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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı

olan Sporcu Eğitim Merkezi’nde basın mensuplarıyla
kahvaltıda bir araya gelen Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürü Dr. Yunus Tortop Afyonkarahisar’da
yapılan spor faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kahvaltı
sonrasında yapılan basın toplantısında Şube
Müdürleri Arif Özkaya, İsmail Barın, Faruk Bayram,
İsmail Kılınç, Gökhan Gürbüz, Ahmet Ertürk ve
Ahmet Gürkaya Denk’in hazır bulunduğu toplantı B
Blok’ta bulanan toplantı salonunda gerçekleşti. 

TORTOP KENDİSİNDEN BAHSETTİ
İlk olarak kendisini tanımayanlar için Yunus

Tortop’un kim olduğunu aktaran Tortop, “Çocuklu-
ğumdan beri, sporculuk hayatı, antrenörlük, beden
eğitimi öğretmenliği, akademisyenlik hayatı hep
Afyon’da geçmiş birisi olarak hep içinizde olan birisi
olarak bu görev tebliğ edildi. Yaklaşık 1 yıl 4 ay gibi
süredir, bu süre içinde iki tane seçim bir 15 Temmuz
geçirdik. Yapmak istediğimiz bazı şeylerin aksadığını
gördük ama mümkün olduğu kadar biz bunu tolere
ederek avantaja çevirmeyi başardık. Zor şartlarda
geldik ama güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum”
dedi. 

“BURASI TÜRKİYE’NİN 
EN BÜYÜK SPOR KOMPLEKSİ”

Afyonkarahisar’da bulunan Spor Kompleksi’nin
Türkiye’nin en büyük Spor Kompleksi olduğuna dik-
kat çeken Tortop, “Burasını bize verdiklerinde burası
inşaat halindeydi, bu tesisleri harekete geçirmemiz
gerekiyordu. Biliyorsunuz burası Türkiye’nin en
büyük Spor Kompleksleri’nden bir tanesi. Hatta en
büyük Spor Kompleksi, içinde barındırdığı alan ola-
rak 14 birim var içerisinde. Motor Sporlarını da
katarsak ek futbol sahalarını bir birim olarak düşün-
düğümüz zaman 14 birim var. 8 doğal çim, iki tane
yeni ihalesi bitmek üzere olan büyük sahalar var 68-
105’lik iki sentetik saha Belediye Başkanımızın taah-
hüt ettiği ve Genel Müdürlük’ten onay beklediğimiz
bir futbol sahası, bir atletizm sahasının ortasındaki
futbol sahası ve büyük saha ile birlikte 15 tane fut-
bol sahamız var. Bir tanesi de yapılacak. Bunları bir
birim sayıyoruz biz. Bunun haricinde Spor
Kompleksimizin tanıtımı için büyük çaba sarfettik.
Drone çekimleriyle birlikte, spor rehberimizi ve 4
dilde hazırlanan spor haritalarıyla birlikte biz fede-
rasyonlara, bakanlıklara, konsolosluklara bunların
tanıtımını yaptık. Tabi bunları yaparken biz Zafer
Kalkınma Ajansı’ndan destek aldık. Bunu akademis-
yenlik yanımızı da ön plana çıkaralım ki spor turizmi
açısından nasıl verimli hale getirebiliriz bunun uğraşı
içerisinde olduk geldiğimizden bu yana. Spor
Kompleksimizin içerisinde tek tek birimlerden bahse-
dip ne aşamada olduğumuzu anlatacağım. İki biri-
mimizi şu anda devreye sokamadık. Çünkü bu konu-
da biraz daha profesyonel bağlamda düşünüyoruz.
Yoksa biz işletmeye çalışsak daha öncede açmış
olurduk. Yılda 1
tesiste iki-üç müsa-
baka olacak ve atıl
kalacaksa bunun hiç
bir anlamı yok. Biz
istiyoruz ki bunlar yıl
boyunca verimli bir
şekilde kullanılabil-
sin. Spor salonlarımız
var iki tane biri 500,
diğeri bin kişilik.
Yanında yine tenis
kortları iki kapalı iki
açık olmak üzere. Futbol sahamız var ki bizim ilimiz
için gerçekten verimli olabilecek ve rantabıl olarak
kullanılabilecek bir futbol sahası, çünkü içerisinde
farklı birimler var. İçinde bulunduğumuz bu tribün
altındaki birimde dahil olmak üzere ki Rize İl
Müdürlüğü bizim B blok olarak nitelendirdiğimiz yeri
İl Müdürlüğü olarak kullanıyor. A Bloğumuzda 25’in
üzerinde odadan oluşan bir binamız var. Böyle bir
spor turizmi alanında gayret gösterip verimli bir
çalışma içerisindeysek eğer böyle tesisleri de ihtiya-
cımız var. Yaklaşık 150 personelle çalışıyoruz ama
bunun 20’si ilçelerde görevli. Bunların yarısı hizmet
alımı zaten, temizlik elemanlarından teknik eleman-
larına kadar. Bunlarla hizmet veriyoruz, yeterli mi
tabi ki değil. Genel Müdürlük’ten yeni personeller
talep ettik. İnşallah yakında onlarda çıkarsa biz
daha rahat çalışabileceğiz. Bazı sahalarımızı
Belediye’ye tahsis ettik. Belediye’ye tahsis etmemiz
bizim de işimize geldi. Eski yerde 60 bin metrekare-
den yeni tesisimizde 600 bin metrekarelik bir yere
geliyorsunuz. 10 kat büyük bir yer, ister istemez
mevcut personelimizin yarısı kadar daha personele
ihtiyacımız vardı. Tabi bertaraf edebilmek adına
Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban’a ayrıca

