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Bu fizibilite raporu T.C. Zafer Kalkınma Ajansının desteklediği “Frigya Kültür 

Merkezi ve Millet Kıraathanesi" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek 

sorumluluk destek yararlanıcısı İhsaniye Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ne 

ait olup, hiçbir suretle T.C. Zafer Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmaz. 
 

 

 

 

 

 



FRİGYA KÜLTÜR MERKEZİ VE MİLLET KIRAATHANESİ    

3 

 

 

 

İÇİNDEKİLER 
 
 

1.PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI ............................................................................................................ 6 

1.1.Projenin Adı ........................................................................................................................................................... 6 

1.2.Proje Hakkında....................................................................................................................................................... 6 

2. PROJENİN ARKA PLANI ......................................................................................................................... 7 

2.1. Sosyo-Ekonomik Durum (genel, sektörel ve/veya bölgesel) .............................................................................. 7 

2.2. Sektörel ve/veya Bölgesel Politikalar ve Programlar .......................................................................................... 8 

2.3. Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat (Teşvik ve YİD mevzuatı gibi) ..................................................................... 9 

2.4. Proje Fikrinin Kaynağı ve Uygunluğu ................................................................................................................... 9 

2.5. Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına (politika, plan ve programlar) Uygunluğu ........... 14 

2.6. Projenin Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projelerle İlişkisi ...................................................................... 16 

2.7. Projenin Diğer Kurum Projeleri ile İlişkisi .......................................................................................................... 16 

2.7.1. Proje ile Eşzamanlı Götürülmesi Gereken Diğer Kurum Projeleri ............................................................ 17 

2.7.2. Projede Başka Kurum Projesi ile Fiziki Çakışma Oluşmamasına Yönelik Tedbirler ................................. 17 

2.8. Projenin İdarenin Stratejik Planı ve Performans Programına Uygunluğu........................................................ 17 

2.9. Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı ................................................................................................................................. 19 

2.10. Projeyle İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt, Araştırma ve Diğer Çalışmalar ........................................................... 23 

3.PROJENİN GEREKÇESİ .......................................................................................................................... 25 

3.1.Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Talep Analizi .......................................................................................................... 26 

3.2.Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Gelecekteki Talebin Tahmini ................................................................................ 26 

4. PROJE YERİ/UYGULAMA ALANI ...................................................................................................... 28 

4.1. Fiziksel ve coğrafi özellikler ................................................................................................................................ 28 

4.1.1. Coğrafi yerleşim.......................................................................................................................................... 28 

4.1.2. İklim (yağış oranı, nem, sıcaklık, rüzgâr vb.) ............................................................................................. 30 

4.1.3.Toprak ve arazi yapısı ile ilgili bilgiler ......................................................................................................... 30 

4.1.4.Bitki Örtüsü .................................................................................................................................................. 31 

4.1.5.Su Kaynakları ............................................................................................................................................... 31 

4.2. Ekonomik ve Fiziksel Altyapı (hammadde kaynaklarına erişilebilirlik, ulaşım ve haberleşme sistemi, su-
elektrik-doğal gaz şebekeleri, arazi kullanımı, yan sanayi, dağıtım ve pazarlama olanakları vb.) ......................... 32 

4.3. Kurumsal Yapılar ................................................................................................................................................. 32 

4.4. Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti (kamulaştırma bedeli) ................................................................... 33 

5. TEKNİK ANALİZ VE TASARIM .............................................................................................................. 33 

5.1. Kapasite Analizi ve Seçimi .................................................................................................................................. 33 

5.2. Alternatif Teknolojilerin Analizi ve Teknoloji Seçimi ......................................................................................... 38 

5.3. Seçilen Teknolojinin Çevresel Etkileri, Koruma Önlemleri ve Maliyeti ............................................................ 38 

5.4.Teknik Tasarım (süreç tasarımı, makine-donanım, inşaat işleri, arazi düzenleme, yerleşim düzeni, iller 
bazında dağılım vb.) ................................................................................................................................................... 39 



FRİGYA KÜLTÜR MERKEZİ VE MİLLET KIRAATHANESİ    

4 

 

5.5.Yatırım Maliyetleri (inşaat, makine-donanım, il bazında dağılımı vb.) ............................................................. 39 

 

6.PROJE GİRDİLERİ ................................................................................................................................. 39 

6.1.Girdi İhtiyacı (ham ve yardımcı maddeler) ......................................................................................................... 39 

6.2. Girdi Fiyatları ve Harcama Tahmini ................................................................................................................... 40 

7.ORGANİZASYON YAPISI, YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI ................................................................. 46 

7.1.Kuruluşun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi ...................................................................................................... 46 

7.2.Organizasyon ve Yönetim Giderleri (genel giderler vb.) ................................................................................... 46 

7.3.İnsan gücü İhtiyacı ve Tahmini Giderler ............................................................................................................. 46 

8.PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA PROGRAMI ..................................................................................... 47 

8.1.Proje Yürütücüsü Kuruluşlar ve Teknik Kapasiteleri .......................................................................................... 47 

8.2.Proje Organizasyonu ve Yönetim (karar alma süreci, yapım yöntemi vb.) ....................................................... 47 

8.3.Proje Uygulama Programı (Termin Planı) ........................................................................................................... 47 

9.İŞLETME DÖNEMİ GELİR VE GİDERLERİ ............................................................................................... 48 

9.1.Üretimin ve/veya Hizmetin Fiyatlandırılması ..................................................................................................... 48 

9.2.İşletme Gelir ve Giderlerinin Tahmin Edilmesi .................................................................................................. 48 

10.TOPLAM YATIRIM TUTARI VE YILLARA DAĞILIMI .............................................................................. 49 

10.1.Toplam Yatırım Tutarı (iç ve dış para olarak) ................................................................................................... 49 

10.2.Arazi Bedeli (kamulaştırma giderleri) ............................................................................................................... 49 

10.3.Sabit Sermaye Yatırımı ...................................................................................................................................... 49 

10.3.1.Lisans, Patent, Know-How vb. Giderleri ................................................................................................... 49 

10.3.2.Arazi Düzenleme ve Geliştirme Giderleri (peyzaj vb.) ............................................................................. 49 

10.3.3.Hazırlık Yapıları (şantiye vb.) ..................................................................................................................... 49 

10.3.4.İnşaat Giderleri  (toprak işleri, altyapı, üstyapı, sanat yapıları vb.)......................................................... 50 

10.3.5.Çevre Koruma Giderleri ............................................................................................................................ 50 

10.3.6.Yatırımın Yıllara Dağılımı ........................................................................................................................... 50 

11.PROJENİN FİNANSMANI .................................................................................................................... 50 

12.PROJE ANALİZİ................................................................................................................................... 50 

12.1.Sosyal Analiz ...................................................................................................................................................... 50 

12.1.1.Sosyal Fayda-Maliyet Analizi .................................................................................................................... 50 

12.2.Bölgesel Analiz ................................................................................................................................................... 52 

12.3.Duyarlılık Analizi ................................................................................................................................................ 54 

12.4.Risk Analizi ......................................................................................................................................................... 55 

KAYNAKÇA .............................................................................................................................................. 56 

 
 
 
 
 
 
 



FRİGYA KÜLTÜR MERKEZİ VE MİLLET KIRAATHANESİ    

5 

 

 
 

 

 

 

GİRİŞ  
 

Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesinde kültürel, yasayan, ekolojik aynı zamanda dünya 

standartlarında yerli ve yabancı turistlerinde kullanabileceği kamusal bir alan oluşturmak. 

İhsaniye ilçesi 92 ada 1 parselde atıl vaziyette bulunan eski cezaevini restore ederek; eğitsel, 

sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı bir merkez haline dönüştürülmesi amaçlanmıştır. 

Fizibilite hazırlanırken İhsaniye ilçesinde bulunan İhsaniye Kaymakamlığı, İhsaniye 

Belediyesi, İhsaniye İlçe Halk Kütüphanesi, İhsaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Nüfus 

Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan veriler analiz edilerek, veri analizi ve 

fotogrametri araştırma yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. 

 

Sayısal (dijital) veya analog (foto grafik) görüntüler üzerindeki bilgilerin, mimari 

nesnelerin ölçekli görsel belgelerinin elde edilmesinde kullanılmak üzere değerlendirilmesi 

tekniklerinin bütününe mimari fotogrametri denilmektedir. Tarihi uygulamalarda genellikle 

ayrıntılı cephe çizimleri ile belgeleme sonuçları sunulurken, çağdaş olanaklar, koruma uzmanı 

mimarın gereksinim duyduğu çözümleyici görselleştirmelerin sunumuna da olanak vermiştir. 

Artık fotogrametri ile belgelenen tarihi binalar; bilgisayar ortamında hazırlanan üç boyutlu 

modelleri, çeşitli perspektifleri ve tematik bilgilerin döküldüğü ayrıntılı haritaları ile 

incelenebilmektedirler. Etkileşimsel çoklu ortamda gerçekleştirilen sunumlar da 

yapılabilmektedir. 

 

Kültürel mirasın belgelenmesi ve izlenmesi sürecinde kullanılan yöntemlerin 

geliştirilmesi gerek mimari koruma uygulamaları gerekse sanat tarihi, mimarlık tarihi, 

arkeoloji ve mimarlık araştırmaları açısından önemlidir. Mimari fotogrametri bir 

belgeleme ve araştırma yöntemidir. Mimari koruma projelerinin vazgeçilmez parçası olan 

mevcut durumla ilgili çizimler (röleve çizimleri) bu yöntemle hassas ve güvenilir bir 

şekilde, kısa zamanda elde edilmiştir. Bu yöntem, ayrıca analitik belgeleme (yapım 

özellikleri, bozulmalar, değişimler, vb.) için de kullanılmıştır. 

 

Fizibilite çalışması hazırlanırken yukarıda tanımı yapılan fotogrametrik çalışmalar 

üç boyutlu lazer tarayıcı kullanılarak yapılmış olup, Frigya Kültür Merkezi ve Millet 

Kıraathanesi Fizibilitesi, Röleve proje çizimleri ve yaklaşık maliyet cetvellerini 

hazırlanmasında etkin veri ve kaynak toplanmasında kolaylık sağlanmıştır. 

 

Fizibilite çalışmasının içeriğinde çeşitli kurumlardan alınan veriler, üç boyutlu ve 

vektörel çizimler, yaklaşık maliyet cetvelleri ve işletme maliyetleri hesaplamalarına yer 

verilmiştir. Ayrıca idarenin projeyi uygulamasına yönelik mevcut durumu belirten veriler 

ve projenin uygulanmasına yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur. 
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1.PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI  

1.1.Projenin Adı 

Afyonkarahisar İli İhsaniye İlçesi Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi 

Fizibilitesi  

 

1.2.Proje Hakkında 
 

“Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi” fizibilitesi, TR33 Bölgesi 2014-2023 

Bölge Planı Turizm ana başlığı altında öncelik 3.2 'de yer alan "Turizm faaliyetleri 

çeşitlendirilecek ve artırılacaktır." maddesine dayandırılmaktadır. Ayrıca program 

rehberinde belirtilen "Bölgedeki yüksek katma değerli alternatif turizm sektörlerinin 

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması" hedefi fizibilitenin temel gerekçesini oluşturmaktadır. 

 

Bu bağlamda yapılması düşünülen proje mimari çalışmalarındaki fizibilite sonuçları 

ile İhsaniye ilçesinde Frigya Bölgesi ve Termal oteller turizm öğeleridir. Ancak turizm bir 

bütündür ve destekleyici ögelerinde oluşturulması ihtiyacı bulunmaktadır. Yapılan çalışma 

sonrasında tespit edilen eksiklik kapsamlı bir kültür merkezi yapımıdır. Kültür merkezi 

içeriğinde bulunması gereken aktiviteler konferanslar, el sanatları, müzik, resim, tarihi 

eserlerin sunumu hediyelik eşya satış ofisleri ve çok amaçlı kullanılabilecek salonun 

yapılmasıdır. 2023 Bölge planında belirtilen “Turizm” öncelik alanına yönelik bölgedeki 

turizm aktiviteleri çeşitlendirilmiş olacak ve İhsaniye ilçesinin turizm alanında ön plana 

çıkartılmak istenen ögeleri sergilenmiş olacaktır. Ayrıca Frigya Kültür Merkezi ve Millet 

Kıraathanesi'nde farklı sanat dallarının yanı sıra hizmet sektöründe yeni istihdam olanakları 

ile ilçe turizmine yüksek katma değer katılmış olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1 - Proje Yeri Türkiye Haritasındaki Konumu 

 

Kent kimliğinin önemli bir parçası olması hedefiyle yapımı öngörülen ve hem bu 

anlamda hem de içerisinde yer alacak fonksiyonlar itibariyle kentsel mekânda düzenlenecek 

bir açık yeşil alan niteliğinin ötesinde anlam taşıyan Millet Kıraathanesi yer seçimine ilişkin 

kriterler değerlendirildiğinde; 
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2. PROJENİN ARKA PLANI 
 

2.1. Sosyo-Ekonomik Durum (genel, sektörel ve/veya bölgesel) 
 

İlçe nüfusu 28.603 olup okuma yazma oranı %96 dır. İlçe Merkezinin Nüfusu 

3.994’tür.  Nüfusun %13,96’sı İlçe Merkezinde, %86,04’ü Kasabalarda ve Köylerde 

Yaşamaktadır.  İlçede 24 ilkokul 17 ortaokul ve 7 lise olup 4581 öğrenci ve 347 öğretmen 

mevcuttur.
1
  

 

 

 

 

 

 
Resim 2- İhsaniye Haritası 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 İhsaniye Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü 2018 Nüfus verileri 
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Resim 3- İhsaniye Köyleri 

 

2.2. Sektörel ve/veya Bölgesel Politikalar ve Programlar 
 

Cumhurbaşkanlığı’nın açıkladığı 2023 hedefi olan Çağdaş Kütüphanecilik ve bilgi 

erişimi kapsamında modernleşme ve alt yapı çalışmalarının yeniden düzenlenmesi, kamu 

binalarının elektronik ortama entegrasyonu açısından da oldukça önemlidir. Bu bağlamda 

millet kıraathanelerinin birbirleri ile entegrasyonu sağlanmalıdır. 

 

2023 Kalkınma Planı hedeflerinde; 

 

1. Dünya akademik başarı sıralamasının 2023 itibarıyla Türkiye'den en az 2 üniversitenin ilk 

100'e ve en az 5 üniversitenin de ilk 500'e girmesi sağlanması, 

2. AR-GE harcamalarını GSYH’ye oranının artırılması 

3. Turizm gelirlerinin 65 milyar dolara çıkarılması, 

4. Turist sayısının 75 milyona yükseltilmesi, 

5. Erken çocukluk eğitiminin 5 yaşa indirilmesi hedeflenmektedir.  

 

Yukarıda 5 ana başlıkta belirtilen konulara dolaylı olarak Projenin uygulaması 

sonrasında “Sektörel, Bölgesel Kalkınma Amaçlarına ve Kalkınma Programı’na” hizmet 

etmesi beklenmektedir. 

 

İhsaniye’de yapılması öngörülen Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi’nin 

fizibilitesinin hazırlanmasıyla mevcutta yetersiz kalan İhsaniye Halk Kütüphanesi’nin 

kapasitesinin yetersizliği ve günümüz ihtiyaçlarını karşılamadığı görülmüştür. Bu nedenle 

projenin fizibilite başvurusunda da belirtildiği üzere İhsaniye ilçe merkezinde metruk 

durumda olan Eski Cezaevi’nin bulunduğu alan restore edilerek pozitif sanatlar ve ilimlerin 

icra edileceği modern bir alan oluşturulması ihtiyacı doğmuştur. Bu anlamda Kurulacak olan 

kütüphane içerisinde; 

 

Kablosuz İnternet Hizmeti: Kullanıcılar kimlik bilgilerini girerek İhsaniye Wi-Fi ağına 

bağlanıp sınırsız internet hakkından fayda sağlaması, 

Yayın Tarama Hizmeti: Kullanıcılar istedikleri kitabın telif hakkı kadar kısmını 

“Kiosk Book Eye” cihazından taratıp USB belleğe kaydedebilmesi, 
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İkram Hizmeti: Öğrencilerin ortaokul liselere giriş ve üniversiteye hazırlık sınavlarına 

hazırlandığı dönemlerde idare tarafından ikram edilen çay ve kek ikramlarıyla sınavlarına 

hazırlanmaları beklenmektedir. 

Sergi ve Fuaye Alanı: İlçe merkezinde bulunmayan ve ihtiyaç duyulan yerel ve turistik 

amaçlı kullanılabilecek sergi ve fuaye alanlarının olduğu bir mekân oluşturulacaktır. 

Millet kıraathanesinde ve belirtilen diğer aktivite alanlarında da halk ve gelen turistler 

boş zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri ve yerli halkın da turizme yönelik 

çalışmalarını geliştirilerek yeni istihdam alanları bulmaları ve bu alanlarda çalışma fırsatı 

bulmaları projenin diğer etki alanlarıdır. 

 

2.3. Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat (Teşvik ve YİD mevzuatı gibi)  
 

4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 

10. Maddesine göre “Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi” fizibilite çalışması 

hazırlanmıştır. İlgili madde, kütüphanelerle ilgili gerekli yasal düzenlemeleri 

düzenlemektedir. Buna göre; “Kütüphane”, yurttaşların yaşam boyu öğrenme, bağımsız karar 

verebilme, bilgi, eğitim ve kültürlerini geliştirme, dinlenme ve özgür zamanlarını 

değerlendirme, bireysel ve toplumsal gelişim için gereksinim duyulan bilgiyi hiçbir ayırım 

gözetmeden ve bedelsiz sağlayan birer kültür ve yaygın eğitim kurumu olan Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’na bağlı il, ilçe, şube halk, çocuk ve edebiyat müze kütüphanelerinden 

bahsetmektedir. 

 

İhsaniye’de yapılması düşünülen İlçe Halk Kütüphanesi’nin yerini alacak Frigya 

Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi olarak, İhsaniye ilçe merkezinde hizmet vermesi 

düşünülmektedir.  

