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Deðerli Alaþehirliler
Alaþehir ilçemizde yeni bir dönem baþladý ve 

nöbet deðiþimi gerçekleþti. Bizden önce ilçemize 
hizmet eden tüm Belediye Baþkanlarý ve çalýþma 
arkadaþlarýna teþekkür ediyorum. 

Alaþehir sevdamýzla yola çýktýk, sizlerin güveni 
ve desteði ile Alaþehir'i yönetme sorumluluðu 
omuzlarýmýza yüklendi. 

Emanetiniz 
emin ellerde

Dr. Gökhan KARAÇOBAN
Alaþehir Belediye Baþkaný

03

ALAÞEHÝR BELEDÝYESÝ, 2012 YILINDA PLAN VE PROGRAMI YAPILAN YOL YAPIM VE BAKIM ÇALIÞMALARINA BAÞLADI. KISA 
SÜREDE BELEDÝYE KENDÝ ÝMKANLARIYLA 7 CADDE DE ASFALTLAMA ÇALIÞMALARINI TAMAMLADI, 2 CADDEDE ÇALIÞMALAR 

ARALIKSIZ DEVAM EDÝYOR. ALAÞEHÝR'DE BU YIL TOPLAMDA 22 KÝLOMETRE YOLDA ASFALTLAMA VE ALTYAPI YAPILACAK

Karaçoban: Alaþehir'in modernizasyonuna 

bu yýl  asfalt atýlacak250 bin ton
Alaþehir Belediyesi, 2012 yýlý 

sonuna kadar 22 kilometre yola 
toplam 250 bin ton sýcak asfalt 

atacak. Belediye Baþkaný Dr. 
Gökhan Karaçoban, “2012 yýlý 

sonunda Alaþehir'in 
modernizasyonunu bitirmeyi 

hedefliyoruz. Bu amaçla bu yýlýn 
asfalt sezonunda 250 bin ton 

sýcak atýlmýþ olacak” dedi.

< Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaço-
ban, bu yýl içersinde 14 kilometresi bele-
diye imkanlarý ile 8 kilometresi de ihale 
yöntemiyle olmak üzere 22 kilometre yo-
lun asfaltlama iþini tamamlayacaklarýný 
söyledi. Çalýþma ile ana arter prestij yollarý 
ve ara sokaklar olmak üzere 250 bin ton sý-
cak asfalt kullanacaklarýný dile getiren Ka-
raçoban, “Olumsuz hava þartlarý nedeniyle 
asfalt sezonunu geç açmak zorunda kaldýk. 
Bilindiði gibi sýcak asfalt çalýþmasý 25-30 
santigrat derecede yapýlýyor. Vatandaþlarý-
mýzýn maðduriyet yaþamamalarý için bu 
sýcaklýk deðerlerine ulaþmadýðýmýz halde 
çalýþmalarýmýzý baþlattýk. Hedefimiz 2012 
yýlý sonunda Alaþehir'in yol sorununu tama-
men bitirmiþ olmak.”dedi.

< 2012 yýlý asfalt sezonuna hýzlý giren 
Alaþehir Belediyesi, kýsa sürede 7 cadde 
de 2 bin metre uzunluðundaki yollarda 
asfaltlama çalýþmalarýný tamamladý. Þe-
hit Nuri, Þehit Mustafa, Kurtuluþ, Milli 
Egemenlik, Gümüþ Pala, Ali Ýhsan Paþa 
ve Anayurt caddelerinde altyapý ve yol 
çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný dile geti-
ren Baþkan Karaçoban, “ 25 kiþilik asfalt 
ekibi ile mesai merhumuna bakmaksýzýn çalýþmalara baþ-
ladýk. Asfalt sezonunun sonunda Alaþehirliler özledikleri 
yollara kavuþacak” þeklinde konuþtu. 83’te...