teşekkür ediyoruz, desteği ile birlikte burada bizi
rahatlattı. Bazı sahalarımızı Belediye’ye tahsis ettik,
3 ay bu tesisleri Belediyemizkulanırken, biz 9 ay
amatör sporda kullanıyoruz. Bütün masrafları, elek-
triği, suyu, yakıtı ve bakımları belediyemize ait
olmak şartıyla. Bu bizi gerçekten rahatlattı. Başka
yarı olimpik yüzme havuzumuz var, Türkiye’de altı
tane olan Su Kayağı Tesisimiz var, futbol sahalarımız
var 1 tanesi yapılacak 15 tane, sporcu kamp Eğitim
Merkezimiz var ki burasını olimpiyat hazırlık yapma
aşamasındayız. Sporcu Eğitim Merkezi ile Olimpiyat
Hazırlık Merkezi’ni birleştirme adına bir mevzuat
hazırlanıyor. Bizim burasının Olimpiyat Hazırlık
Merkezi (TOM) olması konusunda Bakan Bey onay-
lamış mevzuat hazırlandıktan sonra sistem nasıl işle-
yecek bize bilgi verilecek. Sporcu Eğitim Merkezi ile
aynı mı olacak yoksa ikisi aynı düzende mi gidecek
veya ayrılacak mı yakın zamanda belli olacak. İl
Müdürlüğü binamızla birlikte spor solanlarımız içeri-
sinde masa tenisi salonumuz, fitness salonumuz,
okçuluk salonumuz, eskrim salonumuz ayrıca var.
Tribün altlarında ayrıca çok
amaçlı spor salonlarımız
var, Tekvando, judo, jim-
nastik ve karate branşları-
nın yapılabildiği. Bunlarda
verimli olarak kullanılmaya
çalışıldı bir buçuk yıldır.
Ama asıl projemiz şu bizim;
Cumhuriyet Mahallesi’ndeki
tesislerimiz tamamlandığın-
da merkezde olmasından
dolayı, biz orayı Afyon’daki
halkımıza ve gençlerimize
yönelik kullanmaya çalışa-
cağız ki burayı spor turizmi
alanında kullanabilelim.
Futbol ve spor turizminde
kullanırsak o zaman atıl
kalmayacak buralar.
Cumhuriyet Mahallesi’ndeki
tesis yaklaşık 15 milyon
bedelle ihaleye çıkıldı. Orman ve Su İşleri Bakanımız
Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun teşrifleriyle temel atması
yapıldı. O zaman mütaahhitten şöyle bir söz alındı,
Ekim’de teslim edilmesi gereken bu tesislerin
Haziran’da teslim edilmesi yönünde. Eğer bu da
gerçekleşirse ki onun içerisinde ne var onu da akta-
rayım; 3 bin kişilik bir spor salonu, içinde bir antren-
man spor salonu daha, iki tane çok amaçlı spor
salonu ve küçük çok amaçlı sporları yine takviye
olarak. Gençlik Merkezimiz var onun içinde bir spor
salonu daha var. Bunlar sadece Cumhuriyet
Mahallesi’ndeki tesislerimizde yer alacak. Artı
Belediye Başkanımızın çabalarıyla de etrafında rek-
reasyon alanları ve yürüyüş yolları, kafeteryaların

yapılacağı alanlar olacak. Bu
şehir merkezimizde eski tesis-
lerimizle birlikte yeni tesisleri-
miz de verimli bir şekilde hiz-
met edecek hale gelecek.
İnşallah bu tesisleri
Merkezdeki sporcularımıza ve
halkımıza yönelik işleteceğiz.
Burayı da spor turizmi adına
işletmeye devam edeceğiz”
ifadesine yer verdi.  

“YENİLER YAPILINCA
ESKİ 

TESİSLER YIKILACAK”
Yapılan yeni tesislerin ardından eski tesislerin

yıkılacağını belirten Tortop, “Eski tesislerimize gelin-
ce, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki tesislerimiz teslim
edilince, spor salonumuzun da yıkımı gerçekleşecek.
Şu anda üst liglerde Belediye’nin Yüntaş’ın ve
AFJET’in spor takımları var. Onlara hizmet ediyor
ama yeni tesislerinde açılmasıyla oralar yıkıma baş-
layacak. Biz yavaş yavaş futbol sahalarını boşaltma-
ya başladık. Aslında resmi olarak biz boşalttık ama
bir-iki elemanımızı özellikle bulunduruyoruz orada.
Oradaki artan malzemelerimizi biz ilçelerimizde ve
yeni tesislerimizde değerlendiriyoruz. 1 ve 2 nolu
sahalarımızın aralarındaki tribünlerin üstündeki çatıyı
Salar’da değerlendirdik. Birebir aynı modeli olduğu
için. Döğer’e tel örgülerimizin bazılarını gönderdik.
yine tel örgülerin bazılarını buraya getiriyoruz, bazı
yerlerde takviye yapacağız kendi oluşturacağımız
sahalar var. Plaj hentbolu, voleybolu ve futbolu
adına yapılabilecek ufak sahalarımız olacak. Onları
oradan çıkan malzemelerle yapmaya çalışacağız. O
yüzden oradaki malzemeler bizim için önemli. Hala
daha şu anda yürüyüş alanları olarak futbol sahası-
nın etrafındaki atletizm pistleri kullanılıyor. Ama o

sahaların yıkımıyla birlikte yürüyüş alanları yok
olmayacak. Bunun yerine hem oranın arkasında
belediyemizin yaptığı “Beleş Tepe” dediğimiz yerin
altına yapılan bir park var. Orada yine tartan pisti
yürüyüş alanları oluşturuluyor. Artı Cumhuriyet
Mahallesi’ndeki tesislerimizin etrafında yine tartan
pistinden yürüyüş alanları olacak. Buralarda şehir
merkezindeki spor yapmak isteyenlere açık olacak”
şeklinde konuştu. 

