaðýz
ve yollarýn yapýmýný belediyemiz ve Ýller Bankasý
Genel Müdürlüðümüz ortak proje yaparak
vatandaþ ýmýz ýn hizmet ine sunacak.

Emet ilçemizde yine çevre düzenleme
projemiz var. Bu projemize destek olacaðýz.
Çöp kamyonu ve çöp konteyneri taleplerini de
karþýlayacaðýz.

Gediz’de bir sokak iyileþtirme projemize
devam edeceðiz. Ayný zamanda millet bahçesi
projemiz var. Bu iki projeye de hem maddi
hem teknik destek vereceðiz. Gediz’imize de

bir millet bahçesi projesi kazandýracaðýz.
Hisarcýk ilçemizde de yine çöp toplama
iþlemlerinde teknik ve hibe desteklerini
saðlayacaðýz.

Pazarlar ilçemizde bir kentsel dönüþüm
projesi yapacaðýz. Þehrin içinde 300 baðýmsýz
birimden oluþan projeyi etaplar halinde
tamamlayacaðýz. Ýlk etapta 100-150 konutu
yapmak ve etaplar halinde tamamlamak üzere
ilçemize yakýþýr bir alanýn dönüþümünü de
saðlamýþ olacaðýz.

Simav ilçemizde bulunan sanayi sitesi
hakkýnda belediyemizle ortak bir çalýþma
yürütüyoruz. Þehrin içinde, þehre yakýþmayan
ve esnafýmýzýn tam anlamýyla hizmet veremediði
sanayi sitesi projesinin baþlangýcýný bugün
itibariyle saðlamýþ durumdayýz. 300 tane sanayi
sitesini Simav ilçemize yapacaðýz ve esnafýmýzýn
talep etmesi halinde etaplar þeklinde sanayi
sitesi inþaatlarýna devam edeceðiz. Mevcut
sanayi sitesinin yerine de yeþil alanlarýn, bisiklet
yollarý ile yürüyüþ yollarýnýn olduðu örnek bir
þehircilik anlayýþýyla planlar yapýlacak.

Tavþanlý, þehrimiz adýna önemli bir ilçemiz.
Þehrin merkezinde herkesin yürüme
mesafesinde ulaþabileceði millet bahçesine de
hibe ve kredi desteði vermek suretiyle Tavþanlý
ilçemize de bir millet bahçesi projelendiriyoruz.
Dere sokak saðlýklaþtýrýlmasý projemizi
belediyemizle birlikte yürüteceðiz. Belediyemize
2 milyon TL hibe, 5 milyon TL’de kredi desteði
saðlamak suretiyle hem Kütahya’mýzýn
merkezini hem de ilçelerini bu anlamda
Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip
Erdoðan’ýn koymuþ olduðu vizyon çerçevesinde
2023’e, 2053’e, 2071’e hazýr hale getirmek
için tüm ekibimizle birlikte çalýþýyor olacaðýz.
dedi.
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Kütahya’nýn Alt ýntaþ i lçesine baðl ý
Zafertepeçalköy’deki 30 Aðustos Zafer Bayramý
kutlamalarýna; Gençlik ve Spor Bakaný Dr. Mehmet
Muharrem Kasapoðlu, Gençlik ve Spor Bakan
Yardýmcýsý Ýhsan Selim Baydaþ, Kütahya Valisi Ali
Çelik, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kütahya
Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, Ali
Fazýl Kasap, Ahmet Erbaþ, Kütahya Hava Er Eðitim
Tugay ve Garnizon Komutaný Hava Piyade
Tuðgeneral Necati Gündüz, Afyonkarahisar Ýkmal
ve Garnizon Komutaný Tuðgeneral Özdemir Þan,
Kütahya Belediye Baþkaný Prof. Dr. Alim Iþýk,
Afyonkarahisar Belediye Baþkaný Mehmet Zeybek,
ilçe kaymakamlarý, ilçe belediye baþkanlarý, Harp
Malulü Gaziler Þehit Dul ve Yetimleri Derneði Þube
Baþkaný Ahmet Asým Okat, Muharip Gaziler Derneði
Þube Baþkaný Þaban Baþoðul, askeri ve mülki
erkan, Sivil Toplum Kuruluþu Temsilcileri,
vatandaþlar ve gençler katýldý.

Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal
Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan törende Ayasofya-
i Kebir Cami-i Þerifi’nin en genç müezzini Alpcan
Çelik, Kur’an-ý Kerim tilaveti sundu.

Ýl Müftüsü Hüseyin Demirtaþ’ýn tüm
þehitlerimiz için dua etmesinin ardýndan Türkiye
Harp Malulü Gaziler Þehit Dul ve Yetimleri Derneði
Þube Baþkaný Ahmet Asým Okat bir konuþma yaptý.

Daha sonra Kütahya Valisi Ali Çelik halka
hitap etti. Kütahya’nýn tarihin her döneminde
önemli, stratejik ve üreten bir þehir olduðunu
belirten Vali Ali Çelik, “Ýlimiz, bu karakterini kuruluþ
ve kurtuluþta da devam ettirmiþtir” dedi.

“BU VATANA VE TARÝHE ÖZEN
GÖSTERMEK EN TEMEL VAZÝFEMÝZ”

Her bir karýþý þehitlerin kanýyla sulanan vatana ve
tarihe özen göstermenin en temel sorumluluk
olduðuna dikkat çeken Vali Çelik, “Anadolu’nun
dört bir köþesinden buraya gelerek Dumlupýnar’da,
Zafertepe’de bir hilal uðruna gözlerini kýrpmadan
þehit olan evlatlarýmýzýn bize emaneti olan bu
vatana ve tarihe, emanet ehli olarak gereken
özeni ve hassasiyeti göstermek bizlerin en önemli
sorumluluðu ve en temel vazifemizdir” diye
konuþtu.

Büyük Zafer’in 98. Yýlý Coþku

ve Gururla Kutlandý.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün baþkomutanlýðýnda 30 Aðustos 1922’de kesin zaferle sonuçlanan

Baþkomutan Meydan Muharebesi’nin 98. yýl dönümü topraklarýmýzýn düþman iþgalinden kurtarýlýp,
Türkiye’nin temellerinin atýldýðý Kütahya’da büyük bir gurur ve coþkuyla kutlandý.
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Dumlupýnar Þehit l ið i
hakkýnda Bakan Kasapoðlu’na
bilgiler veren Vali Çelik,
þehitliðin Kurtuluþ Savaþý
boyunca tüm cephelerde þehit
düþen vatan evlatlarýmýzýn
anýsýna Büyük Taarruz'un 70.
yý l  dönümünde ziyarete
açýldýðýný söyledi.

Bakan Kasapoðlu, Vali Ali
Çelik ile protokol üyeleri þehitlik
ziyaretinde þehitlerimiz için dua
etti.

Bakan Kasapoðlu ile Vali Çelik,
Dumlupýnar Þehitliði’ni Ziyaret Etti

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk
Yýldýzlarý’nýn gökyüzüne ay yýldýz nakþettiði
anlar büyük bir gurur ve ilgiyle izlendi.

Vali Çelik’in ardýndan Gençlik ve Spor Bakaný
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoðlu halka hitap
etti.

Bakan Kasapoðlu, 30 Aðustos Zafer Bayramý
töreninde yaptýðý konuþmada, Türk milletinin
þanlý istiklal mücadelesini zaferle taçlandýran Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman
Mehmetçikleri minnetle, hürmetle, rahmetle
andýðýný söyledi.

“ 9 8  Y I L  Ö N C E K Ý  R U H L A
ZAFERTEPEÇALKÖY’DEYÝZ”

Günlerdir 30 Aðustos kutlamalarýnýn iptal
edildiði yönünde açýklamalar yapýldýðýný hatýrlatan
Bakan Kasapoðlu, söz konusu açýklamalara tepki

göstererek, þöyle konuþtu:

"Kutlamalarýn iptal edildiðini söyleyenler
bugün buradaki fotoðrafa iyi baksýnlar. Ýþte
burada, Zafertepe'deyiz. 98 yýl önceki ruhla omuz
omuza, tarihimizin en büyük zaferlerinden birini
kutluyoruz. Ecdadýmýzýn emanetine, hatýrasýna
gururla, minnetle sahip çýkýyoruz. Dün de
buradaydýk, bugün de buradayýz. Yarýn da Allah'ýn
izniyle burada olacaðýz. Tarih de bizimdir, zafer
de. Yalanla, iftirayla fitne çýkarmaya çalýþanlar
milletimiz nezdinde ilelebet kaybetmeye mahkum
olacaklar. Biz önümüze bakacaðýz, yolumuza,
iþimize bakacaðýz. Ýnsanlarýmýzýn arasýna nifak
tohumlarý ekmeye çalýþanlara inat, bir olmaktan,
birbirimizi sevmekten vazgeçmeyeceðiz."
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Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Adi l
Karaismailoðlu, Domaniç-Tavþanlý yolunda
incelemelerde bulundu. Ýlçe Kaymakamý Ahmet
Salih Poçanoðlu ile Belediye Baþkaný Sahvet
Ertürk’ten bilgiler aldý.

Ertuðrul Gazi'nin annesi, Osmanlý Devleti’nin
kurucusu Osman Gazi'nin ninesi Hayme Ana’yý

kabri baþýnda ziyaret eden Bakan Karaismailoðlu,
Hayme Ana türbesi hakkýnda bilgiler aldý.

Bakan Karaismailoðlu dua ettikten sonra
aný defterine: “Bugün Kütahya gezimizi
taçlandýran bu ziyaretin mutluluðu içerisindeyim.
Mekânlarý cennet olsun” ifadelerini yazdý.

Bakan Adil
Karaismailoðlu,
Hayme Ana’nýn

Kabrini Ziyaret Etti
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Ulaþt ýrma ve Altyapý Bakaný Adil
Karaismailoðlu, bir dizi ziyaret ve incelemelere
bulunmak üzere Kütahya’ya geldi.

Çavdarhisar- Gediz – Abide Yolu
Þantiyesinde incelemelerde bulunup çalýþmalarýn
son durumu hakkýnda bilgiler aldý.

“TÜRKÝYE’NÝN HER NOKTASINDA
PROJELERÝMÝZ DEVAM EDÝYOR”

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan
önderliðinde Türkiye’nin her noktasýnda
projelerin aralýksýz sürdürüldüðünü belirten
Bakan Karaismailoðlu, “Türkiye’nin bölgesinde
lider, dünyada ekonomisi en büyük ülkeler
arasýna girmesi için çalýþmalarýmýz devam ediyor.
Bir taraftan tarihe ve kültüre sahip çýkarken,
diðer taraftan da vatandaþlarýmýzýn yaþam
standartlarýný yükseltecek çalýþmalarý hayata
geçiriyoruz” dedi.

“ULAÞTIRMA VE ALTYAPI PROJELERÝ
ÝNSAN HAYATINA DOKUNUYOR”

Projelerin tamamýnda Kovid-19 tedbirleri
gözetilerek yoðun bir þekilde çalýþýldýðýnýn altýný
çizen Bakan Karaismailoðlu, “Bölgede
iþletmecilerimiz, idarecilerimiz iþlerinin baþýnda
gayretli bir þekilde çalýþýyor. Hepsi birbirinden
özel devasa projeler. Projelerimizin gidiþatýnda
hiçbir sýkýntý yok hepsini tamamlamanýn gayreti
içindeyiz. Bu da ülkemizin güçlü ekonomisinin
ve ne kadar büyük bir ülke olduðunun en önemli
göstergelerinden biri. Ulaþtýrma, altyapý projeleri

insan hayatýna dokunduðu için çok önemli.
Projelerimiz, yaptýðýmýz yerlerde ve tamamlandýðý
yerlerde özellikle istihdama, ekonomiye, ticarete,
tarýma ve turizme önemli derecede artýlar
saðlýyor” ifadelerini kullandý.

“ÜLKEMÝZE GÜVENÝN GÖSTERGESÝ”

Bölgeyi ilgilendiren önemli projelerden birisi
olan Aydýn-Denizli Otoyolu'nun ihalesini
yaptýklarýný hatýrlatan Karaismailoðlu, “Dünya
ölçeðinde büyük bir proje. Bu projeye gösterilen
ilgi, ihaledeki yarýþma ülkemize olan güvenin
ve ekonomimizin gücünün bir göstergesi” dedi.

“KÜTAHYA’DAKÝ PROJELERÝ HIZLI
ÞEKÝLDE TAMAMLAYACAÐIZ”

Kütahya'da farklý projelerle vatandaþlara
hizmet etme çabasý içinde olduklarýný kaydeden
Bakan Karaismailoðlu, “Çalýþmalarý yerinde
gördük. Ýhtiyaçlara göre projeler üretmek için
gerekli adýmlarý attýk. Kütahya’nýn hak ettiði
projeleri bir an önce bitirip halkýmýzýn hizmetine
sunacaðýz” diye konuþtu.

Bakan Karaismailoðlu’na Vali Vekili Mustafa
Güney, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet
Tan, Ýshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, MHP
Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaþ, AK Parti AR-
GE’den Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý ve
Ýzmir Milletvekili Hamza Dað, Ýl Genel Meclisi
Baþkaný Musa Yýlmaz, Tavþanlý Belediye Baþkaný
Mustafa Güler diðer protokol üyeleri eþlik etti.

Bakan

Karaismailoðlu

Gediz–Abide Yolu

Þantiyesinde

Ýncelemelerde

Bulundu



Tavþanlý ziyaretinde ilk olarak Emet
Kavþaðý’ný inceleyen Bakan Karaismailoðlu
üstgeçit projeleri hakkýnda Tavþanlý Belediye
Baþkaný Mustafa Güler’den bilgiler aldý.

Bakan Karaismailoðlu daha sonra Ýstiþare
Toplantýsý ’na katý ldý. Yoðun katýl ýmla
gerçekleþtirilen toplantýya; Vali Vekili Mustafa
Güney, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet
Tan, Ýshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, MHP
Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaþ, AK Parti AR-
GE’den Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý ve
Ýzmir Milletvekili Hamza Dað, KSBÜ Rektörü

Prof. Dr. Vural Kavuncu, Tavþanlý Belediye
Baþkaný Mustafa Güler, Ýl Genel Meclisi Baþkaný
Musa Yýlmaz, Ýl Genel Meclisi Üyeleri ile diðer
protokol üyeleri eþlik etti.

“HÝZMETLERÝ EL BÝRLÝÐÝYLE HAYATA
GEÇÝRECEÐÝZ”

Bakan Adil Karaismailoðlu, el birliðiyle
bölgede önemli  hizmetler in hayata
geçirileceðini vurgulayarak, “El birliðiyle bu
bölgede önemli hizmetleri hayata geçireceðiz.
Devam eden projelerin bir an önce bitirilmesi
için yoðun gayret sarf edeceðiz. Ýhtiyaçlar
doðrultusundaki talepleri de inþallah yerine
getireceðiz” dedi.

“YAPAMAYACAÐIMIZ HÝÇBÝR ÝÞ YOK”

Tavþanlý’daki ziyaret ve toplantýnýn verimli
geçtiðini kaydeden Bakan Karaismailoðlu,
“Milletvekillerimizle, belediye baþkanlarýmýzla
birlikte buradaki tüm iþlerin üstesinden geliriz.
Çünkü biz güçlü bir ülkeyiz. Sayýn
C um hu rb a þ k an ým ý z ý n  l i d e r l i ð i n d e
yapamayacaðýmýz hiçbir iþ yok. Bunun
bilincindeyiz” diye konuþtu.

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi

Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Adil
Karaismailoðlu, Kütahya programý
çerçevesinde Hisarcýk ve Emet ilçelerini
ziyaret etti.

Emet Belediye Baþkaný Hüseyin
Doðan ile Hisarcýk Belediye Baþkaný
Fatih Çalýþkan’ý makamlarýnda ziyaret
etti. Bakan Karaismailoðlu, Hisarcýk ve
Emet’te devam eden ve yapýlmasý
planlanan, talep edilen projeler
hakkýnda baþkanlardan bilgiler aldý.

Z i y a r e t l e r i n i n  a r d ý n d a n
vatandaþlarýn taleplerini de dinleyen
Bakan Karaismailoðlu, “Bizi sevgiyle
karþýlayan vatandaþlarýmýza teþekkür
ediyorum. Talepleriniz bizim için çok
kýymetl i , yer ine getirmek için
çalýþmalara baþlayacaðýz” dedi.
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Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya
Milletvekili Ýshak Gazel ve Kütahya Belediye
Baþkaný Prof. Dr. Alim Iþýk ile birlikte Frig
Vadisi ’ndeki köylerde incelemelerde
bulundular.

Vali Çelik ile beraberindeki heyet Friglere
ait yerleþim alanlarýnda incelemelerde
bulunmak üzere gittikleri Söðüt, Ýnli ve
Sökmen köylerinde muhtar ve vatandaþlarla
bir araya geldiler.

Köy muhtarlarý ile vatandaþlarýn istek ve
taleplerini dinleyen Vali Çelik, kendisine iletilen
konularla ilgili kurum amirleri ile görüþerek
çözüm konusunu ise takip edeceðini söyledi.

Vali Çelik’e Söðüt, Ýnli ve Sökmen köyü
ziyaretlerinde AK Parti Kütahya Milletvekili
Ýshak Gazel, Kütahya Belediye Baþkaný Prof.
Dr. Alim Iþýk, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri
Murat Koyak eþlik etti.

Vali Çelik, Milletvekili Gazel ile Baþkan Iþýk

Frig Vadisi’ndeki Köylerde
Ýncelemelerde Bulundu

Friglerden günümüze

ulaþan Frig evleri, Frig

m a ð a r a l a r ý ,  k a y a

mezarlarý ile þapelleri

inceleyen Vali Çelik, Frigya

Vadileri’nin tanýtýlmasý için

gerekl i  ça l ýþmalar ýn

özveriyle sürdürüldüðünü

söyledi.