KISA SÜREDE 2 BÝN METRE YOL ASFATLANDI

Dr. Gökhan Karaçoban

2012 yýlý asfalt sezonunu 
Alaþehir'de resmen baþladý
< Alaþehir Belediyesi'nin Isparta Belediyesi'nden 
devraldýðý yeni asfalt plenti törenle hizmete açýldý. 
2012 yýlý asfalt sezonunda kendi imkanlarý ile150 
bin metre kare alana tekamül eden, 14 kilo metre 
uzunluðunda yola sýcak asfalt atmayý hedefleyen be-
lediye, asfalt sezonunu resmen açmýþ oldu. Yeni as-
falt þantiyesi saatte 60 ton sýcak asfalt üretecek. 8 5

Karaçoban: Olumsuz hava 
þartlarý nedeniyle asfalt 
sezonunu geç açtýk

Yaz Spor Okulu kayýtlarý baþladýYaz Spor Okulu kayýtlarý baþladý
Alaþehir Belediyesi'nin 
Yaz Spor Okulu 
kayýtlarý baþladý. 
Baþvurularýn Kapalý 
Spor Salonu 
Müdürlüðüne 
yapýlabileceðini 
belirten Belediye 
Baþkaný Dr. Gökhan 
Karaçoban, bu yaz 
döneminde futbol, 
basketbol, voleybol ve 
yüzme branþlarýnda 
kurslarýn verileceðini 
söyledi. 8 8’de...

bir ilke daha imza atýyor
Alaþehir Belediyesi 

< Alaþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdür-
lüðü, etkinlik kervanýna bir yenisini daha eklemeye 
hazýrlanýyor. Son dönemlerde sosyal ve kültürel etkin-
liklere aðýrlýk veren belediye yönetimi, 1. Alaþehir Mo-
tor Festivali ve Fettah Can konseri ile bu alanda bir ilke 
daha imza atacak. 8 Haziran Cuma günü baþlayacak 
olan etkinliklerin 3 gün  süreceði açýklandý. 8 8’de...

<Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, 
2012 yýlýnýn asfalt sezonunu hava muhalefeti 
nedeniyle 50 günlük bir gecikmeyle açmak zorunda 
kaldýklarýný söyledi. Karaçoban, “Sezonu 15 Nisan'da 
açmayý hedefli-yorduk. Olumsuz hava þartlarý 
nedeniyle sezona ancak 1 Haziran'da açabildik. Buna 
raðmen plan ve programý yapýlan yollarýn çalýþmalarý 
sezon içinde gece-gündüz demeden çalýþarak 
tamamlamayý hedefliyoruz.”dedi. 8 5’te...

‘Seracýlýk Paneli'ne büyük katýlým
< Alaþehir'de Jeotermal kaynaklarýnýn 
ortaya çýkmasýyla birlikte, Alaþehirliler bu 
alanda bilgi edinmeye devam ediyor. Ala-
þehir heyeti, Denizli Ticaret Odasý'nýn ter-
tip ettiði “Jeotermal Paneli ve Eðitim 
Programý'na katýldý. Daha önce 2 kez De-
nizli'ye inceleme gezisi gerçekleþtiren he-
yet, bu kez 24 kiþilik bir heyetle Anemon 
Hotel'de  jeotermalin yatýrým teknikleri, 
hibe destekleri, teþvikler, krediler ve ben-
zeri konularda bilgi edindiler. Program 
protokol üyelerinin açýlýþ konuþmalarýyla 
baþladý.  8 4’te...

Alaþehir, 
dev bir 
organizasyon
daha 
düzenliyor

< Alaþehir Belediyespor Karate Takýmý' 
nýn katýldýðý turnuvalarda; baþarýlý so-
nuçlara imza atmasýnýn ardýndan Manisa 
Karate Ýl Temsilciliði, bu yýl 17.si ger-
çekleþtirilecek olan 'Geleneksel Mesir 
Karate Turnuvasý'nýn Alaþehir'in ev sa-
hipliðinde yapýlmasýna karar verdi. 16-
17 Haziran tarihlerinde Belediye Kapalý 
Spor Salonu'n da yapýlacak turnuvaya 21 
il merkezinden 250-300 sporcunun katýl-
masý bekleniyor. 8 3’te...