 

Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi fizibilitesi ile oluşturulacak millet 

kıraathanesi, kütüphanelerle ilgili yukarıda sayılan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 

mevzuatına göre hizmet verecektir. 

 

2.4. Proje Fikrinin Kaynağı ve Uygunluğu 
 

Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi fizibilitesinin uygulanması, mevcutta 

yer alan İhsaniye İlçe Halk Kütüphane’nin nüfus ve okul oranlarına bakıldığında Resmî 

Gazete’nin 11.01.2012 tarih ve 28170 sayılı içeriğinde yayınlanan Halk Kütüphaneleri 

yönetmeliğinin 11. Maddesinin b bendi gereği ilçe halk kütüphanelerinin en az 500 m2 olması 

gerekmektedir. 
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Resim 4 - Mevcut İlçe Halk Kütüphanesi (Dış Görünüm) 

Hali hazırda kullanılan binanın kapasite, mekân yetersizliği ve salonlarının ihtiyacı 

karşılamadığı (Bkz. Resim-4, Resim-5, Resim-6, Resim-7) İhsaniye Kaymakamlığı ile 

İhsaniye Belediye başkanlığı tarafından tespit edilmiştir. Bu nedenle mevcut kütüphanenin 

kapasite ve iç mekânlarının yetersizliğinden Zafer Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği 

Programına “Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi” fizibilitesi hazırlanması ve 

hazırlanan fizibilite raporu ve proje mimari çizimlerine göre İhsaniye Eski Cezaevi’nin restore 

edilerek yerel halk, öğrenciler ve bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin 

kullanımına yönelik modern bir bina yapımı (Bkz.Resim-8) ihtiyacı ortaya çıkmıştır.  

 

Resim 5 - Mevcut İlçe Halk Kütüphanesi (İç Görünüm) 
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Resim 6 - Mevcut İlçe Halk Kütüphanesi (İç Görünüm) 

            
 

Resim 7 - Mevcut İlçe Halk Kütüphanesi (İç Görünüm) 

 

Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi, 600 metrekare kapalı alan, 1800 

metrekare açık alan olmak üzere toplam 2400 metrekare yaşam alanına sahip olacak olup, 

haftanın altı günü hizmet verecek şekilde sabah 8.30-17.30 çalışacak şekilde tasarlanmıştır. 

Ayrıca bahçesinde yapılması planlanan hediyelik eşya ve el sanatlarına yönelik dükkânlar ise 

serbest zamanlı olarak hizmet verecektir. Kıraathane’nin 24 saat internet hizmeti vermesi 

planlanmıştır. 

Mevcut yapının el verdiği ölçüde 2 kattan oluşan yapı giriş katında danışma ve kafe 

hizmeti veren ve çoğunlukla insanların etkinlik ve bilgi alışverişi yaparak sosyalleşecekleri 

ortak alan bulunmaktadır. Bu alandan, kütüphane ve çalışma odalarına giriş sağlanmaktadır. 2 

adet çalışma odası, 1 adet kütüphane ve 2 adet avlu bulunmaktadır. Binanın 2. katında idari 

kısım ve arşiv olarak değerlendirilmiştir.  
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Resim 8- Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi (Genel Görünüm Görsel) 

 

Resim 9 - Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi  (Giriş Görsel) 
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Resim 10- Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi (Proje Planı) 

Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi içinde İhtisas çalışma alanı 

oluşturulacaktır. Bu alanında Frigya Uygarlığına ait kültürel kitaplar ve akademik 

çalışmalarına yer verilecektir. Yerel halk ve turistlere yönelik Frigya Uygarlığına yönelik 

farkındalık yaratılmış olacaktır. Frigya Vadilerinin bölge dışında ve içinde halka açık yerlerde 

görüntülenebilen eser ve çalışmalar, tek bir çatı altında toplanmış ve örnekleri sergilenebilir 

hale gelecektir. Böylelikle Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi, Frigya Vadilerinin 

Tanıtımına yönelik çalışmalara da İhtisas kütüphanesi gibi ayrıca hizmet vermesi 

beklenmektedir. 

Bu kapsamda İhtisas kütüphaneleri, bir örgüt, hükümet birimi, meclis, araştırma 

kurumları (üniversiteler, enstitüler vb.), eğitim toplulukları, mesleki dernekler, müzeler veya 

işletmelerce yönetilen kütüphaneler olduğu bilinmektedir.  

İhtisas kütüphaneleri; Hükümet, Topluluklar ve kuruluşlar, Endüstriyel ve ticari 

örgütler, Akademik kuruluşlar şeklinde sınıflandırılabilir.  

İhtisas kütüphanelerinin temel amacı, içinde bulundukları kurum/kuruluşa hizmet 

etmektir.  

Kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda istenen bilgileri sağlamakla yükümlüdür. 

İhtisas kütüphanelerinde, mahiyetinde bulunduğu kurum mensuplarına, ilgili ihtisas 

alanlarından akademisyenlere, bilim adamlarına, araştırmacılara ve öğrencilere hizmet 

verilmektedir. 
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Özetle; Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamış olduğu Cumhuriyetin 100. Yılı 

münasebetiyle “2023 yılı hedefleri doğrultusunda çağdaş mekânlar ile bilgiye erişimin 

kolaylaştıran, eğitim, kültür ve sanatın bir arada buluşmasını” hedefleyen anlayışını da 

birleştirerek Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi fizibilitesi ile kamu kaynaklarının 

doğru ve etkili kullanılması hedeflenmiştir. 

 

2.5. Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına (politika, plan ve 

programlar) Uygunluğu 
 

 

 

 
 

 

Resim 11- Türkiye Bölgesel Kalkınma Haritası 

Cumhurbaşkanlığı’nın açıkladığı 2023 hedefi olan Çağdaş Kütüphanecilik ve bilgi 

erişimi kapsamında modernleşme ve alt yapı çalışmalarının yeniden düzenlenmesi, kamu 

binalarının elektronik ortama entegrasyonu açısından da oldukça önemlidir. Bu bağlamda 

millet kıraathanelerinin birbirleri ile entegrasyonu sağlanmalıdır. 

 

2023 Kalkınma Planı hedeflerinde; 

 

1. Dünya akademik başarı sıralamasının 2023 itibarıyla Türkiye'den en az 2 üniversitenin ilk 

100'e ve en az 5 üniversitenin de ilk 500'e girmesi sağlanması, 

2. AR-GE harcamalarını GSYH’ye oranının artırılması 

3. Turizm gelirlerinin 65 milyar dolara çıkarılması, 

4. Turist sayısının 75 milyona yükseltilmesi, 

5. Erken çocukluk eğitiminin 5 yaşa indirilmesi hedeflenmektedir.  

 

Yukarıda 5 ana başlıkta belirtilen konulara dolaylı olarak Projenin uygulaması 

sonrasında “Sektörel, Bölgesel Kalkınma Amaçlarına ve Kalkınma Programı’na” hizmet 

etmesi beklenmektedir. 

 Bu kapsamda eğitim çağındaki gençlerin bilgiye daha rahat ulaşması, çağdaş ve 

konforlu ortamların yaratılması, turistik değerlerin ön plana çıkarılıp tanıtılması ve yeni iş 
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sahalarının oluşturulması, gizli kalmış tescilli kültür varlıklarının korunması ve bu konudaki 

çalışmaların desteklenmesi yönüyle fizibilite çalışması planlanmıştır. 

 

Afyonkarahisar İhsaniye’de âtıl durumda bulunan İhsaniye Eski Cezaevi binası 

“Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi” olarak modern görünümüne kavuştuğunda 

bölge kültürünün ve İhsaniye’nin eğitim, kültür ve sanatının geliştiği ve sergilendiği önemli 

duraklarından biri olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 12- Türkiye Turizm Çeşitliliği ve Gelişimi Haritası 
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Resim 13 - Projenin uygulanacağı alanda Tarih ve Kültür Turizmi Gelişim Merkezleri 

 

 
 

2.6. Projenin Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projelerle İlişkisi 
 

Projenin geçmiş, yürüyen ve planlanan diğer projelerle herhangi bir ilişkisi 

bulunmamaktadır. 

 

2.7. Projenin Diğer Kurum Projeleri ile İlişkisi 
 

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde Gedik Ahmet Paşa İl Halk 

Kütüphanesinde oluşturulan Millet Kıraathanesi'nin açılışından sonra Proje ilçede yapılan ilk 

ilçe millet kıraathanesi olması dolayısı ile önem arz eder ve öncülük eder pozisyondadır. 

Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi, Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi gibi 

özellikle zaman içinde oluşacak İhtisas Kütüphanesi kapsamında yapılacak çalışmalarla 

Kongre Turizmi faaliyetlerinde farklı bir destinasyon noktası oluşması beklenmektedir. 
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Resim 14 - Projenin yapılacağı alanda Kongre Turizmi Gelişim Merkezleri  
 

 

2.7.1. Proje ile Eşzamanlı Götürülmesi Gereken Diğer Kurum Projeleri 
 

Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi projesi ile eş zamanlı götürülmesi 

gereken herhangi bir proje yer almamaktadır. 

 

Ancak Onbirinci Kalkınma Program’ına uygun olarak, uygulaması yapılacak Millet 

Kıraathanesi projesinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 1. Yüz Günlük Eylem Planı 

çerçevesince Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hedefleri arasında olan, “Frigya Vadilerinin 

Alternatif Destinasyon olarak Tanıtılması ve Geliştirilmesi” projesine ve ayrıca yine 

Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamış olduğu 2. Yüz Günlük Eylem Planı’nda Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın “ÇŞB-10 Köy ve mahallelerde sosyal dokuyu geliştirmek üzere konak, 

kıraathane, kütüphane gibi işlevlere sahip çok amaçlı Millet Konakları’nın yapılması 

kapsamında uygulama projelerinin hazırlanması ve ihale süreçlerinin başlatılması” maddesine 

uyarınca atıl durumdaki konak, bahçe vs. gibi yerlerde tamamlayıcı ve sürdürülebilir özelliğe 

sahip alanların kamusal alan olarak milletin hizmetine sunulması planlanmıştır.  

 

Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi projesinin hayata geçmesi sonrasında 

bölgede gerçekleşecek Tarih, Kültür Turizmi ve Kongre Turizmi’nin gelişimi konusunda da 

olumlu etkileri olması beklenmektedir. 

 

2.7.2. Projede Başka Kurum Projesi ile Fiziki Çakışma Oluşmamasına Yönelik 

Tedbirler 
 

Proje kapsamında yapılacak olan millet kıraathanesi ve Frigya İhtisas Kütüphanesi 

kurum denetiminde yapılacak olmasından ve diğer kurumlar tarafından (İhsaniye Belediyesi 

ve İhsaniye Kaymakamlığı) desteklendiğinden bir çakışma olması beklenmemektedir. 

 

2.8. Projenin İdarenin Stratejik Planı ve Performans Programına Uygunluğu 
 

2023 hedefleri ve Onbirinci Kalkınma Planı doğrultusunda, TR33 Bölgesinin vizyonu 

“ekolojik dengeyi gözeten, bilgi temelli ekonomisi ile katma değer yaratan, rekabet gücü ve 

yaşam kalitesi artan, dengeli büyüyen, gelişen ve öğrenen bölge” olarak belirlenmiştir. 

 

 

Bu vizyona ek olarak, senaryoyla hedeflenen dönüşümü gerçekleştirmek adına 4 ana 

amaç belirlenmiştir. Bunlar: 
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1. Daha rekabetçi bir ekonomik yapı yaratmak. 

2. Yaşam kalitesini arttırmak. 

3. Bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak.  

4. Dengeli mekânsal bir organizasyon oluşturmak. 

 

 

 

 
Resim 15- Temel Katılımcılık Yöntemi 

 

 

Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi fizibilitesi, yukarıdaki tüm vizyon ve 

hedeflere doğrudan veya dolaylı biçimde uymaktadır. Bilgi erişiminin kolaylaşması, çağdaş 

çalışma ortamı ve etkileşimin artacağı bir merkezin oluşması ile birlikte araştırmacıların 

Frigya Vadisine ilgilerinin artması ve Frigya Vadisi ile ilgili tüm bilgi, belge ve araştırmalara 

buradan kolaylıkla ulaşılması alternatif destinasyonun kendiliğinden ortaya çıkması doğal bir 

çıktı olacaktır. 

 

Çağdaş Kütüphanecilik ve bilgi erişimi kapsamında modernleşme ve alt yapıların 

yeniden düzenlenmesi elektronik ortama entegrasyonu ulusal ve uluslararası platformlar 

acısından da oldukça önemlidir. Bu bağlamda millet kütüphanelerinin birbirleri ile 

entegrasyonu sağlanmalıdır. Bu entegrasyon ile birlikte bilgi toplumunun hedefleri 

yükselecek, Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi fizibilitesinin uygulanmasıyla 

özellikle yerli ve yabancı araştırmacıların proje uygulandıktan sonra da katkı sağlaması 

beklenmektedir. 
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Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci 

Kalkınma Planı’nda, uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya 

koymuş, milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkemizin uluslararası 

konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak için temel yol haritası belirlenmiştir. 

Bu kapsam da “Endüstri 4.0” yaşamın her anlamında yeni boyut kazanmasına neden olacağı 

belirtilmiştir. Bu bağlam da Bilişim teknolojileri ile endüstri faaliyetlerini bir araya getiren 

Endüstri 4.0'ın ana bileşenlerinden ilki, Yeni Nesil Yazılım ve Donanım, yani bugünün klâsik 

donanımlarından farklı olarak düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı 

üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar ve bu donanımları 

çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin kaynak ve bellek kullanımı açısından tutumlu 

olması hedefidir. 

 

 İhsaniye Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin kuruluş tüzüğünde yer 

alan görev ve yetkiler kısmındaki stratejik hedef ve gerçekleştirebileceği hedefler 

doğrultusunda “İhsaniye Merkezinde ve Köylerinde Kırsal Kalkınmayı sağlamak üzere tarım 

ürünlerinin üretimi ve pazarlanması hariç olmak üzere eğitim, kültür, turizm, köylerin alt yapı 

ve üst yapı gibi ihtiyaç duyulan hizmetlerin yapımında köy kanunun verdiği yetki ile yapımı 

ön görülen hizmetlerin yerine getirilmesine yardımcı olur. Gerektiğinde bizzat yapar, 

yaptırır.” denilmektedir. İlgili tüzük maddesinde yer alan yeni veya âtıl durumda bulunan 

yerlerde yatırım kararları için birlik encümenin yetkisi ile bahsedilen konu başlıklarında 

yatırım yapılabileceği anlaşılmaktadır. Nitekim İhsaniye Kaymakamlığı Köylere Hizmet 

Götürme Birliği encümen kararı ile 2019 yılına kadar Afyonkarahisar İl Özel İdaresi iş birliği 

ile İhsaniye ilçe merkezi, kasabaları ve köylerinde bölgesel gelişmişlik farkını azaltmak ve 

yaşam kalitesini artırabilmek için projeler geliştirmiş ve uygulamıştır. Örneğin İhsaniye 

Döğer Kasabası içerisinde yer alan Emre Gölü Sosyal Tesisleri, Ayazini Köyü içerisinde 

Gordion Kafe, Bayramaliler Köyü civarında Frig Vadisi Tabiat Parkı (Milli Parklar Bölge 

Müdürlüğ İşbirliği ile), Beyköy- Karacaahmet ve Muratlar Köylerinde Çok Amaçlı Salonlar, 

İhsaniye Merkez’inde ise Eğitimde 3 Adım Projesi kapsamında yetenekli öğrencilerin 

yetiştirilmesi amacıyla tiyatro, edebiyat-yazarlık, bilim, müzik ve çeşitli branşlarda sportif 

kurslar açıp ihtiyaç duyulan malzemelerin tedariğini gerçekleştirmiştir.  

 

Özetle, İhsaniye Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tüzüğünde de yer 

alan stratejik hedefler doğrultusunda birçok alanda doğru ve etkili yatırımlar yapmış olup, 

bölge içi gelişmişlik farklarını ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik eylemleri yerel halka 

sunarak projeler geliştirmekte ve yürütmektedir. 

 

 

2.9. Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı 
 

 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin On Birinci Kalkınma Planında, uzun vadeli bir 

perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunun da belirtilen ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın da 

temel stratejisini oluşturan “Eğitim Yaklaşımlarının Değişmesi” başlığı 6 maddede ele 

alınmıştır.  

 

Bunlar; 

 

1. Fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini entegre bir biçimde 

öne çıkaran bir yaklaşımla gerçek hayattaki sorunların çözümüne yönelik analitik, 

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/endustri-4-0
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eleştirel, yaratıcı ve bilişimsel düşünme yetilerinin kazandırıldığı eğitim sistemleri 

önem kazanması. 

2. Grup halinde karşılıklı öğretme ve öğrenme, okul dışında bilgiyi farklı kaynaklardan 

edinme ve karşılaştırabilme becerilerinin kazandırıldığı, eğlenerek öğrenme 

yaklaşımının uygulandığı, karar alma özgüveninin artırıldığı öğrenme ortam ve 

teknikleri öne çıkması. 

3. Öğrenci ve öğretmenlerin talep ettikleri bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilecekleri, mobil 

teknoloji araçlarının kullanıldığı yenilikçi öğrenme tasarımları değer kazanması.  

4.  Teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlayacak şekilde işyeri ve deneysel ortamların 

taklit edildiği öğrenme ortamlarının oluşturulması, sürekli metinden okumak yerine 

sanal alan gezilerinin yapılması, izlemek yerine medya oluşturulması gibi öğrenme 

yaklaşımları ön plana çıkması.  

5. Üniversitelerin, üretilen bilginin değere dönüştürülmesi sürecinde aktif rol aldığı, 

sanayi ve kamuyla yakın iş birliği içerisinde olduğu girişimci üniversite modeline 

doğru bir geçiş yaşanması.  

6.  Teknolojinin hız kazanmasına bağlı olarak değişen ihtiyaçlar için becerilerin 

edinilmesine yönelik hayat boyu öğrenme yaklaşımı her alanda çeşitlenerek 

yaygınlaşması. 