Ýl Özel Ýdaresinden
Cafer Paþa Dârülkurrâsý’nýn Restorasyonuna
1 Milyon 113 Bin TL Destek

Kütahya Valisi Ali Çelik’in 1579-1582 yýllarýnda
inþa edilen Kütahya Cafer Paþa Dârülkurrâsý’nýn
(Kur’an Okuma Yeri) restorasyonuna destek
kararý üzerine Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan Kütahya
Belediyesine 1 milyon 113 bin TL ödenek tahsis
edildi.

Kütahya Valiliði tarafýndan kamulaþtýrma
yapýlmasýnýn ardýndan Kütahya Belediyesinin
restorasyonuna baþladýðý Alipaþa Mahallesi, Balýklý
Caddesi'nde bulunan Kütahya Cafer Paþa
Dârülkurrâsý’nda restorasyon çalýþmalarý aralýksýz
sürüyor.

25 Mayýs’ta tarihi yapýda incelemelerde
bulunarak restorasyon çalýþmalarýnýn son durumu
hakkýnda yerinde bilgiler alan Vali Ali Çelik, klasik
Osmanlý mimarisinin ender örneklerinden biri
olan darülkurranýn restorasyonuna destek
verilmesi için Ýl Özel Ýdaresine talimat verdi.

Vali Çelik’in destek kararý üzerine harekete
geçen Ýl Özel Ýdaresi, Taþýnmaz Kültür Varlýklarýnýn
korunmasýna ait katký payýna dair yönetmelik
doðrultusunda 1 Milyon 113 Bin TL ödenek tahsis
etti.

Anadolu ve Rumeli Beylerbeyliði görevlerinde
bulunan Cafer Paþa tarafýndan yaptýrýlan, sanat
tarihi açýsýndan önemli bir yerde duran ve pek
çok yönüyle farklýlýklar gösteren ayrýcalýklý
niteliklere sahip Kütahya Cafer Paþa Dârülkurrâsý,
restorasyonunun tamamlanmasýnýn ardýndan
tarihteki amacýna uygun iþlev kazandýrýlarak
kullanýma uygun hale getirilecek.

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi



Kütahya’nýn tarihi, kültürel ve doðal
güzellikleri “Visit Kütahya” projesi ile dijital
platforma taþýnýyor.

Kütahya’nýn turizm potansiyelini etkin
kullanmak ve þehrin tanýnýrlýðýný artýrmak
amacýyla Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman’ýn
talimatlarýyla Kütahya Valiliði Avrupa Birliði
Bürosu tarafýndan hazýrlanan “Visit Kütahya”
projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamýnda Kütahya’nýn eþsiz doðal
güzellikleri, tarihi birikimi, kültürel ve sanatsal
deðerlerinin yaný sýra Kütahya’nýn yetiþtirdiði
önemli isimler yaþamýmýzýn ayrýlmaz parçasý
haline gelen sosyal medya, web ve mobil
uygulamayla kul lanýcý lara ulaþacak.

Þehrin tanýnýrlýðýný uluslararasý boyuta
taþýmayý amaçlayan Visit Kütahya, sosyal
medya platformlarýnda Türkçe ve Ýngilizce
dillerinde paylaþým yapacak.

“Kütahya’yý keþfetmek için birçok
nedeniniz var” sloganýyla yola çýkan Visit
Kütahya;

 visitkutahyaofficial

 visitkutahya43

 visitkutahyaofficial

www.visitkutahya.com, adreslerinden
kullanýcýlara ulaþacak.

Ülkemizin yaþadýðý en karanlýk gece olan
15 Temmuz hain darbe kalkýþmasýnýn tüm
yur t t a  des tans ý  b i r  mücade ley l e
püskürtülüþünün 4. yýl dönümünde gurur ve
hüznü bir arada yaþýyoruz.

Demokrasi tarihimizin en önemli
direniþlerinden biri olan o kanlý gecede
Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip
Erdoðan’ýn liderliðinde, milletimizin cesareti
ve ferasetiyle Fetullahçý Terör Örgütü’ne (FETÖ)
karþý destansý bir mücadele verilmiþ, þanlý
geçmiþimize bir zafer daha eklenmiþtir.

Yurdun dört bir yanýnda kahramanlýk
öykülerinin yazýldýðý o gecede vatan, millet ve
bayrak uðruna gözlerini kýrpmadan canlarýný
feda eden 251 þehidimizi ve gazilerimizi minnet
ve þükranla anýyorum.

Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip
Erdoðan’ýn “Meydanlara inin” çaðrýsýnýn
ardýndan baðýmsýzlýðýmýz uðruna 7’den 70’e
yaþlýsýyla genciyle, kadýnýyla erkeðiyle alanlarý
dolduran, tanklara karþý duran, atýlan hain
kurþunlara karþý bedenlerini siper eden
halkýmýza sonsuz minnet ve þükranlarýmý
sunuyorum.

M a l a z g i r t ’ t e n  Ç a n a k k a l e ’ y e ,
Dumlupýnar’dan 15 Temmuz’a vatanýmýzýn
bölünmez bütünlüðü uðruna can veren bütün
þehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle
anýyor; hayatta olan gazilerimize saðlýk ve
sýhhat diliyorum.

Bu destansý direniþ ruhu bu topraklarda
ilelebet yaþayacaktýr.

“Visit Kütahya” Projesi

Kütahya Valisi Ali Çelik’in
“15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü” Mesajý
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
etkinlikleri kapsamýnda Kütahya Gençlik Spor
ve Ýl Müdürlüðü tarafýndan þehitlerimizi anmak
için “15 Temmuz Þehitleri Sancak Koþusu”
düzenlendi.

Türkiye’de eþ zamanlý düzenlenen sancak
koþusu Kütahya’da 25 sporcunun katýlýmýyla
Hava Lojmanlarý önünden baþladý. “Demokrasi
bilinci elden ele taþýnan bir bayrak yarýþýdýr”

sloganýyla düzenlenen 2 bin 500 metrelik
sancak koþusu Zafer Meydaný’nda sona erdi.

Ellerinde Türk bayraklarý ve sancakla 15
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma
programýna katýlan sporcular alkýþlarla
karþýlandý.

Sporcular ay yýldýzlý sancaðý Kütahya Valisi
Ali Çelik’e takdim etti. Sancaðý öperek alnýna
götüren Vali Çelik, teþekkür ederek sporcularý
tebrik etti.

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi

15 Temmuz
Demokrasi ve
Milli Birlik Günü
Etkinlikleri
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Fetullahçý Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15
Temmuz'daki darbe kalkýþmasýnýn 4. yýlý
sebebiyle düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi
ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri
kapsamýnda Kütahya’daki þehitlikler ziyaret
edildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik ile beraberindeki
protokol üyeleri ilk olarak Hava Þehitliði’ni
ziyaret etti.

Kur’an- Kerim okunup dua edilen
ziyarette Vali Çelik’in þehitlerin kabirlerini
tek tek ziyaret edip karanfil býraktý.

Þehitlerin kabri baþýnda Kur’an-ý Kerim
okuyan öðrencilerle de sohbet eden Vali
Çelik, “Onlara þükranlarýmýzý eksik
etmeyeceðiz. Vatanýmýzýn birlik ve bütünlüðü
için gerektiðinde bizler de onlar gibi bu vatan
için elimizden gelen her þeyi yapacaðýz”
dedi.

Vali Çelik, 15 Temmuz Sebebiyle
Þehitlikleri Ziyaret Etti



KÖYDES Deðerlendirme Toplantýsý, Kütahya
Valisi Ali Çelik’in baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi.

Köylerin Altyapýsýnýn Desteklenmesi Projesi
(KÖYDES) Haziran ayý Deðerlendirme Toplantýsý
Vali Ali Çelik baþkanlýðýnda, Valilik Toplantý
Salonunda yapýldý.

Toplantýya; Vali Yardýmcýsý Mustafa Güney,
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Musa Yýlmaz, Ýl Özel
Ýdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, ilçe
kaymakamlarý ile ilgili daire müdürleri katýldý.

Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak,
2020 yýlý KÖYDES ödeneklerinin sektörel bazda
daðýlýmý, tamamlanan ve devam eden yatýrýmlar
konusunda kat ý l ýmcý lar ý  bi lg i lendirdi.

Koyak; 178 km’si BSK sýcak asfalt, bin 834
km. sathi olmak üzere toplam 2 bin 12 km. köy
yolunun asfaltlandýðýný; 560 bin 558 m² kilit
taþý döþendiðini söyledi.

Koyak, “8 adet sulama tesisi ile 323 adet
atýk su çalýþmasý neticesinde köylerde yaþam
kalitesi yükseltildi” dedi.

Koyak’ýn ardýndan Vali Ali Çelik konuþtu.
Gündeminde; pandemi süreci, hýrsýzlýk olaylarý
ve tarým alanlarýnda meydana gelen trafik
kazalarý vardý.

“SORUMLULUK ÜSTLENMELÝ, ÝNÝSÝYATÝF
ALMALISINIZ”

Kontrollü sosyal hayat modelinde herkese
sorumluluk düþtüðünü ifade eden Vali Çelik,
ilçe kaymakamlarýndan denetim ve tedbirlerin
uygulanabilirliði noktasýnda titiz davranmalarýný
istedi. Vali Çelik, “Virüsün yayýlým hýzýný kontrol
etmek için alýnan tedbirleri ve kurallarý saðlam,
etkin bir þekilde denetlemelisiniz. Bu anlamda
sorumluluk üstlenmeli ve inisiyatif almalýsýnýz”
dedi.

Vali Çelik, tarým sektöründe meydana gelen
trafik kazalarýnýn önlenmesi için çalýþma
baþlatýlmasý ve sürücülere broþür daðýtýlarak
bilgilendirilmesi yönünde talimat verdi.

H ý r s ý z l ý k  o lay l a r ýn ýn  ön lenmes i ,
vatandaþlarýmýzýn mal güvenliðinin saðlanmasý
için her türlü tedbirin gözden geçirilmesi
gerektiðinin altýný çizen Vali Çelik, hýrsýzlýk
olaylarýna karþý daha dikkatli olunmasý talimatýný
verdi.

Toplantý, görüþ ve önerilerin alýnmasýnýn
ardýndan sona erdi.

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi

2020 KÖYDES 2. TOPLANTISI YAPILDI.
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Kütahya Valisi Ali Çelik, Ýl Kütahya Ýl Genel

Meclisi (ÝGM) Baþkaný Musa Yýlmaz’ý ziyaret

etti.

Vali  Çelik ile Yýlmaz, Kütahya’da devam

eden projeler ve yatýrýmlarla ilgili karþýlýklý

istiþarelerde bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduðunu belirten

Yýlmaz, Vali Çelik’e yeni görevinin hayýrlý olmasý

temennisinde bulundu.

Vali Çelik’ten ÝGM Baþkaný

Musa Yýlmaz’a Ziyaret



Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi

Vali Çelik, Ýl Genel Meclisi
Üyeleriyle Tanýþtý

Vali Ali Çelik, Kütahya Ýl Genel Meclisi
Temmuz Ayý Toplantýsý’na katýldý.

Kütahya Valiliðine atanan Vali Ali Çelik
ziyaret ve çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor.
Vali Çelik ziyaretleri kapsamýnda Kütahya Ýl
Genel Meclisi’nin Temmuz ayý toplantýsýna
katýlarak meclis üyeleriyle tanýþtý.

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi
Toplantý Salonunda gerçekleþen tanýþma
ziyaretine; Ýl Genel Meclisi Baþkaný Musa Yýlmaz,
Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak,
Ýl Genel Meclisi üyeleri katýldý.

“ O L U M L U  B E K L E N T Ý Y Ý  S Ý Z Ý N
Ö N D E R L Ý Ð Ý N Ý Z D E  A V A N T A J A
DÖNÜÞTÜRECEÐÝZ”

Açýlýþ konuþmasýný yapan Ýl Genel Meclisi
Baþkaný Musa Yýlmaz, Vali Ali Çelik’in Kütahya’ya

atanmasýnýn duyduklarý memnuniyeti belirterek,
“Sayýn Valim, Ankara bürokrasisinde üst düzey
görev yaparken ilimize atanmanýz ilimizde ve
meclisimizde büyük bir heyecan ve olumlu
beklenti havasý oluþturmuþtur. Siz in
önderliðinizde bunu ilimiz adýna bir avantaja
dönüþtüreceðimizden þüphemiz yoktur” dedi.

“KÜTAHYA MERKEZLÝ HEDEF VE
GÖREV ANLAYIÞINA SAHÝBÝZ”

Ýl Genel Meclisi hakkýnda Vali Çelik’e bilgiler
veren Yýlmaz, “Ýl Genel Meclisimiz 13 ilçemiz
37 meclis üyesiyle temsil edilmektedir.
Meclisimizde 4 siyasi partimizin üyesi
bulunmaktadýr. Ýyi bir birlik beraberliðe, Kütahya
merkezli hedef ve görev anlayýþýna sahibiz”
dedi.
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“KÜTAHYA, 51 ÖZEL ÝDARESÝ ARASINDA
ÖN SIRALARDA”

Yýlmaz’ýn ardýndan Kütahya Valisi Ali Çelik,
Ýl Genel Meclisi üyelerine seslendi. Kütahya Ýl
Özel Ýdaresinin 51 il özel idaresi arasýnda en ön
sýralarda olduðunu belirterek bunun büyük bir
baþarý olduðuna dikkat çeken Vali Çelik, “Kendi
içinde tutarlýlýðý, hizmet odaklý yaklaþýmlarýnýz
bana moral ve þevk verdi. Adaletle hükmetmek,
adaletle karar almak, doðruyu yapmak
yöneticilerin en büyük þiarý olmalý. Bunlara vesile
kýlacak sizlerle de çalýþmak benim için büyük
kazanç” dedi.

“HER ÝÞÝN TAKÝPÇÝSÝ OLACAÐIM”

Ýl Özel Ýdaresinin öneminden söz eden Vali
Çelik, istiþare ve iþ birliði vurgusu yaptý. Ýl Özel
Ýdaresinin yaptýklarý ve yapamadýklarýyla sorumlu
olanÊönemli bir kurum olduðunu belirten Vali
Çelik, “Devlet kurumsal organizasyonunun ildeki
temsilcisi vali. Görevimizin bir kýsmý da burada.
Ýl Özel Ýdaresinin baþkaný olarak her iþin takipçisi
olacaðým. Meclisimizle beraber elimizden geleni

yapmaya çalýþacaðýz. Buradaki temel nokta;
istiþare, bilgi birikimi, birikerek gelen þeyleri
ileriye götürmek. Sürekli diyaloða açýk olmak
lazým. Konu neyse sonuna kadar takipçisi
olacaðýmdan emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandý.

“ G Ö R D Ü Ð Ü N Ü Z  E K S Ý K L E R Ý  V E
Ö N ER Ý L E RÝ N Ý Z Ý  BA N A  Ý L ET Ý N ”

Gece gündüz  dev le t in  kurumsa l
organizasyonunun yapmasý gereken her görev
alanýnda, her konuya iliþkin görmüþ olduðunuz
eksik ve yanlýþý ya da yapýlmayanlarý bana
iletirseniz bundan büyük bir memnuniyet duyarým.
Bunu þikâyet olarak kabul etmeyin. Devletin
bekasý için yapýlmasý gerekenlerin takipçisi olmak
adýna bunun her vatandaþýn sorumluluðu olduðu
gibi siyasi bir yönünüz olduðu için sizin de ayrýca
sorumluluðunuz” dedi.

Vali Çelik, konularýn istiþaresini yapabilmek
ve takipçisi olmak için zaman zaman Ýl Genel
Meclisi toplantýlarýna katýlacaðýný ifade etti.
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Altýntaþ Zafer OSB’nin doðalgaz ve enerji
nakil hattý ihaleleri yapýldý. 9 milyon 800 bin
TL bedelli altyapý çalýþmalarýnýn 2020 yýlý
içerisinde tamamlanarak yatýrýmcýlarýn
ist i fadesine sunulmasý  hedefleniyor.

Kuruluþ süreci 2017’de tamamlanan ve
biran önce faaliyete geçmesi için altyapý
çalýþmalarý hýzla sürdürülen Kütahya Altýntaþ
Zafer OSB’de doðalgaz borusu alým, doðalgaz
hattý ve enerji nakil hattý ihale süreci
tamamlandý.

Açýk teklif usulü gerçekleþtirilen ihalelere
16 firma teklif sundu. Ýhaleler toplam 9 milyon
800 bin TL bedel ile sonlandý.

Doðalgaz hattý, 9 bin 360 mt 8” doðalgaz
hattý borusu alýmý, 2 adet pig istasyonu ve

takeoff baðlantýsý yapým iþi 2020 yýlýnýn Eylül
ayýnda baþlayacak.

Zafer Organize Sanayi Bölgesi-Altýntaþ T.M.
arasý 14 km 116 adet direk ile 2(3x477 MCM)
enerji nakil hattýnýn yapýmý ise Aðustos ayýnda
baþlatýlacak.

Çal ýþmalarýn 2020 yý l ý  içeris inde
tamamlanarak hizmete sunulmasý hedefleniyor.

Kütahya’daki OSB’lerin fiili olarak dolmasýyla
birlikte yatýrýmcýlara uygun yatýrým yeri temini
için kurulan Altýntaþ Zafer OSB, büyük ulaþým
ve altyapý projelerinin kesiþim noktasýnda yer
almasý, yatýrým alaný büyüklüðü ve Kütahya’nýn
istihdam avantajlarý ve teþvikler yönünden
sanayi yatýrýmlarý için önemli bir cazibe merkezi
konumunda bulunuyor.

Altýntaþ Zafer OSB
Altyapý Ýhaleleri Yapýldý
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Kütahya Valisi Ali Çelik, Simav ilçesinde
Özel Ýdare Bakýmevini ziyaret ederek
incelemelerde bulundu.