Þelale Parký'nýn ihalesi yapýldý

< Alaþehir Belediyesi tarafýndan Sarýkýz Ça-
yý üzerinde yapýlacak olan Þelale Parký için 
çalýþmalar süratle devam ettiðini belirten Be-
lediye Park Bahçeler Müdiresi Peyzaj Mimarý 
Kadriye Özdoðan, “Park için þimdiye kadar 
yapýlan çalýþ-malarda park alanýna 80 kamyon hafriyat çekildi. 
Sahada, 100 saat boyunca kýrýcý ile kayalar delindi. Parkýn alt-
yapý çalýþmalarý tamamlandý ve temeline 300 metre küp C-20 
beton atýldý. 15 ton demir kullanýldý.  Parkýn geriye kalan kýsmý 
ihale ile yapýlacak. Ýhale süreci iþliyor.”dedi. 8 2’de...

Kadriye Özdoðan

Koç: 2012'de, 18 bin metre 
altyapý hizmeti verecek
< Konuyla ilgili olarak bir açýk-
lama yapan Alaþehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdü-
rü Halil Koç, 2011 yýlýnda; 29 so-
kak ve caddede 13 bin metre altya-
pý çalýþmasýnýn yapýldýðýný belir-
terek, “2012 yýlýnda ise 10 sokak 
ve caddede kanalizasyon, 8 sokak 
ve caddede içme suyu ve 6 sokak 
ve caddede de yaðmur suyu olmak 
üzere toplam 24 sokak ve caddede 
18 bin metre altyapý çalýþmasý yapýlacak. Bu çalýþmalarýn toplam 
maliyeti 956 bin TL olacak” dedi. 8 2’de...
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Futsal þampiyonu, 
Alaþehir 
Belediyespor

Sosyal Güvenlik 
Haftasý kutlandý
< Her yýl 14-20 Mayýs tarihle-
rinde kutlanan Sosyal Güvenlik 
Haftasý, Alaþehir'de çeþitli etkin-
likler ve kurum ziyaretleri ile 
kutlandý. Alaþehir Sosyal Gü-
venlik Merkezi Müdürü Ercan 
Ceylan þefler Tevhit Özçelik, 
Emine Yazýcý ile memur Ayþegül 
Kiracýlar, kutlama etkinlikleri 
programý çerçevesinde, Beledi-
ye Baþkaný Dr. Gökhan Karaço-
ban'ý makamýnda ziyaret etti. 7

< Kaymakamlýk Futsal 
Turnuvasý'nýn þampiyonu final 
maçýnda Türk Eðitim Sen'i 10-
7 maðlup eden Alaþehir 
Belediyespor oldu. Turnuvanýn 
en baþarýlý oyuncusu Sami 
Hýzal seçilirken, gol kralý da 
Suat Noyan oldu. Þampiyon 
takýma, Belediye Baþkaný Dr. 
Gökhan Karaçoban, ödül 
törenin akþamýnda yemek 
verdi. 4
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anisa Ýl Milli Eðitim Müdürü Mustafa Altýnsoy, 
Alaþehir'de kurum ve kuruþlarý ziyaret ederek, Mtanýþma toplantýlarýna katýldý. Ziyaretlerine Ýlçe 

Milli Eðitimden baþlayan Altýnsoy, Belediye Baþkaný Dr. 
Gökhan Karaçoban'ý da ziyaret ederek bir süre sohbet etti. 
Ziyarete; Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Raþit Duysak da eþlik 
etti. 