 

Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi fizibilitesi, grup halinde karşılıklı 

öğretme ve öğrenme, okul dışında bilgiyi farklı kaynaklardan edinme ve karşılaştırabilme 

becerilerinin kazandırıldığı, eğlenerek öğrenme, üniversitelerde, üretilen bilginin değere 

dönüştürülmesi ve talep ettikleri bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilme imkânına 

ulaşabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. 

 

Alan içinde yapılan 2 adet çok amaçlı salon, farklı konularda çalıştayların ve 

sinevizyonların gösterilebileceği alanlar şeklinde tasarlanmıştır. 

 

 

 
 

Resim 16- Çok Amaçlı Salon Cephesi 
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Resim 17- Çok Amaçlı Salon Cephesi 

 

Öncelikle yaşam kalitesi artan, dengeli büyüyen, gelişen ve öğrenen insanların 

mekânsal beklentilerini karşılamak, bilgi temelli ekonomisi ile katma değer yaratan ve 

içerisinde Frigya Vadisi ile ilgili bir “İhtisas Kütüphanesinin” oluşması, ekolojik dengeyi 

gözeterek mevcut yapı stokunu değerlendiren ve mevcut ağaçları, yeşili koruyacak bir 

projenin yapılması bu fikri desteklemiştir. 
 

Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi fizibilitesi, proje faaliyetleri 

kapsamında; ulusal ve uluslararası ilgili kuruluşlarla iş birliği çalışmalarının koordinasyonu, 

görev alanıyla ilgili konularda Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları, tarihi ve kültürel 

projelerinin koordinasyonu ve yönetilmesi çalışmaları yürütülmesi için de önemli bir mekân 

olacaktır. 

 

 

 
 

 

Resim 18- Çok Amaçlı Salon İç Mekân 
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Bu kapsamda, Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği (FRİGKUM)’nin 

toplantılarının ve sekretaryasının sabit bir toplantı alanın olmayışı bu yapının Frigya Kültürel 

Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği sekretaryasının toplantı alanı olarak kullanılması ve 

burada yapılacak toplantıların ulusal basında yer alması ile bu alana olan ilgiyi ortaya 

çıkaracak ve kıraathanenin görünürlüğünü artıracaktır. 

 

Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği’nin Tüzüğü’nde yer alan ve 

aşağıda belirtilen bazı maddelerde de görüldüğü üzere dönem toplantılarının bir merkezi 

olarak kullanılabileceği ve projeyle ortaya çıkacak yapının tarihi ve kültürel çalışmalarının 

planlanabildiği bir alan oluşturulmuş olacaktır. Tüzükte belirtilen ve birliğin karar 

organlarının Frigya Bölgesi’ndeki çalışmalarını destekleyebilecek ilgili bazı maddeler aşağıda 

görülebilir. 

 

 
 

Resim 19- Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği’nin Logosu 

 

FRİGYA KÜLTÜREL MİRASINI KORUMA VE KALKINMA BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ 

 

MADDE 2- (1) Birliğin merkezi, alfabetik sıraya göre, dönüşümlü olarak ikişer yıl süre ile 

Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya illeridir. 

 

Birliğin faaliyet alanı ve süresi 

MADDE 3- (1) Birliğin faaliyetleri, birliğe üye Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya il 

mülki yönetimlerinin yetki alanları ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır. 

 

Birliğin Üyeleri 

MADDE 4- (1) Birliğin üyeleri; 

1) Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, 

2) Kütahya İl Özel İdaresi, 

3) Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 

 

Birliğin amacı ile üyelerce birliğe devredilen görev ve hizmetler 

MADDE 5- (1) Birliğin görev ve hizmetleri şunlardır: 

a) Bölgedeki kültürel mirasın ve çevresinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve 

onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek 

ve ettirmek, 

b) Bölgede kültür turizminin sürdürülebilirliği ve gelişimi için gerekli olan hizmetleri yapmak 

ve yaptırmak, 

c) Bölgedeki kültürel ve doğal dokunun korunmasına yönelik çalışmalar yapmak, 

ç) Bölgede bulunan yerleşim birimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarına 
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yönelik her türlü çalışmalar ile yerel nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak için gereken faaliyet 

ve girişimlerde bulunmak, 

d) Turizm, gelişim, altyapı ve uygulama projesi yapmak ve yaptırmak, bu projeler için yerel, 

ulusal ve uluslararası kuruluşlardan her türlü desteği sağlamak, 

e) Bölgedeki, ulaşım ana plânını yapmak, yaptırmak ve uygulamak; yerleşim yerlerindeki 

tasarım projelerine uygun yükümlülükler koymak; kültürel mirasın tanıtımına yönelik her 

türlü çalışmayı yapmak veya yaptırmak, 

f) Bölgedeki kültürel mirası ortaya çıkarmak için bilimsel araştırma, arkeolojik çalışma ve 

yayınlar yapmak, sempozyum, panel ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya düzenlenmesine 

katkıda bulunmak, 

g) Bölgede tüm sektörlerde sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirecek her türlü genel ve özel 

projeler yaptırmak, uygulamak ve uygulatmak, 

ğ) Bölgede ekolojik tarımı geliştirmek, 

h) Yerel düzeyde çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçirmek, bölge 

sorunlarını demokratik platformlarda tartışmak, bölgenin öncelikli sorunlarını belirlemek, 

ı) Bölge içinde bulunan nehir, akarsu ve kollarının kirlenmesine ve kirlenmeye yol açan 

unsurları önleyici tedbirler almak. 
 

Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği’nin Tüzüğünde belirtilen ve 

Madde 5 de açıklanan tüm başlıkların Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi projesi 

mekânlarında yapılabilecektir. Frigya Vadisi, Afyonkarahisar sınırlarında bulunan İhsaniye 

bölgesindeki kültürel mirası ortaya çıkarmak için bilimsel araştırma, arkeolojik yayınlar 

yapma, sempozyum, panel ve benzeri etkinliklerin düzenlemesi konusunda katkıda 

bulunacaktır. 
 

 

 
 

Resim 20- Frigya Vadileri Bölgesi 

 

 

2.10. Projeyle İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt, Araştırma ve Diğer Çalışmalar 
 

 Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi fizibilitesi kapsamında, aşağıda yer alan 

tablolarda mevcut kütüphanelerden yararlanma, müze ve ören yeri sayısı ve ziyaretçi sayıları, 

turistik otel ve konaklama, otellerde konaklayan kişi ve geceleme süreleri gibi istatistiki 
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veriler, Türkiye İstatistik Kurumu Biruni Veri Tabanı araştırılmış ve güncel verilerinden elde 

edilen bilgiler fizibilite çalışması kapsamında göz önünde bulundurulmuştur. 

 

YIL 

BÖLGE 
KODU 

BÖLGE ADI 

Kütüphane 
sayısı 

Kitap 
sayısı 

Yararlanma 
sayısı 

Bin kişi başına 
yararlanma 
sayısı 

Ödünç 
verilen 
materyal 
sayısı 

2018 TR33 

Manisa, 

Afyon, 
Kütahya, 
Usak 

68 1109298 1581842 510 812726 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-s=0&d-4326216-o=2 

 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler, eser ve ziyaretçi sayıları 

YIL 

BÖLGE 
KODU 

BÖLGE 
ADI 

Müze 
sayısı 

Ören yeri 
sayısı 

Müze eser 
sayısı 

Müze ve ören yeri 
ziyaretçi sayısı 

2018 TR Türkiye 200 142 3337766 28169615 
 

Kaynak:https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-s=0&d-4326216-o=2 

 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler, eser ve ziyaretçi sayıları 

YIL 

BÖLGE 
KODU 

BÖLGE ADI 

Müze 
sayısı 

Ören yeri 
sayısı 

Müze eser 
sayısı 

Müze ve ören yeri 
ziyaretçi sayısı 

2018 TR33 
Manisa, Afyon, 
Kütahya, Usak 

8 7 183090 193950 
 

Kaynak:https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do 

 

 

Müzelerin eser ve ziyaretçi sayıları 

YIL 

BÖLGE 
KODU 

BÖLGE ADI 

Müze 
sayısı 

Eser 
sayısı 

Ziyaretçi 
sayısı 

Personel 
sayısı 

2018 TR33 
Manisa, Afyon, Kütahya, 
Usak 

11 5884 74050 32 
 

Kaynak:https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do 

 

 

Belediye Belgeli konaklama tesislerinde geliş ve geceleme sayıları 

YIL 

BÖLGE 
KODU 

BÖLGE ADI 

Tesise 
geliş 
sayısı / 
Toplam 

Tesise 
geliş 
sayısı / 
Yabancı 

Tesise 
geliş sayısı 
/ Vatandaş 

Geceleme 
sayısı / 
Toplam 

Geceleme 
sayısı / 
Yabancı 

Geceleme 
sayısı / 
Vatandaş 

2018 TR33 

Manisa, 
Afyon, 
Kütahya, 
Usak 

984521 10722 973799 1878054 22615 1855439 

 

Kaynak:https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do 

 

 

 

 

 

 

https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-o=1&d-4326216-s=0
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-o=2&d-4326216-s=1
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-o=2&d-4326216-s=1
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-o=2&d-4326216-s=2
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-s=0&d-4326216-o=2
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-o=1&d-4326216-s=0
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-o=2&d-4326216-s=1
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-o=2&d-4326216-s=1
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-o=2&d-4326216-s=2
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-o=2&d-4326216-s=2
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-s=0&d-4326216-o=2
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-s=0&d-4326216-o=2
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-s=1&d-4326216-o=2
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-s=1&d-4326216-o=2
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-s=2&d-4326216-o=2
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-s=0&d-4326216-o=2
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-s=1&d-4326216-o=2
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-s=1&d-4326216-o=2
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-s=2&d-4326216-o=2
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-s=0&d-4326216-o=2
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-s=1&d-4326216-o=2
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-s=1&d-4326216-o=2
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-s=2&d-4326216-o=2
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do
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Turizm İşletme Belgeli konaklama tesislerinde geliş ve geceleme sayıları 

YIL 

BÖLGE 
KODU 

BÖLGE 
ADI 

Tesise 
geliş 
sayısı / 
Toplam 

Tesise 
geliş 
sayısı / 
Yabancı 

Tesise 
geliş sayısı 
/ 
Vatandaş 

Geceleme 
sayısı / 
Toplam 

Geceleme 
sayısı / 
Yabancı 

Geceleme 
sayısı / 
Vatandaş 

2018 TR33 

Manisa, 
Afyon, 
Kütahya, 

Usak 

1015297 44147 971150 2026873 106410 1920463 

 

Kaynak:https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do 

 

 

Yukarıdaki tablolarda da belirtildiği üzere turizm sektörü, ülkemizin kalkınmasında 

büyük gelir elde edilen bir kaynak durumundadır. Onbirinci Kalkınma Planı 2.2 Rekabetçi 

Üretim ve Verimlilik başlığındaki öncelikli gelişim alanı olarak belirlenen Turizm alt 

başlığındaki politikada “İçerdiği farklı kullanımlarla turizm çeşitliliği sunan, bütüncül 

planlanmış turizm kentleri hayata geçirilerek ziyaretçilerin konaklama süreleri artırılacak, 

alışveriş, eğlence, kültürel ve sportif faaliyetlerle konaklama dışı harcamaları artırılması” 

planlanmıştır. Bu fizibilite çalışması uygulanmasıyla bölge turizminin gelişmesinde ve 

konaklama dışı harcamaların artmasında bölge adına yapılan isabetli bir yatırım olacaktır. 

 

Fizibilite çalışması turizmin yanı sıra, eğitim, çocuk ve gençlerin toplumda kendilerine 

ait bir sosyal alan bulması ve İhsaniye çevresindeki kültür-sanat aktivitelerinin yapılabildiği 

sosyal kent bilinci oluşması bakımından kalkınma planında aşağıda belirlenen önceliklere yer 

verilmiştir. Buna göre; 

 

Onbirinci Kalkınma Planı’nda “2.3 Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” başlığında 

belirlenen ana amaç olarak, “Yüksek çocuk ve genç nüfus oranına sahip olan ülkemizin bu 

nüfus potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmesi ve avantaja çevirmesi için erken çocukluk 

döneminden başlayarak etkin politikalar yürütülecektir. On Birinci Kalkınma Planı 

çerçevesinde çocuklarımızın insani ve ahlaki değerlere sahip, bilinçli, iyi eğitimli, saygılı ve 

kendine güvenen fertler olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir. ” denilmektedir. 

 
2.3.7 Gençlik alt başlığında politika ve tedbirinde belirtilen “Ders dışı zamanlarda 

gençlerin fiziksel, sosyal, sanatsal, sportif, bilişsel ve kültürel gelişimlerini destekleyici 

faaliyetlerin okullarda sunulmasına yönelik bir model geliştirilecek, bu model içerisinde 

kurgulanan hizmetler okulların fiziki ve insan kaynağı kapasiteleri ile maddi imkânları 

geliştirilerek ilgili kurumlar tarafından sunulacağı” ifade edilmektedir.  
 

2.3.9 Kültür ve Sanat başlığı politika ve tedbirlerinde “Kültürel altyapı unsurlarının 

daha verimli ve etkili kullanılabilmesi için mimarisi, işletme ve yönetim modeli işlevsel hale 

getirilecek; farklı etkinliklere imkân veren esnek mekânsal tasarımlar geliştirileceği” 

planlanmıştır. 

 

“2.4 Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre” başlığında yer alan 2.4.6 Kırsal 

Kalkınma politika ve tedbirlerinde “Kırsal alanda yerleri kamulaştırılanlar öncelikli olmak 

üzere, çeşitli risk faktörlerine bağlı olarak ihtiyaç duyulan yeniden yerleşim ve iskân 

faaliyetleri kapsamında can ve mal güvenliğini tehdit eden yapıların yerine, köyün bitişiğinde 

veya belirlenecek alanlarda uygun yapılar yapılması” öngörülmüştür.  

 

https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-s=0&d-4326216-o=2
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-s=1&d-4326216-o=2
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-s=1&d-4326216-o=2
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-s=2&d-4326216-o=2
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do?d-4326216-p=1&d-4326216-s=2&d-4326216-o=2
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do
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Onbirinci Kalkınma Planı’nda belirlenen politika ve tedbirler ışığında yapılan fizibilite 

çalışması Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesi merkezi ve köylerindeki eğitim alanında çocuk ve 

gençlerin millet kıraathanelerinde oluşturulacak kütüphane ve sosyal donatılardan fayda 

sağlayacak, kültür ve turizm alanında ise Frigya Bölgesi’ni ziyarete gelen yerli ve yabancı 

turistlerin yöre ile ilgili bilgi almalarını kapsayacak şekilde, kısaca bölgede her kesimden 

insanın sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir kurum inşa edilecektir. 
 

 

3.PROJENİN GEREKÇESİ 

3.1.Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Talep Analizi 
 

AB Koordinasyon Çalışmaları kapsamında; Ülke politikasına uygun olarak, Avrupa 

Birliği, uluslararası kuruluşlar ve ulusal istatistik ofisleri ile istatistik alanındaki iş birliği 

çalışmaları, AB standartlara uyum çalışmaları ve AB'ye katılım sürecinde olan ülkemizin 

gelişimine yönelik her türlü çalışmanın yapılması temel hedeflerden biridir. Ayrıca, Onbirinci 

Kalkınma Programı doğrultusunda, TR33 Bölgesinin vizyonu “ekolojik dengeyi gözeten, 

bilgi temelli ekonomisi ile katma değer yaratan, rekabet gücü ve yaşam kalitesi artan, 

dengeli büyüyen, gelişen ve öğrenen bölge” biçiminde değerlendirilmiştir ve bunun en güzel 

örneği ise “Millet Kıraathaneleri” olduğu düşünülmektedir. 

 

Bölge genelinde sosyal yaşam olanakları ve sosyal faaliyetler oldukça azdır. Spor, 

sanat, eğlence ve dinlence olanakları yeterli olmadığı gibi mevcut tesislerde sunulan hizmetin 

kalitesi ve nitelikli iş gücü sayısı bölgede iyi seviyede olmadığı gözlemlenmiştir. Gerek iş 

gücü arzındaki potansiyel kaybı önlemek gerekse bölgede ikamet edenlerin hayat 

standartlarını arttırmak adına yapılacak müdahalelerden biri bölgedeki sosyal yaşam 

olanaklarını geliştirmektir.  

 

Bölge genelinde sosyal yaşam olanaklarının azlığı toplumsal kaynaşma düzeyini de 

doğrudan etkilemektedir. Sosyal yaşam olanaklarının kalitesini ve erişilebilirliğini arttırmak 

bireyler için ortak eylem alanları oluşturacak, toplumsal kaynaşma düzeyini arttıracaktır. Bu, 

aynı zamanda, bölgenin örgütlenme kapasitesini arttıracak bir tedbir niteliğindedir. Bireylerin 

toplumsal faydaya giden yolda gönüllü faaliyetlerde yer almalarını sağlayacaktır. 

 

Bölgenin ihtiyaç duyduğu yapısal dönüşüm için gereken unsurlardan biri “Millet 

Kıraathaneleri” dir. Hayat boyu öğrenme kavramının etkinleştirilmesinden mesleki 

hareketliliğin sağlanmasına ve girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasına kadar mesleki ve 

kişisel gelişime yönelik tedbirlerin alınması bölge için öncelikli görünmektedir. 

