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Sevgili Alaþehirliler 
Sizin inanç, güven ve desteðinizle geçirdiðimiz 

bir ayýn ardýndan, büyük bir heyecanla ve yine sizin 
gazeteniz Alaþehir'in Sesi ile karþýnýzdayýz. Bu 
gazetenin önemi;  Öncelikle, Alaþehir'imiz için 
hayalimizi somutlaþtýran planlarýmýzý ve Alaþehirliler 
için 1 ayda içinde yapmýþ olduðumuz çalýþmalarý hep 
birlikte anýmsama fýrsatý bulacaðýz.

Emanetiniz 
emin ellerde

Dr. Gökhan KARAÇOBAN
Alaþehir Belediye Baþkaný

03

Ramazan Þenlikleri 
dev bir konserle baþladý

Alaþehir Belediyesi tarafýndan her yýl gerçekleþtirilen Geleneksel Ramazan Þenlikleri ve 6. Kültür ve Sanat 
Etkinlikleri, Doðuþ konseri ve Mehteran gösterisi ile baþladý. 17 Aðustos 2012 tarihinde yapýlacak olan Vol-
kan Erel þiir konseri ile son bulacak program boyunca toplam 14 ayrý etkinlik gerçekleþtirilecek. Belediye bu 
yýl bir ilke imza atarak, ilk kez her mahallede iftar sofralarý kuracak, Alaþehirlileri iftar sofralarýnda bir araya 
getirecek. Ýftar sofralarýnýn ilki Fatih Mahallesi Selim Gürcan Parký'nda 3 Aðustos 2012 tarihinde düzenlendi.

ALAÞEHÝR BELEDÝYESÝ TARAFINDAN BU YIL 6.'SI GERÇEKLEÞTÝRÝLEN RAMAZAN ÞENLÝKLERÝ, KÜLTÜR VE SANAT ETKÝNLÝKLERÝ SEVÝLEN 

SES SANATÇISI DOÐUÞ KONSERÝ ÝLE BAÞLADI. ETKÝNLÝKLER KAPSAMINDA 7 MAHALLEDE ÝFTAR SOFRALARI KURULACAK.

Ramazan Þenlikleri 
dev bir konserle baþladý

Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. 
Gökhan Karaçoban, Hakkari-
Çukurca Karayolu üzerinde 
bulunan merkeze baðlý Geçimli 
Jandarma Karakolu ile Çukurca 
Ýlçesi Karataþ Karakolu ve 
Darsinki Tepesi'nde bulunan 
askeri üs bölgesine eli kanlý 
terör örgütü tarafýndan eþ 
zamanlý yapýlan saldýrýyý kýnadý. 
6 asker ve 2 korucunun þehit 
düþtüðü hain saldýrýyý lanetleyen 
Baþkan Karaçoban, “Þehit 
düþen asker ve korucularýmýza 
Allah'tan rahmet, yakýnlarýna 
sabýrlar diliyor ve yaralýlarýmýza 
acil þifalar diliyorum. Terör 
olayýný da lanetle kýnýyorum. 
Milletimizin baþý sað 
olsun.”dedi.

Milletimizin baþý sað olsun 

< Bu yýl 6.'sý düzenlenen Ala- Konseri, Hacivat Karagöz, 
þehir Belediyesi Geleneksel Ra- Aþuk-Maþuk ve Orta Oyunu, 
mazan Þenlikleri ve Kültür – Sihirbaz ve Palyaço oyunu, Na-
Sanat Festivali, 4 Aðustos akþa- fi konseri ve keþkek ikramý, 
mý Doðuþ konseri ve Mehteran Ozan Nihat Konseri, Rafmi Ol-
gösterisi ile baþladý. Alaþehirli- cay Tasavvuf Konseri ve Sema 
ler, Doðuþ konseri ve mehteran Gösterisi, Kadir Gecesi'nde lok-
gösterisine yoðun ilgi gösterdi. ma ikramý, Grup Zen ve Kolpa 
17 Aðustos akþamý Volan Erel Halk Konseri, Barýþ Acar TSM 
þiir dinletisi ile sona erecek Konseri gibi etkinlikler yer ala-
programda 3. Dileyiþ Amatör cak. Festival, Alaþehir Beledi-
Ses Yarýþmasý, Murat Kar Fasýl yesi Kültür ve Sosyal Ýþler 
Gecesi, Grup Demirtan Pop- Müdürlüðü tarafýndan organize 
Rock Konseri, Barýþ Acar THM edildi.  8 Sayfa 3’te...

Belediye'den milli 
ekonomiye destek
< Alaþehir Belediyesi, çeþitli merkezlere ambalaj atýkla-
rýný toplamak üzere kumbaralar verdi.  Sarýkýz Parký'na 5, 
Barýþ Manço Parký'na ise 13 iç mekan kumbarasý býrakan 
belediye, yaz aylarý nedeniyle yaþanan sýcaklýk ve park 
yoðunluðunun artmasý nedeniyle bu parklardaki kum-
baralarýn doluluk kontrollerini sýklaþtýrdý. 8 4’te...

< Alaþehir Belediyesi, bir ilke daha imza atarak, camii 
ýþýklandýrmalarýna da el attý. Merkez Pazar Caminin ýþýk-
landýrmasýný 10 günde tamamlayan belediye, 2 caminin 
daha ýþýklandýrmasýný yapacak. Iþýklandýrýlan Pazar cami-
de 150 adet özel 'Valvasher Let Armatür' sistemini 
kullanýldý. 8 4’te...

Pazar Camii ýþýklandýrýldý

Spor Kulüplerine 
240 bin TL destek
< Alaþehir Belediye Meclisi, ilçe de faaliyet gösteren 
spor kulüplerine maddi destek verme kararý aldý. Mecli-
sin Temmuz ayý oturumunda; Alaþehir Belediyespor'a 
200 bin, Gençlerbirliði ve Yeni Mahallespor'a da 20’þer 
bin TL destek verme kararý verildi. 8 7’de...

Biz, emanete  etmeyizhýyanet

Belediye'den bir sosyal proje daha
Alaþehir Belediyesi, bir sosyal projeye daha imza attý. Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüðü, özürlü aracý almak için Sevgi yolu boyunca muhtelif yerlere kutucuklar 
koyarak, 'Mavi Kapak' toplama kampanyasý baþlattý. Muhtelif noktalara 20 adet kutucuk 
yerleþtirdiklerini belirten Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, “Amacýmýz engelli 
vatandaþlarýmýzýn tekerlekli sandalye ihtiyacýnýn karþýlanmasýný saðlamaktýr.”dedi.

< Alaþehir Belediyesi Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüðü, engelli-
lerin tekerlekli sandalye ihtiyacýný 
karþýlamak amacýyla Sevgi yolunda 
mavi kapak toplama kampanyasý 
baþlattý. Bu konuda güzergah üze-
rinde bulunan esnaflardan konuya 
duyarlý olmalarýný isteyen Belediye 
Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, 
yol boyunca muhtelif noktalara 20 
adet kutucuk konduðunu belirterek, 
“Amacýmýz engelli vatandaþlarý-
mýzýn tekerlekli sandalye ihtiyacý-
nýn karþýlanmasýný saðlamaktýr” 
dedi.  8 Sayfa 5’te...

Belediyeden çocuklara müjde!
< Alaþehir Belediyesi'nden çocuklara büyük 
hizmet. Yenilenen Çamlýk Parký ile Selim 
Gürcan Parký'ný hizmete açan belediye, ilçe-
deki  9 park alanýna çocuklarýn yararla-
nabileceði oyun gruplarý kuruyor. Þu ana 
kadar beþ farklý park alanýndaki oyun gruplarý 
hizmete girerken diðer oyun gruplarýnýn alt 
yapý çalýþmalarý ise devam ediyor. Sarýkýz 
deresi üzerinde kurulacak Þelale Parký'nda 
ise çalýþmalar sürüyor. 8 Sayfa 5’te...

< Alaþehir Belediye 
Baþkaný Dr. Gökhan 
Karaçoban, son günlerde 
ortaya atýlan 
'Belediye'nin bozuk 
yollar dururken, düzgün 
yollarda çalýþma yapýyor' 
rivayetlerine sert tepki 
gösterdi. Karaçoban 
yaptýðý açýklamada, “Bu 
söylentileri çýkaranlarý 
öncelikle Allah'a havale 
ediyorum. Bunun neden 
çýkarýldýðýný ve ne 
maksatla yayýlmaya 
çalýþýldýðýný biliyoruz. Biz, emanete hýyanet 
etmeyiz. Alaþehirliler rahat olsunlar ve bilsinler ki 
emanetleri emin ellerde.”dedi. 8 6’da...

Belediye'nin 'Sokak 
Ýftarlarý' baþladý

< Alaþehir Belediyesi'nin Sokak Ýftarlarý, Fatih Mahallesi'ndeki Selim 
Gürcan Parký'nda 3 Aðustos Cuma günü düzenlenen iftarla baþladý. Ma-
halle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiði sokak iftarlarýna, Belediye 
Meclis üyeleri de eþlik etti. 600' e ya-kýn mahallelinin katýlýmýyla ger-
çekleþen ilk iftara; mazereti nedeniyle katýlamayan Belediye Baþkaný 
Dr. Gökhan Karaçoban, hemþerileri ile ayný sofrada olamamaktan do-
layý çok üzgün olduðunu söyledi. 8 SAYFA 3’TE...

Tarihi Kütüphane'nin 
restorasyonu sürüyor
< Mülkiyeti Alaþehir Belediyesi'nde ve 
kullaným hakký Kültür ve Turizm Ba-
kanlýðý'nda olan tarihi Halk Kütüpha-
nesi'nin restorasyon çalýþmalarý aralýk-
sýz sürüyor. 8 Sayfa 5’te...

Alaþehir'de sineklerle 
mücadelede 
yeni yöntem

8 SAYFA 2’DE...

Muhtar Selim Gürcan'ýn 
ADI PARK’TA YAÞAYACAK
<Kalp krizi sonucu yaþamýný yitiren Fatih Mahallesi eski muhtarý Selim 
Gürcan'ýn adý Alaþehir Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan parka verildi. 
1999 yýlýndan bu yana aralýksýz Fatih Mahallesinin muhtarlýðýný yapan 
Oto Tamircisi, iki çocuk babasý Selim Gürcan, 10 Haziran tarihinde ge-
çirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitirmiþti. bulunuyor. 8 8’de...
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apý üretiminde iklim þartlarýna uygun 
davranýlmamasý halinde can ve mal güvenliði Yaçýsýndan tehlike arz edeceðine dikkati çeken 

Belediye Ýnþaat Teknikeri Ahmet Birgül, mesleki ve 
toplumsal sorumluluk gereði, sýcak havada beton 
dökümü ve kalýp sökümü ile ilgili kamuoyunu ve 
meslektaþlarýný uyarmayý bir görev saydýklarýný söyledi.
Birgül, inþaat mühendisliðinin, her þart altýnda, her 
zeminde, her iklimde saðlýklý, güvenli yapý üretilebilecek 
bilgi birikimine sahip bir meslek disiplini olduðunu ifade 
ederek, þunlarý kaydetti: “Beton dökümüne baþlamadan 
kalýp ve donatý mutlaka ýslatýlmalýdýr. Beton zemine 

dökülüyorsa beton suyunun zemin tarafýndan 
emilmemesi için zemin önceden sýkýþtýrýlmalý ve 
tesviye edilip mutlaka ýslatýlmalýdýr. Betonun 
yerleþtirmesi iþlemi 
daha çok personelle, 

mümkün olan en kýsa 
zamanda iyi bir vibrasyon 
iþlemi ile yapýlmalýdýr. 
Beton hazýrlanmasýndan 
itibaren en fazla 120 
dakika içinde yerine 
yerleþtirilmelidir. Beton 
dökümü sýrasýnda 
þartnamelerde öngörülen 
sayýda beton numunesi 
alýnmalý ve test 
edilmelidir. Test edilen 
beton numunelerinden 
elde edilen basýnç 
mukavemeti proje 
mukavemetinin yüzde 
70'ine karþýlýk gelmesi durumunda betonun yeterince 
dayaným kazandýðý kabul edilir ve kalýp sökümü iþlemi 
gerçekleþtirilebilir. Betonlama iþlemi mutlaka günün 

serin saatlerinde yapýlmalýdýr. Bu da sabah yada akþam 
saatlerine denk getirilmelidir."