Vali Çelik; Simav Kaymakamý Türker
Çaðatay Halim, Simav Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Fatih Kalay, Ýl Genel Meclisi
Üyeleri Kahraman Aktay, Ali Osman Ergün,
Ahmet Þimþek tarafýndan karþýlandý.

Bakýmevi hakkýnda bilgiler veren
Halim, 17 araç ve 28 personelle hizmet
verildiðini söyledi.

Vali Çelik, Simav Özel Ýdare
Bakýmevini Ziyaret Etti

Kütahya Valisi Ali Çelik, hafta sonu izninde
ormanlýk arazide izinli kesim kapsamýnda kestiði
aðacýn üzerine devrilmesi sonucu hayatýný
kaybeden Simav Ýlçe Özel Ýdaresi Müdürlüðünde
þoför olarak görev yapan Hüseyin Gümüþ’ün
cenaze namazýna katýldý.

Vali Çelik, Hüseyin Gümüþ’ün babasý Halil
Gümüþ ile oðlu Halil Gümüþ’e baþ saðlýðý ve sabýr
diledi.

Ýl Özel Ýdaresi Personeli Hüseyin
Gümüþ Ebediyete Uðurlandý



Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi

Tarih boyunca birçok medeniyete ev
sahipliði yapan 7 bin yýllýk geçmiþe sahip
Kütahya’da kentin tarihi kimliði ön plana
çýkarýlarak cazibe merkezi olmasý için baþlatýlan
çalýþmalar hýz kesmeden sürüyor. Çalýþmalar
kapsamýnda tarihi Aþaðý Hisar Mescidi ile su
sarnýcý tarihi kimliðine kavuþturulacak.

Kütahya’nýn en eski mahallerinden olan
Maruf Mahallesinde 15. yüzyýlda inþa edilen
Aþaðý Hisar Mescidi ile mescidin altýnda bulunan
tarihi su sarnýcýnda Vakýflar Bölge Müdürlüðünce

gerçekleþtirilen restorasyon çalýþmalarý
tamamlandý.

Fatih Sultan Mehmet Han’ýn 1 ay eðitim
gördüðü rivayet edilen tarihi mescidin siluetini
bozan yapýlar için kamulaþtýrma kararý alýndý.

Aþaðý Hisar Camii (Fatih Sultan Mehmet
Camii) onarým ve restorasyonu tamamlanan
yerin ortaya çýkarýlmasý amacýyla, Ýl Özel Ýdare
imkanlarýyla Manut mahallesi 289 ada 4-5-7
parsellerinde kanulaþtýrma çalýþmalarý
baþlanmýþtýr.

Ýl Özel Ýdaresi Ýmkanlarýyla Tarihi
Aþaðý Hisar Mescidi ve Su Sarnýcý
Kamulaþtýrma Çalýþmalarý Devam Ediyor.



Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya’nýn Simav
ilçesinde gerçekleþtirdiði inceleme ziyaretleri
kapsamýnda Yeþilköy sýnýrlarý içerisinde
bulunan Kütahya Ýl Özel Ýdaresine ait Kalker
Ocað ýnda  ince lemele rde bu lundu.

Kalker ocaðýnýn iþleyiþi ve kapasitesi
hakkýnda bilgiler veren Ýl Özel Ýdaresi Genel
Sekreteri Murat Koyak, yýlda 140 bin ton
olmak üzere 5 yýlda 700 bin ton agrega
malzeme üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Koyak, yýllýk 1 milyon 972 bin 488 TL, 5
yýlda 9 milyon 862 bin 440 TL üretim
maliyetiyle Simav, Pazarlar ve Þaphane
ilçelerinin yol altyapýsý, satih kaplama, BSK
sýcak asfalt yapýmýnda kaliteli ve ekonomik
yol yapýmýna olanak saðlandýðýný kaydetti.

Ziyarette Vali Çelik’e Simav Kaymakamý
Türker Çaðatay Halim, Simav Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Fatih Kalay, Ýl Genel Meclisi Üyeleri
Kahraman Aktay, Ali Osman Ergün, Ahmet
Þimþek eþlik etti.
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Vali Çelik, Kalker Ocaðýnda
Ýncelemelerde Bulundu



Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi

Kütahya Valisi Ali Çelik, 19. yüzyýl sivil
mimarinin en güzel örneklerinin yer aldýðý tarihi
Germiyan Sokaðý’ný ziyaret etti.

NY Sanat Evi, Lalezar Konaðý, Kütahya
Belediyesi Sýtký Olçar Çini Müzesi, Kent Tarihi
Müzesinde incelemelerde bulunan Vali Çelik, Ýl
Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal’dan
bilgiler aldý.

UNESCO'nun "Yaþayan Ýnsan Hazineleri"
ödülüne layýk gördüðü çini sanatçýsý Mehmet
Gürsoy'un çini atölyesini de ziyaret eden Vali
Çelik, Gürsoy’a þehrin tanýtýmýna katkýlarýndan
dolayý teþekkür etti.

Ziyarette Vali Çelik’e Mülkiye Müfettiþi
Ayhan Tavlý, Ýl Jandarma Komutaný Albay
Mustafa Çekiç, Ýl Emniyet Müdürü Necmettin
Koç eþlik etti.

Tarihi Germiyan Sokaðý’nda
Ýnceleme
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Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi

Kütahya’da En Kapsamlý
Kovid-19 Denetimi

Ý ç i þ l e r i  Bakan l ý ð ýn ýn  gene lges i
doðrultusunda, Kütahya Valisi Ali Çelik’in
koordinasyonunda Devletin tüm birimleri sahaya
indi; Kütahya’da “Saðlýk Ýçin, Hepimiz Ýçin"
sloganýyla en kapsamlý Kovid-19 denetimleri
yapýldý.

Kütahya il merkezi ve 12 ilçesinde "Saðlýk
Ýçin Hepimiz Ýçin" sloganýyla Kovid-19
tedbirlerine yönelik gerçekleþtirilen denetimlere;
Vali Vekili Mustafa Güney, Vali Yardýmcýsý Halil
Ýbrahim Ertekin, Kütahya Belediye Baþkaný
Prof. Dr. Alim Iþýk, ilçe kaymakamlarý,Ýl Saðlýk
Müdürü Mehmet Erþan, Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odasý (KÜTSO) Baþkaný Ýsmet Özotraç,
Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Birliði Baþkaný
Ýbrahim Yiðit, kolluk birimleri ile kurum
müdürleri katýldý.

Türk i ye  gene l i nde  eþ  zaman l ý
gerçekleþtirilen denetim kapsamýnda Kütahya’da
da pazar yerleri, iþ yerleri, marketler, toplu
taþýma araçlarý, alýþveriþ alanlarý, lokantalar,

kafeteryalar, kuaför, berber, güzellik salonlarý,
ticari taksiler, taksi duraklarý ile tüm yaþam
alanlarýnda Kovid-19 tedbirleri denetlendi.

Ko v i d - 1 9  t e d b i r l e r i  h a k k ý n d a
bilgilendirilmelerin yapýldýðý denetimlerde iþ
yeri sahipleri, çalýþanlar ve müþterilere maske,
fiziki mesafe ve temizlik hatýrlatmasý yapýldý.

Toplu taþýma araçlarýnda yapýlan
denetimlerde yolcu sayýsý, maske kullanýmý ve
fiziki mesafeye uyulup uyulmadýðý kontrol edildi.
Sürücü ve yolculardan tedbirlere riayet edilmesi
hususunda destek istendi.

Ticari taksi ve taksi duraklarýnda
gerçekleþtirilen denetimlerde araçlarýn düzenli
periyotlarda dezenfekte edilmesinin önemine
dikkat çekilerek yolcular için dezenfektan ya
da 80 derece kolonya bulundurulmasý yönünde
uyarýlarda bulunuldu.



Mayýs - Haziran - Temmuz - Aðustos 2020

“KÜTAHYA KURALLARA UYUYOR”

Vali Vekili Mustafa Güney, Kütahyalýlarýn
alýnan tedbir ve kurallarý uygulamada hassas
davrandýðýný belirterek, Kovid-19 mücadelesine
desteklerinden dolayý teþekkür ett i .

“BUGÜNE DEK BÝN 400 ÝÞLETME
DENETLENDÝ”

Vali Ali Çelik’in Kütahya’da göreve
baþlamasýyla birlikte ayrý bir ekip oluþturularak
denetim sayýsýnýn artýrýldýðýný kaydeden Güney,
“18 alanda 13 ekibimiz aralýksýz denetim yapýyor.
70 görevlimiz ise belirli periyotlarda denetimlerini
gerçekleþtiriyor. Bugüne dek Kütahya il
merkezinde bin 400 iþletmemizi denetledik”
dedi.

“BUGÜN 642 ÝÞ YERÝ DENETLENECEK”

“Saðlýk Ýçin, Hepimiz Ýçin" sloganýyla
gerçekleþtirilen denetimler hakkýnda da bilgiler
veren Güney, “Bugün il merkemizde 150
personelle 642 iþ yerini denetleyeceðiz.
Amacýmýz vatandaþýmýza, esnafýmýza zorluk
çýkarmak deðil. “Saðlýk Ýçin, Hepimiz Ýçin”
mottosuna uygun bir Türkiye için maske, mesafe
ve el temizliðinde farkýndalýk oluþturmak.
Vatandaþlarýmýzdan bu 3 kuralý uygulamada
azami gayret göstermelerini istiyoruz” diye
konuþtu.

“ G Ü V E N L Ý  A L A N  L O G O S U
UYGULAMASINI BAÞLATACAÐIZ”

Güney, Ýçiþleri Bakanlýðý genelgesi
doðrultusunda tedbirlere uyan iþyerlerinin
ödüllendirilmesi ve diðer iþ yerlerinin teþvik
edilmesi amacýyla art arda yapýlan üç denetim
sonucunda Saðlýk Bakanlýðý “Covid-19 Salgýn
Yönetimi ve Çalýþma Rehberi” ile Ýçiþleri
Bakanlýðý denetim formlarýnda belirtilen kurallara
uyduðu tespit edilen iþ yerleri, þehir içi toplu
taþýma araçlarý ve ticari taksilere “Güvenli Alan”
logosu verileceðini söyledi.

“MÜCADELEMÝZÝ KARARLILIKLA
SÜRDÜRECEÐÝZ”

Denetimlerdeki amacýn farkýndalýðý artýrmak
olduðuna dikkat çeken Vali Yardýmcýsý Halil
Ýbrahim Ertekin, “Toplum saðlýðý için birlik ve
beraberlik içerisinde bu süreci yürütmemiz
lazým. Kütahya’da bunu yürütebiliyoruz.
Vatandaþýmýzýn hassiyetleri bizi çok memnun
ediyor. Kütahya halkýna çok teþekkür ederim.
Mücadelemizi kararlýlýkla sürdüreceðiz. Kovid
19’la mücadelede Kütahya’nýn Türkiye’de örnek
illerden biri olacaðýna inanýyorum” dedi.



Kütahya Valisi Ali Çelik’in talimatýyla,
Kütahya’da 546 köyde sinek ve haþerelere karþý
mücadele baþlatýldý. Kütahya Ýl Özel Ýdaresince
gerçekleþtirilen ilaçlama çalýþmalarý Ekim ayýna
dek devam edecek.

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi, halk saðlýðýný tehdit
eden sinek ve haþerelere karþý merkez köyler
ve ilçelerinin tamamýnda ilaçlama çalýþmalarý
baþlattý.

Köylerin yaþanabilir hale gelmesi ve köy
halkýnýn yaþam kalitesinin artýrýlmasý için altyapý,
yol, eðitim gibi alanlardaki yatýrýmlarýnýn yaný

sýra saðlýklý ve temiz bir çevre için de mücadele
veren Ýl Özel Ýdaresi, köylerde belirli periyotlarda
ilaçlama çalýþmalarý yapýyor.

Sinekle mücadele çalýþmasý ile insan ve
çevre saðlýðýnýn korunmasý, sineklerin ortaya
çýkarmasý muhtemel salgýn hastalýklarýn
önlenmesi hedefleniyor. Köyler, özel ekipman
ve araçlarla taranýp ilaçlanýyor.

6 ekip, 12 personelle gerçekleþtirilen
ilaçlama çalýþmalarý Ekim ayýna dek devam
edecek.

Ýl Özel Ýdaresi Tarafýndan
546 Köyde Ýlaçlama Hizmeti Yapýlýyor

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi

ÝL ÖZEL ÝDARESÝNDEN BÝR HÝZMET DAHA



Kütahya Valisi Ali Çelik, Ýl Özel
Ýdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak’tan
yürütülen projeler hakkýnda bilgiler aldý.

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi birim
müdürlerinin de hazýr bulunduðu
toplantýda Koyak, Ýl Özel Ýdaresinin
vizyonu, misyonu, hedefleri, yürütülen
projeler, araç ve personel durumu
hakkýnda bilgiler verdi.

Ýl Özel Ýdaresinin çalýþmalarýnýn
önemine dikkat çeken Vali Çelik,
“ K ý r s a l da ,  k öy l e rde  ya þayan
vatandaþlarýmýzýn refahý ve mutluluðu
için tüm kurumlarýmýzla birl ikte
çalýþacaðýz. Devlet olarak, vatandaþýmýza
nitelikli hizmeti en kýsa sürede ulaþtýrma
gayretinde olacaðýz” dedi.

Ýl Özel Ýdaresinden

Vali Çelik’e Brifing
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Ýl Özel Ýdaresinin Desteði Ýle

Penkalas Çayý Hayata Geçiyor

 Kütahya Valisi Ali Çelik, UNESCO Dünya
Mirasý Geçici Listesi'nde yer alan, Dünya’nýn ilk
borsasýnýn kurulduðu Aizanoi Antik Kenti'nde
incelemelerde bulundu.

Kütahya’nýn Çavdarhisar ilçesinde bulunan
Aizanoi Antik Kenti’nde incelemelerde bulunan
Vali Çelik’e Vali Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Ertekin,
Çavdarhisar Kaymakamý Miraç Akbulut,
Çavdarhisar Belediye Baþkaný Halil Baþer eþlik
etti.

Dünya’nýn ilk borsasý olarak bilinen Macellum,
Sütunlu Cadde, Penkalas Çayý, Zeus Tapýnaðý,

Aizanoi Kazý Evi’nde incelemelerde bulunan Vali
Çelik, Roma dönemine ait 20 bin kiþilik tiyatro
ile 13 bin 500 kiþilik stadyumda yürütülen kazý
çalýþmalarýný yerinde gördü.

Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan
Penkalas Kocaçay deresinin ýslah çalýþmalarý için
1.000.000TL ödenek tahsis edilmiþtir.  Gerekli
çalýþmalar için yaklaþýk maliyet ve teknik
dökümanlarýn hazýrlanmasý çalýþmalarýna
baþlanmýþ olup, en kýsa sürede ihale edilecektir.

DÜNYA MÝRASI AÝZONAÝ’DE ÝNCELEME
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“P EN KA L A S  P RO JE S Ý  1  YI L D A
TAMAMLANMALI”

Penkalas Projesi hakkýnda Kazý Heyeti
Baþkaný Prof. Dr. Elif Özer’den bilgiler alan Vali
Çelik, projenin 1 yýl içinde hayata geçirilebilmesi
için elinden geleni yapacaðýný söyledi.

“AÝZANOÝ’YÝ AYAÐA KALDIRMALIYIZ”

Anadolu'daki en iyi korunmuþ Zeus
Tapýnaðý'na ev sahipliði yapan Aizanoi Antik
Kenti’nde bir ivme yakalandýðýný belirten Vali
Çelik, “Bu ivmeyi kaybetmemeli, Aizanoi’yi ayaða
kaldýrmalýyýz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Kütahyalý iþ
adamý Rýza Güral’ýn sponsorluðunda baþlatýlan
kazý çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasý gerektiðine
dikkat çeken Vali Çelik, konuyla ilgili üzerine
düþeni yapacaðýný söyledi.



Hava Tugayý Camisi’nin temel atma töreni
Kütahya Valisi Ali Çelik’ in katý lýmýyla
gerçekleþtirildi.

Türkiye Diyanet Vakfý ile Kütahya Hava Er
Eðitim ve Tugay Komutanlýðý arasýnda imzalanan
protokol kapsamýnda yapýlmasý planlanan Hava
Tugayý Camisi’nin temel atma töreni yapýldý.

Törene; Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er
Eðitim Tugay ve Garnizon Komutaný Hava
Tuðgeneral Necati Gündüz, Belediye Baþkan
Vekili Salih Özden, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural
Kavuncu, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazým Uysal,
Ýl Jandarma Komutaný Albay Mustafa Çekiç, Ýl
Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Ýl Genel Meclisi
Baþkaný Musa Yýlmaz, Ýl Özel Ýdaresi Genel
Sekreteri Murat Koyak, Ýl Müftüsü Hüseyin
Demirtaþ i le STK Temsilci leri katý ldý.

“1 YIL ÝÇÝNDE ÝBADETE AÇILACAK”

Hava Er Eðitim Tugay ve Garnizon
Komutaný Hava Tuðgeneral Necati Gündüz,
Selçuklu mimarisiyle inþa edilecek 2 bin kiþi
kapasiteli Hava Tugayý Camisi’nin 1 yýl içerisinde
tamamlanarak hizmete sunulacaðýný söyledi.
Gündüz, “Kütahya’ya çok güzel bir eser
kazandýrýlacak. Cami, bu bölgede bir inci tanesi
gibi yükselecek” dedi.

Camilerin hayýrseverlerin katkýlarýyla inþa
edildiðini dile getiren Vali Çelik, “Buna vesile
olmak, aracý olmak insan hayatýnda baþka bir
huzur vesilesi. Biriktirdikleriniz size kalýyor ama
yaptýklarýnýz, paylaþtýklarýnýz sizden sonra hoþ
bir seda býrakýyor, isminizin yüzyýllarca
anýlmasýna vesile oluyor. Bu büyük bir onur
yaþatýyor. Kütahyalýlar, bu hayra katký sunmak
için umarým ellerinden geleni yapacaklar” diye
konuþtu.