 

3.2.Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Gelecekteki Talebin Tahmini 
 

            Eğitim hizmetleri ile ilgili tüm politika ve planların belirlenmesinde ülkenin 

demografik yapısı, nüfus hareketleri büyük önem taşımaktadır. Ülke kaynaklarını verimli 

kullanılarak eğitim seviyesinin yükseltilebilmesi için incelenmesi gereken en önemli 

parametrelerden biri de eğitimle ilgili nüfus verileridir.  
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Cinsiyete göre düzeltilmiş net ilkokul çağı okullaşma oranı, 2012-2018 
  
Öğretim Yılı 
 

Toplam  

 

Erkek 

 

Kadın 
 

2012-2013 97,6 97,5 97,8 

2013-2014 96,2 95,9 96,4 

2014-2015 95,1                                   94,9 95,4 

2015-2016 93,9 93,5 94,2 

2016-2017 93,4 93,0 93,7 

2017-2018 93,4 93,1 93,8 

2018-2019 93,3 93,0 93,7 
Kaynak: Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı, 2016-2018 
 

 

Afyonkarahisar bitirilen eğitim durumu, 2016-2018 
6 ve daha yukarı yaştaki nüfus 

Yıl Genel 
toplam                                                                                                                                                                                                    

Okuma 
yazma 

bilmeyen                                                                                                                                                                                                         

Okuma 
yazma bilen 

fakat bir 
okul 

bitirmeyen                                                                                                                                                                            

İlkokul                                                                                                                                                                                                                                     İlköğretim                                                                                                                                                                                                                                 Ortaokul ve 
dengi meslek 

okulu                                                                                                                                                                                                                                           

Lise ve 
dengi 

meslek 
okulu                                                                                                                                                                                                                                           

Yüksekokul 
veya fakülte                                                                                                                                                                                                                 

Nufüs 

2016 644.685 19.148 68.533 221.490 84.435 73.212 111.319 59.222 

2017 645.565 17.850 66.035 216.622 86.734 77.903 109.780 60.304 

2018 653.758 16.772 65.401 204.244 88.582 85.020 118.642 63.534 

        Kaynak: Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı, 2016-2018     

 

 

İhsaniye ilçe nüfusu 2019 nüfus verilerine göre 28.603 kişi olup, okuma yazma oranı 

%96 olup Türkiye ortalamasının üzerindedir. İhsaniye İlçe Merkezinin Nüfusu 3.994’tür.  

Nüfusun %13,96’sı İlçe Merkezinde, %86,04’ü Kasabalarda ve Köylerde Yaşamaktadır.  

İlçede 24 ilkokul, 17 ortaokul ve 7 lise olup 4.581 öğrenci ve 347 öğretmen mevcuttur. İlçe 

öğrencileri ortaokul sonrası olanakların fazlalığı sebebiyle büyükşehirlere giderek 

eğitimlerine devam etmektedir. Türkiye okullaşma oranı ve Afyonkarahisar ilindeki 6 yaş ve 

üzeri eğitimli nüfus sayıları dikkate alındığında eğitim alanında Türkiye ve 

Afyonkarahisar’daki eğitim verileri ile orantılı veya üzerinde olduğu söylenebilir. 

 

Artan nüfusun taleplerinin ve sosyal yaşam standartlarının artması için bölgesel 

düzeyde İhsaniye ilçesine yakışan bir kütüphane ve sosyal donatı alanlarına ihtiyacı ortaya 

çıkmıştır. Çünkü bu kadar okur-yazar oranına ve öğrenci sayısına rağmen ilçe geneline hitap 

edecek bir kütüphane, gençlik merkezi veya kültür merkezi bulunmamaktadır. Gerek iş gücü 

arzındaki potansiyel kaybı önlemek, gerekse bölgede ikamet edenlerin hayat standartlarını 

arttırmak adına yapılacak müdahalelerden biri ilçedeki sosyal yaşam olanaklarını geliştirerek 

toplumsal aidiyetin geliştirilmesi olmalıdır.  

 

Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesindeki sosyal yaşam standartlarını tüm yerleşim 

merkezlerinde aynı düzeyde geliştirmek, mevcut gelişmişlik farkları sebebiyle mümkün 

değildir. İhsaniye ilçesinde Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Spor Lisesi gibi branşlaşmış 

liselerin yanı sıra ilçede faaliyet gösteren Yüksekokul veya Üniversite de bulunmamaktadır. 
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Bu kurum ve kuruluşların olmadığı ilçe genelinde tiyatro, sinema, panel, konferans, tanıtım 

etkinlikleri, kermesler veya davetler yapılamamaktadır. Bu nedenlerle sosyal ve kültürel 

yapılara olan ihtiyaç başta İhsaniye Kaymakamı Semih DOĞANOĞLU, İhsaniye Belediye 

Başkanı Tunay TÜRKMEN ve İhsaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat SARITAŞ 

tarafından belirtilmiş olup, İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün “Bu konudaki eksikliklerin 

giderilebilmesi ve gençlerin yeteneklerini geliştirebilmesi adına tüm ilçe genelinde 2018 

yılında “Eğitimde 3 Adım” projesini uyguladıklarını, proje kapsamında öğrencilerin ilgi ve 

yetenekleri doğrultusunda İhsaniye Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bilim, edebiyat-yazarlık, 

müzik, resim ve tiyatro gibi birçok kurs açtıklarını fakat gençlerin yaptıkları çalışmaları geniş 

kitlelere duyurabilecek herhangi bir sahne veya kültür merkezi olmadığı için projenin etkili 

olamadığını” sosyal analiz çalışmaları sırasında belirtmişlerdir.  

 

4. PROJE YERİ/UYGULAMA ALANI 
 

4.1. Fiziksel ve coğrafi özellikler 

4.1.1. Coğrafi yerleşim 
 

Afyonkarahisar Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu bölümü sınırları içerisinde yer alır. 

Kuzeyde Eskişehir, kuzeybatıda Kütahya, doğuda Konya, batıda Uşak, güneyde Burdur, 

güneydoğuda Isparta, güneybatıda ise Denizli illeri ile komşudur. İlin deniz seviyesinden 

yüksekliği 1.021 m ve yüzölçümü 13.927 km²’dir. İlde genellikle karasal iklim hüküm sürer. 

Kışları soğuk, yazları kurak ve sıcaktır. Merkez ilçeyle birlikte toplam 18 ilçeye sahiptir. 

Afyonkarahisar İli, coğrafi açıdan Türkiye’nin önemli bir geçiş bölgesinde yer almaktadır. 

Afyonkarahisar üzerinden Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerin diğer 

şehirlerle ve iç bölgelerle bağlantısı sağlanmaktadır. Genel olarak şehir dağlık alanlar arasında 

yer alan ovalardan oluşmaktadır; yer yer akarsu vadileriyle yarılmış platolar mevcuttur. İl 

sınırlarının doğu ve kuzeydoğusunda Emir dağları, güneydoğusunda Karakuş ve Sultan 

dağları, batısında Ahır Dağları yer almaktadır.  

 

Coğrafi yapı olarak İhsaniye 90.900 hektar bir alana sahiptir. Ovalık kısımlar steplerle, 

dağlık kısımlar ise yer yer meşe, çam ormanlarıyla kaplıdır. Akarsu boylarında da söğüt ve 

kavak ağaçlarından oluşan şerit halinde yeşilliklere rastlanır. İlçede önemli bir akarsu 

bulunmamakla birlikte yazın kuruyan küçük ölçekte dereler bulunmaktadır. Döğer kasabası 

sınırları içerisinde köy hizmetleri tarafından sulama amacıyla yaptırılan küçük bir gölet olan 

Emre Gölü ve DSİ tarafından yapılan Ayazini kasabasında ve Üçlerkayası köyünde sulama 

göleti bulunmaktadır. 
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Resim 21- Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi Frigya Vadisi içindedir. 

 

 

Frigya Vadileri, 

 

Eskişehir’den       59 km, 

Ankara’dan     297 km,  

İstanbul’dan     292 km, 

Kütahya’dan      27 km, 

Afyonkarahisar’dan    121 km, 
 

Mesafede bulunmaktadır. 

 

Tüm bu özellikler ilçenin turist çeken bir bölgede yer aldığının göstergesidir. 

Yapılacak yatırımlar turistlerin gelişini ve bölgede kalış süresini artıracağı 

öngörülmektedir. 
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Resim 22 - Frigya Vadisi (Ayazini) 

 

4.1.2. İklim (yağış oranı, nem, sıcaklık, rüzgâr vb.) 
 

İhsaniye, denizlerden uzak ve dağlarla çevrili olduğu için tipik bir karasal iklime 

sahiptir. Genellikle kışları çok soğuk, yazları çok sıcak ve kısa geçer. Sıcak yazlara ve soğuk 

kışlara sahip olan bu bölgede yağışlar 400 mm’ den fazladır. Hatta yüksek dağlarında bu 

miktar 1 metreyi geçer. Yağışlar bilhassa kış aylarında kar halinde düşer. Dağlar aylarca karla 

örtülü kalır. Kültür turizmi için oldukça elverişli bölgenin aynı zaman kış turizmi için sw 

ileride olumlu girişimler olması beklenmektedir. 

4.1.3.Toprak ve arazi yapısı ile ilgili bilgiler 
 

Frigya denilen İç batı Anadolu kısmında dağlar 1000 metre bir zemin üzerinde 2000 

metreden geçen tepeleri ihtiva eder. Umumi istikamet güneydoğudan kuzeybatıya doğrudur. 

Başlıca iki özellik göze çarpar. Fakat bunlar sıra dağlar olmaktan ziyade adavari özelliktedir. 

İç kısımda Emirdağ 5240 m. Türkmendağı ile Domaniç arasında bir çukurluk mevcut olup, 

Eskişehir – Kütahya demiryolu da buradan geçmektedir. Bu dağlara muvazi olarak Sandıklı – 

Simav arasında bir dağ dizisi (Murat Dağı ve Eğriboz Dağı) uzanır. Bu iki yükseklik arasında 

İhsaniye’ den Kütahya ve Tavşanlı’ ya hatta Orhaneli’ ye kadar uzanan bir alçak kısım 

bulunur. İhsaniye mevki olarak Orta Anadolu ile Batı Anadolu bölgeleri arasındadır. 

 

 Doğudan İscehisar, batıdan Kısmen Kütahya ve Altıntaş, Kuzeyden Seyitgazi kısmen 

Kütahya, Güneyden Afyonkarahisar ve kısmen Anıtkaya (Eğret) ile çevrilidir. Yüzölçümü 

900 km2 ‘dir. İlçe genel görünüm itibariyle yayla karakterini göstermektedir. Rakımı ise 1093 

m’dir. Çevre illere, Zafer Havalimanına yakınlığı, tren istasyonunun olması ve karayolu ile 

ulaşılabilir bir konumda olması, İhsaniye ilçesini cazibe merkezi haline getirmektedir. Bu 

özelliği sayesinde gelecek turizm potansiyelini giderek artırması beklenmektedir. 
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4.1.4.Bitki Örtüsü 
 

Ovalık kısımlar steplerle, dağlık kısımlar ise yer yer meşe, çam ormanlarıyla kaplıdır. 

Akarsu boylarında da söğüt ve kavak ağaçlarından oluşan şerit halinde yeşilliklere rastlanır. 

Doğa güzellikleri de ilçenin cazibe merkezi haline gelmesine olumlu katkıda bulunacaktır.  

 

4.1.5.Su Kaynakları 
 

İlçede önemli bir akarsu bulunmamakla birlikte yazın kuruyan küçük ölçekte dereler 

bulunmaktadır. Döğer kasabası sınırları içerisinde köy hizmetleri tarafından sulama amacıyla 

yaptırılan küçük bir gölet olan Emre Gölü ve DSİ tarafından yapılan Ayazini kasabasında ve 

Üçlerkayası köyünde sulama göletleri bulunmaktadır. İlçeye turist gelmeye başladığında kıt 

olan bu kaynakların iyileştirilmesi içinde girişimlerde bulunulacağı ve fizibilitenin altyapı 

çalışmalarına da katkı sunması beklenmektedir. 

 

 
 

Resim 23- Emre Gölü (Rekreasyon Alanı) 

 
 

Resim 24- Emre Gölü (Genel Görünüm) 
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4.2. Ekonomik ve Fiziksel Altyapı (hammadde kaynaklarına erişilebilirlik, ulaşım ve 

haberleşme sistemi, su-elektrik-doğal gaz şebekeleri, arazi kullanımı, yan sanayi, 

dağıtım ve pazarlama olanakları vb.) 
 

İlçe nüfusu 28.603 olup okuma yazma oranı %96’dır. İlçe Merkezinin Nüfusu 

3.994’tür.  Nüfusun %13,96’sı İlçe Merkezinde, %86,04’ü Kasabalarda ve Köylerde 

Yaşamaktadır.  İlçede 24 ilkokul 17 ortaokul ve 7 lise olup 4581 öğrenci ve 347 öğretmen 

mevcuttur. İlçe halkı geçimini genel olarak tarımdan sağlamaktadır. Bölge insanı odun kömür 

ile ısınmakta olup, doğalgaz altyapısına sahip değildir. Bölgede büyük çaplı iş yapan iki 

fabrika bulunmaktadır. Bunlarda biri travers yapımı ile ilgili olup, diğeri ise haşhaş işlemeye 

yöneliktir. İlçede iş olanakları az olduğundan sürekli olarak büyükşehirlere göç vermektedir. 

İlçede doğalgaz olmadığından millet kıraathanesinde, klima sistemi ile ısıtma-soğutma 

yapılacaktır.  

 

Projenin şehirlere göçü engellemesi, okur yazar oranını artırması, geleneksel el 

sanatları ve hediyelik eşyaların satılması ve alternatif turizme olan ilginin artmasıyla birlikte 

kırsal turizm faaliyetlerine de fikir vermesi düşünülmektedir. Ayrıca öğrencilerin kütüphane 

ihtiyaçları, sosyal faaliyetlerde bulunabilecekleri alanların oluşmasıyla birlikte ilçeden 

büyükşehirlere olan ilgi ve göç azalacaktır. 

 

Afyonkarahisar İli İhsaniye İlçesi Okuma Düzeyi İstatistikleri; 

 

Lise veya 

dengi 
mezunu 
oranı (%) / 
Toplam 

Lise veya 

dengi 
mezunu 
oranı (%) / 
Erkek 

Lise veya 

dengi 
mezunu 
oranı (%) / 
Kadın 

Yüksekokul veya 

fakülte mezunu 
oranı (%) / 
Toplam 

Yüksekokıl veya 

fakülte mezunu 
oranı (%) / 
Erkek 

Yüksekokul veya 

fakülte mezunu 
oranı (%) / 
Kadın 

21,59 
                 
25,45 

                
17,8 

                 12,57                14,2                10,98 

 
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do 

 

 

4.3. Kurumsal Yapılar 
 

Her ilde halk kütüphanesi teşkilatı; il merkezinde bulunan İl Halk Kütüphanesi, 

ilçelerde bulunan İlçe Halk Kütüphanesi ile semt, bucak, kasaba ve diğer yerleşim 

merkezlerinde açılan Şube Halk Kütüphaneleri ile Çocuk Kütüphaneleri ve Edebiyat Müze 

Kütüphanelerinden oluşur. Gezici Kütüphaneler de halk kütüphanesi teşkilatının bir öğesidir. 

 

Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesinde ise sadece İlçe Halk Kütüphanesi ile okulların 

kendi imkânları ile oluşturduğu içerisinde fazla kitap çeşidinin olmadığı yetersiz kitaplıklar 

bulunduğu gözlenmiştir. Fizibilite çalışmasının uygulamasıyla birlikte yerel kamu kurumları 

arasında iş birliği sağlanarak 21.yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayabileceği içerik ve sosyal 

donatıların yeterli olduğu ve daha modern bir binada yeni bir kurumsal yapı kazandırılmış 

olacaktır. 

 

 

 

 

https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do
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4.4. Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti (kamulaştırma bedeli) 
 

Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi âtıl durumdaki hapishane binasının 

bulunduğu arazi, İhsaniye İlçe Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait olup, İhsaniye Belediyesi’ne 

tahsisi yapıldığı için herhangi bir kamulaştırma bedeli yoktur.  

 

Yer seçimi olarak bu alanın seçilmesi ise çok manidardır. Eskiden cezaevi olarak 

kullanılan bina, suçluların cezalarının infazın gerçekleştirildiği bir yerdir. İhsaniye ilçesinden 

Adliye binası taşınmış ve cezaevi suç oranları ilçe genelinde düşük olduğundan ihtiyaç 

kalmamış ve kapatılmıştır. Kullanılmayan bina ise atıl vaziyette ilçe merkezinde yıkılma 

tehlikesi ve görüntü kirliliği nedeniyle restore edilmesi İhsaniye yerel yönetimi birimlerince 

uygun görülmüştür. Eskiden suçluların infaz edildiği ve atıl durumda bulunan bir yer olan 

proje sahası, alternatif ve daha az maliyeti olacağı düşünülerek “Frigya Kültür Merkezi ve 

Millet Kıraathanesi” olarak kullanılması düşünülmüştür. İhsaniye Kaymakamlığı Köylere 

Hizmet Götürme Birliği ile İhsaniye Belediyesi iştiraki ile Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2019 

Fizibilite Desteği Programı’na başvurarak kültür, sanat, eğitim ve ilim irfan yuvası olarak 

yerel halkın kullanımına sunulması için önce fizibilite çalışması, mimari çizimleri ve yaklaşık 

maliyet hesaplarının yapılarak uygulama öncesi planlamaları yapılmıştır. 

 

5. TEKNİK ANALİZ VE TASARIM 
 

5.1. Kapasite Analizi ve Seçimi  
 

Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi fizibilitesinin uygulanması, mevcutta 

yer alan İhsaniye İlçe Halk Kütüphane’nin nüfus ve okul oranlarına bakıldığında Resmî 

Gazete’nin 11.01.2012 tarih ve 28170 sayılı içeriğinde yayınlanan Halk Kütüphaneleri 

yönetmeliğinin 11. Maddesinin b bendi gereği ilçe halk kütüphanelerinin en az 500 m2 olması 

gerekmektedir. 

İlçe mevcut kütüphanesinin ihtiyaçları karşılayamamasından dolayı yeni mevcut 

kütüphaneden daha donanımlı bir kütüphanenin ihtiyacı olduğu fikri ortaya çıkmıştır. Frigya 

Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi, 600 metrekare kapalı alan, 1800 metrekare açık alan 

olmak üzere 2400 metrekare yaşam alanına sahip olacak ve 24 saat hizmet esası ile çalışması 

öngörülmüş, 00:00’dan sonra yalnızca öğrencilere kütüphane ve çalışma birimlerinin hizmet 

vermesi hedeflenmiştir. Mevcut yapının el verdiği ölçüde 2 kattan oluşan yapı giriş katında 

danışma ve kafe hizmeti veren ve çoğunlukla insanların etkinlik ve bilgi alışverişi yaparak 

sosyalleşecekleri ortak alan bulunmaktadır. Bu alandan, kütüphane ve çalışma odalarına giriş 

sağlanmaktadır. 2 adet çalışma odası, 1 adet kütüphane ve 2 adet avlu bulunmaktadır. Binanın 

2. katında idari kısım ve arşiv olarak değerlendirilmiştir. İhtisas çalışma alanında Frigya 

kültürüne ait kitaplar ve tez çalışmalarına yer verilecektir. 