“BİR YIL İÇİNDE TESİS OLARAK BİR
İHTİYACIMIZ KALMAYACAK”

İlçelerde yapımı devam eden tesislerin olduğunu
belirten Tortop, ayrıca merkezde bulanan bazı yerle-
re de spor salonları ve tesisler yapılacağına dikkat
çekti. Tortop, “İlçelerdeki tesislerimize gelince ger-
çekten son bir buçuk yılda 40’a yakın tesis yapıldı.
Bunun içinde okul futbol, basketbol sahalarından
tutun da halı sahalarına kadar spor salonlarına
kadar. Bu çalışmalar 3 koldan yapılıyor. Ya Spor
Genel Müdürlüğü, ya Spor Toto’dan kaynak alınıyor,
ya da İl Genel Meclisi/İL Özel İdaresi’nden kaynak

sağlanıyor. Buralarda Spor Toto
tesislerini takip etmiyoruz
aslında ama mühendis arka-
daşlarımızı yönlendiriyoruz ki
nerede ne yapılıyor. Çünkü biz
bilmeden Belediye Başkanı
gidiyor Spor Toto’ya parasını
çıkartıyor, kendi tesisini yapıyor
biz sonradan onun takibini
yapıyoruz. Ama bunlarla birlik-
te 40’a yakın tesis yapıldı. Şu
anda Cumhuriyet
Mahallesi’ndeki tesislerimizle
birlikte, Spor Kompleksimize
300 metre ileride eski olimpik
yüzme havuzunun yanında
“Mustafa Abi Spor Salonu”nu
Belediye Başkanımız
Burhanettin Çoban ilimize
kazandırdı. Onu da spor
Kompleksi bağlamında kullana-

cağız. Yine içerisinde aynı zamanda profesyonel
takımlarımızın antrenman sahası olacak orası.
Yanına da bir sporcu oteli yapılıyor. Belediye
Başkanımızın tabiri ile orası “Sporcu Oteli” olacak.
Bu otelin belirli odaları sporculara tahsis edilirken
bazı odaları da turizmde kullanılacak. Belediye
Başkanımızın bir sözü vardı. Eski salonu Sahipata’da
hayvan pazarı olarak kullanılan yere taşıyalım, ama
daha rantablı olmayacağını Belediye Başkanımız
araştırmalarını yaptırdı “Biz oraya yenisini yapalım”
dedi. Bin 500 kişilik trıleks zeminli pek çok branşta
kullanılabilecek bir spor salonu da hayvan pazarının
olduğu yere Sahipata’ya yapılıyor. Gerçekten arka-
daşlar yaklaşık bir yol sonra Afyon’da spor anlamın-
da hiçbir ihtiyacımız kalmayacak. Artık ondan sonra
bunların içini doldurmak, sporcuların alt yapısını
hazırlayarak buraları verimli bir şekilde kullanma
çalışmalarımız olacak. Biz bu Spor Kompleksi’nin
devreye girmesiyle zaten okullardan mümkün oldu-
ğu kadar elimizi ayağımızı çektik. Eskiden biliyorsu-
nuz merkezde bir tane spor salonumuz vardı,
antrenman saati bulunamıyordu, şimdi biz inanın
bazı okullara gelin beden eğitimi dersinizi burada
yapın diyoruz. Gelsinler buralar verimli kullanılsın ve
çocuklar ilk defa spor salonunda antrenman yapma
zevkini tatsın istiyoruz. Madem bu tesislerimiz var
bir şekilde kullanılsın boş kalmasın istiyoruz” ifadesi-
ni kullandı. 

“SPOR TURİZMİNE KATKIMIZ BÜYÜK”
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün spor

turizmine katkısının ne kadar büyük olduğunu
rakamlarla anlatan Tortop, “Milli Eğitim’deki salonla-
rımızdan mümkün olduğu kadar geri çekildik. Ama
buna rağmen öyle bir organizasyon yaptık ki 70-80
turnuva yapıldı. Bunun 40-50 tanesi il dışı müsaba-
kasıydı. Turnuva, yarı final bunun 15 tanesi de
Türkiye şampiyonasıydı. Afyon’a kaç kişi girdi biliyor
musunuz, futbolun dışında 10 bin kişinin üzerinde
sporcu ve spor adamı Afyon’a girdi. Biz burayı Ocak
7’de devraldık, Haziran’a kadar geçen süreçte biz
burayı spor turizmi adına çok verimli şekilde kullan-
dık, otellerimiz boş kalmadı. Daha geçen hafta 750
kişinin katıldığı güreş, 250 kişinin katıldığı masa
tenisi müsabakaları yapıldı. Yaklaşık bin kişinin katıl-
dığı iki turnuva bunların tümü de il dışından katıldı.
Diğer iller bunu angarya olarak görebilir ama hayır
biz gelsin buraya diyoruz. Federasyonlara ve Genel
Müdürlüğümüze şunu söylüyoruz; bize verin organi-
zasyonları. Bol bol organizasyon verin, niye bizim
burada her kesime hitap edecek otel var. 30 bin

