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Son zamanlarda sanayileşme ve endüstriyel gelişmeye paralel olarak nüfusun artması 
sonucunda ilimizde hava kirliliğinin artması sonucunda insan ve diğer tüm canlıların sağlığını 
tehdit edecek durumlarla karşı karşıya kalmamak için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla 
Vali İrfan Balkanlıoğlu’nun başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 
 
Vali Balkanlıoğlu, söz konusu olumsuz koşulların ortadan kaldırılması, hava ve çevre 
kirliliğinin sağlığımızı tehdit eden boyutlara ulaşmaması için başlattığı çalışmalar 
çerçevesinde AKSA Doğal Gaz Genel Müdürü Nuri Baş ve Afyonkarahisar Bölge Müdürü 
Murat Ceran ile makamında bir görüşme yaptı. 
 
Görüşme sırasında Afyonkarahisar’ın daha yaşanabilir bir il olması için gereken her türlü 
çalışmanın yapılması gerektiğini ifade eden Vali Balkanlıoğlu; “Malum Afyonkarahisar’ımız 
doğal gaza kavuşan iller arasında yerini aldı. Yani yedi senedir Afyonkarahisar’da doğal gaz 
var. Tabi zaman içerisinde mahallelere yatırımlar gitmek suretiyle Afyonkarahisar’lı 
hemşerilerimiz doğal gaza kavuşacaklar. Ama şu ana kadar 45 bin konut doğal gaz 
alabilecek durumdadır. Şimdi bütün bunlara rağmen, vatandaşların derdini dinlemeye 
gittiğimiz de kendilerine hala doğal gaz gelmediğinden yakınıyorlar, ama daha sonra bin bir 
masrafla bu yerlere doğal gaz götürüldüğü halde birçok kişi hatta doğal gaz için önümüzü 
kesenler bile abone olmuyorlar. Tabi buda Afyonkarahisar’ın hava kirliliğinin en çok olan on il 
arasına girmesine neden oluyor. Kalitesiz kömür ve kömür yakma hataları ilimizin havasını 
kirletiyor. Tabi bunlara sıkı önlemler alacağız. Önümüzdeki dönemlerde de sıkı bir 
denetleme ve ceza sistemi getireceğiz. Valilik, Belediye Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğünün de içinde bulunduğu çalışmalar yapılacak. Bil hassa doğal gaz alma imkanı 
olup ta doğal gaz almayan konutlarda denetimimizi artıracağız. Bunu yaparken de 
vatandaşın imkanı yoksa ve çokta mağdur durumda iseler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma 
Vakfımızdan yardım alabilirler. Ayrıca birde bizim bu çalışmalarımıza destek olması 
açısından AKSA Doğal Gaz şirketine rica ettik, onlarda yılsonuna kadar doğal gaza abone 
olacaklar için abone bağlantı bedelini 10 taksite bölecekler. Kendilerine çok teşekkür ediyor, 



başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.” dedi. 
 
Bilgi alışverişi sonrasında konuşan AKSA Doğal Gaz Genel Müdürü Nuri Baş; 
“Afyonkarahisar’ın hava kirliliğinde ilk on il arasına girmesi bizleri çok üzdü. Tabi 
Afyonkarahisar’da 45 bin konutun abone olabilmesi için alt zemin hazır durumdadır. Fakat 
Afyonkarahisar’da doğal gaz kullanan konut sayısı istenen durumda değil. Bizlerde 
Afyonkarahisar Valiliğimizin ve Belediye Başkanlığımızın aldığı kararlar çerçevesinde destek 
olabilmek adına abone bağlantı bedeli ücretimizi ödeme kolaylığı bakımından yılsonuna 
kadar 10 taksite bölebilme kolaylığı sağlayacağız. Sayın Valimize duyarlılığından ve bizlere 
bu konuda yapılan çalışmalarda destek olabilme imkanını sağlamasından dolayı teşekkür 
ediyorum.” dedi. 

 

 