Demografik verilere bakıldığında, TÜİK'in hazırladığı nüfus projeksiyonlarına göre, 

2023 yılında Afyonkarahisar'ın nüfusunda önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir. 

Bölgeden en fazla 20-24 yaş grubundaki insanların göç ettiği görülmektedir. Bu durum, 

Bölgedeki kısıtlı imkanlar ve çevre bölgelerle kıyaslandığında yaşanılabilirlik düzeyi 

açısından tercih edilen bir bölge olmamasıyla açıklanabilir. 

 

Mevcut kütüphanenin mevzuat gereği ihtiyaçları karşılayamamasından dolayı 

kütüphane açılma fikri ortaya çıkmıştır. Restorasyonu yapılmış yeni binada daha geniş 

salonlarda ve modern ortamda insanların araştırma yapması temel ihtiyaçtır. 
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Bahçe içinde mevcut binanın önünde yeni yapılan lineer yapı kent ve kentli ile birlikte 

yaşayan bir mekân olarak tasarlanmıştır. Gece ve gündüz farklı kullanımlara imkan sağlayan 

mekânsal bir kurguya sahiptir. Yapı ile kültürel meydanın sokak kurgusunu tamamlayan 

çekim noktaları ihtiyaç duyulduğu zaman ilçe halkı ve ziyaretçiler üzerinde keyifli vakit 

geçirebileceği alan olarak hizmet verecektir. Yapı ile kent arasında ve yakın çevre ile yapı 

çeperinde kurulan morfolojik ilişkiler sayesinde; kentlinin yapıya dahil olması ve yapının bir 

"iletişim mekânı" haline gelmesi sağlanmıştır. Kurulan "iletişim mekânı" ile proje alanının 

bulunduğu çevrenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlaması desteklenmiştir. 

Yapıda 4 adet dükkân ve 2 adet seminer odası bulunan kapalı bir alan bulunmaktadır. Ana 

kütüphane alanı 35 kişi/gün kapasiteli tam kapasite de ise 150 kişi/gün olup, ağırlıklı olarak 

ilköğretim, ortaöğretim öğrencilerine ve Frigya Vadisi konusunda araştırma yapan veya 

bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet verecektir. 

Atıl vaziyette bulunan mevcut yer aşağıdaki üç boyutlu görseller oluşturularak yeni bir 

sosyal alan oluşturulmuştur. (Bkz. Resim 25-26-27-28-29-30-31-32-33) 

 

 

Resim 25- Millet Kıraathanesi Tasarımı 
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Resim 26- Millet Kıraathanesi Tasarımı 

 

Resim 27- Millet Kıraathanesi Tasarımı 
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Resim 28- Millet Kıraathanesi Tasarımı 

 

Resim 29- Millet Kıraathanesi Tasarımı 

 



FRİGYA KÜLTÜR MERKEZİ VE MİLLET KIRAATHANESİ    

37 

 

 

Resim 30- Millet Kıraathanesi Tasarımı 

 

Resim 31- Millet Kıraathanesi Tasarımı Uygulama Projesi 
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Resim 32- Millet Kıraathanesi Tasarım Uygulama Projesi 

 

 

Resim 33- Millet Kıraathanesi Tasarım Uygulama Projesi 

 

5.2. Alternatif Teknolojilerin Analizi ve Teknoloji Seçimi 
 

Millet Kıraathanesi içerisindeki kütüphanede kullanılması planlanan 

otomasyon sistemi, “Akıllı Kütüphane Sistemi” diye adlandırılan kataloglama sistemlerinin 

yerli yazılımları kullanılacaktır.  

 

5.3. Seçilen Teknolojinin Çevresel Etkileri, Koruma Önlemleri ve Maliyeti  
 

Kütüphane Otomasyon Sistemi ve Akıllı Kütüphane Sisteminin Türk yazılımları RFID 

(Radio Frequency Identification: Radyo Frekanslı Tanımlama) kullanılacaktır. Kitaplar, 

DEWEY Sınıflama Sistemi ile kataloglandırılacaktır. 
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Dünyadaki üretim anlayışını yeniden şekillendiren endüstri 4.0 teknoloji kapsamında 

kütüphanecilik konusunda tasarlanmış yazılımlar kullanılacaktır. Bu maliyet İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü tarafından mevcut kütüphane için ayni katkı olarak karşılanması 

planlandığından herhangi bir maliyet oluşturmamaktadır. 

 

5.4.Teknik Tasarım (süreç tasarımı, makine-donanım, inşaat işleri, arazi düzenleme, 

yerleşim düzeni, iller bazında dağılım vb.)  
 

Teknik tasarım, uygulama projeleri hazırlanmış olup uygulamaya hazır haldedir. 

Restorasyonu yapılacak yapının onarım kalemleri elektrik ve mekanik ihtiyaçları proje 

üzerinde belirtilmiştir. Mevcut binaya ek olarak ihtiyaçları karşılayabilmesi açısından ek 

bölümler oluşturulmuş ve çevre düzenleme projeleri yapılmıştır. Proje çizimi içerisinde inşaat 

işleri, arazi üzerindeki düzenlemeler, kullanılması planlanan makine-ekipmanlar ve görsel 

tasarımlar fizibilite ekinde sunulmuştur. 

 

5.5.Yatırım Maliyetleri (inşaat, makine-donanım, il bazında dağılımı vb.) 
 

Mevcut binanın restorasyon uygulama maliyeti inşaat, elektrik ve mekanik olmak 

üzere 3 ana grupta ele alınmıştır. Proje tahmini yatırım maliyeti 1.918.386,35 TL olarak ön 

görülmektedir.  

 

 

Ana Grup 1.918.386,35 

  1   İnşaat İmalatları 1.098.357,17 

  2   Mekanik Tesisat 452.148,24 

  3   Elektrik Tesisatı 367.880,94 

GENEL TOPLAM (KDV Hariç)  1.918.386,35 

 

Hesaplamalar; 

 

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında 

kullanılacak 2019 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliği doğrultusunda, 

Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’ nin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve  

hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2019 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının 

mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; katma değer vergisi hariç,  genel 

giderler (%15)  ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek hesaplanmıştır. 

 

6.PROJE GİRDİLERİ  
 

6.1.Girdi İhtiyacı (ham ve yardımcı maddeler) 
 

Yeni çıkan kitapların temini, e-kitap ve internet teknolojileri, çağdaş kütüphanecilik 

anlayışında ve endüstri 4.0 teknolojisi kapsamında sürekli yenilenmektedir. Bu girdi 

ihtiyaçlarının süreklilik açısından güncel tutulması sağlanacaktır. Proje çalışmalarında 
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herhangi bir hammadde ihtiyacı bulunmamaktadır. İdare kullanılacak alanın iç tasarımına 

yönelik tefrişat malzemesine (kitaplık, raf, sinema koltukları, bankolar vb.) ihtiyaç duyması 

beklenmektedir. 

 

6.2. Girdi Fiyatları ve Harcama Tahmini 
 

Mevcut binanın restorasyon uygulama maliyeti inşaat, çevre düzenleme, elektrik ve 

mekanik olmak üzere tahmini girdi maliyeti ve harcamalar 1.918.386,35 TL olarak 

öngörülmektedir. Mevcut İhsaniye İlçe Halk Kütüphanesi’ndeki personeller ve içerisindeki 

kitaplar Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi’ne taşınacağından kitap ihtiyacı olacağı 

düşünülmemektedir. Ancak kamu kaynakları kullanılarak ek kitap, tefrişat malzemesi ve 

personel ihtiyacı olması durumunda ilgili kamu kurumlarından destek alınması 

beklenmektedir. 

 

Aşağıda Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi fizibilitesi ve mimari projesinin 

uygulanması ile ihtiyaç duyulacak personel, malzeme, inşaat imalatları ve çalışma süreleri poz 

numaralarına göre çıkarılmıştır. Çalışma, proje çizimlerine göre; İnşaat İmalatları, Elektrik ve 

Mekanik İmalatlar olarak olacağı planlanmış ve maliyet hesaplamaları buna göre yapılmıştır. 

 

 

İnşaat İmalatları 

 
Sıra Poz No İmalatlar Birim Miktarı Birim Fiyatı Maliyeti 

1 01.014 Kaldırımcı ustası Saat 60,000 15,70 942,00 

2 01.018 Sıcak demirci ustası Saat 40,000 15,70 628,00 

3 01.501 Düz işçi Saat 100,000 11,50 1.150,00 

4 01.507 Birinci sınıf usta Saat 40,000 15,70 628,00 

5 03.517/1 Vantilasyon için kompresör'ün 1 saatlik ücreti Saat 40,000 89,05 3.562,00 

6 03.671(Y) Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti Saat 24,000 101,35 2.432,40 

7 04.002/2A 
Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega) (Makina ile temin) (08.008) 

(mazot miktarının %57'si alınmış fiyatı) 
m³ 20,000 7,87 157,40 

8 04.508 Arap sabunu (TS 54) kg 100,000 2,20 220,00 

9 04.614/103F 
1,20+0,60+(100 mm dolgulu), Poliüretan yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta 

keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli 
m² 355,816 130,00 46.256,08 

10 04.707/C2 Kompakt Lamine Levhalar 20 mm (TS 1947) m² 36,306 343,00 12.452,96 

11 08.610/İB-3 Renkli beton parke taşı (h= 8 cm) m² 110,000 55,94 6.153,40 

12 1105 Mevcut dökme mozaik basamakların itina ile temizlenmesi m² 13,005 23,16 301,20 

13 17.136 Blokaj yapılması m³ 527,931 88,65 46.801,08 

14 18.183 Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması m³ 105,943 107,81 11.421,71 

15 18.189 Parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi m² 114,000 14,38 1.639,32 

16 18.191 Bordür sökülmesi m 65,000 3,60 234,00 

17 18.194 Her türlü ahşap çatı sökülmesi. m² 241,943 27,79 6.723,60 

18 18.198/03 
Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif 

edilmesi 
m² 241,943 6,28 1.519,40 

19 18.198/13 Dökme mozayik sökülmesi m² 117,649 32,94 3.875,36 

20 18.198/22 Dökme mozayikten denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi m² 13,216 32,94 435,34 

21 24.011 
12 no'lu çinko levhadan 185 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve 

yerine tespiti 
m 61,720 127,96 7.897,69 

22 27.525/2 

Saten alçı ve perlitli alçı sıva harçlarının karışımı ile 5 mm kalınlıkta 

düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli sıva 

alçısı ve benzeri yerlerde) 

m² 34,000 36,01 1.224,34 
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23 3064 (5-12) cm yüksekliğinde profil işlemeli süpürgelik sökülmesi m 162,640 21,20 3.447,97 

24 3926 
Duvar ve benzeri yerlerde mermer ve küfeki taş satıhların kompresör ile 

sıcak su püskürtülerek temizlenmesi 
m² 192,000 30,66 5.886,72 

25 B01 İspanyolet takımının yerine takılması (Kol, demir ve teferruatlı) Adet 12,000 19,50 234,00 

26 KGM/70.052 Her çeşit kafes tipi tel çitin sökülmesi m² 143,840 7,10 1.021,26 

27 MSB.145 Mevcut Dökme Mozaik Döşeme Kaplaması Silinmesi m² 13,005 9,94 129,27 

28 MSB.608 Kireç   ve   Çimento   Karışımı   Harçla   Kaba   Sıva Yapılması m² 1.343,053 15,73 21.126,22 

29 P-022/A DUVAR YÜZEYİNDEN FAYANS SÖKÜLMESİ m² 6,750 18,69 126,16 

30 P-029/A-MK ANDEZİT BORDÜR YAPILMASI (10*25*70) m 507,260 66,09 33.524,81 

31 P-041/A ÇİNKODAN YAPILMIŞ YAĞMUR OLUĞU SÖKÜLMESİ m 61,720 5,75 354,89 

32 P-069/A-MK 
2 cm. RENKLİ MERMER İLE 10 cm. GENİŞLİĞİNDE SÜPÜRGELİK  

YAPILMASI 
m 353,640 22,20 7.850,81 

33 P-093 150 mm.'lik KÖŞELİ PVC YAĞMUR İNİŞ BORUSU YAPILMASI m 31,000 16,49 511,19 

34 P-129/C 
6 m. YÜKSEKLİĞİNDE PASLANMAZ ÇELİK (DAİRESEL KESİTLİ 

KONİK)  BAYRAK DİREĞİ (kagir temel imalatları ile birlikte) 
Adet 2,000 2.769,91 5.539,82 

35 P-130/E ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI KAPI KOLU VE AYNALARI Adet 7,000 67,16 470,12 

36 
PRJ ÖZEL 

001 
FOTOSELLİ KAPI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI Adet 1,000 8.750,00 8.750,00 

37 
PRJ ÖZEL 

002 
OTURMA BANKI Adet 4,000 900,00 3.600,00 

38 
PRJ ÖZEL 

003 
ÇÖP KOVASI Adet 15,000 700,00 10.500,00 

39 
PRJ ÖZEL 

004 
AHŞAP PERGOLE Adet 2,000 10.000,00 20.000,00 

40 
PRJ ÖZEL 

005 
MERMER OTURMA BİRİMİ Adet 1,000 95.000,00 95.000,00 

41 PTT-ÖZEL-37 PVC YAĞMUR İNİŞ BOR. KELEPÇESİ150 lik Adet 31,000 2,01 62,31 

42 V.0333 
Klasik ve basit demir parmaklık, demir kapı, camekan ve pencere 

sökülmesi 
m² 46,890 68,00 3.188,52 

43 V.0337 Şap sökülmesi m² 135,898 14,38 1.954,21 

44 V.0340/A01 Ahşap, alüminyum, pvc kapı ve pencere sökülmesi m² 29,870 20,93 625,18 

45 V.0616 Çelik borudan tam güvenlikli iş iskelesi yapılması m³ 390,000 16,11 6.282,90 

46 V.1660/H02 
Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan harcı ile tirfil veya çelik mala perdahlı 

düz ince sıva yapılması 
m² 1.246,025 63,39 78.985,52 

47 Y.15.001/2B 
Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması 

(Derin kazı) 
m³ 189,945 5,44 1.033,30 

48 Y.15.006/2B 
Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük 

kazılması (Derin kazı) 
m³ 400,000 8,01 3.204,00 

49 Y.15.140/02 Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması m³ 195,978 36,35 7.123,80 

50 Y.15.140/05 Kum temin edilerek, drenaj yapılması m³ 10,400 55,00 572,00 

51 Y.15.140/06 Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması m³ 10,400 55,00 572,00 

52 Y.16.050/13 

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 

16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi 

(beton nakli dahil) 

m³ 160,000 207,61 33.217,60 

53 Y.16.050/15 

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 

25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi 

(beton nakli dahil) 

m³ 121,178 220,11 26.672,49 

54 Y.18.001/C11 
85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x85x190 mm) ile duvar 

yapılması 
m² 765,464 40,95 31.345,75 

55 Y.18.001/C15 
190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x190x135 mm) ile duvar 

yapılması 
m² 2,210 53,39 117,99 

56 Y.18.461/009 

3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) 

polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı 

yapılması 

m² 270,000 48,18 13.008,60 

57 Y.19.061/007 

Çatı arasına döşeme üzerine, 8 cm kalınlıkta taşyünü şilte (Taşyünü şilte - 

50 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü 

serilmesi 

m² 427,874 22,26 9.524,48 

58 Y.21.001/02 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması m² 580,000 54,95 31.871,00 
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59 Y.22.001/01 Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması m² 2,200 168,05 369,71 

60 Y.22.009/01 Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması m² 2,200 155,13 341,29 

61 Y.22.051/01 
Ahşaptan kasa ve pervazlı tek satıhlı pencere yapılması ve yerine 

konulması 
m² 20,295 186,70 3.789,08 

62 Y.23.010 
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² 

dahil) 
Ton 16,000 4.319,38 69.110,08 

63 Y.23.014 
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, 

bükülmesi ve yerine konulması 
Ton 9,316 4.029,78 37.541,43 

64 Y.23.015 
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, 

bükülmesi ve yerine konulması 
Ton 1,800 3.965,28 7.137,50 

65 Y.23.081 Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması Ton 15,000 7.529,71 112.945,65 

66 Y.23.241 

Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC 

doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) 

Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen 

ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a 

kg 28,160 15,41 433,95 

67 Y.23.244/L 
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması 

ve yerine konulması 
kg 92,480 40,38 3.734,34 

68 Y.25.002/01 Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması m² 605,000 16,59 10.036,95 

69 Y.25.003/05 
Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya 

yapılması (iç cephe) 
m² 640,150 24,85 15.907,73 

70 Y.25.003/14 
Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya 

yapılması (iç cephe) 
m² 953,035 28,83 27.476,00 

71 Y.25.004/01 
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik 

esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) 
m² 210,000 29,24 6.140,40 

72 Y.26.005/403 

40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, 

renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması 

yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 

m² 119,761 52,79 6.322,18 

73 
Y.26.020/012

B 

3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması 

(3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey 

işlemli) 

m² 582,380 180,64 105.201,12 

74 
Y.26.020/014

A 

5 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması 

(5cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 
m² 226,800 181,70 41.209,56 

75 Y.27.581 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması m² 851,076 18,59 15.821,50 

76 Y.28.645/A02 
Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı 

pencere ünitesi takılması 
m² 20,295 133,78 2.715,07 

77 Y.28.645/C02 
PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara 

boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması 
m² 71,920 111,70 8.033,46 