yatak kap-
asitesi, hiç
parası
olmayana
ne yapıyo-
ruz biliyor
musunuz,
Gazlıgöl’den
devre mülk
veya villa
kiralayın 7
kişi 150
liraya kalır-
sınız diyo-
ruz. Adam
başı da 10-
15 liraya
geliyor.
Onları da
rantabıl
şekilde devreye sokuyoruz. Eğer kulüp zenginse
bakın burada 10 tane 5 yıldızlı otellerimiz var, 4 yıl-
dızlı oteller var, merkezde otellerimiz var, her kesime
hitap edecek otel var. Bu da bizi rahatlatıyor, o yüz-
den gelin. Bir de şöyle bir avantajı var, siz
Kayseri’de büyükşehir deyin ki oraya bir müsabaka
verilecek, verirsiniz ama İstanbul’daki İzmir’deki
insanın ulaşması çok zor. Belki tesisler buradan
daha modern olabilir ama uzak. Kayseri’deki adam-
da buraya 4-5 saatte ulaşıyor, İstanbul’daki de
İzmir’deki de. Başka bir ilde katılım 300-350 kişi
olursa buraya verilen müsabakanın katılımı 500-600
rahat oluyor. En net geçen haftaki müsabakalarda
gördük bunu.”
“15 TEMMUZ GENÇLİĞİN ÖNEMİNİ BİZE

BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ”
15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi son-

rasında nasıl bir gençliğin geldiğini görüldüğünü
anlatan Tortop, “İlçelerde Dinar’da, Bolvadin’de,
Sülümenli’de, Gazlıgöl’de, Dişli belediyesi’nde, Gömü
Belediyesi’nde Şuhut’ta, Hocalar’da, Döğer’de Spor
Toto’nun yaptığı tesisler 40 yakın tesis var yapılma-
ya da devam ediyor. Spor alanına girmek istiyorum
ki bizim için okul sporları çok önemli. Geldiğimizden
itibaren şunu yaptık, ilk daha göreve başladık, Milli
Eğitim Müdürümüzle birlikte Afyon’da 5 bölge belir-
ledik, 4 ilçe bir de Merkez’de olmak şartıyla, oradaki
beden eğitimi öğretmenleri ve idarecileri topladık,
toplantılar yaptık. Okul Sporları’nın ne anlama geldi-
ğini, neden önemli olduğunu anlattık. Dedik ki ger-
çekten önemli, niye bizde okul sporlarıyla başladık
spora. Çoğu sporcuya bakın okulda başlar spora.
Beden eğitimi öğretmeni yönlendirir ve ondan sonra
antrenörlerin elinden geçer ve üst düzeye çıkar.
Bizim için şurası önemli ne kadar çok çocuğa spor
alanında ulaşabilirsek işte devletin sırtına kambur
olmayacak nesiller yetiştiriyoruz. O zaman devlete
daha az yük oluyorlar. Biz üniversite yıllarında yaptı-
ğım bir makale çalışmasında şunu tespit ettik; sal-
dırganlık ve şiddet üzerine yapılan anketlerde spo-
run içerisinde gazete okuyucusu bile olsa okuyucu
olarak sporun içerisinde bir şekilde bulanan seyirci
dahi olsa bulunanların, fanatizmden, saldırganlıktan
ve sporda şiddetten diğerlerine göre uzak kaldığını
uzak durduklarını tespit ettik. Bu bilimsel bir veri. O
zaman bizim okul sporlarıyla birlikte spora yönlen-
dirmekle şunu da kazanıyoruz, kötü alışkanlıklara
bulaşmasını engelliyoruz. Bakın 15 Temmuz FETÖ
olaylarında gördük. En az FETÖ ve terörün bulaştığı
yer spor alanlarıdır. En az muhatap olduğu yerdir
spor. Ne terörize olur, ne terörün içinde olur, çünkü
onun yapacağı daha verimli işler vardır. Yerine göre
üst düzey olur vatanını milletini düşünen sporcular
haline gelir. Milli sporcular olma gayesi motivasyo-
nuyla hareket ederler. Kafada bu olduktan sonra
başka şeylere yönelmezler. Bağımlılık dediğimiz
zaman sadece alkol sigaradan bahsetmiyoruz, tek-
noloji bağımlılığından da bahsediyoruz. Tablet
bağımlığı, çocuklarımızı biliyoruz evlerde bilgisayar
bağımlılığı onlardan uzak kalmanın yolu da spor.
İşte bundan hareketle biz okul sporlarına çok önem
verdik. Bunun karşılığını da Türkiye birincisi olarak
da gördük. Okul Sporları’nda nüfusumuza göre
sporcu katılım oranlarında okul katılım sayılarında
200 okul katılıyormuş geçmiş yıllarda bu sene 400
okula çıkmışız. Yüzde 100 artışla ve bunların bütün
kriterlerinin içinde yapılan değerlendirmelerde orta-
lamalara göre il müdürlükleri bazında Türkiye birin-
cisi olduk. Geçen 10 gün içinde toplantı vardı orada
da dile getirildi, tebrik edildi, teşekkür edildi, bizim
bu işe verdiğimiz önemden dolayı. Siz eğer okul
sporlarında bin kişiye ulaşırsanız içinden 10 tane

sivrilmiş çocuk performans
sporcusu bulursunuz. Ama
10 bin kişiye ulaşırsanız
içinden 100 tane sporcu
çıkar. O yüzden önemli
Okul Sporları bizim için”
dedi. 
“KULÜP SAYILARINDA 
YÜZDE 7 ARTIŞ VAR”