Ýstanbul Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nde Müdür 
Yardýmcýsý olarak kurum bünyesinde Özel Okullar 
Bölümü'nün sorumluluðunu yürütürken, 27.01.2012 
tarihinde Manisa Milli Eðitim Müdürlüðüne atanan 
Mustafa Altýnsoy, Alaþehir'de kurum ve kuruluþlarý ziyaret 
etti. Ziyaretlerin tanýþma mahiyetinde olduðu açýklandý. 
Altýnsoy, ziyaretleri kapsamýnda Belediye Baþkaný Dr. 
Gökhan Karaçoban'ý makamýnda ziyaret ederek bir süre 
sohbet etti.

KARAÇOBAN: EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝMÝN DESTEKÇÝSÝYÝZ

Ziyaretin ardýndan bir açýklama yapan Alaþehir 
Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, eðitim ve 
öðretimin her zaman destekçisi olduklarýný belirterek, 
“2011-2012 eðitim-öðretim yýlýnda okullarýmýza 2 bin adet 
kitap ve 250 adet eðitim seti daðýttýk. Okullarýmýzýn fiziki 
þartlarýnýn iyileþtirilmesinde iþ gücü desteði ve bahçe 
düzenlemelerine de hem iþ gücü hem de ekipman ve 
malzeme desteði verdik. Ýmkanlar ölçüsünde yardým ve 
desteklerimiz devam edecek. Eðitim camiasýnýn her zaman 
yanýnda olduk ve olmayý sürdüreceðiz.”dedi.

Altýnsoy'dan tanýtým ziyareti

Belediye'den 3 önemli ihale daha

Þelale Parký'nýn ihalesi yapýldý
Alaþehir Belediyesi tarafýndan Kenan Evren Parký yolu üzerindeki Sarýkýz çayý üzerine yapýlacak olan Þelale Parký 

için çalýþmalar yoðun bir þekilde devam ediyor. Parkýn altyapý çalýþmalarý tamamlandý, temeli atýlarak ihalesi 
yapýldý. Ýhalenin onayý beklendiði ve prosedür iþlemlerinden sonra iþin 90 gün içinde tamamlanacaðý açýklandý.

laþehir Belediyesi ta- meline 300 metre küp C-20 nýn yapýlacaðý alanýn güzel bir lik þelalenin yaný sýra yeþil 
rafýndan Sarýkýz Çayý beton atýldý. 15 ton demir kul- manzaraya sahip, yüksek bir alanlarýn, aðaçlarýn, oturma Aüzerinde yapýlacak lanýldý. Çalýþmalar tamamlan- mevkide bulunduðunu, park guruplarýnýn bulunacaðý par-

olan Þelale Parký için çalýþ- dýðýnda bölgede modern bir tamamlandýðýnda muhteþem kýmýzý en kýsa sürede tamam-
malar süratle devam ettiðini park içinde 9 metrelik bir þela- bir güzelliðin ortaya çýkaca- layýp halkýmýzýn kullanýmýna 
belirten Belediye Park Bahçe- le ortaya çýkacak. Parkýn geri- ðýný söyledi. Özdoðan, “5 bin açmaktýr.” þeklinde konuþtu.
ler Müdiresi Peyzaj Mimarý ye kalan kýsmý ihale ile yapýla- 69 metrekare Park alanýmýzda Özdoðan, Çamlýk 
Kadriye Özdoðan, “Park için cak. Ýhale süreci iþliyor.”dedi. uzunca bir zamandýr çalýþma- Park'ýnda çalýþmalarýn sürdü-
þimdiye kadar yapýlan çalýþ- larýmýz sürüyor. Çünkü zemin ðünü, Semih Evcil Park'ýnda 
malarda park alanýna 80 kam- ÖZDOÐAN: 90 GÜNDE oldukça sert kayalardan olu- da tadilat için altyapý çalýþma-
yon hafriyat çekildi. Sahada, TAMAMLANACAK þuyordu. Sabýrla bu kayalarý larýna baþlandýðýný ve Ýstasyon 
100 saat boyunca kýrýcý ile ka- tan sonra iþin 90 takvim günü kýrdýk, 80 kamyon hafriyat ta- mahallesinde de yeni bir park 
yalar delindi. Parkýn altyapý Ýhale onayý gerçekleþ- içinde tamamlanacaðýný dile þýdýk. Hedefimiz, bin 500 met- alaný çalýþmasýnýn baþlatýldý-
çalýþmalarý tamamlandý ve te- tikten ve yer teslimi yapýldýk- getiren Özdoðan, Þelale Parký' re kare alanda, içinde 9 metre- ðýný da sözlerine ekledi.