Hava Tugayý Camisi’nin

Temel Atma Töreni
Gerçekleþtirildi

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi
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Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Personel A.Þ.
tarafýndan Ýl Özel Ýdaresinde istihdam edilmek
üzere uygun iþ pozisyonlarýnda yapýlan
müracaatlarýn deðerlendirilmesi sonrasýnda
noter huzurunda yapýlan kura çekimi yapýldý.

Kütahya Ýl Özel Ýdaresinin ihtiyaç duyulan
iþ pozisyonlarý için 16 – 19 Mart tarihleri
arasýnda alýnan iþ müracaatý baþvurularý
sonrasýnda geçtiðimiz günlerde mülakatlar
tamamlandý.

M ü l a k a t l a r  s o n r a s ý  y a p ý l a n
deðerlendirmelerde Kütahya Ýl Özel Ýdaresi
tarafýndan istihdam edilecek uygun kadrolar
için tarafsýzlýk ilkesi doðrultusunda Kütahya Ýl
Özel Ýdaresi yemekhanesinde Noter huzurunda
kura çekimi yapýldý.

Kura çekimi öncesi kýsa bir konuþma yapan
Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Murat
Koyak; “Bugün burada bulunmanýzýn nedeni
bir ekmek kapýsý, bizim ihtiyacýmýz olan
branþlarda çalýþmak için geldiniz. Burada
bulunduðunuza göre bizim ihtiyacýmýz olan
branþlarda, pozisyonlarda sizlerin durumlarý

uygundu. Arkadaþlarýmýz sizleri uygulama
sýnavýna aldýlar. Yapýlan uygulama sýnavýnda
baþarýlý oldunuz. Hakkaniyetli alým nasýl olmasý
gerekiyorsa öyle bir alým yapmayý gayret
ediyoruz. Burasý bir devlet kapýsý burada kamu
görevi yapýyoruz. Kýrsalda ki vatandaþlarýmýzýn
yaþam standartlarýný yükseltmek için oralara
yol, su, altyapý, kanalizasyon gibi hizmetler
götürmek için bir mücadele veriyoruz. Biz
öncelikle mülakatý yapmak zorundaydýk bize
yarayacak olan personelleri beceri olarak
görmemiz gerekiyordu. Bizim burada personel
yetiþtirme þansýmýz yok. Onun için seçme
yap ýp s iz ler in  becer i ler in i  görmek
durumundaydýk. Sizlerin bunlarý bilip
üzülmemenizi isteriz.” dedi. Konuþmanýn
ardýndan 2. Noter huzurunda kura çekimi
yapýlarak kurada çýkan asil ve yedek personel
listesi açýklandý.

Kura çekimine Kütahya Ýl Özel Ýdaresi
Genel Sekreteri Murat Koyak, Kütahya Ýl Özel
Ýdaresi Genel Sekreter Yardýmcýsý Fatih
Gümüþay, 2. Noter temsilcileri, mülakat da
baþarý gösterip kuraya girmeye hak kazanan
personel adaylarý katýldý.

KURA ÇEKÝMÝ ÝLE
PERSONEL ALIMI YAPILDI.



Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi

Kütahya Ýl Özel Ýdaresine
6 Yeni Ýþ Makinesi Alýndý.

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi, yeni alýnan
araç ve iþ makinelerini Kütahya Valisi Dr.
Ömer Toraman’ýn katýldýðý törenle hizmete
sundu.

Kütahya Ýl Özel Ýdaresinin araç
filosuna 6 yeni araç eklendi. 3 milyon 824
bin 456 TL’ye mal olan kovalý – paletli
eksvatör, kovalý yükleyici, toprak silindiri,
asfalt silindiri, alüminyum akaryakýt tankeri,
kamyon önü hidrolik yol süpürgesi
düzenlenen törenle hizmete girdi.



Ý l  Özel Ýdaresinde
düzenlenen törene; Vali Dr.
Ömer Toraman, Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Musa Yýlmaz,
Ý l Özel Ýdaresi Genel
Sekreteri Murat Koyak, Ýl
Genel Meclisi Üyeleri, STK
Temsilcileri ile birim müdürleri katýldý.

“ZAMAN VE MALÝYETTEN TASARRUF
EDECEÐÝZ”

Araç ve iþ makinelerinin her yýl ihtiyaca göre
yenilendiðini belirten Ýl Genel Meclisi Baþkaný
Musa Yýlmaz, yeni alýnan araç ve iþ makineleriyle
hizmet kalitesinin artýrýlarak zaman ve maliyetten
tasarruf edileceðini söyledi.

“SAYIN VALÝMÝZÝN DESTEKLERÝYLE
H E D E F L E R Ý M Ý Z Ý  B A Þ A R I Y L A
TAMAMLADIK”

Mülkiye Baþmüfettiþliði görevine atanan
Kütahya Val is i  Dr.  Ömer Toraman’a
hizmetlerinden dolayý teþekkür eden Yýlmaz,
“Sayýn Valimizin destekleriyle iyi bir çalýþma
dönemi yaþadýk. Her alanda önümüzü açtýnýz,
destek verdiniz. Vermiþ olduðunuz desteklerle
hedeflerimizi baþarýyla tamamladýk” dedi.

“ÝL ÖZEL ÝDARESÝ GENÇ BÝR ARAÇ
PARKINA SAHÝP”

Vali Dr. Ömer Toraman, yenilenen araç ve
iþ makineleriyle vatandaþa gidecek hizmetin
kalite standardýnýn artacaðýný söyledi. Hizmetin
aksamamasý için araç ve iþ makinelerinin belli
aralýklarla yenilenmesi gerektiðine dikkat çeken
Vali Toraman, Kütahya Ýl Özel Ýdaresinin genç

bir araç parkýna sahip olduðunu kaydetti.

“TÜRKÝYE’DE ÖRNEK BÝR ÖZEL ÝDARE”

Kütahya Ýl Özel Ýdaresinin çalýþma anlayýþý,
tecrübesi ve hizmet kalitesiyle Türkiye’de örnek
gösterilecek bir kurum olduðuna deðinen Vali
Toraman, “Kütahya Ýl Özel Ýdaresi kurumsallaþmýþ
bir yapýlanmaya sahip. Geçmiþten bu yana
emanet edilen bütçeyle güzel iþler ve güzel
hizmetler üretildi. Altyapý çalýþmalarýndan eðitime,
kültürden spora, þehrin tanýtýmýna dek birçok
alanda Kütahya’ya önemli katkýlar saðlandý.
Gayemiz; vatandaþa hizmet etmek, onlarý
memnun etmekti. Ýnþallah baþarabilmiþizdir.
Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum” dedi.

“KÜTAHYA’DA ÇALIÞMAK BENÝM ÝÇÝN
BÜYÜK BÝR ÞEREF VE ONURDU”

Kütahya’da çalýþmaktan duyduðu mutluluðu
paylaþan Vali Toraman, “Kütahya’da çalýþmak
benim için büyük bir þeref ve onurdu. Kütahya’yý,
Kütahyalýlarý çok sevdim. Kütahya’nýn kalbimizde
özel bir yeri var. Bu hislerle ayrýlýyoruz buradan.
Elimizden geldiðince hizmet etmeye çalýþtýk.
Bilerek hata yapmamaya çalýþtýk ama bilmeden
eksiðimiz, kusurumuz olduysa helallik isteriz.
Bizden sonra gelecek olan Valimiz de çok deðerli,
baþarýlý bir isim. Sizlerle beraber çok güzel, çok
baþarýlý iþler yapacak” dedi.
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Kütahya Valisi Ali Çelik, bir dizi inceleme
ve ziyaretlerde bulunmak üzere gittiði
Domaniç’te Hayme Ana Türbesi’ni ziyaret
etti.

Osmanlý Devleti'nin kurucusu Osman
Gazi'nin babaannesi, Ertuðrul Gazi'nin annesi,
"Devlet Ana" diye anýlan "Hayme Ana"yý kabri
baþýnda ziyaret eden Vali Çelik, türbe hakkýnda
bilgiler aldý.

Vali Çelik, "Osmanlý Ýmparatorluðuna
can veren, Türk tarihinde adýna türbe

yaptýrýlan ilk kadýn olan Hayme Ana'mýzýn
kabrini ziyaret edip dua ettik. Rabbim,
Devletimizi daim eylesin ve kuruluþun ve
kurtuluþun þehri ecdadýmýzýn mirasý
Kütahya’mýza, milletimize layýk olmayý nasip
etsin" dedi.

Hayme Ana Müzesi’ni de gezen Vali Çelik
her yýl Eylül ayýnýn ilk haftasý Hayme Ana’yý
Anma ve Göç Þenlikleri’nin yapýldýðý tören
alanýný da inceleyerek bilgiler aldý.

Vali Ali Çelik’ten
Domaniç Ýlçesine Ziyaret

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi



Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya’nýn
Domaniç ilçesinde devam eden yatýrýmlarý
yerinde inceledi.

Vali Çelik ilk olarak Köylere Hizmet
Götürme Birliði 2020 yýlý yatýrým programýnda
yer alan ve çalýþmalarýn baþlatýldýðý Koca
Yayla Mesire Alanýnda incelemelerde bulundu.

Çalýþmalar hakkýnda Vali Çelik’e bilgiler
veren Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Murat
Koyak, mesire alanýna kýr lokantasý, kýr
kahvesi, piknik alanlarý, yürüyüþ yolu ile oyun

alanlarý oluþturulacaðýný söyledi.

Ilýcaksu (Sarý Kýz) Mesire Yeri ile Topuk
Yaylasý Tabiat Parký’ný da inceleyen Vali Çelik,
planlanan proje ve yürütülen çalýþmalar
hakkýnda Domaniç Belediye Baþkaný Sahvet
Ertürk’ten bilgiler aldý.

Tarihi deðerleri ve doðal güzellikleriyle
adýndan söz ettiren Domaniç’in önemli bir
deðer olduðunu belirten Vali Çelik, ilçenin
turizme kazandýrýlmasý için elinden gelen
desteði vereceðini söyledi.
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KÖYLERE HÝZMET GÖTÜRME
BÝRLÝÐÝ TOPLANTISI YAPILDI.

Vali Ali Çelik, Köylere Hizmet Götürme
Birliði Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Birlik
Meclis Toplantýsý’na katýldý.

Ýl Özel Ýdaresi Sosyal Tesislerinde
düzenlenen toplantýya; Vali Çelik’in yaný sýra
Vali Yardýmcýsý Mustafa Güney, Ýl Jandarma
Komutaný Albay Mustafa Çekiç, Ýl Emniyet
Müdürü Necmettin Koç, Ýl Genel Meclisi Baþkaný
Musa Yýlmaz, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri
Murat Koyak, Ýl Planlama ve Koordinasyon
Müdürü Seyfettin Uysal ile muhtarlar katýldý.

“ÇÖZÜM ODAKLI VE YOÐUN BÝR MESAÝ
ÝLE ÇALIÞACAÐIZ”

Çözüm odaklý ve yoðun bir mesai ile
çalýþýlacaðýný belirten Vali Çelik, “Temel
noktamýz; insanýmýzýn daha huzurlu daha
güvenli yaþamýný sürdürmesi ve devletimizin
sunmuþ olduðu hizmetlerin en uç noktadaki
köylerimiz dahil olmak üzere ayný standarta
ulaþmasý. Sorunlarý çözmek için hep birlikte
gayret göstereceðiz. Bizlerin yapacaðý bir þey
olursa gece gündüz demeden arayabilirsiniz”
diyerek telefon numarasýný paylaþtý .

Kütahya Merkez Ýlçe Köylere
Hizmet Götürme Birliði 2020 yýlý 1.
Olaðan Toplantýsý açýlýþý Kütahya
Valisi Al i Çel ik’ in katý l ýmýyla
gerçekleþtirildi.



“ÇÖZÜM ODAKLI VE YOÐUN BÝR MESAÝ
ÝLE ÇALIÞACAÐIZ”

Çözüm odaklý ve yoðun bir mesai ile
çalýþýlacaðýný belirten Vali Çelik, “Temel noktamýz;
insanýmýzýn daha huzurlu daha güvenli yaþamýný
sürdürmesi ve devletimizin sunmuþ olduðu
hizmetlerin en uç noktadaki köylerimiz dahil
olmak üzere ayný standarta ulaþmasý. Sorunlarý
çözmek için hep birlikte gayret göstereceðiz.
Bizlerin yapacaðý bir þey olursa gece gündüz
demeden arayabilirsiniz” diyerek telefon
numarasýný paylaþtý.

“KÖYLERÝMÝZDE SOSYAL MESAFE,
TEMÝZLÝK VE MASKE ÖNEMÝNÝ
ANLATMALIYIZ”

Pandemi sürec indek i  anlay ýþ ve
sabýrlarýndan dolayý muhtarlara teþekkür eden
Vali Çelik, muhtarlardan sorumlu olduklarý
bölgelerde halký Kovid-19 tedbirleri hakkýnda
bilgilendirmelerini istedi. Vali Çelik, “Salgýn
sürecini ülkemizin hýzlý bir þekilde atlatmasý için
hepimizin sorumluluk üstlenmesi gerekiyor.
Köylerimizde sosyal mesafe, temizlik ve maske
kullanýmýn önemini anlatmanýzý istiyorum. Bu
bizim hem vicdanen hem de birbirimize karþý
sorumluluðumuz” diye konuþtu.

Merkez ilçe Köylere Hizmet Götürme
Birliðinin Birlik Encümeni seçimi öncesi
muhtarlara hitaben bir konuþma yapan Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Musa Yýlmaz konuþmasýna

Kütahya Ýl Özel Ýdaresinin yol programlarý
hakkýnda bilgi vererek baþladý. Yýlmaz daha
sonra yapýlan diðer çalýþmalar hakkýnda
muhtarlara bilgi verdi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný
Musa Yýlmaz yaptýðý konuþmada;” KÖYDES
programý üzerinden toplam 40 köy de
çalýþmalarýmýz devam ediyor. 15 köyümüzde
depo yapýmý, 24 köyümüzün depolarýnda da
depo onarýmý yapýyoruz. Pullar köyümüzde
foseptik çalýþmamýz var. Mustafalar da sulama
çalýþmamýz var, Eski yüreðið de kanalizasyon
þebeke deðiþimimiz var bunlarýn Özel Ýdaremize
maliyeti 13.5 milyon TL. Temel hizmetlerimizin
yanýnda tarýma büyük bir kaynak ayýrdýk. 2.5
milyon TL kaynak ayýrdýk ve tamamý hibe olacak.
Bu paradan nasýl faydalanýlýyor köy muhtarý
projeyi Tarým Ýl Müdürlüðüne getiriyor müdürlük
uygulanabilir dedikten sonra proje bize geliyor
bizde kaynaðýný aktarýyoruz.

Bir baþka önem verdiðimiz konuda Turizm
bu anlamda Pir Ahmet efendi türbesinin giriþine
karþýlama merkezi yapma çalýþmalarýmýz var.
Kaynaðýný Kültür Bakanlýðýndan temin ettik. Bu
yol güzargahýndan Kütahya tanýtýmýna büyük
fayda bekliyoruz.

Tüm köy muhtarlarýmýzla uyumlu bir
çalýþma yürütüyoruz. Özel Ýdaremiz sizlere
hizmet için var. Ýnþallah bu yýl daha güzel
hizmetler yapacaðýz.  Pandemi sürecindeyiz
mutlaka kurallara uyalým. Birlik encümeni
seçilecek arkadaþlara baþarýlar dilerim.” dedi.
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Yaz aylarýný en üst verimle deðerlendirmek
amacýyla Kütahya'nýn dört bir yanýnda yoðun
bir çalýþma sergileyen Ýl Özel Ýdaresi ekipleri,
Ilýca Bölgesindeki çalýþmalarýný sona geldi.
Çalýþmalar kapsamýnda Kütahya'yý Ilýca üzerinden
bölge köylere baðlayan yeni bir güzergah
oluþturuldu. Sýrören, Sünnetyenice, Yazlýca,
Hamidiye Kizilcaören, Yeni Kýzýlcaören, Nusret
köylerine gitmek isteyenler, artýk Ilýca'nýn dar
sokaklarýndan geçmek zorunda kalmayacak.
Ilýca'nýn hemen giriþinden soðuk çeþme köyü
üzerinden açýlan yeni yol, güney cephede
bulunmasý nedeniyle kýþ aylarýnda buzlanma
gibi olumsuzluklardan daha az etkilenecek.

Ilýca bölgesinde yürütülen yol çalýþmalarýný
yerinde inceleyen ve çalýþan ekiplere kolaylýklar
dileyen Ýl Genel Meclisi Baþkaný Musa Yýlmaz,
Ilýca kaplýcalarýnda turizmin geliþmesine katký
saðlamanýn yanýnda, grup köylerine ulaþýmýn
artýk çok daha rahat olacaðýný söyledi. Baþkan
Yýlmaz ; "Kütahya merkez ilçenin en büyük köyü
olan Sýrören'e geçen yýllarda 7 km'lik sýcak asfalt
çalýþmasýný tamamladýktan sonra, Bozüyük
köylerinde ulaþým saðlayacak Yazlýca, Hamidiye
Kýzýlcaören, Yeni Kýzýlcaören köyleri de sýcak
asfalta kavuþmuþ bulunuyor. Bu seneki 8 km'lik
Bitümlü Sýcak Karýþým asfalt BSK  çalýþmasýyla
Ilýca Grup köy yollarýnýn tamamý sýcak asfalt
oldu diyebiliriz. Nusret köyünde bu sene onarým

çalýþmasý yaptýk bir yýllýk bekleme süresi var,
inþallah önümüzdeki senelerde de oraya
bakacaðýz. Yolculuk kalitesini ve standardýný çok
yükselten sýcak asfaltýn bölgemize, köylerimize
ve ilimize hayýrlý olmasýný diliyorum." dedi.