Afyonkarahisar’da kapa-
nan kulüplerden sonra açı-
lan kulüp sayılarında yüzde
7 artış olduğuna dikkat
çeken Tortop, “Kulüpler
kapanıyor, kulüpler açılıyor,
biz yüzde 7’lik bir artışla
kulüp bazındaki çok yük-
sektir bu rakam. 128
kulüpten 135 kulübe çıktık.
Kapananlar gitti onun hari-

cinde bir de artışlar gerçekleşti. Hiç olmayan 4-5
tane daha branşı dahil ettik. Kayakçılarımız var
bizim burada biliyor musunuz, BESYO’daki öğrenci-
leri aldık geldik, kayakta uzman olan antrenörlükleri
olan en azından federasyonların yardımlarını alalım
diye kayaktan da bir faaliyet içerisine girdik ve
müsabakalara gönderdik çocuklarımızı. Halter aynı
şekilde. Bunlarda branşlarında artırılma durumları”
ifadesine yer verdi.  

“HIZIMIZA AYAK UYDURACAK İL
TEMSİLCİLERİNİ ONAYLATMAYA

ÇALIŞTIK”
Yakın zamanda yapılan federasyon seçimlerinden

sonra Afyonkarahisar’ın hızına ayak uyduracak il
temsilcilerini onaylatmak için çaba harcadıklarını
anlatan Tortop, “Bu arada 4 yılda bir gerçekleşen
federasyon seçimleri gerçekleşti. Yeni arkadaşları-
mızla yeni federasyon başkanları oluştu. Eskilerden
bazıları devam etti, bu arada yeni il temsilcilikleri
atanmaya başladı. Burada biraz daha hassas davra-
nıyoruz ki bizim hızımıza ayak uydurabilecek il tem-
silcilerini mümkün olduğu kadar onaylamaya çalışı-
yoruz federasyonlara ve Spor Genel Müdürlüğü’ne
çünkü biz çalışacağız onlarla. Onlar bizim federas-
yonlarla aracılarımız. Onlar ne kadar aktif olursa o
branşlarda aktif olur. Dedim ya o tesislerin rantabıl
kullanılabilmesi için dışarıdaki insanları, sporcuların
veya gençlerin buraya spor faaliyetlerine gelebilme-
leri açısından bizim buralara daha faal kullanmamız
gerekiyor. Örneğin boks müsabakası hiç yapılmamış
Afyon’da. Hemen Belediye Başkanımıza söyledik
Allah razı olsun hemen alalım dedi bir tane de fede-
rasyondan geliyor iki ringle Türkiye şampiyonalarına
kadar burada boks ve muay thai aynı ringde yapıla-
biliyor müsabakalarını başlatacağız. Tenis üç tane
geçen yıl il dışı organizasyon gerçekleştirdik. Puanlı
nitelikte, yetmedi sahalar, biz ek yapacağız biz tenis
kortlarına FSM’nin tenis kortlarını kullandık.
Basketbolda belki Türkiye’de ilk kez 7 salon kullanı-
larak 2 bin kişi aynı anda Afyon’daydı 4 gün boyun-
ca. 3 bizim tesislerimiz, bir belediyenin tesisi, iki
üniversitenin salonları birde milli eğitimin salonu 7
tesiste her gün 10 maç yapıldı” şeklinde konuştu.  

“OTELLERE SAHA YAPIN DEDİK”
Otellerle yapılan toplantıda sahalar yapılması

gerektiğine vurgu yapıldığını aktaran Tortop, “İşte
spor turizmine biz kurumsal olarak katkıyı böyle
sağlıyoruz. Ama bu yeter mi hayır her kesimin taşın
altına elini sokması gerekiyor. Geçen gün otel
müdürleriyle bir toplantı yapıyorduk, dedim ki
TURSAB’ın verilerine göre Antalya’da otellere ait 150
tane futbol sahası var. Resmi kurumların haricinde,
150 tane futbol sahasında Antalya 2 bin 500 takım
ağırlıyor dedik. “E ne yapacağız o zaman” dediler
otellerinizin yanına futbol sahası yapacaksınız. Biz
teknik destek vereceğiz, proje desteği vereceğiz.
Bakın bir futbol takımı 60 binle 120 bin arası ile
para bırakıp gidiyor. Bu şu demektir, bir futbol saha-
sı 10 takım demektir, biz Antalya’nın alternatifi deği-
liz. Antalya Ocak, Şubat, Mart çalışır Afyonkarahisar
Haziran, Temmuz, Ağustos çalışıyoruz. Kamp sezonu
açısından düşündüğünüz zaman. Dolayısıyla otelin
5-10 kilometrelik çap içerisinde otelinize yakın böl-
gelerde bir arsa bulun tarla bulun ve buraya futbol
sahası yapın, bir yılda sadece spordan gelecek
parayla buranın maliyetini karşılarsınız. Bundan son-
rada rantabıl bir şekilde hiç gideriniz olmadan rahat-
ça kullanma şansınız olur dedik otellere. Ancak spor
turizmi böyle gelişir. Sadece futbol değil, belki sade-
ce TURSAB verilerine göre en çok getiri getiren golf
de var işin içinde. Golf alanlarımızda var mı evet var.
Arkadaşlar biz bu konuda Zafer Kalkınma Ajansı’nın