Birgül, betonla ilgili deney sonuçlarýnýn ilgili 
denetim mühendisine onaylatmadan ve deðerlendir-
mesine sunmadan yapýnýn hiçbir bölümünde kalýp veya 
dikmeni yerinden oynatýlmamasý gerektiðini belirterek, 
açýklamasýný þöyle sürdürdü: “Kalýp sökülme sürelerini 
tayin etmek için betonun ne kadar dayaným kazandýðýnýn 
bilinmesi gerekmektedir. Betonun hedef dayaným süreleri 
ise iklim þartlarý, dolayýsýyla sýcaklýkla doðrudan ilintilidir. 
Bu konudaki uyarýyý, kamusal ve toplumsal sorumluðu-
muz gereði yaz aylarýnda býkmadan usanmadan yapmaya 
devam edeceðiz. Þantiye þefi meslektaþlarýmýza, yapý 
denetim firmalarýna, belediyelere, usta ve kalfalara, ilgili 
kurum ve kuruluþlara bu noktada büyük sorumluluk 
düþtüðünü hatýrlatýyoruz.”

Alaþehir'de sineklerle 
mücadelede 

Alaþehir Belediyesi'nin haþerelere karþý mücadelesi devam ediyor. 
Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðünce yürütülen çalýþma-
larýn Mart ayýnda baþladýðý ve aralýksýz olarak belli saatlerde devam ettiði 
açýklandý. Konuyla ilgili olarak bir açýklama yapan Birim Müdürü Çevre 
Mühendisi Halil Koç, karasinek, sivrisinek ve yakarca için uçkun mücadelenin 
15 Nisan'dan itibaren baþladýðýný, ilaçlamanýn sabah 06:00- 10:00 arasý,  akþam 
ise 19:00- 22:00 saatleri arasý olmak üzere ULV cihazý ile her gün yapýldýðýný söyledi.

yeni yöntem

laþehir Belediyesi'nin sivrisinek ve kokusuz, soðuk sisleme) sistemi ile sivrisinek 
karasineklerle mücadelesi için temin ve karasineklere etki edecek damlacýk çapý Aedilen yeni nesil ve son teknoloji püskürten ilaçlama makinesi ile uygulamalar 

ilaçlama makinesi ile gece gündüz yapýldý ve etkinlik gözlendi. Tifone marka 
ilaçlamalar devam ediyor. Belediyenin mistblower ilaçlama makinesinin, vektör 
mücavir alalarýnda yeni nesil ULV (subazlý, mücadelesi için özel getirildiði bildirildi. 

< Alaþehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol alanlarda yüksek hacimde püskürtme yapýlabi-
Müdürü Halil Koç, “Söz konusu makine 35 HP liyor. Ayný zamanda tabanca düzeneði ile larva 
motor gücü kapasitesinde olup, döner baþlýðý mücadelesinde de etkili sonuçlar alýnabiliyor. 
ile geniþ bir alana ve 30 metre mesafeye kadar Belediyemiz bundan sonraki ilaçlama dönem-
püskürtme yapabiliyor. Birden fazla uygulama lerinde halkýmýza verdiði hizmet kalitesini ar-
yapabilme seçeneði olan bu ilaçlama makinesi týrmak için yenilikçi ve kaliteli çözümler getir-
ile ULV uygulamasý dýþýnda aðaçlar gibi meye devam edecektir.” dedi.

KOÇ: TEKNOLOJÝK ÝMKANLARDAN FAYDALANIYORUZ

Þahyar ailesinin mutlu günü

Alaþehir'in tanýnmýþ eþraflarýndan Þahyar 
ve Þengören ailelerinin çocuklarýndan olan 
Orhan Þahyar- Seçil Þengören çiftinin 
düðünü Alaþehirli siyasileri bir araya getirdi. 
Düðün akdi, Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. 
Gökhan Karaçoban tarafýndan kýyýlan ve 
þahitliklerini MHP Manisa Milletvekili Sümer 
Oral ile Birce Akay'ýn yaptýðý düðün renkli 
görüntülere sahne oldu.

ski Belediye 
Baþkanlarýndan Galip EÞahyar'ýn oðlu Orhan 

Þahyar, Þengören ailesinin kýzý 
Seçil Þengören ile evlenerek 
dünya evine girdi. Galip 
Þahyar'a ait çiftlikte 17 
Temmuz 2012 tarihinde 
gerçekleþen düðünde genç 
çiftlerin nikahlarýný Alaþehir 
Belediye Baþkaný Dr. Gökhan 
Karaçoban kýydý. MHP Manisa 
Milletvekili Sümer Oral ile 
Birce Akay ise nikah 
þahitliklerini yaptý.
Çok sayýda davetlinin katýldýðý 
düðünde nikah merasimi 
sonrasý Belediye Baþkaný Dr. 
Gökhan Karaçoban, evlilik cüzdanýný adet olduðu üzere Seçil Þahyar'a verdi. Genç çiftin nikahlarýný 
kýyan Karaçoban, genç çifte hitaben, “Ýyi günde kötü günde her zaman birbirinize destek vermeniz, 
birbirinizin yanýnda olmanýz uyarýsýyla ömür boyu saadetler dilerim.”dedi.

Alaþehir Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü 
Yapý Denetim Birimi Ýnþaat Teknikeri Ahmet Birgül 
yaz aylarýnda inþaatlarda beton dökümü ve kalýp 
sökümüne dikkat edilmesi konusunda uyarýda 
bulundu. Birgül, yaptýðý açýklamasýnda, yaþamý 
olumsuz etkileyen hava sýcaklýðýnýn, yapý üretim 
sürecinde daha hassas olmayý gerektirdiðini söyledi.

Yapý Üretiminde 
“Sýcak Hava" Uyarýsý

Ahmet Birgül

ALAÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANI DR. GÖKHAN KARAÇOBAN, ÝNÞAAT YAPAN VATANDAÞLARIN ÝNÞAATLARININ 
ÇEVRESÝNÝ TAHTA PERDE ÝLE KAPATARAK ÇEVRE GÜVENLÝÐÝ ALMALARI GEREKTÝÐÝNÝ BELÝRTTÝ.

Karaçoban: Vatandaþlarýn can güvenliði önemli
Alaþehir Belediyesi, vatandaþlardan gelen þikayetler üzerine; inþaat yaptýran vatandaþlarýn, inþaat sahasýnýn çevresini tahta perdelerle çevirmelerini 
istedi. Vatandaþlarýn can ve mal güvenliðinin çok önemli olduðunu belirten Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, gerekenin yapýlmasý için ilgili birimi 
harekete geçirdi. Talimat üzerine harekete geçen Belediye Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Yapý Denetim Birimi de inþaat sahalarýndaki denetimlerini arttýrdý.

laþehir'de inþaat saha- duruma düþülmemesi için 
larý tahta perde ile imar kanun 28.maddesine göre Açevrilecek. Vatandaþ- yapýlan inþaat iþine uygun ser-

lardan bu konuda gelen þika- tifikalý inþaat ustasý çalýþtýrýl-
yetleri deðerlendiren Alaþehir masýný, yine imar kanun 42. 
Belediye Baþkaný Dr. Gökhan maddesine göre inþaatlarda 
Karaçoban ve Belediye Ýmar çalýþan iþçilerin baret takmala-
Komisyonu, gerekenin yapýl- rýný ve iskelede çalýþanlarýn da 
masý için Ýmar ve Þehircilik emniyet kemeri ile çalýþmalarý 
Müdürlüðü Yapý Denetim Bi- gerektiðini söyledi. Kanunla-
rimi'ni harekete geçirdi. Alaþe- rýn ceza kesmek için deðil yap-
hirlilerin can ve mal güvenli- týrým ve vatandaþlarýn menfaa-
ðinin önemli olduðunu belir- tini korumak için olduðunu di-
ten Baþkan Karaçoban, inþaat le getiren Birgül, “Belediye 
sahiplerine 7 gün süre verildi- vatandaþlarýmýzýn can ve mal 
ðini, bu zaman diliminde in- güvenliðini düþündüðü için 
þaat sahasýnýn çevresini tahta yapýlan denetimlerde inþaat 
perde ile çevirmeyenlere 1000 sahiplerinin de maðdur olma-
TL para cezasý uygulanacaðýný masý için duyarlý olunmasý ge-
söyledi. rekiyor. Bu amaç doðrultu-
      Karaçoban,”Amacýmýz sunda vatandaþlarýn maðdur 
ceza kesmek deðil, vatandaþ- olmamalarý için uyarýlarda bu-

Yapý Denetim Birimi Ýnþaat larýn can ve mal güvenliði için lunuyoruz. Kurallara uyma-
BÝRGÜL, “MAÐDUR Teknikeri Ahmet Birgül de tedbir almak. Bu konuda her- yanlara cezai iþlemlere baþvu-
OLMAMAK ÝÇÝN yaptýðý açýklamada, çevre ve kesin üzerine düþeni yapmasý- rulacaðýný þimdiden söylüyo-
KURALLARA UYALIM” þehircilik müdürlüðü ve bele-ný bekliyor ve istiyoruz. Hiç ruz. Her zamanki gibi dene-

diye imar müdürlüðü tarafýn-kimsenin maðdur olmamasýný timler düzenli olarak yapýla-
Alaþehir Belediyesi dan yapýlan denetimlerde için gerekli kurallara uyulma- caktýr” þeklinde konuþtu. 

Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü maðdur kalýnmamasý ve cezalý sýný bekliyoruz.”dedi.
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Sevgili Alaþehirliler 
Sizin inanç, güven ve desteðinizle geçirdiðimiz bir 

ayýn ardýndan, büyük bir heyecanla ve yine sizin 
gazeteniz Alaþehir'in Sesi ile karþýnýzdayýz. Bu gazetenin 
önemi;  Öncelikle, Alaþehir'imiz için hayalimizi 
somutlaþtýran planlarýmýzý ve Alaþehirliler için 1 ayda 
içinde yapmýþ olduðumuz çalýþmalarý hep birlikte 
anýmsama fýrsatý bulacaðýz. Ardýndan, geçen bir ayda 
hedefimize ne kadar ulaþtýðýmýzý, nerede olduðumuzu ve 
birlikte nereye yürüyeceðimizi bir kez daha idrak etmiþ 
olacaðýz. Belki de en önemlisi, giderek tamamlanan 
aþamalarla ulaþmayý hedeflediðimiz Alaþehir resmini bir 
kez daha hayalimizde canlandýracaðýz.

***
Hizmet yarýþýnda, bayraðý devraldýðýmýz ilk 

günden baþlayarak, uygar bir þehir yönetiminin her 
þeyden önce “ÞEHRÝN VÝZYONU” ile “MALÝ KAYNAKLARI” 
arasýnda akýllý bir örtüþme saðlamasý gerektiðini 
vurguladým. Bunu da birlikte baþarmaya çalýþtýk. Bu 
konuda baþarýlarýmýzýn oluþtuðunu ve devamýnýn da 
saðlanacaðýný da biliyorum.

 ***
 Alaþehir Belediyesi, çalýþmalarýný ve hizmetlerini 

üç ana hedefin gerçekleþmesini saðlamak için 
yürütmektedir. Bunlar; belediyemizin 'KURUMSAL 
GELÝÞÝMÝNÝN SAÐLANMASI', ilçemizin 'KENTSEL 
GELÝÞÝMÝNÝN SÜRDÜRÜLMESÝ' ve Alaþehir halkýnýn 
'TOPLUMSAL GELÝÞÝMÝNÝN DESTEKLENMESÝ'dir. 
Belediyemiz, bu amaçlarýna katýlýmcý, þeffaf bir yönetim 
anlayýþý ve çaðdaþ yönetim tekniklerini uygulayarak 
ulaþmaya çalýþmaktadýr. 