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn
köylerde yaþam kalitesi artacak talimatý
doðrultusunda plan, proje ve yatýrým yaptýklarýný
ifade eden Kütahya Ýl Genel Meclisi Baþkaný
Musa Yýlmaz, Meclis'te ve Ýl Özel Ýdaresinde
ekip ruhu ile çalýþtýklarýný belirtti. Ekip ruhu ile
çalýþmanýn baþarý getirdiðini ifade eden Musa
Yýlmaz ; "Kütahya'ya bir bütün olarak bakýyoruz,
ihtiyaç merkezli bakýyoruz, bölgesel bakmýyoruz.
Nerede ne ihtiyaç varsa o ihtiyaca dönük
çalýþýyoruz. Tabi burada Sayýn Valilerimizin de
büyük desteðini görüyoruz. Milletvekillerimizin,
Teþkilatýmýzýn önemli katkýlarý oluyor. Bu destekleri
arkamýzda bulunca tabi ki daha güçlü, ahenkli
ve verimli çalýþmalar ortaya çýkýyor. Ýl Özel
Ýdaresinde personel baðlamýnda çok iyi bir ekibe
sahibiz ve bununla da gurur duyuyoruz. Kütahya
il genelinde en az 10 yerde çalýþan ekiplerimiz
var. Programlara pandemi nedeniyle biraz geç
kaldýk ama son iki aylýk süreçte Cumartesi ve
Pazar dahil çok ama çok yoðun bir çalýþmamýz
var. Ýnþallah programa aldýðýmýz tüm hedeflerimizi
gerçekleþtireceðiz." dedi.

ÝL GENEL MECLÝSÝ BAÞKANI

MUSA YILMAZ:

”PROGRAMA
ALDIÐIMIZ TÜM
HEDEFLERÝMÝZÝ

GERÇEKLEÞTÝRECEÐÝZ.”
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Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri
Murat Koyak Hisarcýk Ýlçesinde devam eden
yol çalýþmalarýný incelemek ve bazý ziyaretlerde
bulunmak üzere Hisarcýk Ýlçesine gitti.

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri
Murat Koyak, Hisarcýk ilçesi ziyaretinde
Hisarcýk Belediye Baþkaný Fatih Çalýþkan,
Hisarcýk Kaymakamý Buðra Karadað’a
makamýnda nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerin ardýndan Kütahya Ýl Özel
Ýdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Hisarcýk
Kaymakamý Buðra Karadað ile Kütahya Ýl
Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürü
Rýfat Hatipoðlu yapýmý devam eden Hisarcýk
Kýzýlçukur- Simav Kestel yol ayrýmý sýcak
asfalt yol çalýþmasýný yerinde incelediler.

KÜTAHYA ÝL ÖZEL ÝDARESÝ GENEL SEKRETERÝ

MURAT KOYAK HÝSARCIK’DA
YOL ÇALIÞMALARINI YERÝNDE
ÝNCELEDÝ.



Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri
Murat Koyak, Þaphane Ýlçesinde devam eden
yol onarým ve alt yapý çalýþmalarýný incelemek
ve bazý ziyaretlerde bulunmak üzere Þaphane
Ýlçesine gitti.

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri
Murat Koyak, Þaphane ilçesi ziyaretinde
Þaphane Belediye Baþkaný Rasim Daþhan ve
Þaphane Kaymakamý Tayyar Emre

Mahmutoðlu’na makamýnda nezaket
ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerin ardýndan Kütahya Ýl Özel
Ýdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak,  Kütahya
Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürü
Rýfat Hatipoðlu ve Ýl Genel Meclis üyeleri ile
birlikte Deðirmendere de yapýmý devam eden
onarým ve alt yapý yol çalýþmasýný yerinde
incelediler.

ÞAPHANE ÝLÇESÝNDE
ÇALIÞMALAR ÝNCELENDÝ
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2020 yýlý Ýl Özel Ýdaresi programý
kapsamýnda köy yollarý bakým, onarým, sýcak
asfalt çalýþmalarý devam ediyor. Yapýlan
çalýþmalar kapsamýnda Tavþanlý Gülözü-Köseler
Devlet baðlantýsý 7 km’lik yolun pmt malzemesi
atýlmýþ olup 1650 metresinin asfaltlama
çalýþmasý tamamlanmýþtýr.

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi programýnda
bulunan Merkez Gevreseydi - Doða arasýnda
yol çalýþmalarý devam ediyor. Burada 3 km’lik
yolun 500 metresinin pmt’si tamamlanmýþ
durumda. Bu yolun yapýmý Kütahya Ýl Özel
Ýdaresi imkânlarý ile yapýlýyor. Yine merkez de
devam eden yol çalýþmalarý kapsamýnda 3

km’lik Suluköy-Karsak yolunun 2300 metrelik
bölümünde yolun pmt malzemesi atýlmýþ
durumda. Yol Ýl Özel Ýdare imkânlarý ile
tamamlanýp vatandaþlarýn hizmetine
sunulacak.

Domaniç ilçesinde devam eden çalýþmalar
çerçevesinde Çukurca-Erikli grup yolunda 7,3
km’lik yolda 1. Kat asfalt çalýþmasý için malzeme
ve sýkýþtýrma çalýþmalarý TANAP ile yapýlan
protokol çerçevesinde sürdürülüyor.

Yine Tavþanlý ilçesi Dudaþ yolunda da
altyapý ve güçlendirme çalýþmalarý Kütahya Ýl
Özel Ýdaresi imkânlarý ile tüm hýzýyla devam
ediyor.

KÜTAHYA ÝL ÖZEL ÝDARESÝ
YOL ÇALIÞMALARINI
KESÝNTÝSÝZ SÜRDÜRÜYOR.



Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi

Kütahya Ýl Genel Meclisinin kararýyla
onaylanan 2020 yýlý Ýl Özel Ýdaresi köy yollarý
bakým, onarým, sýcak asfalt çalýþmalarý program
kapsamýnda devam ediyor. Yapýlan çalýþmalar
kapsamýnda Pmt’si tamamlanan 5350 metrelik
Simav Kestel yolunun %42’sinin sýcak asfaltý
tamamlanmýþ durumda. Hisarcýk Kýzýlçukur
Kestel yolunun baðlantýsý ise tamamlanarak
hizmete sunuldu.

Yol onarým çalýþmalarý çerçevesinde 2 km’lik
Tavþanlý BalýköyDeðirmisaz yolunun 1 km’si
tamamlanmýþ olup kalan 1 km’lik bölümünde
ise çal ýþmalar devam ediyor. Simav
SamatHýdýrdivan arasýndaki 4 km’lik yolun 2
km’si tamamlandý. Kalan 2 km’lik yolda ise
çalýþmalar kýsa sürede tamamlanarak
vatandaþlar ýn  hizmet ine sunulacak.

KÜTAHYA ÝL ÖZEL ÝDARESÝ

SICAK ASFALT, YOL ONARIM
VE YAPIM ÇALIÞMALARI
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Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi

KÜTAHYA ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ÝMKANLARI ÝLE

YAPILAN BETON ASFALT
VATANDAÞLARIN HÝZMETÝNE
SUNULDU.
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Kütahya Ýl Özel Ýdaresi 2020 yýlý yol yatýrým
programý kapsamýnda çalýþmalarýný aralýksýz
olarak sürdürüyor.

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi bu yýl baþlattýðý
beton asfalt çalýþmasý ile bir ilke imza attý.
Kütahya Ýl Özel Ýdaresi 3.480 metrelik beton
asfaltý Altýntaþ Kuyucak köyünde yaptý. Kütahya
Ýl Özel Ýdaresi imkânlarý ile yapýlan yol
vatandaþlarýn hizmetine sunuldu.

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi, ulaþýmda konforun
artýrýlmasý için sýcak asfalt çalýþmalarýný köylerde

sürdürüyor. 6800 metrelik Altýntaþ Alýncýk sýcak
asfalt yolu Kütahya Ýl Özel Ýdaresi imkânlarý
ile tamamlandý.

4 km’lik Tavþanlý Burhan yolu sýcak asfalt
tamamlanarak hizmete girdi.

Yýl sonuna kadar Aslanapa Göynükören,
Emet Gürpýnar, Dumlupýnar Oysu Yüðlük, Gediz
Polat- Yenigüney, Simav Mamak yollarý beton
asfa l t  yapý larak kul lanýma açý lmasý
planlanmaktadýr.



Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi

Kütahya Valisi Ali Çelik, Afrin'de
gerçekleþtirilen Zeytin Dalý Harekatý'nda
teröristlerce tuzaklanan patlayýcýnýn infilak
etmesi sonucu þehit olan Piyade Uzman Çavuþ
Veysel Temel'in ailesini ziyaret etti.

Piyade Uzman Çavuþ Veysel Temel'in
Altýntaþ'ýn Geniþler Köyü'nde yaþayan annesi
Nimet Temel ile babasý Ýbrahim Temel'i
evlerinde ziyaret eden Vali Çelik, þehit
ailelerinin kendilerine emanet olduðunu
söyledi.

Devletin kapýlarýnýn þehit ailelerine her
zaman açýk olduðunu kaydeden Vali Çelik,
“Ýçiþleri Bakanýmýz Sayýn Süleyman Soylu,
‘Allah bizleri onlara mahcup etmesin, onlara
karþý yüzümüzü eðdirmesin, dosdoðru olaný
yapmayý nasip etsin’ der. 24 saat emrinizdeyiz.

Þehit ailelerinin evleri devlet kurumsal yapýsýnýn
içinde bir yer edinmeli. Onlar, bu bütünün bir
parçasý olmalý. Bu devletin temelini onlar
tutuyor zaten. Onlar olmasa ne millet ne de
devlet yaþar. Böyle bir evlat yetiþtirdiðiniz için
Allah sizlerden razý olsun” diye konuþtu.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduðunu
belirten þehit babasý Ýbrahim Temel,
“Devletimizin ilgisinden memnunuz, bizi hiç
yalnýz býrakmýyorlar” dedi.

Afrin Þehidi Piyade Uzman Çavuþ
Veysel Temel'in Ailesine Ziyaret

VALÝ ALÝ ÇELÝK, ÞEHÝT
AÝLELERÝNÝ ZÝYARET ETTÝ
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Kütahya Valisi Ali Çelik, 1978 yýlýnda
þehit olan Piyade Er Turan Turan’ýn
Kütahya’nýn Domaniç ilçesi Domur
Köyü’nde yaþayan ailesini ziyaret etti.

Þehidin 82 yaþýndaki annesi Ayþe Turan
ile eþi Nezaket Turan’la bir araya gelen
Vali Çelik, her fýrsatta þehit yakýnlarýný
ziyaret etmeye çalýþtýðýný belirterek, “Bizler
aileyiz. Her zaman þehit ailelerimizin
yanýndayýz” dedi.

Köy sakinlerinin taleplerini de dinleyen
Vali Çelik, Domur Köyü ile Çakýl Köy
arasýnda bulunan 2 km. yolun bir an önce
tamamlanarak vatandaþýn hizmetine
sunulmasý için talimat verdi.

Vali Ali Çelik, 1978 yýlýnda

þehit düþen P. Sýh. Er. Mustafa

Yýldýz’ýn 89 yaþýndaki annesi Ayþe

Yýldýz ile oðlu Ömer Yýldýz’ý evinde

ziyaret edip Kurban Bayramý’ný

tebrik etti.

Vali Çelik, “Sizler bize

emanetsiniz. Devletimizin kapýlarý

size daima açýk” dedi.

Þehit P. Sýh. Er. Mustafa Yýldýz’ýn
Ailesine Ziyaret

Þehit Piyade Er Turan Turan’ýn
Ailesini Ziyaret Etti



Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi

Kütahya Valisi Ali Çelik, Fetullahçý Terör
Örgütü’nün (FETÖ) darbe giriþiminde
bulunduðu gece Þehitler Köprü’sünde baþýna
þarapnel parçasýnýn isabet etmesiyle yaralanan
15 Temmuz gazisi Ali Karayiðit ile ailesini
ziyaret etti.

Ziyaretten mutluluk duyduðunu belirten
Karayiðit o gece yaþadýklarýný anlattý.

Türkiye üzerinde oynanan oyunlara
milletin 15 Temmuz 2016’da cevabýnýn sert
olduðunu belirten Vali Çelik, “251 vatan evladý

þehadet þerbetini içti ama onlarýn bizlere
býraktýðý ruh yaþýyor, sonsuza kadar da
yaþayacak. 15 Temmuz, kendi kararlarýný
alabilen bir milletin baðýmsýzlýðýna dair çok
güçlü bir mühürdür” dedi.

Ziyarette Vali Çelik’e; Kütahya Belediye
Baþkaný Prof. Dr. Alim Iþýk, Tavþanlý
Kaymakamý Yüksel Kara, KSBÜ Rektörü Vural
Kavuncu, Ýl Jandarma Komutaný Albay Mustafa
Çekiç, Ýl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile
Tavþanlý Belediye Baþkaný Mustafa Güler eþlik
etti.

15 Temmuz Gazisi
Ali Karayiðit’e Ziyaret
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Vali Çelik'ten Þehit Babalarýna
"Babalar Günü" Ziyareti

Þehit babasý Hakký Özbay’ýn
Babalar Günü’nü tebrik edip
hayýrlý ve saðlýklý ömür dileyen
Kütahya Valisi Ali Çelik, “Allah
sizleri baþýmýzdan eksik etmesin.
Sizler de hayýr dualarýnýzý bizden
eksik etmeyin” dedi.

Ziyaretten büyük mutluluk
duyduðunu belirten þehit babasý
Hakký Özbay, “Bugün buraya
geldin, bana dünyalarý verdin”
dedi.

Babalar Günü’nü þehit babalarýyla geçiren
Kütahya Valisi Ali Çelik, Þehit Piyade Er
Mehmet Efe’nin babasý Hüseyin Efe’nin Babalar
Günü’nü tebrik etti. Vali Çelik, “Sizler bize
emanetsiniz. Devletimiz daima yanýnýzda,
kapýlarýmýz sonuna kadar açýk” dedi.

Babalar Günü sebebiyle Þehit Polis Alaattin
Özdemir’in babasý Sabahattin Özdemir’i
evinde ziyaret eden Kütahya Valisi Ali Çelik,
“Bizler de sizlerin evladýyýz. Makamým ve
telefonum 24 saat emrinizde” dedi.

Kahraman evlatlarýmýzýn fedakâr babalarý,
Babalar Günü’nü yalnýz geçirmedi. Kütahya Valisi
Ali Çelik ile eþi Nezihe Çelik, Þehit Piyade Uzman
Onbaþý Muhammet Yýlmaz’ýn babasý Hüseyin
Yýlmaz’ý ziyaret etti.

Þehit babasý Hüseyin Yýlmaz’ýn Babalar
Günü’nü tebrik eden Vali Çelik, “Kahraman
evlatlarýmýz sayesinde bugün bu topraklarda
yaþýyor, nefes alýyor ve yaþamaya da devam
edeceðiz” dedi.



Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi proje teklifleri
programý doðrultusunda koyunlarda verimliliði
artýrma projesi Tarým ve Orman Ýl Müdürlüðü
tarafýndan hazýrlanarak onaya sunulmuþ ve
%25 üretici katkýsý saðlanmasý ile proje Ýl Özel
Ýdaresince bütçe tahsisi saðlanarak hayata
geçirilmiþtir.

Dumlupýnar Ýlçe Tarým ve Orman
Müdürlüðü ile yapýlan görüþmeler neticesinde
Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan uygun iþletmeler
seçildi.

Koç katým mevsimi de dikkate alýnarak
seçimin haziran ayýnda bitirilmesi hedeflendi.

Yaklaþýk 1 hafta süreyle Bandýrma Koyunculuk
Enstitüsünden damýzlýk vasýflarý yüksek 1-4
yaþlarýnda Karacabey Merinosu ýrkýna ait
damýzlýk 71 adet koç seçilerek Dumlupýnar
ilçesi köylerinden 48 vatandaþa daðýtýmý yapýldý.

Karacabey Merinosu ýrkýna ait damýzlýk
koçlardan elde edilecek melezlemeden doðacak
yavrularda doðum aðrýlýðýnýn 4,5 - 5,5 kg.
ergin canlý aðýrlýðýn 60 - 80 kg. Bir batýnda
ortalama kuzu veriminin 1,5 laktasyon, süt
veriminde ise 70 - 80 kg hedefleniyor.

Daðýtýlan koçlarýn Ýlimize, Ýlçemize ve
üreticilerimize hayýrlý uðurlu olmasýný dileriz.

Ýl Özel Ýdaresinden
Hayvancýlýða Destek Sürüyor.
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Kütahya Ýl Özel Ýdaresi köylerde vatandaþlarýn
arazi sulamasý, kanalizasyon ve içme suyu gibi acil
ihtiyaçlarýnýn giderilmesi için yaptýðý çalýþmalarý tüm
hýzýyla sürdürüyor. Yürütülen çalýþmalar kapsamýnda
Emet ilçesi Umutlu köyünde 05.06.2020 tarihinde
yapýmýna baþlanan içme suyu ve kanalizasyon þebeke
çalýþmasý %90 oranýnda tamamlanmýþ durumda.
Önümüzdeki günlerde tamamlanmasý planlanan
proje ile Umutlu köyünün hem içme suyu hem de
kanalizasyon sorunu sona ermiþ olacak.

Simav Aksaz da yapýlan Havuzdan sulama tesisi
tamamlanmýþ durumda.180 ton’luk sulama havuzu
sayesinde köyde 150 dekarlýk arazi suya kavuþmuþ
oldu. Yine Simav ilçesi Hisarbeyde 23.06.2020
tarihinde yapýmýna baþlanan Kanalizasyon Þebeke
içme suyu çalýþmasý %50 oranýnda tamamlanmýþ
durumda.