verdiği destekle bir çalışma yaptık. Bu
çalışmada Türkiye’de ilk defa bir ile
özgü harita hazırlandı. Spor haritası
hazırlandı. İçerisinde turizm bölgeleri,
doğa sporları nerelerde yapılabilir,
kamp turizmi ile ilgili veriler, turizm böl-
gesi daha güzel kullanılmasıyla alakalı
bilgiler, rehberin içerisinde 80 sayfalık
bir kitapçık hazırlandı. Bu bizim site-
mizde var, 4 dilde basıldı bu harita.
Nerede ne tesisimiz var hangi branşlar
yapılıyor, doğa spor alanları, termal
bölgeler ve bunları nasıl iş birliği içinde
kullanılabilir bu da kitapta anlatıldı. Bu
da Afyon’a özgü yapıldı, Türkiye’de de
ilk defa bu kadar kapsamlı bir çalışma
oldu. İşte bu yüzden öğrendik burada

doğa turizmine yatkın olduğunu, burada golf sporu-
nun da yapılabileceğini” ifadesini kullandı. 

“GENÇLİK MERKEZLERİ ÇOK ÖNEMLİ” 
Gençlik Merkezlerinin çok önemli olduğunu belir-

ten Tortop, “Üçüncü başlık Gençlik Merkezleri bizim
için çok önemli. Gençliğin bizim için önemli olduğu-
nu nerede anladık biliyor musunuz, 15 Temmuz
olaylarında anladık biz. Çünkü hep şu söyleniyordu
bizim gençlik çok boş yetişiyor duyarsızlar, hiç öyle
olmadığını gerçekten vatanına, milletine, dinine,
bayrağına nasıl sevdalı olduklarını 15 Temmuz’da
gördük. İlk göreve geldiğimizde bizim gençlik mer-
kezlerinin sayısını çoğaltmamız gerekiyor dedik. Bir
tane merkezde gençlik merkezimiz vardı, hemen
müdürlerimizle görüştük ne yapalım, belediye baş-
kanımızdan bir yer rica edelim. Gittik hemen dedi
size yer verelim. Hemen bize 20 yıllığına Uydukent
İş Merkezi’nden bir katı verdi. Bin 800 metre bir
alan biz bunun yarısını devreye alabildik. Tefrişatla
birlikte çok güzel bir gençlik merkezi oldu. Parası
geliyor diğer tarafın da tefrişatı yapılacak. Hatta o
gençlik merkezini de uluslararası bir boyuta taşıyıp
yurt dışından gelecek misafirleri ağırlayacağız. Biraz
daha büyük düşünerek sıradan bir gençlik merkezi
olsun istemiyoruz orayı. Artı Cumhuriyet
Mahallesi’nde yapılacak tesislerin içinde çok modern
bir Gençlik Merkezimiz olacak. İçinde spor salonu da
olan bir merkez yapmak istiyoruz. İçinde ayrıca fit-
ness salonlarına kadar var. Gençler buralarda neler
yapıyor diyeceksiniz, burada o kadar çok faaliyet
yapılıyor ki kendi projelerimizi de uygulama şansı
buluyoruz onların üzerinde bakanlığımızın yaptığı
projeleri de bir şekilde hayata geçiriyoruz. 21 bin
üyemiz var, gençlik
merkezlerinde bunların
büyük bir çoğunluğu
her hafta 70’in üzerin-
de faaliyete katılıyorlar.
Halk eğitimle irtibat
kuruyoruz, dini bilimler
atölyesinden tutun da
değerler atölyesine
kadar, inavosyon atöl-
yesine kadar çocukları-
mızı biz çok yönlü geliş-
tiriyoruz. Dedik ya
başta gençler bizim için
çok önemli, kişisel gelişimler, dil eğitimleri her şey
var içinde. En önemlisi de ücretsiz olarak yapılıyor
bunlar. Korece bile var 5 kuruş almadan onlara bun-
ları yaptırıyoruz. Mültecilere yönelik yaptığımız çalış-
malar ön planda, il bazında da biz bunu hareketlen-
dirdik. Kaldı ki 10 gün önce Serdar Tuncer’i getirdik,
600 kişilik katılımla Devlet Hastanesi Konferans salo-
nunda yaptık. Pazar günü de “Cefakar Ecdadımızı
Vefakar Gençlerimiz Unutturmayacaklar” sloganıyla
Sarıkamış yürüyüşü yapacağız. İmaret’ten Anıt
Park’a kadar bütün protokolün katılımıyla yapılacak
bir yürüyüş olacak. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki
Gençlik merkezimiz açılınca daha modern ikinci mer-
kezimiz olacak. üçüncü gençlik merkezi ise eski
güreş eğitim merkezinin olduğu yere yapılacak.
Oranın salonlarını spor amaçlı kullanacağız, karate,
tekvando, judo ve jimnastik çalışmaları orada
devam ederken orası koruma alanı olduğu için
yazışmalarını yaptık, orayı biraz daha modernize
ettikten sonra üçüncü bir gençlik merkezini de
orada hayata geçireceğiz. Çünkü orası çok merkezi
dezavantajlı mahallelere daha yakın, oradaki çocuk-
lar daha rahat gelebilir diye düşünüyoruz” diye
konuştu. 