***
Belediyemiz tüm faaliyetlerini gerçekleþtirirken 

halkýmýzla birlikte karar almakta ve halkýmýzýn görüþleri 
doðrultusunda çalýþmalarýný yürütmektedir. 
Hemþerilerimize daha yakýn olmak, talepleri, istekleri 
yerinde dinlemek, sorunlarý kaynaðýnda tespit etmenin 
yaný sýra yapýlan çalýþmalarla ilgili halkýmýzý bilgilendirmek 
amacýyla yapýlan esnaf toplantýlarý, istiþare toplantýlarý 
gibi halk toplantýlarýmýzý aralýksýz devam ettirmekteyiz. 
Ayrýca, halkýmýzla diyalog kanallarýný daha etkin 
kullanmaya yönelik birçok çalýþmalarýmýz bulunmaktadýr. 
Halkýmýzýn istek, görüþ, düþünce, öneri ve eleþtirilerini 
önemsiyor, daha iyi bir belediyeciliðin, Alaþehirlilerin 
katýlýmýyla oluþacaðý inancýyla, geliþtirmeye ve daha iyi 
olmaya gayret gösteriyoruz. 

Deðerli hemþerilerim;
Belediyemiz, imar, þehircilik, planlama, ulaþým, 

altyapý, çevre, temizlik gibi kentsel hizmetler ile saðlýk, 
spor, eðitim, kültür-sanat ve sosyal hizmetler gibi 
toplumsal faaliyetlerde de önemli mesafeler kat etmek 
istiyoruz.  Yapýlan çalýþmalarla þehrimizi yeniden “ ALA – 
ÞEHÝR” yapma hedefinde olduðumuzu bilmenizi isterim. 
Hedeflerimde; Alaþehir'i sorunsuz bir þehir yapmak, 
“FESTÝVALLER KENTÝ” hüviyetine büründürmek ve tam 
anlamýyla “BÖLGENÝN ÝHRACAT MERKEZÝ” olma sýfatýný 
kazandýrmak için Belediyemizin baþlattýðý “HÝZMET 
KERVANI” yolculuðunda durmaksýzýn, planlý bir þekilde 
yürüyerek, hep daha iyiye doðru hedeflediðimizi sizlerle 
paylaþmak istiyorum. Bu þehrimizi örnek bir þehir 
yapmak istiyoruz. Alaþehir'in altyapý ve yol çalýþmalarý 
neticelendirildikten sonra, birçok dev projelerin sýrayla 
hayata geçirileceðini de sizlere müjdelemek istiyorum.  
Hiçbir kaygý ve endiþe duymadan bu çalýþmalarý Alaþehir 
için, Alaþehirliler için, Alaþehirlilerin en iyisine layýk 
olduðunu bildiðimiz için ve yine Alaþehirlilerin emanetine 
sahip çýkmayý ilke edindiðimiz için yapmayý kendimize 
görev akdettik. 

***
Bu yolda bize daima destek olan Meclis 

üyelerimize, müdürlerimiz, memurundan iþçisine 
enerjisini Alaþehir için harcayan tüm çalýþma 
arkadaþlarýma, kýymetli hemþerilerime ayrý ayrý ve içten 
teþekkürlerimi sunar, sevgi ve saygýlar sunarým.

Emanetiniz 
emin ellerde

Dr. Gökhan KARAÇOBAN
Alaþehir Belediye Baþkaný

ALAÞEHÝR BELEDÝYESÝ TARAFINDAN BU YIL 6.'SI GERÇEKLEÞTÝRÝLEN RAMAZAN ÞENLÝKLERÝ, KÜLTÜR VE SANAT ETKÝNLÝKLERÝ 
SEVÝLEN SES SANATÇISI DOÐUÞ KONSERÝ ÝLE BAÞLADI. ETKÝNLÝKLER KAPSAMINDA 7 MAHALLEDE ÝFTAR SOFRALARI KURULACAK.

Ramazan Þenlikleri 
dev bir konserle baþladý
Alaþehir Belediyesi tarafýndan her yýl gerçekleþtirilen Geleneksel Ramazan Þenlikleri ve 6. Kültür ve Sanat Etkinlikleri, Doðuþ konseri 
ve Mehteran gösterisi ile baþladý. 17 Aðustos 2012 tarihinde yapýlacak olan Volkan Erel þiir konseri ile son bulacak program boyunca 
toplam 14 ayrý etkinlik gerçekleþtirilecek. Belediye bu yýl bir ilke imza atarak, ilk kez her mahallede iftar sofralarý kuracak, Alaþehirlileri 
iftar sofralarýnda bir araya getirecek. Ýftar sofralarýnýn ilki Fatih Mahallesi Selim Gürcan Parký'nda 3 Aðustos 2012 tarihinde düzenlendi.

u yýl 6.'sý düzenlenen Ala- tos akþamý Doðuþ konseri ve Meh- di. 17 Aðustos akþamý Volan Erel kaný Dr. Gökhan Karaçoban, sos-
þehir Belediyesi Gelenek- teran gösterisi ile baþladý. Alaþe- þiir dinletisi ile sona erecek prog- 7 MAHALLEDE ÝFTAR yal belediyeciliðe büyük önem Bsel Ramazan Þenlikleri ve hirliler, Doðuþ konseri ve mehte- ramda 3. Dileyiþ Amatör Ses Ya- SOFRALARI KURULACAK verdiklerinin altýný çizerek, bu 

Kültür – Sanat Festivali, 4 Aðus- ran gösterisine yoðun ilgi göster- rýþmasý, Murat Kar Fasýl Gecesi, çerçevede yardýmlaþmanýn ve da-
Grup Demirtan Pop-Rock Konse- Alaþehir Belediyesi, bu yanýþmanýn yanýnda, ananelerin 
ri, Barýþ Acar THM Konseri, Haci- yýlki Ramazan ayýnda farklý bir de yaþatýlmasý için, her yýl deðiþik 
vat Karagöz, Aþuk-Maþuk ve Orta uygulamaya da ilk kez imzasýný etkinliklerin tertip edileceðini 
Oyunu, Shirbaz ve Palyaço oyu- atýyor. Ýlçenin 7 mahallesinde bü- söyledi. Sosyal yardýmlara önem 
nu, Nafi konseri ve keþkek ikramý, yük iftar sofralarý kuracak olan be- verdiklerin hatýrlatan Karaçoban, 
Ozan Nihat Konseri, Rafmi Olcay lediye, hem mahalle sakinlerini kýsa süre içinde muhtarlarla görü-
Tasavvuf Konseri ve Sema Göste- ayný sofrada buluþturmayý hem de þüleceðini belirterek; “Alaþehir-
risi, Kadir Gecesi'nde lokma ikra- belediye baþkaný ve meclis üyele- liler, belediyecilikteki farkýmýzý 
mý, Grup Zen ve Kolpa Halk Kon- rini vatandaþlarla iftar yapma fýr- bizzat yaþayarak fark edecekler. 
seri, Barýþ Acar TSM Konseri gibi satýný amaçlýyor. Ýftar sofralarýnýn Planlý ve programlý bir þekilde þe-
etkinlikler yer alacak. Festival, ilki 3 Aðustos Cuma akþamý Fatih hir merkezindeki çalýþmalarýmýz 
Alaþehir Belediyesi Kültür ve mahallesi Selim Gürcan Parký'nda devam ediyor. Ýlçemizin sýkýntýla-
Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan düzenlendi. Ýftara katýlým çok yo- rýný gece-gündüz demeden çalýþa-
organize edildi. ðun oldu. rak bir bir çözüyoruz. Önümüz-

Alaþehir Belediyesi ayrý- deki yýllarda, sosyal belediyeciliði 
ca Alaþehir'in düþman iþgalinden KARAÇOBAN: SOSYAL biraz daha ön plana çýkaracaðýz. 
kurtuluþ tarihi olan 5 Eylül akþamý BELEDÝYECÝLÝÐE ÖNEM Tüm Alaþehirlilerin Ramazan-ý 
da sevilen ses sanatçýsý Emre Ay- VERÝYORUZ Þeriflerini kutluyor ve iyi eðlence-
dýn'ýn katýlacaðý bir müzik konseri ler diliyorum” þeklinde konuþtu.
düzenleyecek. Alaþehir Belediye Baþ-

Çamlýk Parký, Alaþehirlilere ‘merhaba’ dedi
Alaþehir Belediyesi 
tarafýndan yeniden 

revize edilen Çamlýk 
Aile Parký, yapýlan 

törenle hizmete açýldý. 
Törene; Belediye 

Baþkaný Dr. Gökhan 
Karaçoban, MHP Ýlçe 
Baþkaný Akif Ceylan, 

Ülkü Ocaklarý Baþkaný 
Nejmi Aslanbulut ve 

çok sayýda davetli 
katýldý. Yapýlan duanýn 
ardýndan parkýn açýlýþ 

kurdelesini Baþkan 
Karaçoban kesti

laþehirlilerin sevdiði ve tercih ettiði mekanlardan olan çalýþmalarýmýz kapsamýnda tadilattan geçti. Parkýmýzýn orta-
Çamlýk Aile Parký, hizmete girdi. Alaþehir Belediyesi sýndaki havuzu da modern bir yapýya dönüþtürdük. Parkýmýzýn Atarafýndan yeniden dü-zenlenen parkýn açýlýþ Alaþehir'e hayýrlý uðurlu olmasýný temenni ediyor, iþletme-

kurdelesini Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban kesti. cisine de bol kazançlar getirmesini diliyorum.” dedi.
Çok sayýda davetlinin katýldýðý açýlýþ töreninde, 
Ýþletme Sahibi Bahattin Budak, davetlilerle tek tek 
ilgilendi. Çeþitli ikramlarýn yapýldýðý törende, Ýstasyon 
Camii Ýmam Hatibi Ýsa Öner'in yaptýrdýðý duanýn ar-
dýndan Baþkan Karaçoban, kurdeleyi keserek parký 
hizmete açtý.

KARAÇOBAN: ALAÞEHÝRLÝLER MODERN 
BÝR ÞEHÝR PARKINA KAVUÞTU

Çamlýk Park'ýnýn açýlýþ töreninde konuþan 
Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban“ 
Hazýrladýðýmýz proje doðrultusunda parkýmýzýn zemi-
nini tamamen kazarak eskiyen parke taþlarýný çýkarttýk 
ve yeniledik. Parkýmýzýn içindeki tüm yeþil alanlarý ve 
yürüme yollarýný yeniden yaptýk. Kafeterya bölümü de 

Alaþehir Belediyesi'nin Sokak Ýftarlarý, Fatih Mahallesi'ndeki Selim Gürcan Parký'nda 3 Aðustos Cuma günü düzenlenen 
iftarla baþladý. Mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiði sokak iftarlarýna, Belediye Meclis üyeleri de eþlik etti. 600' e ya-
kýn mahallelinin katýlýmýyla gerçekleþen ilk iftara; mazereti nedeniyle katýlamayan Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaço-
ban, hemþerileri ile ayný sofrada olamamaktan dolayý çok üzgün olduðunu, ama bunu bir þekilde telafi edeceðini söyledi. 

laþehir Belediyesi'nin bu yýl ilk KARAÇOBAN: SÝZLERLE 
kez uygulamaya koyduðu 'Sokak BERABER OLMAK ÇOK GÜZELAÝftarlarý' Ramazan'ýn 15. Günü 

Fatih Mahallesi'ndeki Selim Mahalle sakinleriyle iftarda 
Gürcan Parký'nda düzenlenen buluþamayan ve bunun 
iftarla baþladý. Mahalle üzüntüsünü yaþayan Alaþehir 
sakinlerinin büyük ilgi Belediye Baþkaný Dr. Gökhan 
gösterdiði sokak iftarlarýna, Karaçoban, "Sizlerle beraber 
Belediye Baþkaný Dr. olabilmek için böyle güzel bir 
Gökhan Karaçoban, mazereti iftar yemeði düzenledik. Ýftarda 
nedeniyle katýlamadý. komþularla, dostlarla beraber 
Belediye meclis üyelerinin de olmak çok özel bir þey. Ayný 
iþtirak ettiði iftarda; sofranýn etrafýnda oturup 
olamamaktan dolayý çok yemeðimizi paylaþmaktan 
üzgün olduðunu belirten büyük mutluluk duyuyoruz. 
Baþkan Karaçoban, Sizlerle yapacaðýmýz bu iftarlar 
hemþerileri ile ayný sofrada buluþmaktan birlik beraberlik ve kardeþlik duygularý 
memnuniyet duyacaðýný belirterek, içerisinde çok güzel oluyor ve olacak. 
mahalle sakinlerinden özür diledi ve Ramazan zaten birliðin beraberliðin ve 
mahallelinin Ramazan ayýný en kalbi dayanýþmanýn zirveye çýktýðý bir ay. 
duygularla kutladýðýný söyledi. Karaçoban, Bizleri bu iftarda bir araya getiren Cenab-ý 
katýlýmlarýndan dolayý mahalle sakinlerine Hakk'a hamd ederken, iftar programýmýza 
teþekkür ederek, “Mahalle iftarlarýnýn gelen-gelmeyen tüm mahalle sakinlerime 
Ramazan ayý süresince ilçe merkezindeki þükranlarýmý sunuyor, hayýrlý Ramazanlar 
5 mahallede daha düzenlenecek.”dedi. diliyorum." þeklinde konuþtu.