KÜTAHYA ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KÖYLERDE ÝÇME SUYU,

KANALÝZASYON VE SULAMA TESÝSÝ
ÇALIÞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.



Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi

Vali Çelik, Emet’te
Ýncelemelerde Bulundu

Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet’te 37 köy ve 8 mahalle muhtarýyla Ýstiþare

Toplantýsý’nda bir araya geldi.
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Vali Ali Çelik baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya;
Emet Kaymakamý Hasan Çiçek, Ýl Özel Ýdaresi
Genel Sekreteri Murat Koyak, Emet Belediye
Baþkaný Hüseyin Doðan, Ýl Genel Meclisi Üyeleri
Halil Mallý ile Ýsmail Elmacý, ilgili daire müdürleri
ile muhtarlar katýldý.

Vali Ali Çelik’in gündeminde 2 önemli madde
vardý: Kovid-19 mücadelesi ve uyuþturucuyla
mücadele.

“ K O V Ý D - 1 9 ’ L A  M Ü C A D E L E D E
MUHTARLARIMIZ SORUMLULUK ALMALI”

Ramazan Bayramý sonrasý yaþanan vaka
artýþlarýna karþý önlemlerin hassasiyetle
uygulanmasýnýn önemine dikkat çeken Vali Ali
Çelik, “Etkileri en aza indirmek, vatandaþýmýzýn
saðlýðýný korumak devletin en temel görevleri
arasýnda yer alýyor. Sizler de birer kamu görevlisi
olarak bu mücadelenin bir parçasýsýnýz. Maske
kullanýmý, fiziki mesafe ve temizlik konularýnda
vatandaþlarýmýzda farkýndalýk oluþturma ve
bilinçlendirme çalýþmalarýnda bizlere destek
verin” dedi.

“ D Ü Ð Ü N L E R Ý  3  S A A T L E
SINIRLANDIRDIK”

Kovid-19 mücadelesinde toplum saðlýðýný
korumak için alýnan tedbir ve kararlarý hatýrlatan
Vali Çelik, “Düðünlerin mümkün olan en kýsa
sürede bitmesi düðün sahibi, memleketimiz,
köyümüz, kentimiz, ülkemiz için en saðlýklý olaný.
Bu sebeple düðünlerimizi 3 saatle sýnýrladýk.
Düðünler için aldýðýmýz karar çerçevesinde her
bir düðüne muhakkak bir kolluk personelimiz
nezaret ediyor. Sizlere görev ise kamu görevinin
gerektirdiði sorumluluk çerçevesinde vatandaþlarý
bilinçlendirip, maskesiz durmamalarý konusunda
hatýrlatma yapmanýz” ifadelerini kullandý.

“TAZÝYE TEMENNÝLERÝMÝZÝ TELEFONLA
ÝLETELÝM”

Vakalardaki artýþ sebebiyle evlerdeki taziyeler
de dahil olmak üzere Ýl Hýfzýssýhha Kurulu

kararýyla yasaklandýðýndan söz eden Vali Çelik,
“Hepimizin içinde insanlarýn zor gününde yanýnda
olmak duygusu muhakkak ki var. Acýsýný teselli
etmek adýna ziyaret etmek gerekiyor ama mevcut
þartlar bu acýyý daha da büyütebilecek sonuçlara
sebebiyet verebilme ihtimali taþýyor. Bu süreçte
köylerimizde taziyelerimizi uzaktan, telefonla
yapmaya gayret edelim” dedi.

“ H E R K E S ,  H A S T A L I Ð I  T A Þ I M A
Ý H T Ý M A L Ý N Ý  G Ö Z  Ö N Ü N D E
BULUNDURMALI”

Kovid-19’la mücadelede en büyük yanlýþýn
“saðlýklý” olduðunu düþünen insanlarýn maske,
mesafe ve temizlik kurallarýna riayet etmemesi
olduðunun altýný çizen Vali Çelik, “Belirtilerini
göstermesek dahi hastalýðý taþýyor olabiliriz.
Konuya bakýþ açýmýz kendimizin hastalýða
yakalanýp yakalanmamasýyla alakalý olmamalý.
Herkes, hastalýðý taþýma ihtimalini göz önünde
bulundurarak önlemlerini almalý. Köylerimizde
de bu hususun sizler tarafýndan anlatýlmasýný
özellikle istirham ediyorum” diye konuþtu.

“UYUÞTURUCUYLA BÝRLÝKTE MÜCADELE
EDECEÐÝZ”

Suçla mücadelede muhtarlardan destek
isteyen Vali Çelik, “Özellikle köylerimizde suçla
mücadele, hýrsýzlýk gibi hususlarda hassasiyetiniz
artmalý. Uyuþturucuyla mücadeleden tarihi eser
kaçakçýlýðýna kadar birçok konuda bizlere destek
olmalýsýnýz. Sizlerin bu konudaki duyarlýlýðý,
hassasiyeti bizlere güç katacak. Özellikle
jandarmalarýmýzla bu konudaki istiþarelerinizi
yoðunlaþtýrmalýsýnýz” þeklinde konuþtu.

Vali Çelik’in konuþmasýnýn ardýndan
muhtarlar söz alarak sorun ve taleplerini dile
getirdiler.

Muhtarlara tek tek söz veren Vali Çelik,
sorunlarýn gecikmeden çözümünü istedi; ilgili
kurum müdürlerine talimat verdi ve takipçisi
olacaðýný söyledi.



Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi

Kütahya Valisi Ali Çelik, merkeze baðlý Damlalý
Karaaðaç Köyü’nü ve Çavuþçiftliði Küyü’nü ziyaret etti.

Köyleri ziyaret ederek sorunlarý yerinde tespit
eden Vali Ali Çelik, Köylerde vatandaþýn dertlerini,
istek ve önerilerini dinledi.

Köy giriþinde büyük bir ilgi ve sevgiyle karþýlanan
Vali Çelik, köylülerle tek tek selamlaþýp hâl hatýr sordu.

Damlalý Karaaðaç Köy Muhtarýnýn köydeki su
sorununu ve Çavuþçiftliði Köyü Muhtarýnýn yol talebini
dinleyen Vali Çelik, bölgenin uygun olup olmadýðýnýn
belirlenmesi için çalýþma yapýlmasý talimatý verdi.

Köyün sokaklarýný gezerek vatandaþlarla selamlaþan
Vali Çelik, Kovid-19 tedbirleri hakkýnda bilgiler vermeyi
de ihmal etmedi. Maske, mesafe ve temizliðin
mücadeledeki en önemli kurallar olduðunun altýný çizen
Vali Çelik, “Bu mücadeleyi vatandaþlarýmýzýn desteði
olmadan kazanamayýz. Sizlerden destek bekliyoruz”
dedi.

Vali Çelik, köye adýný veren Damlalý Maðara’sýný
da inceleyerek bilgiler aldý.

Köyün en yaþlýsý 91 yaþýndaki Yusuf Günalay’la
sohbet edip bir ihtiyacý olup olmadýðýný soran Vali
Çelik, Günalay’dan salgýn sürecinde kendisine dikkat
etmesini istedi.

Damlalý Karaaðaç Köyü ve

Çavuþçiftliði Köyü’ne Ziyaret
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Kütahya Ýl Özel Ýdaresi, Frig turizm
alanlarýna ulaþým ve seyahati daha da
kolaylaþtýracak olan yol çalýþmalarýnýn büyük
bir bölümünü tamamladý.

Frigya turizm bölgesi yol planlamalarýnýn
ve projelerinin 14 km’lik Alayunt, Çayca, Söðüt
ve Ýnli etabý BSK sýcak asfalt olarak tamamlandý.
Grup yolunun Ýnli, Çobanlar ve Bayat köylerine
kadar uzanacak güzergâhýnda kalan 3,5
kilometrelik kýsmýnda zemin iyileþtirme ve yol
geniþletme çalýþmalarý devam ediyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Ýl Genel Meclisi
Baþkaný Musa Yýlmaz; “Kaynaðý Frigküm Birliði
tarafýndan Kültür Bakanlýðýndan temin edilen
frigya turizm bölgesi yol planlamalarýnýn ve
projelerinin 14 km lik Alayunt, Çayca, Söðüt
ve Ýnli etabý BSK sýcak asfalt olarak tamamlandý.
Grup yolunun, Ýnli, Çobanlar ve Bayat köylerine
kadar uzanacak bu güzergâhta kalan 3,5
kilometrelik kýsmýnda zemin iyileþtirme ve yol
geniþletme çalýþmalarý devam ediyor.
Önümüzdek i  sezonda,  bu e tap ta
tamamlandýktan sonra proje Ýnli, Sökmen,
Doðuluþah ve Sabuncupýnar etabý ile devam

edecektir. Tamamlandýðýnda Ýlimiz sýnýrlarý
içerisinde bulunan Frig turizm alanlarýna ulaþým
ve seyahat daha da kolaylaþacak ve konforlu
hale gelecektir. Dolayýsýyla ilimizin tanýtým ve
ekonomisine katký saðlayacak. Bunun
sonucunda Kütahyamýz kazanacaktýr. Bölge
köylerimize ve ilimize hayýrlý olsun.” ifadelerine
yer verdi.

ÝL GENEL MECLÝSÝ BAÞKANI

MUSA YILMAZ “ÝLÝMÝZ
KAZANACAK”



M. Mustafa KALYON

ÞEHÝT SANCAKTAR
MEHMETÇÝK ANITI

Þehit Sancaktar Mehmetçik Anýtý’nýn
Günümüzdeki Görünüþü

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi

Baþkumandan Meydan Muharebesi olarak
isimlendirilen 30 Aðustos 1922 Dumlupýnar’da
Milli ordunun düþman hatlarýný yararak hiç
durmadan düþmaný kovalamasý ve 9 Eylülde
Ýzmir’in kurtuluþuyla biten savaþta Gazi Mustafa
Kemal Paþa ve kumandanlarý 31 Aðustos 1922
günü muharebe meydanýný gezerken þehitler
arasýnda düþman topçu mermisinin açtýðý çukura
gömülmüþ bir sancaktar görür. Bu aziz þehit,
topraðýn üstünde katýlaþmýþ kolu ile sancaðý
sýmsýký ve dimdik tutmaktadýr. Manzara karþýsýnda
duygulanan Baþkomutan, savaþ sonrasýnda
yapýlacak Þehit Asker Anýtý için bunun sembol
alýnmasýný emreder.

Gazi Mustafa Kemal Paþa, 30 Aðustos 1924
günü anýtýn temel atma töreninde yaptýðý
konuþmada, bu Anýtýn taþýdýðý anlam ve önemle
ilgili olarak; “Hiç þüphe etmemelidir ki, yeni Türk
devletinin, genç Türk Cumhuriyetinin temeli
burada saðlamlaþtýrýldý, ebedi hayatý burada
taçlandý. Bu sahada akan Türk kanlarý, bu semada
uçuþan þehit ruhlarý, Devlet ve Cumhuriyetimizin
ebedi muhafýzlarýdýr. Burada temelini attýðýmýz
“Þehit Asker Abidesi” iþte o ruhlarý, o ruhlarla
beraber gazi arkadaþlarýný, fedakâr ve kahraman
Türk Milletini temsil edecektir. Bu Abide Türk
Vatanýna göz dikenlere,
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Türk’ün 30 Aðustos günündeki ateþini,
süngüsünü, cesaretini, kudret ve iradesindeki
þiddeti hatýrlatacaktýr.” tarihi sözünü söylemiþtir.
Bu Anýtýn temeli 30 Aðustos 1924 tarihinde
Atatürk tarafýndan Zafertepe’de atýlmýþ ve 1927
yýlýnda törenle ziyarete açýlmýþtýr.

27 Mayýs 1960 ihtilalinde Milli Birlik Komitesi
projeyi deðiþtirmiþ ve 1961 yýlýnda 220 sayýlý
yasa ile Anýtýn olayýn geçtiði BerberçamTepesine
taþýnmasý kararý alýnmýþtýr. Bu karardan sonra
Þehit Sancaktar Mehmetçik Anýtý, 1964 yýlýnda
Zafertepe’de Zafer Anýtý’nýn yapýlmasý ile yerinden
kaldýrýlýp Afyonkarahisar Müzesine taþýnmýþtýr.
1979 yýlýnda þimdiki yerine tekrar yapýlan Þehit
Sancaktar Mehmetçik Anýtý, 30 Aðustos 1979
tarihinde ziyarete açýlmýþtýr. (1)Þehit Sancaktar
Mehmetçik Anýtý, bu tarihten sonra da halen bu
alanda ziyaret edilmektedir.

Prof. Oktay Aslanapa, Türk Kültür
Dergisindeki Aðustos 1972 tarihli yazýsýnda
Dumlupýnar Anýtý’nýn baþýna gelenleri þöyle
anlatmaktadýr:

PROFESÖR OKTAY ASLANAPA’NIN
“DUMLUPINAR ANITININ ACIKLI
HÝKÂYESÝ” ÝSÝMLÝ YAZISI

Kendi sanat ve kültürümüzü daha iyice
öðrenip hazmetmeden, içimize sindirmeden
bunlarý tamamen inkar ve tahrif ederek tarihimizle
bütün baðlarý koparmak yolunda son yýllarda
bi lerek veya b i lmeyerek çok gayret
harcanmaktadýr.

Dumlupýnar meydan muharebesinin aziz
hatýrasý olarak dikilen ve 1924’te Gazi Mustafa
Kemal Paþa’nýn bizzat temelini atýp bir nutukla

ebedileþtirdiði Dumlupýnar anýtýnýn baþýna gelenler
bunun canlý misallerinden biridir.

Kütahya’nýn Altýntaþ kazasý Çal köyünde
“Zafer tepe” üzerinde yükselen ve o zamanlar
eski Türk klasik sanatýndan ilham alarak yapýlan
ilk anýt yüksek bir kaide üzerinde, yerden uzanan
bir elin yukarýya kaldýrdýðý sancakla Dumlupýnar
zaferini canlandýrýyordu. Merdivenle çýkýlan anýtýn
etrafý korkuluk þebekeleriyle çevrilmiþti.

Bu anýtta ilk deðiþiklik ve birinci adým olarak
anýtýn kaidesi kaldýrýlýp korkuluklar sökülmüþ,
sancak açýkta býrakýlarak arkaya konulan duvara
modern bir kompozisyon rölyef halinde iþlenmek
suretiyle iki ayrý üslupta ahenksiz, birbiri ile ilgisi
olmayan garip bir durum hazýrlanmýþtýr. Daha
sonra ilk anýt büsbütün kaldýrýlarak yerine üslup
ve þekil anlayýþýndan mahrum, daðýnýk, modern
olma iddiasýnda yepyeni bir anýtý yapýlmýþtýr.

Ayrýca Zafertepe’ye dikilen bu yeni anýttan
baþka buna benzer ikinci bir anýt yapýlmýþtýr. Her
iki anýt ne olduðu ne için yapýldýðý neye benzediði
ne manasý olduðu uzun boylu açýklama
gerektiren, bulunduðu çevreye Dumlupýnar
zaferini kazanan þehit ve gazilerinin arkada
býraktýðý nesillere bir þey ifade edemeyen sübjektif
görünüþlerdir. (2)

(1) Kütahya, Kütahya Valiliði Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, 2012, s. 54-55.

(2) Oktay Aslanapa, Dumlupýnar Anýtýnýn Acýklý Hikayesi, Türk Kültürü Dergisi, sayý 118, s.227-232.

Þehit Sancaktar Mehmetçik
Anýtý’nýn Ýlk Hali
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Kütahya Valisi Ali Çelik, Türkiye Çimento
Müstahsilleri Birliði (TÇMB) heyetini kabul
etti. Ziyarette; TÇMB heyeti, beton yollar ile
Silindirle Sýkýþtýrýlmýþ Beton (SSB) yol
uygulamalarý hakkýnda Vali Ali Çelik’e bilgiler
verdi.

Valilik Toplantý Salonunda gerçekleþen
ziyarete; Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri
Murat Koyak, Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým
Hizmetleri Müdürü Rýfat Hatipoðlu, Türkiye
Çimento Müstahsilleri Birliði CEO’su Ýsmail
Bulut, ODTÜ Ýnþaat Fakültesi Öðretim Üyesi
Prof. Dr. Ýsmail Özgür Yaman ile Birlik Teknik
Asistaný Barýþ Akbelen iþtirak etti.

“EKONOMÝK VE UZUN ÖMÜRLÜ BÝR
ÇÖZÜM”

Ekonomik maliyeti, uzun ömürlü oluþu
ve hýzlýca trafiðe açýlmasý gibi avantajlarý
sebebiyle tercih edilen SSB uygulamasýnýn
Türkiye’de 37 ilde uygulandýðýný belirten

ODTÜ Ýnþaat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof.
Dr. Ýsmail Özgür Yaman; beton yol tipleri,
SSB üretimi ve inþasý, yol üst yapý tasarým
ve kriterleri, Bitümlü Sýcak Karýþým (BSK) ile
Silindirle Sýkýþtýrýlmýþ Beton (SSB) yol
maliyetleri karþýlaþtýrmalarý, yapýmýna iliþkin
örnek uygulamalar hakkýnda sunum eþliðinde
bilgiler verdi.

“MALÝYET AVANTAJI SAÐLAYACAK
ALTERNATÝFLERÝMÝZ OLMALI”

Uygulama maliyetlerini düþürecek, uzun
ömürlü, hýzlý ve verimli bir sistem kurulmasý
gerektiðini kaydeden Vali Ali Çelik, 2020 yýlý
içerisinde mobil beton santrali kurularak
2021 yýlý baþlangýcýnda faaliyete geçirilmesi
yönünde çalýþma yapýlabileceðini söyledi.