“İKİ BÜYÜK SAHA YAPILIYOR”
Afyonkarahisar’da bulanan futbol sahalarına iki

büyük saha daha yapıldığını söyleyen Tortop, “Spor
turizmi dördüncü ana başlığımız, 80’e yakın faaliyet
gerçekleşti Afyonkarahisar’da. Bunların 50 civarı il
dışıydı, 15 civarı da Türkiye şampiyonasıydı. 10
binin üzerinde sporcu ve spor adamı girdi çıktı
Afyon’a. Yazın yapılan futbol takımı ağırlandı ilk
senesinde. Bu sene onun iki üç katı takım ağırlana-
caktı ama 15 Temmuz olaylarından dolayı yurt dışı
takımları iptal etti ve ona rağmen 40 takım ağırlan-
dı. Geçen yıl organizasyon yapan şirketle konuştuk

100’e yakın takımla anlaş-
ması gerçekleşmiş önümüz-
deki yıl için. Biz buna nasıl
katkı sağlıyoruz iki tane
daha 68*105 ölçülerinde
saha ile. Çünkü büyük
takımlar büyük sahada
rahat çalışmak istiyorlar. O
sahalarda Nisan gibi teslim
edilmesi planlanıyor. O
sahalarla süper lig 1. Lig
ekiplerinin gelmesi sağlana-
cak buraya. Futbol sayılarını
da bu sayılara kattığımız
zaman sayılar daha fazla artıyor” dedi. 

TORTOP’TAN PROTOKOLE TEŞEKKÜR
Afyonkarahisar protokolüne teşekkür eden

Tortop, “Bir de sporun haricindeki idarecilerimiz var.
İyi bir idareci reklamın iyisinin sporla yapılacağını
bilir. Allah’tan böyle bir şansımız var. Bakanımızdan
Valimize, Belediye Başkanımızdan, İl Genel Meclisi
Başkanımıza kadar sporun içinde olan insanlar ve
sporu çok seven yöneticilerimiz var. Gerçekten bize
çok destek oluyorlar. Bir bilimde kolay başarı elde
edemezsiniz veya başka alanlarda, ama sporda çok
çabuk başarı elde edersiniz. Biz 170 bin metrekare-
lik alanı belediyemize tahsis ettik. Motor sporları
yapma karşılığında ve belediyemiz 20 gün içinde o
tesisleri teslim etti. 32 iş aracı soktu oraya ve yetiş-
tirdi. Motor sporları adına tesisler yapıldı. Daha bir
kısmı yapıldı ve iki Türkiye şampiyonası yapıldı ve
NTV Spor’dan canlı yayınlandı ve milyonlar verseniz
o reklamı yapamazsınız. Gerçekten çok güzel bir

reklam oldu. biz bir şeyi
yaparken bir kere yaptık
oldu anlamında değil,
belediye başkanımızda o
konu da çok hassas
daha güzel nasıl kullanı-
labilir mantığından hare-
ket ediyoruz. Motor
Sporları Federasyonu
bize yılda 20 tane orga-
nizasyon yapma vaadini
verdi. İl dışı 2018’de de
Avrupa şampiyonasını da
buraya almayı düşünü-

yorlar. Sukay tesisimiz daha güzel çalıştırmak adına
açamadık demiştim, genel müdürlük ile görüştük biz
oranın daha profesyonel işletilmesini istiyoruz. Ben
burada su kayağı tesislerini kendim de çalıştırabili-
rim. Sadece Afyon’a ve sporcularımıza hizmet ede-
cek şekilde düşünürsek orası çok atıl kalır. Orada bu
işi bilen profesyonel kulüpler tarafından işletilsin.
Yılda en az 4-5 tane uluslararası organizasyon yapıl-
sın, hem benim sporcularım yetiştirilsin, hem de
Afyon’dakilere bir rekreasyon alanı oluşturulsun.
Hem de aynı zamanda otel müşterilerine en büyük
sıkıntımız bu otelcilere de aynı şeyi söyledim.
Konaklama süremiz 2,1 gün. Bunu artırmanın bir
tanesi rekreatif alanların artırılması dedik. Bunu
kayaktır, su kayağıdır, sosyal alandır, masal parkı
açıldı onlar bile otelde kalacak insanları Afyon’da
daha fazla tutmak için bir sebep. Biz bunu artırma-
nın yolundayız. Motor sporları alanları sadece
motorla da kalmayacak biz oraları bisikletçilere de
kullandıracağız oraları aynı zaman kros alanları ola-
rak da kullanacağız. Su kayağını zaten yılda 4 ay
kullanabilirsiniz. Bir de masrafı çok ağır. Bir havuza
nasıl kimyasal kullanıyorsanız sukay tesise de o kim-
yasalları kullanmak zorundasınız. Aylık gideri 50 bin
liraya yakın. Havuzumuzu 4-5 gün açacaktık, bazı
aksaklıklar oldu. Daha önce yaşadığımız sıkıntılar
gibi kendimiz çözmeye çalıştık, çözdükte fakat
havuzda yaşanan birkaç pürüz yakaladık.
Menbranlarıyla alakalı, biz de yaparız bunu ama
yapmayacağız, onların vaatleri var onlar gelecekler
ve yapacaklar. Birde havuz sıkıntısı ilimizde en
yaşanmayan illerden bir tanesi, çünkü otellerimizde
çok fazla havuz var. Şimdilik bununla birlikte bir
sıkıntı çekmiyoruz. Ama önümüzdeki günlerde onu
da aşmakla birlikte biz o havuzu tabi ki termal anla-
mında açmayacağız. Biz orada sporcu yetiştireceğiz,

biz orada yüzme öğreteceğiz, biz orada kulüplerimi-
ze hizmet edeceğiz. Afyon’un gençlerine hizmet
edeceğiz, sporcularımız gelecekler ve yerine göre
havuzlarımızı çok güzel bir şekilde kullanacaklar” ifa-
desine yer verdi. 