Belediye'nin 'Sokak Ýftarlarý' baþladý

ALAÞEHÝR BELEDÝYESÝ HER YIL GELENEK HALÝNE GETÝRDÝÐÝ ÝFTAR PROGRAMLARINI, BU YIL BÝR ÝLKE 
ÝMZA ATARAK MAHALLELERE TAÞIDI. RAMAZAN'IN ÝLK ÝFTAR SOFRASINI DA FATÝH MAHALLESÝ'NDE KURDU.

5 MAHALLEDE DAHA ÝFTAR SOFRASI KURULACAK
< Öte yandan belediyenin bu yýl ilk defa organize ettiði 'Sokak Ýftarlarý'nýn 5 
mahallede daha yapýlacaðý açýklandý. SOKAK ÝFTARLARI'NIN 7 AÐUSTOS SALI 
GÜNÜ (BU GÜN) ÞEYH SÝNAN MAHALLESÝ'NDE, 10 AÐUSTOS CUMA 
GÜNÜ ESENTEPE MAHALLESÝ'NDE, 14 AÐUSTOS SALI GÜNÜ HACIBEY 
MAHALLESÝ'NDE, 16 AÐUSTOS PERÞEMBE GÜNÜ ÝSTASYON 
MAHALLESÝ'NDE VE SON OLARAK DA 17 AÐUSTOS CUMA GÜNÜ 
YENÝMAHALLEDE VERÝLECEÐÝ BELÝRTÝLDÝ.

Çamlýk Parký, Alaþehirlilere ‘merhaba’ dedi

Dr. Gökhan Karaçoban
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Belediye'den milli ekonomiye destek
Alaþehir Belediyesi, çeþitli merkezlere ambalaj atýklarýný toplamak üzere kumbaralar verdi.  Sarýkýz Parký'na 5, Barýþ Manço Parký'na ise 13 iç mekan kumbarasý 
býrakan belediye, yaz aylarý nedeniyle yaþanan sýcaklýk ve park yoðunluðunun artmasý nedeniyle bu parklardaki kumbaralarýn doluluk kontrollerini sýklaþtýrdý.

laþehir Belediyesi ton ambalaj atýðýnýn biriktiði þunlarý söyledi; “Þehir içinde 
tarafýndan iç mekan öðrenildi. her gün ortalama 120 ton çöp Akumbaralarý býrakýlan Alaþehir Belediyesi toplanmaktadýr. Toplanan 

birimler ve kumbara sayýlarý Çevre Koruma Kontrol Mü- çöpler Alaþehir Belediyesi 
þöyle; 2. Ulaþtýrma Er Eðitim dürü Halil Koç, konuyla ilgili Düzensiz Çöp Deponi Sahasý' 
Alay Komutanlýðý'na 40, Sarý- olarak yaptýðý açýklamada, na dökülmektedir. Dökülen 
kýz Parký'na 5, Barýþ Manço atýklarýn kaynaðýnda toplanýl- çöplerin ortalama 24 tonu geri 
Parký'na 13, Pehlivanoðlu masý çalýþmalarý kapsamýnda dönüþtürülebilir malzeme ol-
Market, Pekdemirler, A-101, Çevre Ve Þehircilik Bakanlý- masýna raðmen çöp kamyon-
ÞOK, DÝASA , Ege ÞOK, ðý'ndan lisanslý Ünalan Amba- larý çöpü döktüðünde ekono-
Zenginler Market ve Majestic laj Atýklarý Toplama Ayrýþtýr- mik deðeri olan malzemelerin 
Marketlere 2'þer, Alaþehir Be- ma Geri Dönüþüm Limited yýðýn altýnda kalmasý ve deðeri 
lediyesi'ne 15, Fen Ýþleri Mü- þirketi ile 02.05.2012 tarihin- olmayan atýklarla karýþmasý 
dürlüðü'ne 4, Park ve Bahçeler de sözleþme imzaladýklarýný nedeniyle bu malzemelerin el-
Müdürlüðü'ne 3, Zirai ilaç ba- söyledi. le ayrýþtýrýlabilmesi suretiyle 
yilerine 20, eczanelere 20, ancak %2'si ekonomiye ka-
Aras Kargo'ya 1, Sürat Kar- EKONOMÝYE 11 BÝN 620 zandýrýlýyordu. Ünalan firmasý 
go'ya 2 ve Zümrüt Evler'e de 5 LÝRA KAZANDIRILDI ile anlaþma yaptýðýmýz tarih-
adet iç mekan kutusu býra- ten sonra ilçemizde ambalaj 
kýldý. Ayrýca 2. Ulaþtýrma Er Konu hakkýnda açýk- attýðý fazla biriken iþletme, 
Eðitim Alay Komutanlýðý'na lamalarda bulunan Alaþehir market ve ticarethanelere am-
bir adet de konteynýr býrakýldý. Belediyesi Çevre Koruma balaj atýklarý için kumbaralar 
Alaþehir'de ayda yaklaþýk 30 Kontrol Müdürü Halil Koç, ve konteynerler býraktýk.”

Ambalaj Atklarý Yönetim Planý'na göre ilköðretim okullarýnda 
bilgilendirme amaçlý seminerler düzenleyeceklerini ve ve 
konutlarý tek tek dolaþarak ambalaj atýklarýnýn geri dönüümü 
hakkýnda aileleri bilgilendireceklerini söyleyen Koç, her eve 
poþet daðýtacaklarýný söyledi. Kaynaðýnda toplama 
çalýþmalarýný konutlara kadar taþýyacklarýný vurgulaan Koç, 
“Ýlçemizde bu kapsamda Mayýs 2012 tarihinden bu yana 
yapýlan çalýþmalarda toplamda ortalama 80 ton atýk toplanmýþ, 
bu atýklar ekonomiye 11 bin 620 TL kazandýrmýþtýr. Böylece 
bin 309 aðaç kesilmekten kurtulmuþtur” dedi.

KOÇ: EVLERE POÞET DAÐITILACAK

laþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, 
Merkez Pazar Camii'nin ýþýklandýrmasýnýn belediye Atarafýndan yapýldýðýný ve Ramazan ayý baþýnda 

ýþýnlandýrma sistemin bitirildiðini söyledi. Sistemin 
ihalesinin yapýldýðýný ve çalýþmalarýn 10 günde 
tamamlanarak Ramazan ayýna yetiþtirildiði dile getiren 
Karaçoban, “Pazar Camii ýþýl ýþýl oldu.”dedi.

KARAÇOBAN: 150 ADET ÖZEL IÞIK SÝSTEMÝ KULLANILDI

Alaþehir Belediyesi, Camii ýþýklandýrmalarýna da el attý. 
Konuyla ilgili olarak bir açýklama yapan Belediye Baþkaný 
Dr. Gökhan Karaçoban, camii ýþýklandýrma çalýþmalarýnýn 
devam edeceðini, Merkez Pazar Camii'nin 
ýþýklandýrmasýnýn tamamlandýðýný söyledi. Karaçoban, Þeyh 
Sinan ve Kütük Minare Camilerinin de ýþýklandýrýlacaðýný 
belirterek, “Merkez Pazar Camii'nin ýþýklandýrýlmasýný 10 
günde tamamlayarak, Ramazan ayýna yetiþtirdik. Bu iþ için 
'Valvasher Let Armatür' sistemini kullandýk. Iþýklandýrma iþi 
Ramazan ayýnýn ilk günü tamamlanmýþ ve yanar hale 
gelmiþ oldu. Camimize 150 adet özel ýþýk sistemi kurduk. 
Geceleyin Alaþehir'in her yerinden bu camimiz görünür 
oldu. Alaþehir'imize hayýrlý uðurlu olsun.”dedi.

Alaþehir Belediyesi, bir ilke daha imza atarak, 
camii ýþýklandýrmalarýna da el attý. Merkez Pazar 
Caminin ýþýklandýrmasýný 10 günde tamamlayan 

belediye, 2 caminin daha ýþýklandýrmasýný 
yapacak. Iþýklandýrýlan Pazar camide 150 adet 
özel 'Valvasher Let Armatür' sistemini kullanýldý.

Pazar Camii ýþýklandýrýldýKaraçoban: Alaþehir “ ” olacakMARKA ÞEHÝR
Alaþehir'in “MARKA ÞEHÝR” olmasý için güç birliði yapýldý. Bu amaç doðrultusunda; 'Marka Takýmý' ve 'Tanýtým Grubu' oluþturuldu. 
Oluþumda, Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban da yer aldý. Meclis üyelerinden Zühal Erin ve Rukiye Kocataþ da 
kadroya dahil edildi. Karaçoban, konuyla ilgili olarak yaptýðý açýklamada “Alaþehir, ekonomisi, tarihsel mirasý, doðal varlýklarý, 
kültürel ve sanatsal etkinlikleri ile son yýllarda daha fazla öne çýkmaktadýr. Bunun için markalaþma çok önemli.”dedi. 

asýl ki ülke kalkýnma- rizm odaklý bir hedeftir. Yani yýþýna kadar, pek çok çalýþmayý 
sýnýn yolu kentsel kal- kentlerin turizm gelirleri yolu içerir.”dedi.Nkýnmadan geçiyorsa, ile yeni kaynaklar yaratma ça-

bugün kentlerin kalkýnmasýnýn basýdýr. Markalaþma arayýþý KARAÇOBAN, 
bir yolu da kentsel markalaþ- ayný zamanda bir proje çalýþ- “ALAÞEHÝR, BU 
madan geçtiðini belirten Ala- masýdýr. Proje, markalaþýlacak POTANSÝYELE SAHÝP”
þehir Belediye Baþkaný Dr. ürünlerin ve anahtar mesajlarýn 
Gökhan Karaçoban, “Kentsel tespitinden, kentin tümünü ku- Alaþehir'in tarihi kül-
markalaþma, esas itibarý ile tu- þatacak bir kimlik yaratma ara- türel mirasý ve doðal varlýkla-

rýnýn zenginliði nedeni ile mar-
kalaþma açýsýndan önemli fýr-
satlara sahip olduðunu belirten 
Karaçoban, açýklamasýnýn de-
vamýnda þunlarý söyledi: “Tes-
pit edilen ana baþlýklarla Ala-
þehir'in çekici özelliklerini ön 
plana çýkarmak, turizm potan-
siyeli yüksek bir kent haline 

larda boy göstermenin hiç kim-gelmesini saðlamak, etkin bir 
seye faydasý olmaz. Bu konuda biçimde tanýtýlmasýný ve pazar-
bir bütün olarak çalýþýlmasý lanmasýný temin etmek, 'Marka 
çok önemli. Baþarýnýn anahtarý Kent Alaþehir' çalýþmalarýnýn 
birlik ve beraberlikten geç-ana hedefi olmalýdýr. Aksi hal-
mektedir. Biz, bu konuda her de markalaþmanýn ne olduðu-
þeyi yapmaya hazýrýz.”nu bilmeden, çeþitli toplantý-