Ziyaret, istiþarelerde bulunulmasýnýn
ardýndan sona erdi.

Vali Çelik, SSB Yollar
Hakkýnda Bilgiler Aldý
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Kütahya Valisi Ali Çelik baþkanlýðýnda
merkez ve diðer ilçelerdeki devam eden ve
yapýlacak yatýrýmlara iliþkin çalýþma yapýldý.

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi 2020 yýlý yatýrým
programýnda yer alan yollarýn son durumu
ile 2021 yýl ý taslak yol programýnýn
deðerlendirildiði toplantýya; Ýl Özel Ýdaresi

Genel Sekreteri Murat Koyak, Yol ve Ulaþým
Hizmetleri Müdürü Rýfat Hatipoðlu katýldý.

Tasarruf ve hýz vurgusu yapan Vali Çelik,
“Ekonomiyi ve zamaný iyi yönetmeli,
vatandaþýmýza verimli hizmet götürmeliyiz”
dedi.

Yol Çalýþmalarý
Masaya Yatýrýldý.
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Ýl Özel Ýdaresinin

Tavþanlý Yatýrýmlarý
Yerinde Ýncelendi

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya’nýn

Tavþanlý ilçesinde inceleme ziyaretleri

gerçekleþtirdi.

Vali Çelik, Tavþanlý’da Kütahya Ýl

Özel Ýdaresinin kendi ekip ve araçlarýyla

yapýlan, yapýmý devam eden ve

planlanan yollarda incelemelerde

bulunarak son durum hakkýnda bilgiler

aldý.



Ýlk olarak Balýköy – Deðirmisaz
yolunda devam eden onarým ve
altyapý çalýþmalarýný yerinde
inceleyen Vali Çelik, 1 milyon 450
bin TL maliyetli yolun yüzde 70’inin
tamamlandýðýný söyledi.

Madanlar baðlantý yolu,
Çaldibi Köy yolu ile Dereli köy
yolunu da inceleyen Vali Çelik, Ýl
Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Murat
Koyak’tan bilgiler aldý.

Yol incelemelerini tamamlayan
Vali Çelik, spor salonu yapýlmasý
planlanan Balýköy Ortaokulunda
incelemelerde bulunarak bilgi aldý.

Ýncelemelerde Vali Çelik’e
Tavþanlý Kaymakamý Yüksel Kara,
Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri
Murat Koyak, Ýl Encümeni Üyesi
Recep Toy eþlik etti.
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KÜTAHYA ÝL ÖZEL ÝDARESÝ

SICAK ASFALT ÝLE KÖY
YOLLARINDA KONFORU
YÜKSELTÝYOR.
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2020 yýlý Ýl Özel Ýdaresi programý kapsamýnda
köy yollarýnda sýcak asfalt çalýþmalarý devam ediyor.
Devam eden çalýþmalar tamamlandýkça köy
yollarýndaki ulaþýmýn konforu da her geçen gün
artýyor.

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi yol yapým ekipleri
çalýþmalarýný ara vermeden sürdürüyorlar. Merkez
de yapýlan sýcak asfalt çalýþmalarý hýzla tamamlanýyor.
Merkez Soðukçeþme- Yazlýca 1 km’lik sýcak asfalt
yol Kütahya Ýl Özel Ýdaresi imkânlarý ile tamamlanarak
vatandaþlarýn hizmetine sunuldu.

Yazlýca-Hamidiye-Kýzýlcaören-Yeni Kýzýlcaören-
Nusret, 4 Km’lik BSK sýcak asfalt çalýþma KÖYDES
imkanlarý ile tamamlanmasýnýn ardýndan hizmete
girdi.

Merkez de Söðüt-Ýnli-Doðuluþah yolu 5 km BSK
sýcak asfalt köy yolu, Frigküm protokolü ile
tamamlanarak hizmete alýndý.

Emet Ýlçesinde Subak- Konuþ yolu 2.2 km’lik
BSK sýcak asfalt çalýþmasý KÖYDES imkanlarý ile
tamamlanarak vatandaþlarýn hizmetine sunuldu.

Emet ilçesinde tamamlanan bir baþka sýcak asfalt
çalýþmasý ise Emet ilçesi Göncek köyünde bulunuyor.
3.3 km’lik BSK sýcak asfalt KÖYDES imkânlarý ile
tamamlandý.
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Kütahya Ýl Genel Meclisinin kararýyla
onaylanan 2020 yýlý Ýl Özel Ýdaresi köy yollarý
bakým, onarým, sýcak asfalt çalýþmalarý
program kapsamýnda devam ediyor. Yapýlan
çalýþmalar kapsamýnda Pmt’si tamamlanan
5350 metrelik Simav Kestel yolunun
%42’sinin sýcak asfaltý tamamlanmýþ
durumda. Hisarcýk Kýzýlçukur Kestel yolunun
baðlantýsý ise tamamlanarak hizmete sunuldu.

Yol onarým çalýþmalarý çerçevesinde 2
km’lik Tavþanlý BalýköyDeðirmisaz yolunun
1 km’si tamamlanmýþ olup kalan 1 km’lik
bölümünde ise çalýþmalar devam ediyor.
Simav SamatHýdýrdivan arasýndaki 4 km’lik
yolun 2 km’si tamamlandý. Kalan 2 km’lik
yolda ise ça l ýþmalar  k ýsa sürede
tamamlanarak vatandaþlarýn hizmetine
sunulacak.

KÜTAHYA ÝL ÖZEL ÝDARESÝ

SICAK ASFALT, YOL
ONARIM VE YAPIM
ÇALIÞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.
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Kütahya Valisi Ali Çelik, sýcak asfalt
çalýþmalarýnýn devam ettiði Altýntaþ’ta çalýþmalarý
yerinde görüp son durum hakkýnda yetkililerden
bilgiler aldý.

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan alt yapýsý
tamamlanan köy yollarý sýcak asfaltla kaplanýyor.
Vali Ali Çelik, Kütahya’nýn Altýntaþ ilçesinde
Alýncýk-Iþýklar grup köy yolunda devam eden
sýcak asfalt çalýþmalarýný inceleyip yetkililerden
bilgiler aldý.

Çalýþmalarda sona gelindiðini belirten Ýl
Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, 3

milyon 780 bin TL’ye mal olan 10 bin 800 m.
grup köy yolunun Temmuz ayýnýn ilk haftasýnda
vatandaþýn hizmetine sunulacaðýný söyledi.

Vali Çelik, “Köy yollarýnda kalite ve konforu
artýrarak köylerimizin daha modern ve
yaþanabilir hale gelmesi için hep birlikte
çalýþacaðýz” dedi.

Vali Çelik’e Altýntaþ Kaymakamý Mustafa
Sait Arcaklýoðlu ile Ýl Genel Meclisi Baþkaný
Musa Yýlmaz eþlik etti.

Altýntaþ Ýlçemiz
Alýncýk-Iþýklar Grup

Köy Yolunda
Ýncelemeler
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Kütahya Ýl Özel Ýdaresi 2020 yýlý yatýrým
programýnda yer alan Kütahya’nýn Simav
ilçesine baðlý Kestel Köyü yolunda altyapý,
geniþletme ve güzergâh deðiþikliði çalýþmalarý
tamamlandý.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kestel Köyü’nde
yapýmý tamamlanarak halkýn hizmetine sunulan
yolda incelemelerde bulundu.

12 km. yolun tamamýnda çalýþmalarýn
tamamlandýðýný belirten Vali Çelik; yolun 5,2
kilometrelik kýsmýnýn BSK sýcak asfalt ile
kaplanarak 1 milyon 820 bin TL maliyetle
yolumuzun standartlarý yükseltilmiþ ve
halkýmýzýn hizmetine sunulmuþtur” dedi.

Vali Çelik, yol incelemesinin ardýndan
Kestel Köyü sakinleriyle bir araya gelip istek,
talep ve önerilerini dinledi.

Ziyarette Vali Çelik'e Simav Kaymakamý
Türker Çaðatay Halim, Ýl Özel Ýdaresi Genel
Sekreteri Murat Koyak, Simav Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Fatih Kalay, Ýl Genel Meclisi Üyeleri
Kahraman Aktay, Ali Osman Ergün, Ahmet
Þimþek eþlik etti.

Vali Çelik, Kestel Köyü’nde
Ýncelemelerde Bulundu
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Kütahya Valisi Ali Çelik, 1. kat sathi
kaplama yapýlan Altýntaþ ilçesi Osmaniye-
Yayla Köy yolunda incelemelerde bulundu.

1 milyon 225 bin TL maliyetli 7 km. yolun
halkýn hizmetine sunulduðunu belirten Vali
Çelik, 30 Aðustos’a kadar il genelinde 76
km’lik sathi kaplama yol çalýþmasýnýn
tamamlanmasýnýn hedeflendiðini söyledi.

Vali Çelik’e Dumlupýnar Kaymakamý Salih
Sak ile Ýl Özel Ýdaresi Genek Sekreteri Murat
Koyak eþlik etti.

Osmaniye-Yayla

Köy Yolu’nda

Ýncelemeler Yapýldý
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BARAJLARA ÝNCELEME
ZÝYARETÝ

Kütahya Valisi Ali Çelik, sulama
amacýyla yapýlan Beþkarýþ Barajý ile
Kureyþler Barajý’nda incelemelerde
bulundu.

Vali Çelik, ilk inceleme ziyaretini
Altýntaþ ilçesindeki Beþkarýþ Barajý’na
gerçekleþtirdi. 75 milyon metreküp
su depolama hacmi bulunan, 9 köyün
faydalandýðý Beþkarýþ Barajý’nda
incelemelerde bulunan Vali Çelik, DSÝ
34. Þube Müdürü Ýbrahim Kavak’tan
bilgiler aldý.



“27 BÝN 440 DEKAR ALAN SULANACAK”

DSÝ 34. Þube Müdürü Ýbrahim Kavak;
Pusan, Kuyucak ve Aykýrýkçý köylerinin
yararlanacaðý Beþkarýþ Barajý’nýn 3. etap
ihalesinin 2020 yýlý içerisinde yapýlmasýnýn
p lan land ý ð ý n ý  söy l ed i .  3 .  e tab ý n
tamamlanmasýyla birlikte barajdan yararlanan
köy sayýsýnýn 12’ye çýkacaðýný ifade eden
Kavak, 27 bin 440 dekar alanýn sulanacaðýný
kaydetti.

VALÝ ÇELÝK, TARLADA ÇÝFTÇÝLERÝ
DÝNLEDÝ

Beþkarýþ Barajý’ndan faydalanan Çakýrsaz
Köyü’ndeki pancar tarlalarýný da inceleyen
Vali Çelik çiftçilerle görüþtü. Vali Çelik’i
köylerinde, tarlalarýnda görmekten duyduklarý
memnuniyeti ifade eden çiftçiler sulama
faaliyetleri hakkýnda bilgiler verdiler.

Beþkarýþ Barajý’nýn bölgeye can suyu

olduðunu, çiftçilerin kaliteli ve verimli ürün
elde etme imkâný bulduðunu ifade eden Vali
Çelik, çiftçilere üretime desteklerinden dolayý
teþekkür etti.

Vali Çelik daha sonra 5 köy ve 3
mahallenin yararlandýðý Aslanapa ilçesindeki
Kureyþler Barajý’nda incelemelerde bulunarak
DSÝ 34. Þube Müdürü Ýbrahim Kavak’tan
bilgiler aldý.

Kavak, 49 milyon metreküp su depolama
hacmi bulunan Kureyþler Barajý’ndan 27 bin
30 dekar alanýn sulandýðýný söyledi.

Barajlardaki incelemelerini tamamlayan
Vali Çelik, Beþkarýþ Köyü ile Pýnarbaþý’ný ziyaret
ederek yapýlan ve yapýlmasý planlanan
çalýþmalar hakkýnda Ýl Özel Ýdaresi Genel
Sekreteri Murat Koyak ile Aslanapa Belediye
Baþkaný Gökhan Gürel’den bilgiler aldý.

Ziyaretlerde Vali Çelik’e Dumlupýnar
Kaymakamý Salih Sak eþlik etti.
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20x40 ebatlarýnda yapýlacak olan çim
sahalarýn ihalesi yapýlarak, Merkez Kýzýlcaören,
Altýntaþ Sevdiðin, Aslanapa Örenköy,
Çavdarhisar Yenicearmutçuk, Domaniç
Çukurca Beldesi, Dumlupýnar Gazi Ýlkokulu,
Emet Sarýayak, Gediz Altýnkent, Hisarcýk
Karbasan, Pazarlar Orhanlar, Simav Anadolu
Ýmam Hatip Lisesi, Simav Eseneveler
Mahallesi ÝMKB Okulu, Simav Gümüþsu,
Simav Hisarbey, Simav 19 Mayýs Ýlkokulu,
Simav Yemiþli, Simav Kuþu Beldesi, Simav
Daðardý Ýlkokulu, Tavþanlý Köseler, Þaphane

MYO Kampüs Alanýna sentetik çim saha
yapýlarak çocuklarýn ve gençlerin hizmetine
sunulacak.

Ayrýca Spor Toto Teþkilat Baþkanlýðý
tarafýndan Kütahya Gençlik ve Spor
Müdürlüðüne 1 milyon 888 bin TL destek
ödemesi yapýldý. Ödemeyle birlikte Merkez
Atatürk Anadolu Lisesinde spor salonu yapýmý
için çalýþmalar baþlatýldý.

KÜTAHYA’YA 5 MÝLYON 888 BÝN TL

SPOR YATIRIMI

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi

ÝL ÖZEL ÝDARESÝNDEN
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Musa YILMAZ

KÜTAHYA
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Alt Yapý ve Jeotermal Komisyonu

Kütahya ili, Merkez Doðluþah köyü içinden
geçmekte olan yolun köy dýþýna alýnmasý konulu
önerge incelenmek üzere komisyonumuza havale
edilmiþtir.

Komisyon üyelerimiz ile birlikte Merkez ilçe
Doðluþah köyüne gidilip gerekli incelemeler
yapýlmýþtýr.

Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri
Müdürlüðünce hazýrlanan teknik raporda;

“Merkez Ýlçe Doðluþah köy yolunda yerinde
yapýlan inceleme sonucunda; Doðluþah köy
yolunun köyün içerisinden geçmesinden dolayý
vasýtalarýn geçiþinin zor olmasý ve tehlike arz
etmesi sebebiyle mevcut yola alternatif olarak

köyün dýþýnda çevre yolun yapýlmasý teknik olarak
uygun görülmüþtür. Bu gerekçelerden dolayý
Merkez Ýlçesi, Doðluþah köy yolunun 2021 yýlý
p rog ram ý  kapsam ýnda  mü l k i ye t  ve
muvafakatname problemleri çözülmesi halinde
köy yolunun yapýlmasý uygun olacaktýr.”
denildiðinden;

Kütahya ili, Merkez Ýlçesi, Doðluþah köy
yolunun Ýl Özel Ýdaresi 2021 yýlý yatýrým programý
kapsamýnda mülkiyet ve muvafakatname
problemleri çözülmesi halinde köy içinden
geçmekte olan yolun köy dýþýna alýnmasýna dair
komisyon hazýrladýðý raporu Ýl Genel Meclisine
sunmuþtur.
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Araþtýrma (AR-GE) Ýþ Gücü ve
Çeþitli Ýþler Komisyonu,

Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu

Altýntaþ Ýlçesi Saraycýk Köyü Köyiçi
Mevkisinde tapunun 149 ada, 2 numaralý
parselinde bulunan taþýnmazýn üzerinde yer alan
tahsisin kaldýrýlarak Saraycýk Köy Muhtarlýðýna
tahsisinin yapýlmasý konulu idare teklifi incelenmek
üzere komisyonlarýmýza havale edilmiþtir.

Komisyonlarýmýzýn yerinde yapmýþ olduðu
inceleme neticesinde, Altýntaþ Ýlçesi Saraycýk
Köyü yaklaþýk 400 hane 500 nüfuslu, 300
büyükbaþ, 1500 küçükbaþ hayvanýn bulunduðu
orman, maden ve hayvancýlýkla geçimini saðlayan
bir köyümüzdür.

Altýntaþ Ýlçesi Saraycýk Köyünde kýz kuran
kursu olarak kullanýlan binanýn bir kýsmý muhtarlýk
olarak kullanýlmaktadýr. Bina 250 m² olup muhtar
tarafýndan verilen bilgilere göre;

-Ramazan ayýnda bu binada ihtiyacý olanlara
iftar yemeði verildiði,

-Tahsis edilmesi halinde binanýn bakým ve
onarýmýnýn muhtarlýkça yapýlacaðý,

-Binanýn tahsis edilmesi halinde çatýsýnýn
güneþ enerji paneli ile kaplanacaðý ve caminin
elektrik ihtiyacýnýn karþýlanacaðý bildirilmiþtir.

Altýntaþ Ýlçesi Saraycýk Köyü Köyiçi
Mevkisinde tapunun 149 ada, 2 numaralý
parselinde bulunan taþýnmazýn üzerinde yer alan
tahsisin kaldýrýlarak (Ýl Özel Ýdaresine gerekli
olduðunda boþaltýlmak kaydýyla) Saraycýk Köy
Muhtarlýðýna 25 yýl tahsis edilmesine dair
komisyon hazýrladýðý raporu Ýl Genel Meclisine
sunmuþtur.



Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi

Simav Ýlçesi, Kusumlar Köyünün kýsmen
altyapýsý yapýlmýþ olup bir kýsmýnýn yapýlmadýðý
bu nedenle eksik olan yerlerin 2021 yýlý yatýrým
programýna alýnmasý konulu önerge
komisyonumuza hava le ed i lmiþ t i r.