“İGM’DEN 3 MİLYON 
113 BİN LİRALIK DESTEK”

İGM’den 2017 yılı için Afyonkarahisar sporuna 3
milyon 113 bin liralık destek verildiğinin altını çizen
Tortop, “Geçen yıl bu kadar olmamıştı ama bu sene
İl Genel Meclisi kararı neticesinde 3 milyon 113 bin
liralık bir destek sağlandı bize. Bunların bazıları ilçe-
lerimizde mesela Bolvadin, Çobanlar, Hocalar,
Dazkırı, Sandıklı ve Şuhut’a kapalı spor salonlarının
tamamı veya statların tamirat işleri için bir miktar
para, İscehisar’ın Spor Salonu için 1 buçuk milyon
lira ki çok büyük para sağolsun Başkanımız bu
konuda bizi onure etti. Çünkü futbol sahalarımızdan
çok çim alanımız var elle sulama yapıyoruz maale-
sef. Hemen bununla ilgili bir proje hazırlattık.
Otomatik sulama sistemi yapılacak. Yeşil alanımız
eksik, yeşil alanımızı çoğalmamız gerekiyor. Rica
ettik okul sporlarında lütfen okullarımıza destek ola-
lım dedik, her ilçeye 2 bin 3 bin destek olmuşlar.
50-60 bin liralık bir malzeme alımı yaparak onlara
dağıtacağız. Tribün ihtiyacımız vardı. Büyük organi-
zasyonlar için federasyon bizden seyirci yeri istiyor.
Bize bin kişilik tribün yaptırın ben buraya Türkiye
şampiyonalarını vereyim diyor. Tartan pist var, saha
çok güzel ama tribünümüz yok. Onunla ilgili
İGM’den 300 bin liralık bir destek çıktı. Bu paralar
yeter mi yetmez. Ne yaptık belediye başkanımız
sağolsun Atatürk Stadyumu’nda bulunan maraton
tribününün çatılarını buraya iki sahamıza tribün
yapılacak. Altına da soyunma odası düşünüyoruz. 14
futbol sahasına 2 tane 4’lü soyunma odaları var.
Isınmaları sağlanacak ve AFJET’le bunu yapacağız.
Geçen yıl tek tek federasyonları biz arıyorduk.
Lütfen buraya organizasyon verin diye. Buraya verin
bakın şunları şunları sağlayacağız diyerek. Biz özel-
likle girdik bu işin içine şimdi kendileri arıyorlar”
diye konuştu. 

“45 FEDERASYON FAALİYETİ
BURADA GERÇEKLEŞİYOR”

Türkiye’de bulanan 60 federasyonun 45’inin faa-
liyetlerine Afyonkarahisar’da yer verildiğini belirten
Tortop, “Geçen hafta Güreş Genel Sekreteri Adem
Bey, hocam güreşe önem veren yerlerden biri
Ordu’dur bir tanesi de burası dedi. İl müdürlerimiz
bile müsabaka izlemeye gelmezler dedi. Buradaki
ödül töreninde bir tek Valimiz gelemedi, programı
vardı Vali Yardımcısını gönderdi, Belediye
Başkanımız, İGM Başkanımıza kadar hepsi vardı.
Sağolsunlar yöneticilerimiz geliyorlar, seviyorlar
sporu. Önümüzdeki günlerde müdürlerimizi federas-
yonlara göndereceğiz. Her seferinden 5-6 federas-
yonla görüşecekler. Bütün branşlarda 60 federasyon
var 45 federasyonun faaliyeti burada gerçekleşiyor.
Spor müsabakası, Bocce’den Dart’a kadar birçok
spor organizasyonunda yer alıyoruz. İlçelerimizin 10
tanesine ilçe müdürleri atandı. 4-5 tane kadrolu
müdürümüz vardı, şimdi 10 civarı oldu. Önümüzdeki
günlerde 7’sine de atamalar olacak. Niye bizim için
önemli bu, vekaleten baktığı zaman insanlar sahip-
lenmiyor. 4-5 ilçemiz olsa her gün giderim birine.
Ama ilçemiz çok, 17 ilçe olunca hangi birine gidebili-
riz. Güveneceğimiz asaleten müdürlerimiz atansın ki
biz ilçelerde de aynı hizmet verebilelim” dedi.
>> Ali Fuat GÜÇLÜER’in Haberi 

Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinde yapılan spor faaliyetleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Dr. Yunus Tortop Afyonkarahisar’ın spordaki gelişimini anlattı. 1 yıl 4 aylık görev sürecini değerlendiren
Tortop “Afyonkarahisar sporda giderek büyüyor ve gelişiyor. Spor turizminde, tesisleşmede ve gençlik merkezlerinde önemli çalışmalara imza atıyoruz” dedi. Tortop yeni tesislerin hizmete girmesiyle bu gelişimin artarak süreceğini kaydetti