ALAÞEHÝR BELEDÝYESÝ, 2012'NÝN ASFALT SEZONUNDA 14 BÝN METRE YOLUN ASFALTLAMA VE ALTYAPI ÇALIÞMALARINI KENDÝ ÝMKANLARIYLA 
TAMAMLAYACAK. HEDEFLENEN ÇALIÞMALAR KAPSAMINDA ASFALT ÞANTÝYESÝ YENÝLENMÝÞ VE 25 KÝÞÝLÝK ASFALT EKÝBÝ KURULMUÞTU.

laþehir Belediyesi'nin mayan çalýþmalar þehrin bir- Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Ýþleri Müdürlüðüne baðlý 844 metre  uzunluðundaki 
bahar ayýnýn giriþiyle çok farklý mahalle ve cadde- Karaçoban, çalýþmalarýnýn ekiplerin gece-gündüz yola 6 bin 895 metrekare as-Abirlikte iki koldan sinde durmaksýzýn sürüyor. aralýksýz sürdüðünü belirte- çalýþtýðýný söyledi. Alaþehir' falt atýldý. Haziran ayýndaki 

baþlattýðý asfaltlama ve altya- Ýki aylýk çalýþmada toplamda rek, sezon sonunda 22 bin de 2012 yýlýný 'HÝZMET YI- çalýþmalarda ise önceki ay-
pý çalýþmalarý hýz kesmeksi- 22 caddede asfaltlama yapýl- metre (22 kilometre) yolun LI' ilan ettiklerini belirten dan devam eden çalýþmalarla 
zin devam ediyor. Kýþ ayla- dý, 40 bin 500 metre kare asfaltlanmýþ olacaðýný söyle- Karaçoban, Bu sezon Mayýs birlikte toplam 11 ayrý cadde-
rýnda hava þartlarýnýn elver- alan asfaltlandý. Konuyla ilgi- di. Alaþehir Belediye Baþkaný ayýnda 11 caddede yürütülen de 33 bin 694 metre kare as-
memesi nedeniyle baþlatýla- li olarak bir açýklama yapan Dr. Gökhan Karaçoban, Fen çalýþmalarda toplam 4 bin faltlama yapýldý.”dedi.

Alaþehir Belediyesi, 2012 
yýlýnýn yatýrým 

programýnda olan 
yollarýn, altyapý ve 

asfaltlama çalýþmalarýný 
aralýksýz sürdürüyor. Bu 

yýlýn asfalt sezonunda 14 
bin metre yolda altyapý ve 

sýcak asfalt çalýþmasý 
yapacak olan Belediye'nin 

Fen Ýþleri Müdürlüðü, 
Alaþehir'in sokak ve 

caddelerini þantiyeye 
dönüþtürdü.

Fen Ýþleri Müdürlüðü durmak bilmiyor
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ALAÞEHÝR BELEDÝYESÝ, BÝR SOSYAL SORUMLULUÐU DAHA YERÝNE GETÝRMEK ÝÇÝN KOLLARI SIVADI. SEVGÝ YOLU BOYUNCA BELÝRLENEN NOKTALARA KUTUCUK-
LAR YERLEÞTÝREN BELEDÝYE YÖNETÝMÝ, MAVÝ KAPAK TOPLAMA KAMPANYASI ÝLE ÖZÜRLÜ VATANDAÞLARA TEKERLEKLÝ SANDALYELER ALMAYI HEDEFLÝYOR.

Belediye'den bir sosyal proje daha
Alaþehir Belediyesi, bir sosyal projeye daha imza attý. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü, özürlü aracý almak için Sevgi yolu boyunca muhtelif 
yerlere kutucuklar koyarak, 'Mavi Kapak' toplama kampanyasý baþlattý. Muhtelif noktalara 20 adet kutucuk yerleþtirdiklerini belirten Belediye 
Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, “Amacýmýz engelli vatandaþlarýmýzýn tekerlekli sandalye ihtiyacýnýn karþýlanmasýný saðlamaktýr.”dedi.

laþehir Belediyesi Çevre Koruma sandalye ihtiyacýnýn karþýlanmasýný saðla- kapaðý toplayarak, yetkililere teslim ede-
ve Kontrol Müdürlüðü, engellile- maktýr” dedi. ceðiz. Bu konuda herkesi duyarlý olmaya Arin tekerlekli sandalye ihtiyacýný davet ediyorum. Biz bu iþe kendimizi en-

karþýlamak amacýyla Sevgi yolunda mavi KARAÇOBAN: KENDÝMÝZÝ gelli birinin yerine koyarak, yürüyemedi-
kapak toplama kampanyasý baþlattý. Bu ENGELLÝLERÝN YERÝNE ðimizde ne tür zorluklar çekebileceðimizi 
konuda güzergah üzerinde bulunan esnaf- KOYALIM düþünerek baþladýk. Kendimizi engellile-
lardan konuya duyarlý olmalarýný isteyen rin yerine koyalým ve bu sosyal projeye 
Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, Kýsa bir sürede bir engellinin te- destek olalým. Tüm Alaþehirlileri kam-
yol boyunca muhtelif noktalara 20 adet kerlekli sandalye alabilmesi için gereken panyaya destek olmaya davet ediyorum." 
kutucuk konduðunu belirterek, “Amacý- 5 bin kapaðý toplamayý hedeflediklerini diye konuþtu.
mýz engelli vatandaþlarýmýzýn tekerlekli ifade eden Baþkan Karaçoban, "Yeterli 

laþehir'de 1500'lü yýllarda yapýlan Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. 
Halk Kütüphanesi, Kurtuluþ Savaþý Gökhan Karaçoban, "238 bin 198 TL bedelle Adöneminde Yunanlýlar tarafýndan ihalesi yapýlan tarihi Halk Kütüphanemizin 

yakýlmasý sonucu zarar görmüþ, 1954 yýlýnda restorasyon çalýþmalarý baþladý. SNR 
bakým yapýlarak kullanýlýr hale getirilmiþti. Restorasyon Limited Þirketi'nce yapýlacak 
Son yýllarda kullanýlamaz hale gelen kütüp- çalýþmalar 210 günde tamamlanacak. Bir 
hane yeniden restore ediliyor. Alaþehir Bele- milletin geleceðine sahip çýkmasý için geç-
diye tarafýndan yapýlan ihaleyi 238 bin 198 miþini korumasý gerekir. Bu yüzden tarihi 
TL'ye kazanan SNR Restorasyon Limited eserler çok önemlidir. Çalýþmalarýn baþla-
Þirketi, revizyon çalýþmalarýna baþladý ve söz masý nedeniyle çok duyguluyum, çok hisli-
konusu çalýþmalarýný 210 günde tamam- yim. Zira ecdatlarýmýzýn bize emaneti olan bir 
layacak. eserin aslýna uygun olarak revize çalýþma-

larýna baþladýk. Alaþehir tarihi eser yönünden 
KARAÇOBAN: çok zengin. Ýlçemizin tarihi deðerlerine eski 
ATALARIMIZIN MÝRASLARINA eserleri koruyarak sahip çýkmalýyýz. Bu 
SAHÝP ÇIKIYORUZ onurlu bir vatandaþlýk görevidir. Belediye 

olarak bu vazifemizi yerine getiriyoruz" dedi.

Tarihi Kütüphane'nin 
restorasyonu sürüyor
Mülkiyeti Alaþehir Belediyesi'nde ve kullaným hakký Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nda 

olan tarihi Halk Kütüphanesi'nin restorasyon çalýþmalarý aralýksýz sürüyor. SNR 
Restorasyon Limited Þirketi'nce yapýlacak çalýþmalar 210 günde tamamlanacak.

“YA ÞEHR-Ý RAMAZAN”

Hoþgeldin 

Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, 11 ayýn Sultaný Rama-
zan ayýnýn baþlamasý dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý. Yüce Kitabýmýz Kur' 
an-ý Kerim'in indirildiði ve 1000 aydan daha hayýrlý olduðu bildirilen Kadir 
Gecesi'nin içinde olduðu Ramazan ayýna kavuþmanýn mutluluðunu yaþa-
dýklarýný belirten Karaçoban, bütün Alaþehirlilere hayýrlý Ramazanlar diledi.

elediye Baþkaný Dr. dir. Mübarek Ramazan ayý, 
Gökhan Karaçoban Müslümanlar için el ele ver-Bmesajýnda, ramazan mek, kaynaþmak ve yekpare 

ayýnýn bütün Türk-Ýslam olmak için bir vesiledir. Bu-
âlemine ve insanlýða hayýrlý güne kadar birlik ve bera-
olmasýný dileyerek;“Toplum berlik örneði gösteren de-
hayatýnda huzur, yardýmlaþ- ðerli hemþerilerimin, bun-
ma ve kaynaþmanýn yoðun dan sonra da ayný beraberli-
olarak yaþandýðý af, maðfiret ði göstererek ihtiyaç sahip-
ve bereket ayý olan, 'Evveli lerine ellerini uzatýp bu mü-
rahmet, ortasý maðfiret ve barek aydan istifade edecek-
sonu cehennemden kurtu- lerine inanýyorum. Bu duy-
luþtur' diye müjdelenen Ra- gu ve düþüncelerle deðerli 
mazan ayýna kavuþmanýn verilen fitre ve zekâtýyla iba- hemþehrilerimiz baþta ol-
mutluluðu içerisindeyiz. detlerle dolu bir aydýr. Bu mak üzere tüm halkýmýzýn 
Ramazan ayý, tutulan oru- ibadetler dolayýsýyla Rama- Ramazan ayýný tebrik ediyor 
cuyla, akþamlarý iftarýyla, zan, aylarýn en bereketlisi- esenlikler diliyorum” dedi.

Dr. Gökhan Karaçoban

ALAÞEHÝR BELEDÝYESÝ, YOÐUN ALTYAPI VE ASFALT ÇALIÞMALARININ YANINDA PARK 
ALANLARINDAKÝ REVÝZYON ÇALIÞMALARINA DA DEVAM EDÝYOR. BELEDÝYE YÖNETÝMÝ, 
ÇOCUKLARI DA UNUTMAYARAK PARK SAHALARINA OYUN GRUPLARI YERLEÞTÝRÝYOR.

Belediyeden çocuklara müjde!

laþehir Belediyesi'n sinin þu ana kadar yerleþtiril- çukla kaplandýðýný, bazý park- Müdürlüðü önü ve Rauf Denk-
den çocuklara bayram diði öðrenildi. Alaþehir Bele- larda yenileme ve iyileþtirme taþ Parký'nda ise oyun gruplarý Ahediyesi gibi haber. diyesi Park ve Bahçeler Mü- çalýþmalarý yapýldýðýný ve ya- için altyapý çalýþmlarýmýz de-

Belediye ilçedeki 9 farklý böl- dürü Peyzaj Mimarý Kadriye pýlmakta olduðunu söyledi. vam ediyor.  Bu çalýþmalarýn 
gede yer alan parklara çeþitli Özdoðan, oyun gruplarýnýn yaný sýra Güreþ Alaný Parký'na 
oyun gruplarý yerleþtiriyor. yaný sýra mevcut bazý oyun 4 PARKTAKÝ OYUN halkýmýzýn spor yapabilmesi 
Oyun gruplarýndan beþ tane- gruplarýnýn zeminlerinin kau- GRUBU ÇALIÞMALARI için fitness aletleri yerleþtiril-

SÜRÜYOR di. Kenan Evren ve Sarýkýz  
Parký'ndaki çocuk oyun grup-

Fatih Mahallesi Selim larýnýn zeminleri kauçuk ile 
Gürcan Parký, Emin Ýnþaat önü kaplandý” dedi. 
park alaný, 5 Eylül Ýlköðretim Özdoðan, Þelale Par-
Okulu park alaný, Ýstasyon bü- ký'nda yapým çalýþmalarýnýn 
fe karþýsý park alaný ve Barýþ devam ettiðini, Semih Evcil 
Manço Parký karþýsýndaki ala- Parký'ndaki tadilat çalýþma-
na oyun gruplarý yerleþtirildi- larýnýn hýzlandýrýldýðýný ve 
ðini ve çocuklarýn hizmetine parklardaki aydýnlatma sis-
girdiðini belirten Alaþehir Be- temlerinin ýslah edildiðini de 
lediyesi Park ve Bahçeler Mü- söyledi. Özdoðan, ilçedeki 4 
dürü Peyzaj Mimarý Kadriye farklý alana da oyun gruplarý 
Özdoðan, “Orkun Parký, Ke- yerleþtirileceðini sözlerine ek-
nan Evren Parký, Ýlçe Emniyet ledi.