Simav Ýlçesi Kusumlar köyü Hisarbey
Belediyesinden ayrýlan 300 nüfuslu bir
köyümüzdür. Köyün genel nüfusu 1600 olup
Ýstanbul, Ýzmir gibi büyük þehirlerde
çalýþmaktadýrlar. Yaz aylarýnda nüfus
artmaktadýr. Köy halký tarým ve hayvancýlýk
ile geçimini temin etmektedir.

 1972 yýlýnda Kusumlar köyüne içme
suyu hattý yapýlmýþtýr. Kanalizasyon ana arterler
belediye tarafýndan kýsmen yapýlmýþtýr. Ýki
mahallenin arasýndan dere vadi tabanýndan

ana hat geçmektedir. Ana hat büz ve kýsmen
boru ile iyileþtirme yapýlmýþtýr.

Köyün Yaren mevkiinde ilave yerleþik
alaný ihdas edilmiþ olup yeni yapýlaþma
baþlamýþtýr. Ýlave yerleþim alanýna altyapý
ihtiyacý olduðu yerinde tespit edilmiþtir.

Simav Ýlçesi, Kusumlar Köyünün kýsmen
altyapýsý yapýlmýþ olup, Köyün Yaren mevkiinde
ilave yerleþim alanýna alt yapý yapýlmasý
talebinin;  Ýl Özel Ýdaresi Su ve Kanal
Hizmetleri Müdürlüðünce hazýrlanan teknik
rapor doðrultusunda Ýl Özel Ýdaresi 2021 yýlý
yatýrým programýnda deðerlendirilmesine dair
komisyon hazýrladýðý raporu Ýl Genel Meclisine
sunmuþtur.

Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu
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Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu

Domaniç ilçesi, Bükerler köyü,
kanalizasyon ve su isale hattý çok
eski olduðundan su ve kanalizasyon
hatlarýnýn yenilenmesi konulu önerge
incelenmek üzere komisyonumuza
havale edilmiþtir.

Komisyonumuzun yerinde
yapmýþ olduðu inceleme neticesinde,
Bükerler köyü, yaklaþýk 250 nüfuslu
bir köyümüzdür.

Yapýlan incelemelerde Domaniç
ilçesi, Bükerler köyünün altyapýsý
1990 yýlýnda su isale hattý ise 1985
yýllarýnda deðiþtiði ve içme suyundan
koku geldiði bildirilmiþtir.

Ýl Özel Ýdaresi Su ve Kanal
Hizmetleri Müdürlüðünce hazýrlanan
teknik raporda; “Kanalizasyon
þebekesinin ortalama 30-35 yýl önce beton büz
ile döþendiði bilgisi tarafýmýza aktarýlmýþtýr. Köy
içinde iki noktada atýk sularýn yüzeye çýktýðý
tespit edilmiþtir. Zaman zaman meydana gelen
arýzalar lokal olarak muhtarlýkça onarýlmaktadýr.
Ayrýca köy içindeki bir hattýn çok sýk týkandýðý,
vidanjör ile sýk aralýklarla açýldýðý muhtarlýk ve
köy imamý tarafýndan ifade edilmiþtir.

Mevcut kanalizasyon þebekesin yapýldýðý
zaman vatandaþlarýn ev baðlantýlarýný büzleri
kýrmak suretiyle ana hatta baðlantý yaptýklarý
bilgisi muhtarlýktan edinilmiþtir. Bu þekilde yapýlan
baðlantýlarda büzlerde daha hýzlý çökme, buna
baðlý olarak borularýn içinin dolmasý söz
konusudur.

Köyün merkezinde yapýlmýþ olan muayene
bacalarýnýn kapaklarýnýn yerine ýzgaralarýn
konulduðu, kanalizasyon sisteminin yaðmur
suyu drenaj sistemi olarak da kullanýldýðý tespit
edilmiþtir. Izgaralardan muayene bacalarýna
dolan, yaðmur ve selden kaynaklý toprak, mil

vb. malzemeler sistemin týkanmasýna neden
olmuþtur. Yapýlan kanalizasyon þebekesi sadece
evsel atýk sularý uzaklaþtýrmak amacýyla
projelendirilmektedir. Yaðmur suyu drenajý için
uygun deðildir. Týkanýklýktan dolayý evlerde koku
problemine sebep olmaktadýr. Köy içi
kanalizasyonunun yenilenmesine ihtiyaç
duyulmaktadýr.

Ýçme suyu þebekesi ile ilgili olarak aciliyet
arz eden bir durum gözlenmemiþtir. Kanalizasyon
þebekesi uygulanacak bölgelerde hasardan
kaynaklý lokal deðiþikl ikler yapýlabilir.”
denildiðinden;

Domaniç ilçesi, Bükerler köyü, kanalizasyon
hattýnýn yenilenmesi iþinin Ýl Özel Ýdaresi 2021
yýlý yatýrým programýnda deðerlendirilmesi, Ýçme
suyu þebekesi ile ilgili olarak aciliyet arz eden
bir durum gözlenmediðinden ileriki yýllarda
deðerlendirilmesine dair komisyon hazýrladýðý
raporu Ýl Genel Meclisine sunmuþtur.



Gediz ilçesi, Karabacak köyünde yeterli içme
suyunun olmamasýna baðlý olarak içilen kuyu
sularýnda yeterli mineral tuzlarýnýn olmamasý
nedeniyle köyde yaþayanlarda kemik erimesine
baðlý eðriliklerin oluþtuðu hususunun incelenmesi
konulu önerge komisyonumuza havale edilmiþtir.

Komisyonumuz Gediz Ýl Genel Meclis Üyeleri
Sacit SAYIN ve Bünyamin ÖZER’in de katýlýmýyla
yerinde yapýlan incelemede; köy muhtarý Cengiz
DOÐAN ile birlikte söz konusu kuyular gözlemlenip,
görüntüsünün hijyen olmadýðý tespit edilmiþtir.
Karabacak köyü ve baðlýsý Hanifecikler ile birlikte
30 hane olup 120 nüfusa sahiptir. 300 büyükbaþ
1000 civarýnda küçükbaþ hayvan bulunmaktadýr.
Çevrede hayvanlarýn sulanmasýna yetecek miktarda
su kaynaðý bulunmamaktadýr. Verimli tarým arazileri
de yoktur. Karabacak köyü ile Alikaya köyünde
ortak terfili sistem grup içme suyu tesisi mevcuttur.
Terfi hattýnýn uzun olduðu ve elektrik parasýnýn
fazla geldiðinden þikayet edilmektedir.

Ýl Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri
Müdürlüðünce hazýrlanan teknik raporda
“Karabacak köyünde mevsimsel yaðýþlara baðlý
zaman zaman suda bulanýklýk oluþtuðu ve klorlama
nedeniyle koliform bakteri görülebildiði, analiz

sonuçlarýndan suyun saðlýklý ve içilebilir olduðu
ve köyün içme suyunun yeterli olduðu, ancak köy
halkýnýn kendi imkanlar ile köy içinde açtýðý ve
kullandýðý kuyularýn olduðu, bu kuyularýn analiz
yapýlmadýðýndan kimyasal ve bakteriyolojik
özelliklerinin bilinmediði, kuyularýn sýð olduðundan
çevreden gelen hayvan dýþkýlarý ve yaðmur
sularýndan etkilendiði ve bu suyun içme suyu
olarak kesinlikle kullanýlmamasý” gerektiði
belirtilmiþtir.

Ýl Saðlýk Müdürlüðünden konuyla ilgili gelen
yazýda;”Karabacak köyünde içme sularý için alýnan
su numunelerinin parametrelere uygun olduðu,
þu anda kullanýlan içme ve kullanma suyunun
halkýn kullanýmý için yeterli deðil ise Ýl Özel
Ýdaresince yeni su kaynaklarýnýn bulunmasý, bu
sularýn þebeke sistemine verilmeden önce analiz
ettirilmesi ve uygun bulunmasý halinde kullanýlmasý
gerektiði” bildirilmiþtir.

Ýl Özel Ýdaresi ve Ýl Saðlýk Müdürlüðünden
gelen teknik raporlarýn komisyonumuzca yapýlan
deðerlendirilmesi sonucunda;

Köylülerin kendi imkanlarý ile açtýklarý
kuyulardaki sularýn yoðunlukla içme suyu olarak
kullanýldýðý ve bu sularýn analizlerinin yapýlmadýðý
anlaþýlmýþtýr.

Þikayet konusu kemik erimesi olayýnda,
köylünün þebeke suyu yerine kendi imkanlarý ile
açtýklarý kuyu suyundan sürekli içmelerinin etkisinin
olabileceðine,

Köylünün kendi imkanlarý ile açtýklarý ve içme
suyu olarak kullandýklarý kuyulardaki sularýn Ýl
Saðlýk Müdürlüðünce analiz ettirilmesine, analiz
sonuçlarýna göre bu kuyular hakkýnda gerekli
iþlemlerin yapýlmasýna, Ýl Özel Ýdaresi Su ve Kanal
Hizmetleri Müdürlüðü ile Ýl Saðlýk Müdürlüðünce
köylülere hijyenik bir görüntü vermeyen kuyulardan
su içilmemesinin tavsiye edilmesi, mevcut þebeke
suyunun içilmesinin daha saðlýklý olacaðýnýn köylüye
anlatýlmasý vb. konularda çalýþma yapmalarýna,

Karabacak köyünde köylülerin umut ettikleri
yere Köydes ek programýndan sondaj yapýlmasýna
dair komisyon hazýrladýðý raporu Ýl Genel Meclisine
sunmuþtur.

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi

Çevre ve Saðlýk Komisyonu
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Çevre ve Saðlýk Komisyonu
Araþtýrma (AR-GE) Ýþgücü ve Çeþitli

Ýþler Komisyonu

Simav ilçesi, Gökçeler köyünün altyapýsý
Simav 19 Mayýs depreminde hasar gördüðünden
altyapý programýna alýnmasý, konulu önerge
incelenmek üzere komisyonlarýmýza havale
edilmiþtir.

Komisyonlarýmýzýn yerinde yapmýþ olduðu
inceleme neticesinde, Gökçeler köyü Simav’a 3
km. uzaklýkta, 200 hane 430 nüfuslu, 1000 den
fazla büyükbaþ, 1500 küçükbaþ hayvanýn
bulunduðu tarým, hayvancýlýkla geçimini saðlayan
özellikle meyve ve sebze yetiþtiren bir
köyümüzdür.

2011 depreminden sonra özellikle depremin
merkez üstüne çok yakýn olmasý nedeniyle hem
içme suyu þebekelerinde hem de kanalizasyonda
büyük aksamalar meydana gelmiþtir. Guzyýka
mahallesinde suyun ana þalterinde patlak var.
Ýçme suyu ve kanalizasyon 35 yýllýk ve künk
sistem olduðu için yenilenmesine ihtiyaç
olduðundan;

Simav ilçesi, Gökçeler köyünün altyapýsýnýn
yenilenmesi iþinin, Ýl Özel Ýdaresi Su ve Kanal
Hizmetleri Müdürlüðünce hazýrlanan teknik rapor
doðrultusunda Ýl Özel Ýdaresi 2021 yýlý yatýrým
programýnda deðerlendirilmesine dair komisyon
hazýrladýðý raporu Ýl Genel Meclisine sunmuþtur.



Emet ilçesi, Doðanlar köyünün içme suyu
ile kanalizasyon hattý çok eski ve ekonomik
ömrünü doldurduðu için yenilenmesi konulu
önerge incelenmek üzere komisyonumuza havale
edilmiþtir.

Komisyonumuzun yerinde yapmýþ olduðu
inceleme neticesinde, Doðanlar köyü, Emet ilçe
merkezine 10 km. mesafede yaklaþýk 90 hane
165 nüfuslu, 150 büyükbaþ, 400 küçükbaþ
hayvanýn bulunduðu aðýrlýklý olarak patates
üreticiliði yapýlan bir köyümüzdür.

Yapýlan incelemelerde Doðanlar köyünün
altyapýsý 1985 yýlýnda mevcut imkanlar ile büz
kullanýlarak yapýlmýþtýr. Büzler ekonomik ömrünü
tamamladýðý için birçok yerde çökmeler
oluþmakta ve týkanýklýða sebep olmakta olup
her türlü pislik mevcut fosseptik çukuruna
ulaþmadan yüzeyden akmaktadýr. Bu da hem
insan saðlýðýna zarar vermekte hem de kokudan
köydeki vatandaþlarýmýz çok fazla rahatsýzlýk
duymaktadýr. Ayrýca fosseptik çukurunda yer

yer çökmeler olduðundan fosseptik
çukurunun da tadilat yapýlmasý
gerekmektedir.

Ýl Özel Ýdaresi Su ve Kanal
Hizmetleri Müdürlüðünce hazýrlanan
teknik raporda; “1985 senesinde köy
içi kanalizasyon þebekesinin beton
büz ile yapýldýðý, þebekede muayene
bacalarýnýn bulunmadýðý muhtar
beyanýndan anlaþýlmýþtýr. Köy içinde
zamanla büzlerde oluþan çürüme,
daðýlma ve dolayýsýyla çökmelerden
kaynaklý patlaklarýn oluþtuðu, bu
noktalarda atýk suyun yüzeye çýktýðý
tespit edilmiþtir. Özcan Sokak’ta ana
hattýn alt kotunda kalan evlerin atýk
sularýný geri bastýðý, köy þebekesinin
tamamýnda oluþan problemlerin lokal

yapýlan onarýmlarla giderildiði ancak sorunlarýn
tekrarladýðý muhtarlýkça ifade edilmiþtir. Ayrýca
fosseptiðe giden hat üzerinde ve fosseptik
etrafýnda da atýk suya rastlanmýþtýr. Fosseptik
incelendiði, içinin tamamen dolu olduðu
betonunda erimelerin baþladýðý görülmüþtür.
Netice itibari ile mevcut kanalizasyon þebekesinin
ekonomik ömrünü tamamlamýþ olduðu tespit
edildiðinden deðiþmesi uygun görülmektedir.
Köyün içme suyu þebekesinde patlaklar olduðu
borularýn pvc boru olmasý ve yaklaþýk 30 senelik
olmasý nedeniyle sýk sýk patladýðý öðrenilmiþtir.
Köyün içme suyu þebekesi ekonomik ömrünü
doldurmuþtur. Kanalizasyon hatlarý da ekonomik
ömrünü doldurduðu için altyapýnýn beraber
deðiþtirilmesi uygun olacaktýr.”  denildiðinden;

Emet ilçesi, Doðanlar köyünün içme suyu
ile kanalizasyon hattýnýn yenilenmesi iþinin Ýl
Özel Ýdaresi 2021 yýlý yatýrým programýnda
deðerlendirilmesine dair komisyon hazýrladýðý
raporu Ýl Genel Meclisine sunmuþtur.

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi

Tarým ve Köye Yönelik Hizmetler
Komisyonu



Simav Ýlçesi, Yaðýllar köyü grup yolu üzerinde
bulunan, altý köyün kullandýðý köprü dar olup
kazalara neden olduðundan köprünün
geniþletilmesi konulu önerge incelenmek üzere
komisyonumuza havale edilmiþtir.

Komisyon üyelerimiz ile birlikte yerinde
yapýlan incelemeler neticesinde; Yaðýllar köyü
grup yolu üzerinde bulunan ve altý köyün
kullandýðý köprü çok dar olduðundan sýk sýk

kazalar meydana gelmektedir. Köprünün
geniþletilmesi zaruridir.

Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri
Müdürlüðünce hazýrlanan teknik raporda;

“ Yaðýllar köyü grup yolu üzerinde bulunan
köprü; betonarme bir köprü olup platform
geniþliði 4 metre olarak ölçülmüþtür. Söz konusu
köprüde yapýlan fiziksel incelemede köprü
korkuluklarýnýn tahrip olduðu ayrýca mevcut

köprünün yapým yýlý ve proje bilgisine
ulaþýlamadýðýndan geniþletme ya da
yeniden yapýmýna karar verilebilmesi için
köprünün performans analizinin yapýlmasý
gerekmektedir. Yapýlan analizlerin
sonucunda bahsi geçen köprünün
geniþletilmesi ya da yeniden yapýlmasý
uygun olacaktýr. Ayrýca bahsi geçen
köprüler için DSÝ 3. Bölge Müdürlüðü’ne
01.03.2016 tarihinde müracaatta
bulunulmuþ olup bu müracaatýn sonucu
bek lenmektedi r.”  den i ld ið inden;

Simav Ýlçesi, Yaðýllar köyü grup yolu
üzerinde bulunan köprünün geniþletilmesi
iþinin DSÝ 3. Bölge Müdürlüðünden  olumlu
cevap alýnamamasý halinde Ýl Özel Ýdaresi
2021 y ý l ý  yat ý r ým programýnda
deðerlendirilmesine dair komisyon
hazýrladýðý raporu Ýl Genel Meclisine
sunmuþtur.
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Plan ve Bütçe Komisyonu



BASINDA BÝZ

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Dergisi



Alaaddin Keykubat Camii
Selçuklu sultanlarýndan 1. Alaaddin Keykubat adýna, 1233

yýlýnda Kütahya'da yaptýrýlan cami ve hamam, aradan geçen
yaklaþýk 8 asýra karþýn, dimdik ayakta duruyor.

Sultan 1. Alaaddin Keykubat döneminde, sarayýn ileri
gelenlerinden Gülümser Hatun, hastalýðýna þifa bulduðu
Kütahya'nýn Yoncalý Mahallesi'nde bir cami ve hamam yaptýrdý.
1. Alaaddin Keykubat Camisi ve Hamamý zaman zaman
restorasyon geçirse de yaklaþýk 8 asýrdýr kentteki varlýðýný
sürdürüyor.

Bir rivayete göre 'Gülmüþ Hatun' olarak da ifade edilen
Gülümser Hatun buraya gelmiþ ve burada hastalýðýna þifa
bulmuþ. Bu önemli mekana da bir cami ve hamam
yaptýrýlmasýna önayak olmuþtur.
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