 

 

Mekanik Tesisat İmalatları 
  

 

Sıra Poz No İmalatlar Birim Miktar Birim Fiyatı Maliyeti 

1 04.032/60B01 

Paslamaz Çelikten Mamul Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları 

dahil) (Grup 2 (en az Sınıf B 125) Yaya kaldırımı, yaya alanları ve benzerî 

alanlar, özel otoparklar veya katlı otoparklar için) 

m² 2,000 1320,00 2640,00 

2 071-109 45x55 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo Adet 7,000 157,73 1.104,11 

3 072-701 
Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun , sifon TS-EN 

274-1-2-3) 
Tk 7,000 189,13 1.323,91 

4 073-202 Takriben 40x60 cm ayna Adet 7,000 89,70 627,90 

5 084-102 
Bataryalı, sifonu özel plastik taslı (Birinci Sınıf), Bir gözü eviye tesisatı, 

EVİYE TESİSATI 
Adet 7,000 257,41 1.801,87 

6 094-400 Kağıtlık (paslanmaz çelik) Adet 7,000 36,21 253,47 

7 103-106 
50 Ø mm Flanşlı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: İşyerinde temini 

ve yerine montajı 
Adet 2,000 502,28 1.004,56 

8 18.458/1 Q 60 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi m 35,000 133,86 4.685,10 

9 204-3102 
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su 

boruları 
m 75,000 4,79 359,25 

 204-3300 Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları - 0,45 359,25 161,66 

10 204-3104 
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su 

boruları 
m 30,000 11,41 342,30 
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 204-3300 Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su boruları - 0,45 342,30 154,04 

11 204-402 
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 

3 mm) 
m 40,000 11,30 452,00 

 204-501 Geçme muflu pis su plastik boru montaj malzeme bedeli - 0,35 452,00 158,20 

12 204-403 
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et 

kalınlığı 3 mm) 
m 70,000 19,16 1.341,20 

 204-501 Geçme muflu pis su plastik boru montaj malzeme bedeli - 0,35 1.341,20 469,42 

13 204-407 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 200 mm, et k. 3,9 mm) m 55,000 48,60 2.673,00 

 204-501 Geçme muflu pis su plastik boru montaj malzeme bedeli - 0,35 2.673,00 935,55 

14 25.138.1023 Plastikten 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı yer süzgeçi Adet 11,000 16,20 178,20 

15 280-1217 
Soğutma kapasitesi (nom) 110 kW, ısıtma kapasitesi (nom): 120 kW, 

Tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu 
Adet 3,000 90.580,00 271.740,00 

16 280-2206 Soğutma kapasitesi (nom):7 -7,5 kW, ısıtma kapasitesi (nom):7,5-8,5 kW. Adet 22,000 4.070,00 89.540,00 

17 281-301 Kablolu Uzaktan Kumanda Cihazı Adet 22,000 394,00 8.668,00 

18 281-501 Bakır Boru Grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm İzo) m 235,000 38,60 9.071,00 

19 281-502 Bakır Boru Grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm İzo) m 235,000 47,00 11.045,00 

20 281-503 Bakır Boru Grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm İzo) m 170,000 61,00 10.370,00 

21 281-504 Bakır Boru Grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm İzo) m 170,000 72,50 12.325,00 

22 281-505 Bakır Boru Grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm İzo) m 135,000 96,50 13.027,50 

23 281-602 25-50 kW arası, Bağlantı (joint) elemanları Tk 12,000 324,00 3.888,00 

24 281-603 50-100 kW arası, Bağlantı (joint) elemanları Tk 4,000 452,00 1.808,00 

 

 

  

Elektrik Tesisat İmalatları 

 
Sıra Poz No İmalatlar Birim Miktar Birim Fiyatı Maliyeti 

1 701-101 800 mm genişliğinde, Sac panolar (1.pano) (TS 3367 EN 60439-1) Adet 1,000 2.490,00 2.490,00 

2 702-101 800 mm genişliğinde, İlave sac panolar Adet 2,000 1.750,00 3.500,00 

3 704-105 
0,40-0,50 m²'ye kadar (0,50 m² dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) 
Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir 

Adet 1,000 556,00 556,00 

4 713-101 2x16 A'e kadar, Kademeli tip pako şalterler Adet 3,000 21,80 65,40 

5 715-1151 
3x10A'den 3x63A'e kadar, Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az 
Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve 

manyetik koruyuculu şalterler 

Adet 1,000 342,00 342,00 

6 715-1152 
3x100 A'e kadar, Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 
kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve 

manyetik koruyuculu şalterler 

Adet 1,000 358,00 358,00 

7 715-1155 

3x200 A'e kadar, Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 

kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve 
manyetik koruyuculu şalterler 

Adet 2,000 543,00 1.086,00 

8 715-1307 

3x300 A'e kadar, Icu: 65 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 65 

kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve 
manyetik koruyuculu şalterler 

Adet 1,000 869,00 869,00 

9 716-301 
3x12 A'e kadar, Elektronik motor koruma cihazı, KORUYUCULU UZAKTAN 

KUMANDALI ŞALTERLER 
Adet 2,000 128,00 256,00 

10 718-103 3x25 A'e kadar, Kuru tip koruyucusuz kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1) Adet 1,000 72,00 72,00 

11 718-104 3x63 A'e kadar, Kuru tip koruyucusuz kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1) Adet 2,000 231,00 462,00 

12 718-310 Aydınlatma kontrollünde kullanılan Zaman rölesi Adet 1,000 176,00 176,00 

13 718-502 
2x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 

61008-2-1) 
Adet 1,000 67,00 67,00 

14 718-507 
4x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 
61008-2-1) 

Adet 1,000 93,00 93,00 

15 718-508 
4x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 

61008-2-1) 
Adet 12,000 94,50 1.134,00 

16 718-509 
4x63 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 
61008-2-1) 

Adet 1,000 112,00 112,00 

17 718-530 
3x300 A'den 3x1.250 A'e kadar (Trifaze) 30-500 mA, Toroidal Akım Trafolu Kaçak 

Akım Koruma Rölesi 
Adet 2,000 1.630,00 3.260,00 
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18 723-401 
400 V'a kadar, Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları (30 kVAr'a 

kadar) 
kVAr 67,490 91,00 6.141,59 

19 723-512 En az 12 kademeli Reaktif Güç Kontrol Rölesi Adet 1,000 779,00 779,00 

20 724-401 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) Adet 95,000 15,40 1.463,00 

21 724-407 Üç fazlı 40 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) Adet 9,000 45,90 413,10 

22 724-603 40 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) Adet 1,000 20,80 20,80 

23 725-312 Multimetre (TS 4417)'ye uygun, Multimetreler Adet 1,000 230,00 230,00 

24 725-402 
501-2000/5 A, Ölçü Akım Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn: 0,5-1) (TS-620 EN 60044-1) 
Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, 

sınıf: 0,5-1, ölçü akım trafosu temin ve montajı 

Adet 9,000 59,50 535,50 

25 725-731 3x230/400 V,.3x5 (7,5) A, Üç fazlı aktif reaktif elektronik elektrik sayacı Adet 4,000 480,00 1.920,00 

26 725-905 500 V'a kadar, İŞARET LAMBALARI Adet 12,000 7,00 84,00 

27 726-103 
Topraklama hattı-10 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya 
PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi 

malzeme temini ve işçilik dahil 

m 23,000 5,85 134,55 

28 726-104 

Topraklama hattı-16 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya 

PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi 
malzeme temini ve işçilik dahil 

m 200,000 6,65 1.330,00 

29 726-304 

Topraklama hattı-16 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Borusuz olarak serbest 

konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik 
dahil 

m 350,000 9,25 3.237,50 

30 727-505 
2x4 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS 

IEC 60502-1+A1) 
m 350,000 8,90 3.115,00 

31 727-519 
3x95+50 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) 
(TS IEC 60502-1+A1) 

m 60,000 167,00 10.020,00 

32 727-523 
3x25+16 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) 

(TS IEC 60502-1+A1) 
m 50,000 48,20 2.410,00 

33 727-526 
4x6 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS 
1178 IEC 60502) 

m 200,000 18,10 3.620,00 

34 739-102 
Birim Fiyat No.: 729-101 gibi yalnız (26-37) mm boru ile. Ölçü: Boru boyu ölçülür, 

BOŞ BORU DÖŞEMESİ (TS uygunluk belgeli malzeme ile) 
m 1.000,000 3,55 3.550,00 

35 742-1301 
Işık akısı en az 1.800 lm, tüketim değeri en fazla 20 W, LED Sıva Üstü Etanj 
Armatür (Aliminyum gövdeli) 

Adet 12,000 189,00 2.268,00 

36 742-1652 Işık akısı en az 5.100 lm, tüketim değeri en fazla 60 W olan, Led Projektörler Adet 2,000 396,00 792,00 

37 750-101 
6 kVA, en az 10 dakika akü besleme süreli, Bir faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz 
Güç Kaynağı 

Adet 1,000 5.820,00 5.820,00 

38 780-116 Sıva üstü topraklı priz (TS-40), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI Adet 71,000 8,30 589,30 

39 780-128 Sıva üstü buat, AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI Adet 95,000 2,30 218,50 

40 782-100 Kablo Tava Sistemleri kg 150,000 14,40 2.160,00 

41 791-311 
3x2.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 
300/500 V) 

m 800,000 8,85 7.080,00 

42 791-312 
3x1.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 

300/500 V) 
m 200,000 7,55 1.510,00 

43 791-424 4x16 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) m 33,000 40,40 1.333,20 

44 791-425 4x10 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) m 23,000 29,00 667,00 

45 791-430 
5x1.5 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 
kV) 

m 200,000 9,55 1.910,00 

46 792-103 Vaviyen Sorti, Halogenfree kablolu aydınlatma sortisi Adet 2,000 137,00 274,00 

47 794-101 
Normal Sorti, Linye hattı PVC boru, sorti hatları galvanizli boru içerisinde plastik 
izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler 

Adet 2,000 131,00 262,00 

48 794-102 
Komutator Sorti, Linye hattı PVC boru, sorti hatları galvanizli boru içerisinde 

plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler 
Adet 19,000 165,00 3.135,00 

49 794-104 
Paralel Sorti, Linye hattı PVC boru, sorti hatları galvanizli boru içerisinde plastik 

izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler 
Adet 47,000 78,00 3.666,00 

50 796-103 
 Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile normal 

priz sortisi. 
Adet 72,000 133,00 9.576,00 

51 815-101 Telefon tesisatı sortisi Adet 11,000 41,40 455,40 

52 833-302 2 Çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 240 adres kapasiteli Adet 1,000 11.500,00 11.500,00 

53 833-500 Adresli optik duman dedektörü Adet 31,000 217,00 6.727,00 

54 833-555 Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu Adet 3,000 207,00 621,00 

55 833-581 Adresli çevrimden beslemeli yangın ihbar sireni Adet 3,000 438,00 1.314,00 

56 833-661 
Sürekli yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (floresan 

lambalı) 
Adet 2,000 158,00 316,00 
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57 845-103 Televizyon sortisi, ANTEN TESİSATI Adet 4,000 36,50 146,00 

58 880-1105 9U 600 mmx600 mm 19" kabinet, Duvara monte edilebilir kabinetler Adet 1,000 453,00 453,00 

59 880-1205 27U 600 mmx600 mm 19" Dikili tip kabinet Adet 1,000 958,00 958,00 

60 880-1278 Frenli tekerlek grubu (Ön tekerlekler Frenli), Ürüne ait Aksesuarlar Adet 1,000 105,00 105,00 

61 880-1281 Termostatlı fan modülü (4 fanlı), Ürüne ait Aksesuarlar Adet 2,000 208,00 416,00 

62 880-1282 19" rack tipi 3 lü grup priz anahtarlı, Ürüne ait Aksesuarlar Adet 2,000 34,10 68,20 

63 880-1284 19" rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı, Ürüne ait Aksesuarlar Adet 2,000 59,00 118,00 

64 880-1289 19" 1U yatay kablo düzenleyici, Ürüne ait Aksesuarlar Adet 5,000 32,00 160,00 

65 880-2002 
2x2x0.8+0.8 mm², JH(St) H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI 
(VDE 0815) 

m 700,000 3,40 2.380,00 

66 880-437 RG 11/U-6 75, Koaksiyal Kablolar, TSEK Belgeli m 200,000 4,60 920,00 

67 880-5631 Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI m 900,000 3,35 3.015,00 

68 880-573 Utp Cat 6 Sıva Üstü Tekli Priz Adet 21,000 28,90 606,90 

69 880-602 4 core MM Zırhlı F/O Kablo, MULTİ MODE FİBER OPTİK KABLO m 65,000 6,80 442,00 

70 890-536 
4/ 16, [harici abone sayısı/dahili abone sayısı], Elektronik Tip Tam Otomatik 

Telefon Santralı 
Adet 1,000 3.820,00 3.820,00 

71 950-109 
150 kVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü), Diesel motoru su veya hava ile soğuyan 
cinsten, 1.500 devir/dakika 

Adet 1,000 73.740,00 73.740,00 

72 952-312 150 kVA, Ses izolasyon kabini Adet 1,000 9.850,00 9.850,00 

73 980-214 Ortalama uyarım yolu DL= 60 m, Aktif yakalama ucu (TS EN 62305-1/2/3/4) Adet 1,000 3.230,00 3.230,00 

74 980-312 
Aktif paratoner test cihazı, YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI (TS EN 

62305-1/2/3/4) 
Adet 1,000 733,00 733,00 

75 981-101 
50 mm² elektrolitik bakır iletken, Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı (TS EN 
62305-1/2/3/4) 

m 30,000 38,40 1.152,00 

76 982-102 
30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun galvanizli çelik lama, Bina ihata iletkeni 

tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) 
m 50,000 19,30 965,00 

77 983-102 Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır Adet 8,000 592,00 4.736,00 

78 983-103 İletken koruyucu borusu Adet 1,000 115,00 115,00 

79 ÖZEL AYD.1 A01 ARMATÜR Adet 29,000 340,00 9.860,00 

80 ÖZEL AYD.2 A02 ARMATÜR Adet 12,000 3.400,00 40.800,00 

81 ÖZEL AYD.3 A03 ARMATÜR Adet 15,000 450,00 6.750,00 

82 ÖZEL AYD.4 A04 ARMATÜR Adet 2,000 2.000,00 4.000,00 

83 ÖZEL AYD.5 A05 ARMATÜR Adet 3,000 420,00 1.260,00 

84 ÖZEL AYD.6 A06 ARMATÜR Adet 9,000 175,00 1.575,00 

85 ÖZEL AYD.7 A07 ARMATÜR Adet 14,000 150,00 2.100,00 

86 ÖZEL AYD.8 A08 ATMATÜR Adet 10,000 1.100,00 11.000,00 

87 ÖZEL AYD.9 A09 ARMATÜR Adet 15,000 1.200,00 18.000,00 

88 ÖZEL CCTV-1 HARİCİ RENKLİ KAMERA Adet 1,000 1.900,00 1.900,00 

89 ÖZEL CCTV-2 DAHİLİ RENKLİ KAMERA Adet 10,000 1.100,00 11.000,00 

90 ÖZEL CCTV-3 21,5 LED MONİTÖR Adet 1,000 1.800,00 1.800,00 

91 ÖZEL CCTV-4 16 KANAL POE NVR KAYIT CİHAZI Adet 1,000 15.500,00 15.500,00 

92 ÖZEL CCTV-5 HDMI 5M KABLO Adet 1,000 120,00 120,00 

93 ÖZEL EMT-1 
ÖZEL BEŞEL EMT BORU VE EKİPMANLARI KOMPLE (BUAT-KROŞE-EK 

MUFU DÖNÜŞLER DAHİL) 
m 1.000,000 16,00 16.000,00 

94 ÖZEL TV-1 TV PRİZİ Adet 4,000 20,00 80,00 

95 ÖZEL TV-2 120 CM OFSET ÇANAK ANTEN Adet 2,000 500,00 1.000,00 

96 ÖZEL TV-3 8 Lİ HD LNB Adet 1,000 160,00 160,00 

97 ÖZEL TV-4 8 Lİ TV SANTRALİ Adet 1,000 750,00 750,00 
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7.ORGANİZASYON YAPISI, YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI 

7.1.Kuruluşun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi 
 

İhsaniye İlçe Halk Kütüphanesi’nden Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi’ne 

taşınan 3 personelin maaşı İl Kültür ve Turizm müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. 

Kurumsal olarak İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından yönetilmesi planlanmıştır. Alan 

içerisinde yapımı düşünülen el sanatları ve hediyelik eşya stantlarının kira gelirleri, yapılacak 

yeni sosyal donatı alanın ikram giderleri için kullanılacaktır.  

 

7.2.Organizasyon ve Yönetim Giderleri (genel giderler vb.) 

 

Mevcut İlçe halk kütüphanesinden, Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi’ne 

taşınan 3 personelin Kütüphane Müdürü, Memur ve hizmetli maaşları İl Kültür ve Turizm 

müdürlüğü tarafından yani genel bütçe marifetiyle karşılanacaktır. Dükkân kira gelirleri ise 

kıraathanede yapılması düşünülen ikram giderleri için kullanılacaktır. Elektrik, su, yakacak ve 

internet gibi genel giderler ise İlçe Halk Kütüphanesi’nin mevcut ödenekleri kullanılarak 

karşılanacaktır. Kısaca personel, genel gider ve kira gibi ana kalemler mevcut yapı devam 

ettirilerek karşılanacak ve idareye ek bir yükümlülük getirmeyeceği düşünülmektedir. 

Yönetim organizasyonuna, proje alanında güvenliği sağlamak üzere güvenlik görevlisi 

personeli takviye olarak alınabilir. 

 

7.3.İnsan gücü İhtiyacı ve Tahmini Giderler 

 

Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi içerisinde mevcut İlçe Halk Kütüphanesi 

kadrosu taşınacak olup, toplam 3 personel görev yapmaya devam edecektir. Bu kişiler kurum 

müdürü, memur ve bakım-temizlik amacıyla hizmetli personel olacaktır. Mevcut insan gücü 

ihtiyacının maaşları kamu kurumu olduğu için genel bütçeden karşılanacak ve mevcut 

maaşlarını alacaktır. Güvenlik görevlisi kadrosu açılarak personel takviyesi yapılabilir. 