Alaþehir Belediyesi'nden çocuklara büyük hizmet. Yenilenen Çamlýk Parký ile Selim Gürcan Parký'ný 
hizmete açan belediye, ilçedeki  9 park alanýna çocuklarýn yararlanabileceði oyun gruplarý kuruyor. Þu ana 
kadar beþ farklý park alanýndaki oyun gruplarý hizmete girerken diðer oyun gruplarýnýn alt yapý çalýþmalarý 
ise devam ediyor. Sarýkýz deresi üzerinde kurulacak Þelale Parký'nda ise çalýþmalar sürüyor.

Kadriye Özdoðan
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SAYFA 06 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

ALAÞEHÝR'DE ÜZÜM KESÝ ÝÞÇÝ ÜCRETLERÝNE BU YIL YÜZDE 10 ZAM YAPILDI.EN DÜÞÜK ÝÞÇÝ 
ÜCRETÝ 28 TL OLURKEN, DAYIBAÞILIK ÜCRETÝ DE KÝÞÝ BAÞI 2.75 TL OLARAK BELÝRLENDÝ.

Alaþehir'de üzüm kesimi 
iþçi ücretleri belirlendi
Alaþehir Ziraat Odasý'nýn öncülüðünde ve Kaymakam Musa Uslan'ýn baþkanlýðýnda toplanan 'Ýþçi Ücretlerini Belirleme Komis-
yonu' Alaþehir'de 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak iþçi ücretlerini belirledi. Söz konusu iþçilik ücretleri 2013'ün Temmuz 
ayýna kadar geçerli olacak. Odanýn toplantý salonunda gerçekleþtirilen toplantýda, ücretlere ortalama yüzde 10 zam yapýldý.

laþehir'de 2012 yýlý 8 saat olarak belirlenmiþtir. “Dünyaca ünlü sultaniye 
çekirdeksiz ihracatlýk Yatýlý iþçilerin geliþ-gidiþ üc- üzümde hasat dönemi resmen Ayaþ ve kuru üzüm ke- retleri iþçileri getiren tarafýn- baþladý. Hasat döneminin be-

simi iþçi ücretlerini belirlendi. dan karþýlanacaktýr. Diðer ta- reketli ve kazasýz geçmesini 
Alaþehir Kaymakam Musa raftan iþçilere farklý ücret diliyorum. Bu sene dolu ve 
Uslan, Ýlçe Tarým Müdürü Ze- ödenmesi gibi yanlýþ uygula- don gibi afetler meydana gel-
keriya Dinçer, Alaþehir Ziraat malardan dayýbaþlarý sorumlu di. Bunlarýn yaný sýra bazý zi-
Odasý Baþkaný Necdet Türk, olacaktýr. Bu yýl yevmeyelere rai hastalýklar görüldüðünü 
dayýbaþý, üretici ve iþletme sa- ortalama yüzde 10 zam ya- biliyoruz. Bunlara dayanarak 
hibi temsilcilerinden oluþan pýldý.''dedi. bu yýl rekoltenin düþük olma-
ücret tespit komisyonu, ücret- sýný bekliyoruz. Buda gösteri-
leri belirlemek için Alaþehir TÜRK: HERKESE yor ki bu yýl üzüm kýsýtlý. Bu 
Ziraat Odasý Toplantý Salo- HAYIRLI OLSUN nedenle üzüm üreticisi, bir yýl 
nu'nda bir araya geldi. Bu yýl boyunca emek vererek bin bir 
tüm iþçiliklere yüzde 10 zam Ýþçi ücretlerinin belir- zahmetle yetiþtirdiði üzümü-
yapýlarak, iþçi ücretleri ortala- dayýbaþý ücretlerinin dahil ol- kararlarýn SGK kanunu ve il- lenmesinin ardýndan bir açýk- ne sahip çýkmalýdýrlar. Ýþçi üc-
ma 3 TL arttý. Dayýbaþýlýk üc- madýðýný, bu ücretin de iþçi gili kanunlardaki hükümler lama yapan Alaþehir Ziraat retlerini de belirledik. Kazasýz 
reti de 2.50 TL'den 2.75 TL'ye baþýna 2.75 TL olarak tespit saklý kalmak kaydýyla alýndý- Odasý Baþkaný Necdet Türk belasýz bir sezon diliyor, çift-
çýkarýldý. edildiðini dile getiren Kayma- ðýný öncelikle belirtmek isti- de, alýnan kararýn herkese ha- çilerimize bol bereketli se-
 Belirlenen ücretlere kam Uslan, ''Yukarýda alýnan yorum. Günlük çalýþma süresi yýrlý olmasýný dileyerek, zonlar diliyorum” dedi.

Kesi

Kelter  

Buzhane Kadýn

Posta Baþý 

Ýþletme 

Yükleme   

Buzhane Erkek

28.00 TL

35.00 TL

38.00 TL

45.00 TL

30.00 TL

40.00 TL

42.00 TL

SOFRALIK YAÞ ÜZÜM 
ÝHRACAT ÝÞÇÝ ÜCRETLERÝ

 Belirlenen iþçi ücretleri þu þekilde oluþtu:

SOFRALIK YAÞ ÝÇ PÝYASA 
ÝÞÇÝ ÜCRETLERÝ

Kesi

Kelter  
Kasa 

Yükleme 

30 TL

35 TL
35 TL

60 TL

KURU ÜZÜM KESÝM 
ÝÞÇÝ ÜCRETLERÝ

Kesi

Kelter  
Seri 

Bandýrma

28 TL

38 TL
35 TL

45 TL

TÜRKÝYE'DEKÝ SU VE SULAMA YÖNTEMLERÝ ÝLE SULAMA BÝRLÝKLERÝNÝN YAPISINI ÝNCELEMEK ÜZERE ALAÞEHÝR'E GELEN MISIR 
SU KAYNAKLARI VE SULAMA BAKANLIÐI MENSUPLARINDAN OLUÞAN 32 KÝÞÝLÝK BÝR HEYET ALAÞEHÝR ÜZÜM SULAMA 

BÝRLÝÐÝ'NÝN MÝSAFÝRÝ OLDU. HEYET, ÝNCELEMELERÝNÝN ARDINDAN, ALAÞEHÝR'DEN OLUMLU ÝZLENÝMLERLE AYRILDI

32 kiþilik Mýsýr heyeti Alaþehir'de aðýrlandý
Mýsýr Su Kaynaklarý ve Sulama Bakanlýðý mensuplarýndan oluþan 32 kiþilik bir heyet Alaþehir Üzüm Sulama Birliði'ni ziya-
ret ederek incelemelerde bulundu. Sulama Birliði binasýnda misafir edilen konuk heyete, Afþar Barajý'nda yapýlan incele-
menin ardýndan Baraj Sosyal Tesisleri'nde bir yemek verildi. Mýsýrlý heyet Çelikoðlu Sebze ve Meyve Ýþletmesi'ni de gezdi.

laþehir Üzüm Sulama 
Birliði yönetimi, Mý-Asýr Su Kaynaklarý ve 

Sulama Bakanlýðý mensubu 
32 kiþilik bir heyete ev sahip-
liði yaptý. Alaþehir Ziraat Oda-
sý'nda konuk heyete yönelik 
bir bilgilendirme toplantýsý 
düzenlendi. Toplantýya DSÝ 
yetkilileri ve Alaþehir Üzüm 
Sulama Birliði yöneticileri de 
katýldý. 

ÇETÝN, MÝSAFÝR 
HEYETÝ 
BÝLGÝLENDÝRDÝ

Toplantýda birliðin þehir'de sulamanýn Yaz ve Kýþ Çetin, “2 sifon suyun saat üc- Mýsýrlý heyet buradan Alaþehir yönetimi tarafýndan bir yemek 
yapýsý ve sulama yöntemleri olmak üzere 2 sezon yapýldý- reti 15 TL. Birliðimiz 22 sula- Üzüm Sulama Birliði hizmet verildi. Türkiye'deki su ve su-
hakkýnda Mýsýrlý heyete bilgi- ðýný söyledi. Sulama kapasite- ma bölgesinden oluþuyor. Ge- binasýna geçerek inceleme- lama yöntemleri ile Sulama 
ler veren Üzüm Sulama Birli- lerinin 1 sezonda yaklaþýk 70 nelde açýk kanalet sistemiyle lerde bulundu. Ýncelemenin Birliklerinin yapýsýný incele-
ði Müdürü Selçuk Çetin, Ala- bin dekar olduðunu anlatan sulama yapýlýyor. Birlik olarak ardýndan Afþar Barajý'na ge- mek üzere Alaþehir'e gelen 

sulama bölgelerinde damla çen heyete burada yapýlan in- Mýsýrlý heyet, ilçeden olumlu 
sulama sistem projeleri için celemelerin ardýndan birlik izlenimlerle ayrýldý.
çalýþmalar yapýlmaktayýz. Su-
lamalarý 70 milyon metre küp 
su tutma kapasitesine sahip 
Afþar Barajý'ndan yapmakta-
yýz.”dedi. Misafir heyete DSÝ 
2. Bölge Müdürlüðünden eþlik 
eden teknik ekip de sineviz-
yon destekli bilgiler verdi.

Birlik yöneticileri ve 

laþehir Üzüm Sulama Birliði, yaz dö- tamamladýklarýný belirterek, “Bu dönemin bi-
nemi sulamalarýnýn birincisini ta- zim açýsýndan oldukça verimli geçtiðini söy-Amamladý ve ara vermeden üreticilere leyebilirim. Bu dönemde bize su taleplerini 

2. Sulama suyunu vermeye baþladý. 1. Sula- ileten vatandaþlarýn taleplerini en geç üç gün-
mada 4 bin 500 üreticiye ait 65 bin dekar ara- de içinde yerine getirirdik. Birlik olarak va-
zide sulamanýn yapýldýðýný belirten Birlik tandaþlarýmýzýn maðdur olmamasý için azami 
Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, talep olmasý gayret gösteriyoruz  Alaþehir'in ve yöresin-
durumunda bu yýl 3. Suyunda verileceðini ve deki arazilerin can damarlarýndan biri olan 
Avþar Barajý'nda su sýkýntýsýnýn olmadýðýný Avþar Barajý'nda þuan halihazýrda 50 milyon 
söyledi. metre küp suyumuz var. Yani su açýsýndan bir 

sýkýntýmýz yok. Sezon boyunca belli plan ve 
KARAÇOBAN: SU SIKINTIMIZ YOK program dahilinde üreticilerimize 2 ve 3. Dö-

nem olarak iki dönem daha su vermeyi düþü-
Alaþehir Üzüm Sulama Birliði Baþ- nüyoruz. Sulama fiyatlarýmýzda 2. Sifonun 1 

kaný ve Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Kara- saatlik ücreti 15 liradýr. Üreticilerimize bol 
çoban, 5 Haziran'da baþlayan birinci sulama bereketli ve bir sezon diliyorum.”þeklinde 
dönemini Temmuz ayýnýn ilk haftasý sonunda konuþtu.

Karaçoban: Birinci sulama dönemi tamamlandý
Yaz sulama sezonunu 5 Haziran'da açan Alaþehir Üzüm Su-
lama Birliði, birinci sulama dönemini Temmuz ayýnýn ilk hafta-
sýnda sonlandýrdý.  1 aylýk dönemde yaklaþýk 4 bin 500 çiftçi-
ye ait,  65 bin dönüm arazide sulama yapýldýðý açýklandý. Bir-
lik Baþkaný ve Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaço-
ban, ara verilmeden 2. Yaz sulamasýnýn baþladýðýný söyledi.

laþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, son 
günlerde ortaya atýlan 'Belediye'nin bozuk yollar Adururken, düzgün yollarda çalýþma yapýyor' 

rivayetlerine sert tepki gösterdi. Karaçoban yaptýðý 
açýklamada, “Bu söylentileri 
çýkaranlarý öncelikle Allah'a 
havale ediyorum. Bunun 
neden çýkarýldýðýný ve ne 
maksatla yayýlmaya 
çalýþýldýðýný biliyoruz. Biz, 
emanete hýyanet etmeyiz. 
Alaþehirliler rahat olsunlar ve 
bilsinler ki emanetleri 
emin 
ellerde.”dedi.

Alaþeh
ir'de bazý 
çevrelerin 
belediyenin 
yapmýþ olduðu 
hizmetlerden dolayý 
rahatsýz olduðunu belirten 
Alaþehir Belediye Baþkaný 
Dr. Gökhan Karaçoban, “Güya belediye bozuk yollar 
dururken, düzgün yollarda çalýþma yapýyormuþ. Bu koskoca 
bir yalan ve bize atýlan büyük bir iftiradýr. El insaf diyorum. 
Son 1 yýldýr ne gündüzümüz belli ne de gecemiz. Biz bunun 
ne maksatla çýkarýldýðýnýn ve neyin amaçlandýðýnýn 
farkýndayýz. Alaþehirlilerin bunlara itibar etmediðini ve 
etmeyeceðini de biliyoruz. Zira yapýlan hizmetler ortadadýr. 
Bizim gelecek kaygýmýz yok. Telaþa mahalde gerek yok. Biz, 
Alaþehir ve Alaþehirlilere hizmet etmeye ediyoruz ve etmeye 
devam edeceðiz.”þeklinde konuþtu.

KARAÇOBAN: BU YALANI ÇIKARANLARI 
ALLAH'A HAVALE DÝYORUM

Yapýlan çalýþmalarý gölgelemek ve bulanýk sularda 
balýk avlamak isteyen kötü niyetli insanlarýn her dönemde 
olduðu gibi yine iþ baþýnda olduðunu dile getiren Baþkan 
Karaçoban, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý söyledi: “Bu 
yalaný çýkaranlarý Allah'a havale diyorum. Her dönemde 
münafýklýk olmuþtur ve var olmaya devam edecektir. Alaþehir 
belediyesi olarak 28 yýldýr hiçbir þey yapýlmayan yollardan 
baþladýk çalýþmaya. Önce mali disiplini saðladýk. Plan ve 
program çerçevesinde çalýþmalara baþladýk. Belediyenin bu 
çalýþmasý bazýlarýný rahatsýz etti. Baktýlar ki çalýþmalar hýzlý 
bir þekilde ilerliyor yolunu alýyor. Baþladýlar yalan dolana 
iftiralara. Bizim gelecek kaygýmýz yok. Rahat olun beyler! 
Biz, Alaþehirlilere hizmet etmeye devam edeceðiz. 
Alaþehirliler rahat olsunlar ve bilsinler ki emanetleri emin 
ellerde.”

Biz, emanete 
hýyanet etmeyiz

ALAÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANI DR. GÖKHAN 
KARAÇOBAN, BAZI ÇEVRELERÝN 

BELEDÝYENÝN ÇALIÞMALARINDAN RAHATSIZ 
OLDUÐUNU BELÝRTEREK, YAPILAN 

HÝZMETLERE ÝFTÝRA ATILDIÐINI SÖYLEDÝ.

Gökhan Karaçoban: 
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ALAÞEHÝR’ÝN SESÝALAÞEHÝR’ÝN SESÝ

2012 yýlýnýn Temmuz ayýnda 29 vatandaþýmýzý 
kaybetmenin üzüntüsünü hep birlikte yaþadýk. Vefat eden 

vatandaþlarýmýzýn her birine Allah'tan (c.c) rahmet, kederli 
ailelerine, yakýnlarýna ve dostlarýna baþ saðlýðý diliyorum.

Alaþehir Belediye Baþkaný
Dr. Gökhan Karaçoban

Ýnna Lillahi ve Ýnna Ýlahi Raciun 

01 TEMMUZ - 31 TEMMUZ TARÝHLERÝ
ARASINDA KAYBETTÝKLERÝMÝZ

Adý SOYADI Ölüm Tarihi

02.07.2012

02.07.2012

02.07.2012

05.07.2012

07.07.2012

08.07.2012

10.07.2012

11.07.2012

12.07.2012

14.07.2012

15.07.2012

16.07.2012

17.07.2012

18.07.2012

18.07.2012

19.07.2012

20.07.2012

22.07.2012

23.07.2012

25.07.2012

25.07.2012   

26.07.2012

26.07.2012

26.07.2012

27.07.2012

27.07.2012

27.07.2012

27.07.2012

28.07.2012

SAYFA 07 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

Yaz Spor Okulu'na 
bu yýl 230 baþvuru

Belediyespor'un transfer harekatý sürüyor
Seçilen yeni yönetimle beraber hedeflerin büyüdüðü Alaþehir Belediyespor'da   dýþ transferde daha önce anlaþýlan 5 futbolcu ve iç transferde Soner'le düzenlenen iki ayrý törenle  resmi 
sözleþme imzalandý. Törenlere Alaþehir Belediyespor Baþkaný Mehmet  Taþpýnar, yönetim  kurulu üyeleri Av. Bilgehan Noyan,  Sami Çeltikoðlu ve Teknik Direktör Hayrettin Topal'da katýldý

eçilen yeni yönetimle de oynayan Bekir Gökoðlan, oyuncusu Necmettin Adýya- lerinden aldýðýmýz bilgiye göre þehir'in 20 yýllýk özlemini çek-
beraber hedeflerin büyü- Uþak Belediyespor'dan ön li- man ve Salihli Belediyespor' iç transferde ayrýca santrafor tiði profesyonel lig özlemine Sdüðü Alaþehir Belediye- bero Feyyaz Demir  ve Simav dan Kaleci Akýn ile prensipte Maraþlý Mahmut  Aydýn, Orta son vermek olarak açýklamýþ-

spor'da  dýþ transferde daha ön- Gençyurdun'dan Ahmet Arýk anlaþýldý. Bu oyuncularla önü- saha oyuncusu Þuayip Taþ, týk. Bu baðlamda gerek iç 
ce  anlaþýlan 5 futbolcu ve iç ve iç transferde Soner'le resmi müzdeki günlerde resmi söz- Stoper Recep Batý, Orta saha transferde, gerekse dýþ trans-
transferde Soner'le düzenle- sözleþme imzalandý. Ayrýca leþme imzalanmasý bekleniyor. oyuncusu Ýlker Buðdaytepe, ferde anlaþtýðýmýz  oyuncular-
nen iki ayrý törenle  resmi söz- Uþak Belediyespor'dan  forvet Belediyespor yetkili- Kaleci Ali Dikici ile prensipte la süper amatör kümenin üze-
leþme imzalandý. Törenlere anlaþýldýðý ve bu oyuncularla rinde ve gelecek yýl bizi bal li-
Alaþehir Belediyespor Baþkaný da bir iki gün içinde  resmi söz- ginde de taþýyacak bir takým 
Mehmet Taþpýnar, yönetim k- leþme imzalanacaðý belirtildi. oluþturduk. Ama sizde takdir 
urulu üyeleri Av. Bilgehan No- edersiniz ki futbol çok pahalý 
yan, Sami Çeltikoðlu ve Tek- TAÞPINAR: HEDEFÝMÝZ, bir sektör önümüze koyduðu-
nik Direktör Hayrettin Topal' PROFESYONEL LÝG muz profesyonel lig hedefine 
da katýldý ÖZLEMÝNE SON ulaþmak için Alaþehirli hemþe-

Basýn huzurunda yapý- VERMEK rilerimizden  de maddi ve ma-
lan törenlerde  dýþ transferde nevi destek bekliyoruz.Yeni 
Balýkesir Belediyespor'dan da- Transfer çalýþmalarý sezon için bin adet kombine 
ha önce Alaþehir Belediye- hakkýnda gazetemize açýkla- (sezonluk) bilet bastýrdýk. Ta-
spor'da da oynayan orta saha malarda bulunan Alaþehir Be- raftarlarýmýzdan ricam, sezon-
oyuncusu Elçin Türk, Erdek- lediyespor Baþkaný Mehmet luk 100 lira olan bu kombine-
spor'dan solbek Arif Güven, Taþpýnar,“Yönetim olarak gö- lerden alarak ize destek olma-
Kulaspor'dan saðbek mevkiin- reve gelirken hedefimizi  Ala- larýdýr” dedi.

az spor okullarý hakkýnda konuþan Belediye Baþkaný 
Dr. Gökhan Karaçoban, "Amacýmýz gençleri bedenen, Yruhen, fikren, ahlaken düzgün insanlar olarak ve 

onlarý olgun birer birey olarak yetiþtirmek. Bu doðrultuda 
görev yapýyoruz ve bu doðrultuda gençlerimize spor yapma 
olanaðý veriyoruz. Gençlerimize güveniyoruz, onlarý 
seviyoruz. Onlara sadece spor hayatlarýnda deðil, hayatýn 
her alanýnda baþarýlar diliyoruz. Yaz spor okullarýmýz 
hepinize hayýrlý olsun” dedi.

KARAÇOBAN; “HEDEF ALTYAPI OLUÞTURMAK”

Asýl hedeflerinin Alaþehir Belediyespor'un altyapýný 
oluþturmak olduðunu belirten Baþkan Karaçoban, yaz spor 
okuluna baþlayan öðrencilere baþarýlar diledi. Karaçoban, 
“Her branþta bir takým kurarak, ilgili liglerde mücadele 
etmek istiyoruz. Yaz spor okulu da bu iþin altyapýsýný 
oluþturuyor. Bu yüzden bu okullara önem veriyoruz. 
Kursumuza iþtirak eden öðrencilerimize okulun sonunda 
'Bitirme Sertifikasý' veriyoruz. Kursa katýlan tüm 
öðrencilerimize baþarýlar diliyorum.”þeklinde konuþtu.

Alaþehir Belediyesi ve  Belediyespor Kulübü 
iþbirliðinde açýlan yaz spor okullarýna bu yýl 230 
öðrenci müracaat etti. 230 öðrencinin katýldýðý 
yaz spor okullarýnda bu yýl, futbol branþýna 100, 
voleybol branþýna 15,  ve yüzme branþýna da 
115 öðrencinin baþvurduðu açýklandý.

RÝHAN TOZAN

AYÞA ÇOLAKOÐLU

ALÝ AKPINAR 

AYÞE SIRLAN

GÜLLÝZAR EMEÇ

FADÝME TÜRKYILMAZ

FADÝME YALIN

ZEHRA SOYAL

MEHMET KACAR

HÜSEYÝN YILDIZ

AYTEN UYSAL

ÜMMÜ URHAN

CEMÝLE BALCI

FATMA ÇENELÝ

EDA ÝNCEMAN

ÝSMAÝL ALICI

DÖNDÜ SARI

AVNÝ ORAL

AYÞAN KARAKUÞ

AYÞE GÝRGÝNER

FATMA TOK

HALÝL FURTUNA

HAVANA KARACA

EÞE UNUT

HÜSEYÝN AVNÝ YEÞÝL

CEMAL BATAN

NURÝ VURAL 

HALÝL EÞOL

FATMA YÜKSEL

 
Spor Kulüplerine 

240 bin TL destek
Alaþehir Belediye Meclisi, ilçe de faaliyet gösteren 
spor kulüplerine maddi destek verme kararý aldý. 