Bununla ilgili maliyet aşağıdaki gider tablosuna eklenmiştir. 

 

Tahmini giderler aşağıya üç yıllık tahmini olarak ve enflasyon oranı Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 31.10.2019 tarihinde yapmış olduğu açıklamaya göre 

yıllık enflasyon tahmini 2021 yılında %5,4 ve 2022 yılında ise %5   olduğu yaklaşık olarak 

hesaplanarak tabloya çıkarılmıştır. 

 

Yıllık Tahmini Giderleri 

Gider Kalemi Birimi Birim Fiyat 2020 

(12 aylık) 

2021 

(12Aylık-

%5,4) 

2022 

(12 Aylık-%5) 

Kurum Müdürü Kişi 5.500,00 TL 66.000,00 TL 69.564,00 TL 73.042,20 TL 

Memur Kişi 5.000,00 TL 60.000,00 TL 63.240,00 TL 66.402,00 TL 

Güvenlik Görevlisi Kişi 2.020,00 TL 24.240,00 TL 25.548,96 TL 26.826,40 TL 

Hizmetli Kişi 4.800,00 TL 57.600,00 TL 60.710,40 TL 63.745,92 TL 

Elektrik Aylık 500,00 TL 6.000,00 TL 6.324,00 TL 6.640,20 TL 

Su Aylık 250,00 TL 3.000,00 TL 3.162,00 TL 3.321,10 TL 

İnternet Aylık 240,00 TL 2.880,00 TL 3.035,52 TL 3.187,29 TL 

Yakacak Ton (25) 950,00 TL 23.750,00 TL 25.032,50 TL 26.284,12 TL 

İkram(Çay,Kahve,Kek 

vs.) 

Aylık 3.000,00 TL 36.000,00 TL 37.944,00 TL 39.841,20 TL 

TOPLAM 279.470,00 TL 294.561,38 TL 309.290,43 TL 
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8.PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA PROGRAMI 

 

8.1.Proje Yürütücüsü Kuruluşlar ve Teknik Kapasiteleri 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü projenin 

finansmanını sağlaması beklenmektedir. Kurulacak Frigya Kültür Merkezi ve Millet 

Kıraathanesi’nin personel ve genel giderlerini karşılamak üzere Afyonkarahisar İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü’nün desteği beklenmektedir. İhsaniye Kaymakamlığı ve İhsaniye 

Belediyesi ise kıraathanenin proje yürütücüsü ve ortakları olacaktır. Yerel yönetim unsurları 

ile genel bütçeli kurumların birlikte ilçe genelinde yol, su ve kanalizasyon işlerinin yanı sıra 

Frigya Vadilerinin İhsaniye’deki yerel projelerini de birlikte yürüttüğü belirlenmiştir.  

 

Bu kapsamda “İhsaniye Frig Vadisi Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi” Projesi 

yapılmıştır. Projeye Afyonkarahisar Valiliği başta olmak üzere, Frigya Kültürel Mirasını 

Koruma ve Kalkınma Birliği, İhsaniye Kaymakamlığı ve İhsaniye Belediyesi destek 

vermiştir. Bu sayede Emre Gölü Sosyal Tesisleri ilçeye kazandırılmıştır. Rekreasyon alanı 

olarak kullanılan proje sahası bölgedeki gençlere yeni iş sahası açmıştır. Ayrıca turizmden 

elde edilen gelir ve yeni işletmeler de bu sayede açılmıştır. Ayrıca bölgede Sıcak Hava 

Balonu test uçuşları yapılmakta olup, kalıcı uçuşlar için girişimciler bölgeye davet edilmiştir. 

Kısaca projeyi yönetebilecek yerel yönetim kapasitesi üst düzeyde olup, sürdürülebilir sosyal 

projeler mevcuttur. 

 

8.2.Proje Organizasyonu ve Yönetim (karar alma süreci, yapım yöntemi vb.) 

 

Proje, İhsaniye Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülecek 

olup karar alma süreçlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın projenin finansmanını 

sağlaması beklenmektedir. Ayrıca Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ve İhsaniye Köylere Hizmet 

Götürme Birliği yıllık olağan bütçesi oluşturulurken birlik Meclisi gündemine konu taşınarak 

ilave ödenek tesisi yapılması planlanmıştır. Proje iştirakçisi olarak da İhsaniye Belediyesi ’de 

proje kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü’nden projenin ve yapılacak ihalenin şartnameye 

uygun yapılmasına yönelik teknik süreçleri yönetmesi beklenmektedir.  

 

Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi projesinin uygulaması, Kamu İhale 

Kanunu’na göre Açık İhale Usulü ile yapılması ve Kamu Elektronik İhale Platformu olan 

EKAP’ ta ihale ilanı ve teknik şartnamelerinin yayınlanması ile en uygun teklifi veren firmaya 

ihale edilmek suretiyle inşaat ve tefrişat işleri yaptırılacaktır. 

  

8.3.Proje Uygulama Programı (Termin Planı) 

 

Binanın restorasyon uygulama inşaat, elektrik ve mekanik işleri ve Frigya Kültür 

Merkezi ve Millet Kıraathanesi olarak düzenlenmesinin yapım ve imalat süreçlerinin 12 ay 

süreceği öngörülmektedir. Bu süre sonrasında ise eski kütüphanedeki kitaplar ve personelin 

taşınma işlemi ihalelerin geçici kabulünün yapılmasından sonra tamamlanacaktır. 
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9.İŞLETME DÖNEMİ GELİR VE GİDERLERİ 

 

9.1.Üretimin ve/veya Hizmetin Fiyatlandırılması 

 

Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi, kütüphane, sergi ve kongre hizmeti 

verecektir. İhsaniye ilçe halkı ve öğrencileri başta olmak üzere bölgedeki tüm öğrencilere ve 

araştırmacılara hizmet verecektir. Araştırmacıların bilgi belge toplama merkezi haline 

gelecektir. Kütüphane yararlanıcıları kütüphaneden faydalanmak için herhangi bir ödeme 

yapmayacaktır. Yapılacak her faaliyet kamu yararına olduğu için kar amacı gözetilmeden 

faaliyetlerini sürdürülecektir. Sadece kıraathane bahçesinde genel giderleri karşılamak ve 

kıraathane bahçesinden faydalanan yerel halk ve turistler için hediyelik eşya ve el sanatları 

stantları kurulacak ve açık artırma usulü ile kiraya verilecektir. Kiraya verilecek stantların 

ihale muammel bedeli 750,00 TL olarak düşünülmektedir. Kiralanan yerlerin ısınma ihtiyacı, 

internet, elektrik ve su ücretleri kiralayana ait olacaktır. Bu hizmetin haricinde herhangi bir 

ücret talep edilmeyecektir. 

 

9.2.İşletme Gelir ve Giderlerinin Tahmin Edilmesi 

 

Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi için aşağıdaki tablolarda üç yıllık 

tahmini olarak ve enflasyon oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 31.10.2019 

tarihinde yapmış olduğu açıklamaya göre yıllık enflasyon tahmini 2021 yılında %5,4 ve 2022 

yılında ise %5   olduğu varsayımı ile tahmini gider ve gelirler hesaplanmıştır.  

 

 

İşletme Yıllık Tahmini Gelirleri (3 yıllık) 

Gelir Kalemi Birimi Birim Fiyat 2020 

(12 aylık) 

2021 

(12 aylık-%5,4) 

2022 

(12 aylık-%5) 

Stant Kira Gelirleri 4 adet 750,00 

TLx12ay 

36.000,00 TL 37.944,00 TL 39.841,20 TL 

TOPLAM 36.000,00 TL 37.944,00 TL 39.841,20 TL 

 

 

İşletme Yıllık Tahmini Giderleri (3 yıllık) 

Gider Kalemi Birimi Birim Fiyat 2020 

(12 aylık) 

2021 

(12Aylık-%5,4) 

2022 

(12 Aylık-%5) 

Kurum Müdürü Kişi 5.500,00 TL 66.000,00 TL 69.564,00 TL 73.042,20 TL 

Memur Kişi 5.000,00 TL 60.000,00 TL 63.240,00 TL 66.402,00 TL 

Güvenlik Görevlisi Kişi 2.020,00 TL 24.240,00 TL 25.548,96 TL 26.826,40 TL 

Hizmetli Kişi 4.800,00 TL 57.600,00 TL 60.710,40 TL 63.745,92 TL 

Elektrik Aylık 500,00 TL 6.000,00 TL 6.324,00 TL 6.640,20 TL 

Su Aylık 250,00 TL 3.000,00 TL 3.162,00 TL 3.321,10 TL 

İnternet Aylık 240,00 TL 2.880,00 TL 3.035,52 TL 3.187,29 TL 

Yakacak Ton(25) 950,00 TL 23.750,00 TL 25.032,50 TL 26.284,12 TL 

İkram 

(Çay,Kahve,Kek vs.) 

Aylık 3.000,00 TL 36.000,00 TL 37.944,00 TL 39.841,20 TL 

TOPLAM 279.470,00 TL 294.561,38 TL 309.290,43 TL 
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Belirtilen gelir ve gider kalemlerinin haricinde kurum; kitap, gazete, dergi gibi diğer 

süreli yayınlar ile ayni ve nakdi bağış olarak kabul edecektir. 

 

 Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi kamu kurumu olarak hizmet vereceği 

için kâr amacı gütmeden sosyal alanlarda kamusal hizmet verecektir. Bu nedenle yatırımın 

maliyet/başa baş analizleri yapılmamış, “yaklaşık maliyet cetveli” hazırlanarak ilk yatırım 

maliyeti olarak kabul edilmiştir. 
 

10.TOPLAM YATIRIM TUTARI VE YILLARA DAĞILIMI 

 

10.1.Toplam Yatırım Tutarı (iç ve dış para olarak) 

 

İhsaniye Eski Cezaevi âtıl haldeki binanın restorasyon ile yapılacak olan Frigya Kültür 

Merkezi ve Millet Kıraathanesi’nin uygulama projesinin yatırım tutarı; inşaat, çevre 

düzenleme, elektrik ve mekanik imalat kalemleri olmak üzere 1.918.386,35 TL olarak 

öngörülmektedir. Dış para birimi olarak yatırım tutarı 29.10.2019 tarihindeki T.C Merkez 

Bankası Dolar Kuru Satış fiyatı olan 5,7507 TL kabul edilmiş olup, 333.591,80 $ olarak 

hesaplanmıştır. 

 

10.2.Arazi Bedeli (kamulaştırma giderleri) 
 

Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi’ nin İhsaniye ilçesi 92 ada 1 parselde 

bulunan arazisi, İhsaniye İlçe Milli Emlak Müdürlüğü tarafından İhsaniye Belediyesi’ne tahsis 

edildiği için herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmayacaktır. Bundan dolayı da ayrıca bir 

gider olmayacaktır. 

 

10.3.Sabit Sermaye Yatırımı 

 

10.3.1.Lisans, Patent, Know-How vb. Giderleri 

 

 Kıraathanenin lisans, patent, know-how vb. giderleri bulunmamaktadır. Kurumların iş 

birliği içerisinde çalışmalar yürütülecektir. 

 

10.3.2.Arazi Düzenleme ve Geliştirme Giderleri (peyzaj vb.) 

 

Mevcut binanın restorasyon uygulama maliyeti inşaat, çevre düzenleme, elektrik ve 

mekanik olmak üzere 1.918.386,35 TL olarak yaklaşık maliyet cetvelinde detayları 

belirtilmiştir. 

 

10.3.3.Hazırlık Yapıları (şantiye vb.) 
 

Mevcut binanın restorasyonu için herhangi bir şantiye kurulması idare tarafından 

planlanmamıştır. Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi uygulama projesi ihalesini 

alacak firma, kendi şantiyesini kurup kurmamakta serbesttir. İhsaniye Belediyesi tarafından 

“İş Sağlığı ve Güvenliği” mevzuatı uyarınca yasal denetimler düzenli olarak yapılacaktır. 
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10.3.4.İnşaat Giderleri (toprak işleri, altyapı, üstyapı, sanat yapıları vb.) 

 

Mevcut binanın restorasyon uygulama maliyeti inşaat, çevre düzenleme, elektrik ve 

mekanik imalatları fizibilite ekinde belirtilen yaklaşık maliyet cetvelinde çıkarılmış olup, 

toplam inşaat giderleri 1.098.357,17 TL olarak öngörülmüştür. 

 

10.3.5.Çevre Koruma Giderleri 

 

 Binanın restorasyon çevre düzenleme projesi kapsamında parsel sınırına avlu duvarı 

yapılarak yapıya giriş tek noktadan sağlanacaktır. Bu şekilde kontrollü giriş çıkış 

sağlanacaktır. Ayrıca İhsaniye Eski Cezaevi 92 ada 1 parselde bulunan arazisi içerisinde 

önceden ekimi ve dikimi yapılmış ağaçlar korunacak olup, peyzaj bitkileri ile arazideki 

görünüm zenginleştirilecektir. Uygulama projesi yapıldıktan sonra Millet Kıraathanesi’nin 

çevre düzenleme bakımları İhsaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenli 

olarak yapılacaktır. Bu bakımlar belediyenin sorumluluk alanında olup, oluşturulacak kamusal 

alanın çevre koruma ve bakım giderlerini belediye üstlenecektir. 

 

10.3.6.Yatırımın Yıllara Dağılımı 

 

Proje inşaat, çevre düzenleme, elektrik, mekanik işlemleri ve ilçe halk 

kütüphanesindeki kitapların taşınması 12 ay süre içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. 

Ancak olumsuz hava şartları inşaatın sürecini etkileyebilir. Bu nedenle 3 ay daha ek süre 

yatırımın tamamlanmasına eklenebilir. 

 

11.PROJENİN FİNANSMANI 
 

 

Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi fizibilitesi ve mimari proje 

uygulamasının tahmini maliyetleri ulusal ve uluslararası projelerle finanse edilebilir. Projenin 

uygulaması için idare tarafından öngörülen kurum ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İhsaniye Kaymakamlığı Köylere Hizmet 

Götürme Birliği ve İhsaniye Belediyesi ortak olarak projeye destek vermesi beklenmektedir. 

Fizibilite çalışmanın tamamlanmasından sonra 2020 veya 2021 Kamu Yatırımları 

Programı’na sunulması ve uygulanması planlanmaktadır. 

 

12.PROJE ANALİZİ 

 

12.1.Sosyal Analiz 

12.1.1.Sosyal Fayda-Maliyet Analizi 

 

Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamış olduğu 2023 hedefleri doğrultusunda, bölgesel 

kalkınma için farklı modeller önerilse de kalkınma politikalarının odağında insanın refah 

seviyesinin yükseltilmesi ön plana alınmıştır. Onbirinci Kalkınma Planı’nda ortaya konan, 

“Nitelikli İnsan ve Güçlü Toplum” başlığı detaylı şekilde ele alınmıştır. Bölgenin refah 

seviyesinin arttırılmasının önündeki en önemli engel, ekonomik sorunlarla birlikte, yaşam 

kalitesinin istenilen düzeyde olmayışı ve sonucunda ortaya çıkan aktif nüfus / nitelikli iş 

gücündeki azalmadır. Bu durum, Onbirinci Kalkınma Planı'ndaki “Yaşanabilir Şehirler, 
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Sürdürülebilir Çevre” başlığıyla uyumlu olarak bölgede yaşam kalitesinin arttırılması 

ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. 

 

08.09.2019 tarihinde Anadolu Ajansı’ndaki habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanı 

Murat Kurum, Bakanlığın vizyon projelerinde ve Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem 

Planları kapsamında yer alan "Frigya Vadilerinin Anadolu'nun Açık Hava Müzesine 

Dönüştürülmesi, Çevre ve Medeniyet Projesi “ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde 

bulundu. Proje kapsamında yürütülen tüm çalışmaların hız kazandığını belirten Kurum, 

"Projeyle, Friglerin MÖ 900-600 yıllarındaki antik mirasının yer aldığı Frigya Vadisi'nin 

bütüncül koruma, kullanma dengesi gözetilerek yeniden canlandırılması ve doğal değerlerin 

ön plana çıkarılması amaçlanıyor. Bakanlığımızca yürütülen projenin tamamlanmasıyla, 

binlerce yıllık tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri barındıran Frigya Vadisi, daha çok 

ziyaretçinin gezeceği Anadolu'nun en büyük açık hava müzelerinden biri haline 

dönüştürülecek." dedi. 

 

Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesi içerisinde İhsaniye Kaymakamı ve Köylere Hizmet 

Götürme Birliği Başkanı Semih DOĞANOĞLU ve İhsaniye Belediye Başkanı Tunay 

TÜRKMEN ile fizibilite alanın bulunduğu yer ile ilgili başa baş görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmede İhsaniye Kaymakamı Sayın DOĞANOĞLU, “Bölgenin 

Frigya Vadileri ile Turizm Değeri giderek yükselmekte ve ulusal uluslararası ziyaretçileri 

ilçemizde misafir etmeye başladıklarını anlattı. Bölgenin doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi 

öneme sahip Frigya Uygarlığı kalıntıları olan Aslantaş, Yılantaş, Maltaş, Döğer Kervansarayı 

ve AROG Filminin çekildiği yerlerde bulunan içerisinde eskiden yaşam olan mağaraların 

oldukça ziyaretçi çektiğini belirtti. Bu nedenle ilçe merkezinde ve turizm yolu kuşağındaki 

köylerde özellikle yaz aylarında büyük bir turist hareketliliği yaşandığını belirtti. Bölgeye 

gelen ziyaretçilerin Frigya Uygarlığı hakkında fazla bilgilerinin olmadığını fakat ilgi çekici 

yerlerde fotoğraf çektirip eğlenmek istediklerini söyledi. Bölgeye yapılacak alt ve üst yapı 

yatırımları için canla başla çalıştıklarını belirterek Sıcak Hava Balonunun gelmesi ile birlikte 

yabancı turist sayısında da artış beklediklerini belirtti. Öte yandan ziyarete gelecek turistlerin 

bölgeden hediye edebilecekleri hediyelik eşya vb. gibi materyalleri Halk Eğitim 

Merkezi’ndeki kurslarda yerel halk ile birlikte yapacaklarını açıkladı. Aynı zamanda yerel 

turizm işletmelerinin sayısının da artmasından ve turizm sektöründe çalışmak isteyen 

gençlerin doğup büyüdüğü yerlere tersine göçe başladığını belirtti. 