Meclisin Temmuz ayý oturumunda; Alaþehir 
Belediyespor'a 200 bin, Gençlerbirliði ve Yeni 

Mahallespor'a da 20’þer bin TL destek verme kararý 
verildi. Destek kararýnýn oybirliði ile alýndýðýný belirten 
Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, 

"Spor kulüplerimizin yanýndayýz." mesajý verdi.

laþehir Belediye 
Baþkaný Dr. Gökhan AKaraçoban'ýn baþ-

kanlýðýnda toplanan belediye 
meclisi, Temmuz ayý toplan- mizin teminatý olan gençleri-
týsýnda ilçede faaliyet gös- mizin yetiþtirilmesine ilçe 
teren 3 spor kulübüne top- belediyesi olarak 
lamda 240 bin TL maddi desteklerimizi sürdüreceðiz. 
destek olma kararý aldý. Alý- Bunun için varýz."dedi.
nan karara göre; Belediye-
spor'a 200 bin, Gençlerbirli- “DESTEÐÝMÝZ DEVAM 
ði'ne ve Yeni Mahallespor'a EDECEK”
da 20 biner TL destek ve-
rilecek.        Karaçoban, "Alaþehir'de 

sporu daha ileri seviyelere 
KARAÇOBAN: çýkarmak için yoðun bir þe-
HER ZAMAN kilde çalýþmalarýmýzý sürdü-
GENÇLERÝMÝZÝN rüyoruz. Belediye olarak te-
YANINDAYIZ mel amacýmýz ilçemizi en iyi 

þekilde temsil edecek genç-
      Belediye Baþkaný Dr. lerin yetiþmesi için altyapý 
Gökhan Karaçoban, konuyla oluþturmaktýr. Bunun için ilk 
ilgili olarak yaptýðý açýkla- önce belediyespor'da yapý-
mada, "Alaþehir Belediyesi lanmaya gittik. Genç, dina-
olarak bizler her zaman spor mik ve her görüþü temsil 
kulüplerimizin yanýndayýz eden bir yönetim kurulu 
ve baþarýlarýn da destekçisi- oluþturduk. Sporun dili tek-
yiz. Çünkü profesyonelliðin dir. Tüm spor kulüplerimize 
altyapýsý amatör spor kulüp- baþarýlý bir sezon diliyo-
lerinden geçiyor. Geleceði- rum" þeklinde konuþtu.

Alaþehir Belediyesi'nden Belediyespor'da hedefler büyüdü
Alaþehir Belediyespor Baþkaný Mehmet Taþpýnar ve yönetim Kurulu Üyeleri, yaz spor 
okulunu ziyaret ederek, öðrencilere meyve suyu ikramýnda bulundu. Belediye'nin her 
yýl açtýðý Yaz Spor Okullarýnda çocuklar sporla tanýþtýrýlýyor. 4 deðiþik branþda açýlan 
kurslarda çocuklar, Beden eðitimi Öðretmenleri nezdinde spor yaptýrýlýyor. 

laþehir Belediyesi'nin her yýl açtýðý Yaz 3. Lig hedefiyle iþbaþýna geldiklerini söyleyen 
spor Okullarýnda çocuklar sporla tanýþ- Baþkan Taþpýnar, bu hedefe ulaþmak için Ala-Atýrýlýyor. Belediyenin öncülüðünde dü- þehirliler'den destek beklediklerini söyledi. 

zenlenen kurslarda Çocuklar futbol, basketbol, Taþpýnar, “Yeni sezon için bin adet kombine 
voleybol ve yüzme dallarýnda Beden Eðitimi (sezonluk) bilet bastýrdýk. Kombine biletleri 
Öðretmenleri nezdinde eðitimler veriliyor. Bu 100 liradan satýþa çýkardýk. Alaþehirli futbolse-
yýl 4 branþta açýlan okullara, 230 öðrencinin ka- verlerin kombine biletlere ilgi göstermelerini 
týldýðý açýklandý. Belediyespor Baþkaný Meh- bekliyoruz. Taraftarýmýz yanýmýzda olursa 3. 
met Taþpýnar ve  Yönetim Kurulu Üyeleri, fut- Lig hedefimize adým adým ulaþacaðýmýza inaný-
bol okulunu ve bayan voleybol takýmýný ziyaret yoruz” dedi.
ederek, çeþitli ikramlarda bulundular.

Alaþehir Belediyespor Baþkaný Meh- VOLEYBOL TAKIMINA 2 TRANSFER 
met Taþpýnar ve beraberindeki yöneticiler ilk DAHA YAPILACAK
önce 100 öðrencinin olduðu futbol okulunu zi-
yaret etti. Baþkan Taþpýnar, geleceðin yýldýz fut- Taþpýnar ve yöneticiler, Alaþehir Bele-
bolcularýyla yakýndan ilgilendi ve onlarla soh- diyespor Voleybol Þube Sorumlusu Þevket 
bet etti. Taþpýnar ve yöneticiler Alaþehir Beledi- Çömçöm'den Bayan Voleybol Takýmýnýn duru-
yespor Bayan Voleybol Takýmýný Da ziyaret mu hakkýnda bilgi aldý. Alaþehir Bayan Voley-
ederek, Þube Sorumlusu Þevket Çömçömoð- bol Takým'nýn halen Aroma 3. Lig'de mücadele 
lu'ndan takýmýn durumu ve çalýþmalar hakkýnda ettiðini dile getiren Çömçömoðlu, “Hedefimiz 
bilgi aldý. bir üst lige yani 2. Lige yükselmek. Takýmýmýza 

iki oyuncu transfer edeceðiz. Bunlardan biri 4 
TAÞPINAR; KOMBÝNELER HAZIR, numara diðeri de pasör oyuncular olacak. Bu 
DESTEK BEKLÝYORUZ takviyelerle hedefimize ulaþacaðýmýza inanýyo-

rum” dedi. Taþpýnar ve yöneticiler, Çömçöm-
Alaþehir Belediyespor yönetimi olarak oðlu ve ekibine baþarýlar diledi.

Dr. Gökhan Karaçoban
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orta oyunu

6 Aðustos 2012 
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Grup Demirtan 
Pop-Rock Konseri

8 Aðustos 2012 
Saat 21.00 
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T.H.M. Konser
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Saat 21.00 
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Þiir Dinletisi
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Halk Konseri
Emre Aydýn 
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Karaçoban; “Önce Ýnsan” diyoruz

Alaþehir Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüðü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü, 
Ramazan Bayramý öncesi Asri mezarlýkta ve Yeni mezarlýkta bayram temizliði ve 
düzenlemesi yapacak. Yapýlacak çalýþmalarla ilgili olarak bir açýklama yapan Alaþehir 
Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, “Ýnsanlar özellikle Arife ve bayramýn birinci 
günü mezarlýklarý ziyaret ediyorlar. Ölüsüne saygýsý olmayanýn, dirisine de saygýsý 
olmaz anlayýþýyla, mezarlýklarda bayram temizliði ve düzenlemesi yapýlacak.”dedi

laþehir Belediyesi'nde Ramazan 
Bayramý hazýrlýklarý devam ediyor. AVatandaþlarýn mezarlýk ziyaretlerini 

daha rahat yapabilmeleri için ilçemizdeki iki 
mezarlýkta düzenlemelerin yapýlacaðý 
açýklandý. Park ve Bahçe ile Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüklerinin Asri ve Yeni me-
zarlýkta temizlik yapacaðýný söyleyen Alaþe-
hir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, 
“Belediyecilik hizmetlerini yaparken önce 
insan diyoruz. 'Ýnsaný yaþat ki Devlet yaþasýn' 
Felsefesi ile hareket ediyoruz. Onun için 
Ýnsanýn Ölüsüne de dirisine de saygý 
gösteriyoruz. Halkýmýz kaybettikleri 
yakýnlarýný rahat ve huzurlu bir þekilde 
ziyaret edebilmeleri için gerekenler 
yapýlacak. Diðer taraftan, bilindiði gibi 
kabristanlýklara, her hafta Cuma günleri 
ücretsiz olarak belediye hizmet binasý 
önünden servis kaldýrýyoruz. Bu hizmeti Arife 
günleri tam gün vereceðiz..”þeklinde konuþtu.   

ALAÞEHÝR BELEDÝYESÝ, 3 DÖNEMDÝR FATÝH 
MAHALLESÝNÝN MUHTARLIÐINI YAPAN VE HAZÝRAN 
AYINDA GEÇÝRDÝÐÝ KALP KRÝZÝ SONUCU YAÞAMINI 

YÝTÝREN SELÝM GÜRCAN'IN ÝSMÝNÝ BÝR PARKA 
VEREREK, AÝLESÝNE VE SEVENLERÝNE JEST YAPTI. 
FATÝH MAHALLESÝNDE YAPILAN PARKIN AÇILIÞINI 

BELEDÝYE BAÞKANI DR. GÖKHAN KARAÇOBAN, 
GÜRCAN AÝLESÝNÝN BÝREYLERÝYLE BÝRLÝKTE YAPTI.

Muhtar Selim Gürcan'ýn 

ADI PARK’TA YAÞAYACAK

alp krizi sonucu yaþamýný 
yitiren Fatih Mahallesi eski Kmuhtarý Selim Gürcan'ýn adý 

Alaþehir Belediyesi tarafýndan yaptýrý-
lan parka verildi. 1999 yýlýndan bu ya-
na aralýksýz Fatih Mahallesinin muhtar-
lýðýný yapan Oto Tamircisi, iki çocuk 
babasý Selim Gürcan, 10 Haziran 
tarihinde geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitirmiþti. 
Belediye tarafýndan yaptýrýlan mahallenin sevilen muhtarý 
Selim Gürcan parkýnda oturma gruplarý, çocuk oyuncaklarý 
ve spor aletleri bulunuyor. Parkýn açýlýþýna; Alaþehir Belediye 
Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, Alaþehir Müftüsü Mehmet 
Yiðit, Selim Gürcan'ýn eþi ve çocuklarý, yeni muhtar Hasan 
Çalýþkan ve mahalle sakinleri katýldý.

Alaþehir Belediyesi, aralýksýz 13 yýldýr Fatih Mahalle 
muhtarlýðýný görevini yürüten ve geçtiðimiz Haziran ayýnda 
geçirdiði kalp krizi sonucu hayatýna kaybeden Selim 
Gürcan'ýn ailesine jest yaptý. Mahallede yaptýrýlan Parka 
Selim Gürcan ismi verildi. Parkýn açýlýþ töreninde konuþan 
Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, “Belediye 
meclisimiz kültür hizmetleri kapsamýnda Fatih Mahallesi'nde 
aralýksýz üç dönemdir muhtarlýk yapan ve ani bir þekilde 
aramýzdan ayrýlan Selim Gürcan'ýn mahalleli tarafýndan ve 
bizler tarafýndan çok sevilmesi, bir de yaptýðý hizmetlerin 
taktir edilmesi nedeniyle, Fatih Mahallesi'nde düzenlemiþ 
olduðumuz parka onun adýnýn verilmesini uygun gördük. 
Mahallede yapýlan bu hizmetle hem insanlar rahat bir nefes 
alacaklar, çocuklarýnýn güvenli bir ortamda oynayabilecekler, 
isteyen ihtiyaç duyduðu sporu yapabilecek. Hem de çok 
sevilen muhtarýmýzýn adý sonsuza dek yaþayacak. Belediye 
olarak bu tür hizmetleri vermekten gurur duyuyoruz. 
Alaþehir'e hizmetlerimiz sürecek.” dedi.

GÜRCAN AÝLESÝNDEN BAÞKAN KARAÇOBAN'A TEÞEKKÜR

Gürcan ailesi de Alaþehir Belediyesi'nin bu anlamlý 
jestinden dolayý Baþkan Dr. Gökhan Karaçoban'a teþekkür 
ettiler. Gürcan ailesi, “Baþkanýmýz zor günümüzde bizimle 
beraber oldu. Aile reisimizin ismini mahallemizdeki bir 
parka verilmesi bizleri çok mutlu etti, onurlandýrdý. Emeði 
geçen herkese teþekkür ediyoruz.”dediler.