 

İhsaniye Belediye Başkanı Tunay TÜRKMEN ise baş başa yapılan görüşmede; 

“İhsaniye ilçe merkezindeki çalışmalar genelde rutin belediye çalışmalarının yanı sıra turizm 

ile ilgili belediyenin yapmış olduğu Frig Vadisi Çaltepe Sosyal Tesisi bulunmaktadır. Eşsiz 

doğal ve tarihi güzelliklerimiz var. Nitekim bölgeye gelen ziyaretçileri ağırlayacağımız 

ilçemizi tanıtacağımız yerler sınırlı. Çaltepe Sosyal Tesislerine çıkarken yol kenarında 

bulunan Eski cezaevi atıl durumda bulunuyor. Buranın da Kültür Merkezi veya Millet 

Kıraathanesi olması için İhsaniye Kaymakamlığı ile bir proje hazırlandı. Burası 2000 li 

yıllarda cezaevinin taşınması ile boş kaldı ve madde bağımlılarının yuvası haline geldi. 

Yanında polis karakolu da var ve her gece polis denetimine rağmen maalesef gençlerimiz 

buraya geliyor. Bu sosyal sorunun çözümü için Kaymakamlığımızın hazırladığı proje çok 

etkili olacağını düşünüyorum. Projenin uygulanmasında bizde destek verip burayı bir an evvel 

sosyal sorunların oluştuğu bir yer olmaktan kurtarmak istiyoruz. Cezaevinin restore edilip 

kültür merkezi ve kıraathaneye dönüşmesi ilçedeki sosyal aktivite alanı, kütüphane ihtiyacını 

ortadan kaldıracaktır. Gençlerimiz okul dışı zamanlarda araştırmalar yapacak, sosyal 

faaliyetler gerçekleştirecek ve bölgeye gelen turistlerimize bölgemizi en iyi şekilde 

tanıtacaklar” şeklinde görüş bildirmiştir. 
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Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi atıl durumdaki binanın kamu yararına 

kazandırılarak halka ve gelen turistlere hizmet eder hale gelecek ve kültürel aktiviteler ile 

eğitimin güçlendirileceği kütüphane ile sosyalleşme aracı haline gelecektir. Eğitime, dolayısı 

ile devlet politikalarının öngördüğü sosyal refaha katkı sağlayacaktır. Yöre insanının 

araştırma, okuma düzeyine katkı sağlarken sosyal imkanlar artmış, kültürel faaliyetlerle 

yetenekli gençlere fırsat ve imkân eşitliği tanınmış olacaktır. Ayrıca yöreyi ziyarete gelen 

turistlerinde bölge hakkında fikir edinebileceği görsel materyalleri barındıran kıraathane 

içerisinde dinlenebilecek ve yöre insanın yapmış olduğu el sanatları ve hediyelik eşyalardan 

alışveriş yapma imkânı da sağlanmış olacaktır.  

 

Kısaca sosyal sorunlar üreten bir yer olan mevcut ceza evi arazisinin, fiziblite 

çalışması sonucunda uygulanmasıyla birlikte eğitim, kültür-sanat ve turistik aktivitelerin 

merkezi olacağı bir “sosyal alan” olacağı düşünülmektedir. 

 

12.2.Bölgesel Analiz 

 

TR33 Bölgesinin 2014-2023 Bölge Planı’nın vizyonu “ekolojik dengeyi gözeten, bilgi 

temelli ekonomisi ile katma değer yaratan, rekabet gücü ve yaşam kalitesi artan, dengeli 

büyüyen, gelişen ve öğrenen bölge” olarak belirlenmiştir. Planda, belirlenen vizyona nasıl 

ulaşılabileceğine dair farklı senaryolar geliştirilmiş ve farklı gelişme modelleri kullanılarak 

senaryo sonuçları hakkında öngörülerde bulunulmuştur. Ayrıca bölge planının genel 

amaçlarında ise “Bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak. Bölgedeki yaşam kalitesini 

arttırmak.” hedefleri belirlenmiştir. 

  

Yine 2014-2023 Bölge Planında yer alan 3.7 Kentsel Hizmetler başlığında ise “Temel 

ihtiyaçları karşılanan bireylerin yaşam memnuniyetine etki edecek farklı hizmetler de 

bulunmaktadır. Bunlar kültür, sanat, spor, eğlence ve dinlence gibi olanakların 

geliştirilmesine bağlı hizmetlerdir. Bu anlamda, ön plana çıkan hususlar ise yaygınlık ve 

çeşitliliktir. Bölge sakinlerinin yaşam memnuniyetini arttırmak adına sosyal donatılarla 

birlikte buralarda sunulan kültürel ve sportif hizmetleri çeşitlendirmek ve yaygın kılmak 

gerekmektedir. Bu nedenlerle, Planda bu eksen ele alınırken Bölge sakinlerinin yaşam 

kalitelerini ve memnuniyetlerini arttırmak üzere, temel ihtiyaçların giderilmesi ve sosyal 

olanakların çeşitlenmesi üzerinde durulmaktadır. 

 

“Kentsel Hizmetler” ekseninde Bölgedeki yerleşim alanlarında kamusal mekanların 

arttırılması ve bu mekanların erişilebilir olması konusuna değinilmiştir. Bu ve benzer 

stratejilerin hayata geçirilmesi birey ve grup düzeyinde iletişimi arttırmakta; sosyal ilişkileri 

geliştirmektedir. Bu nedenle, eksende öngörülen hedef ve stratejiler, sosyal bütünlüğü 

gerçekleştirmeye yönelik hedeflerle ilgilidir. Benzer şekilde, temel hizmetlerin iyileştirilmesi 

ve sosyokültürel faaliyetlerin çeşitlenmesi ile Bölgeden göç eden nitelikli nüfus oranında 

azalma olması beklenmektedir.” Şeklinde temelde dikkate alınacak hususlar ele alınmıştır. 

Kentsel hizmetlerde etkili olacağı düşünülen şey ise sosyal bütünlüğün sağlanması ve kültürel 

sanatsal çalışmalardaki eksikliklerin iyileştirilmesi olarak belirlenmiştir. Ayrıca Kentsel 

Hizmetlerin temelinde yer alan “sosyal imkanlara eşit şekilde ulaşılabilirliğin sağlanması” da 

vurgulanmıştır.  

 

Onbirinci Kalkınma Planı, Kültür ve Sanat başlığı 629. Maddede belirlenen temel 

amaç ise “Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere 

aktarılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, millî kültür ve ortak değerler 
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etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi ile kültürün kalkınmadaki 

çok boyutlu etkisinin artırılması temel amaçtır.” diye belirlenmiştir. 

 

Planın 2.3.9. Kültür ve Sanat ana başlığının Politika ve Tedbirleri alt başlığı ile “Frigya 

Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi” fizibilitesini destekler nitelikte olduğu aşağıdaki 

örnek maddelerde görülmektedir. 

 
630.3. Tarihi kent dokularına yönelik kentsel tasarımlar yapılacak, tarihi kent bölgeleri bu 

tasarımlara göre bütüncül anlayışla iyileştirilecektir.  

630.4. Yurt içi ve yurt dışındaki taşınmaz kültür mirasımızın korunmasına yönelik olarak 

yürütülen tespit ve envanter çalışmalarına devam edilecek ve elde edilen veriler dijital ortama 

aktarılacaktır.  

630.5. Çeşme, imaret, aşevi gibi taşınmaz vakıf kültür varlıklarına vakfiye şartları 

doğrultusunda işlevsellik kazandırılacaktır.  

630.6. UNESCO koruması altındaki alanlar başta olmak üzere, arkeoloji, edebiyat, tarih, 

tabiat konulu tematik kültür rotaları belirlenecek ve bunların tanıtımı sağlanacaktır.  

631. Kültürel altyapı unsurlarının daha verimli ve etkili kullanılabilmesi için mimarisi, işletme 

ve yönetim modeli işlevsel hale getirilecek; farklı etkinliklere imkân veren esnek mekânsal 

tasarımlar geliştirilecektir.  

 

631.1. Kültür yapılarının şehir yaşamında üçüncü mekân olarak benimsenmesi için 

ulaşılabilir, yaygın ve cazip yapılar tasarlanacaktır.  

 

632. Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konutlar ve kamu binalarının peyzaja, şehrin 

dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilecek ve kentsel dönüşüm 

uygulamalarının kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğu gözetilecektir.  

 

632.1. Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan önemli mekânlara 

ilişkin markalaştırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır.  

632.2. Özel müzelerin kurulması teşvik edilerek, çağdaş müzecilik anlayışı içerisinde 

müzelerin nitelik ve niceliği artırılacaktır.  

 

633. Kültür ve sanata erişim ve katılım olanakları artırılacaktır.  

 

633.1. Kültür ve sanatın bir yaşam alışkanlığı olarak gelişmesi için erken yaşlardan itibaren 

kültür ve sanat eğitimi verilecektir.  

633.2. Okuma kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla kütüphanecilik 

hizmetleri geliştirilecek, kütüphaneler bu alandaki yeni teknolojiler ve yönetim 

yaklaşımlarından da istifade edilerek mekânsal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılacaktır.  

 

638. Kültür endüstrilerine verilecek desteklerde tarihi, milli ve kültürel değerlerimizi tanıtıcı, 

toplumsal birlik ve aidiyet hislerini güçlendirici alanlara öncelik verilecek, klasik 

sanatlarımıza pozitif ayrımcılık yapılacaktır. 

 

Yukarıda sıralanan Onbirinci Kalkınma Planı politikası olarak planlanan ve alt 

tedbirler olarak yayınlanan maddeler Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesi Eski Cezaevi’nin 
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restore edilerek kamu yararına “Millet Kıraathanesi” olarak kullanıma açılması yerel otorite 

olan İhsaniye Kaymakamlığı ve İhsaniye Belediyesi tarafından uygun görülmüştür. Bu 

nedenle Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programına başvurarak 

bölgede yer alan eski cezaevinin atıl ve boş vaziyette olması çeşitli güvenlik ve sosyal 

problemlere yol açması nedeniyle alanın rehabilite edilerek, sosyal sorunlar yerine kamu 

yararına hizmete açılması planlanmıştır. Bölge düzeyinde eski kamu binalarının restore 

edilerek yenilenmesi ve kamu yararına sunulduğu binalar bulunmamaktadır. Bu nedenle 

yapımı düşünülen yer bölgesel nitelikte örnek bir çalışma olacaktır. 

 
Projenin bölgesel düzeydeki doğrudan ve dolaylı etkileri değerlendirildiğinde; bölgede 

bulunan jeotermal kaynaklar ve termal turizm dolayısı ile bölgeye gelen turistlerin kültürel ve 

tarihsel alanları da cazip hale getirilmesi turistik hizmetler adına da oldukça önemlidir. 

Özellikle “Frigya Vadileri” konusunda araştırmacılar ve öğrenciler, bölge turizmine araştırma 

ve çalışmalarıyla pozitif katkı sağlayacaktır. Frigya Vadilerini etkileyen bölgede konu ile 

ilgili yapılan çalışmaların bir arada bulunduğu bir kitaplık ya da kütüphanelerde bir bölüm 

bulunmamaktadır. Frigya Uygarlığı konusunda seminer ve sempozyumların artırılması ve bu 

sayede bölgenin tanıtımı hedeflenmektedir. Konu ile ilgili bölgede kurulan Frigya Kültürel 

Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği’nin gelenekselleştireceği ulusal ve uluslararası 

sempozyumların bölgeye olan ilgiyi artırmasının yanı sıra Kongre Turizmini de doğrudan 

etkileyecektir. 

 

Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi projesinde Frigya bölgesini etkileyen 

çalışmalar oluşturulacak alanda toplanarak ihtisas kütüphanesinin oluşma çalışmalarını 

destekleyecektir. Bu sayede projenin asıl amacı olan Frigya Bölgesinin Tanıtımı konusuna 

destek olacaktır. Ulusal ve uluslararası bölgeye olan ilgisi artacak ve ekonomik olarak 

İhsaniye ilçesinde yaşayan yerel halka yeni iş ve istihdam sağlamasına sebep olacaktır. 

 

12.3.Duyarlılık Analizi 
 

Bir bölgenin turizm varlıkları ne kadar iyi olursa olsun bu varlıklar gelişmiş turistik 

tesislerle desteklenmedikçe bölge turizmden hak ettiği payı alamayacaktır. Bu bağlamda 

Kentsel hizmetler; yerleşim yerlerinde yapılan temel eğitim ve sağlık, kentsel fiziki çevre, 

sosyal donatı gibi alanlardaki hizmetleri kapsamaktadır. Bu hizmetler Bölgedeki işgücü 

piyasasının işleyişinden yatırımcıların Bölgeye çekilmesine, demografik hareketlilikten 

Bölgede ikamet edenlerin yaşam memnuniyetine kadar birçok alanı etkilemektedir.  

 

Kentsel hizmetlerdeki çeşitlilik ve kalite ile bu olanaklara erişilebilirlik yükseldikçe 

bölge halkının yaşam memnuniyeti sağlanacaktır. Bölgedeki yaşam kalitesini arttırmak için 

kamu müdahalelerinde öncelikli alanlar olan eğitim ve sağlık hizmetlerini erişilebilir hale 

getirmektir. Bu nedenle, temel hizmetlerin kalitesini iyileştirmek ve hâlihazırda bu 

hizmetlerin sunulduğu kurum ve kuruluşları (okul, hastane, toplum merkezleri vb.) her 

anlamda modernize edilmesi gerekir. Benzer müdahaleler, söz konusu hizmetlerin adil, 

kaliteli ve eşit biçimde sunulmasını sağlayacağı için Bölge halkının yaşam kalitesinin 

artmasını destekleyecektir. Temel ihtiyaçları karşılanan bireylerin yaşam memnuniyetine etki 

edecek farklı hizmetler de bulunmaktadır. Bunlar kültür, sanat, spor, eğlence ve dinlence gibi 

olanakların geliştirilmesine bağlı hizmetlerdir. Bu anlamda, ön plana çıkan hususlar ise 

yaygınlık ve çeşitliliktir. Bölge sakinlerinin yaşam memnuniyetini arttırmak adına sosyal 

donatılarla birlikte buralarda sunulan kültürel ve sportif hizmetleri çeşitlendirmek ve yaygın 

kılmak gerekmektedir. Bu nedenlerle, Planda bu eksen ele alınırken bölge sakinlerinin yaşam 
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kalitelerini ve memnuniyetlerini arttırmak üzere, temel ihtiyaçların giderilmesi ve sosyal 

olanakların çeşitlenmesi üzerinde durulmaktadır. 

 

“Kentsel Hizmetler” ekseninde Bölgedeki yerleşim alanlarında kamusal mekanların 

arttırılması ve bu mekanların erişilebilir olması konusuna değinilmiştir. Bu ve benzer 

stratejilerin hayata geçirilmesi birey ve grup düzeyinde iletişimi arttırmakta; sosyal ilişkileri 

geliştirmektedir. Bu nedenle, eksende öngörülen hedef ve stratejiler, sosyal bütünlüğü 

gerçekleştirmeye yönelik hedeflerle ilgilidir. Benzer şekilde, temel hizmetlerin iyileştirilmesi 

ve sosyokültürel faaliyetlerin çeşitlenmesi ile bölgeden göç eden nitelikli nüfus oranında 

azalma olması beklenmektedir. 

 

Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi Projesinin uygulanması sırasında bazı 

girdi (işgücü, restorasyon, vb.) ve çıktıların miktar ve fiyatlarında, proje değerlendirmelerinde 

kullanılan değerlerden önemli sapmalar meydana gelebilir ve bu sapmalar neticesinde 

projenin ekonomik performans gerçekleşmesi proje başında yapılan değerlendirmeden farklı 

olabilir.  

 

12.4.Risk Analizi 
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2023 hedefleri doğrultusunda “kentsel mekanlarda 

estetiğin arttırılması, kentlerin yakın çevresinde rekreasyon alanlarının ve mesire alanlarının 

inşası, kentlerde yaya erişilebilirliğinin ve yayaya yönelik kamusal alanların arttırılması, tarihi 

kentsel dokuların korunması ve restorasyonu” gibi hedefler belirlenmiştir.  

 

İlgili Müdahale ve Projelerin Amaçları, 

 

 Kent içi kamusal mekânların sayısının, kalitelerinin ve erişilebilirliklerinin arttırılması 

 Kent içi yeşil alan miktarlarının arttırılması 

 Kent içi ticari olanakların çeşitlendirilmesi ve canlandırılması 

 Kentsel mekânlarda estetiğin arttırılması 

 Kentlerin yakın çevresinde rekreasyon alanlarının ve mesire alanlarının inşası  

 

Bu bilgiler ışığında; Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kıraathanesi atıl durumdaki eski 

cezaevi binasının restorasyon projesi yapılarak ve binanın aslına sadık kalınarak yeni bir 

yaşam alanı tasarlanmıştır. Tasarlanan alan “Frigya Kültür merkezi ve Millet Kıraathanesi” 

hizmet binası olarak değerlendirilecektir. Kamu binalarının restore edilerek modern çağın 

gereği fiziksel ve teknolojik donanıma sahip alt ve üst yapıları sağlamlaştırılmış yeni kamusal 

alanlara kavuşması bölge için risk teşkil etmemektedir. Aksine adı her geçen gün kültür ve 

alternatif turizm ile anılan ve önemli eserlerin birçoğunun İhsaniye ilçesi sınırlarında olan 

Frigya Vadilerinin tanıtımına da katkı sağlayacağı önemli bir fırsattır. 
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