Koç: 2012'de, 18 bin metre altyapý hizmeti verecek
Alaþehir Belediyesi, 2012 yýlýnýn ön hazýrlýk 

programýný yaparak çalýþmalara baþladý. 2012 
yýlýnda; 6 bin 200 metre yaðmur þebekesi, 6 

bin 500 metre içme suyu þebekesi ve 4 bin 750 
metre de kanalizasyon þebekesi döþeme 

çalýþmasýnýn yapýlacaðý açýklandý. 

tep Caddesi, Atatürk Bulvarý, içinde baþlayacaðýz. Söz ko-
Ýnönü Caddesi ve Misaki Mil- nusu çalýþmalar tamamlandý-
liye Caddesi'nde de içme suyu ðýnda Alaþehir'in var olan 50 
þebekesi çalýþmalarý yapýla- yýllýk altyapý sorununu çöz-
cak. Biz bu hizmetlere bu yýl müþ ve en az da 100 yýlýný ga-

ranti altýna almýþ olacaðýz” 
þeklinde konuþtu.

Koç, Yol çalýþmalarý-
nýn yürütüldüðü mahallelerde, 
bu yýl 5 cadde ve sokakta 3 bin 
400 metre kanalizasyon, 6 

Milli Egemenlik Caddesi ve Sokak, 2., 3 ve 4. Çamlýbel So- cadde ve sokakta 3 bin metre onuyla ilgili olarak 
Elmadað Caddesi'nde yaðmur kak ile Arýtma Tesisi çýkýþý'nda yaðmur drenaj hattý ve 18 cad-bir açýklama yapan 
suyu þebekesi, Hastane arkasý kanalizasyon þebekesi ve Ýs- de ve sokakta da 6 bin 630 Alaþehir Belediyesi K
sokak, Halil Aða Sokak, Þeyh tiklal Caddesi, Milli Egemen- metre yeni içme suyu isale hat-Çevre Koruma ve Kontrol 
Sinan Caddesi, 1. Papatya So- lik Caddesi, Cumhuriyet Cad- tý çalýþmasýnýn gerçekleþtiril-Müdürü Halil Koç, 2011 yýlýn-
kak, Çamlýbel Caddesi, Avralý desi, Kuyucak Caddesi, Mek- diðini de sözlerine ekledi.da; 29 sokak ve caddede 13 bin 

metre altyapý çalýþmasýnýn 
yapýldýðýný belirterek, “2012 
yýlýnda ise 10 sokak ve cadde-
de kanalizasyon, 8 sokak ve 
caddede içme suyu ve 6 sokak 
ve caddede de yaðmur suyu ol-
mak üzere toplam 24 sokak ve 
caddede 18 bin metre altyapý 
çalýþmasý yapýlacak. Bu çalýþ-
malarýn toplam maliyeti 956 
bin TL olacak.”dedi

KOÇ: BU YIL 24 SOKAK 
VE CADDE DE ALTYAPI 
ÇALIÞMASI YAPILACAK

Alaþehir Belediyesi' 
nin 2012 yýlýnda 24 sokak ve 
caddede toplam 18 bin metre 
altyapý hizmeti vereceði, bu 
çalýþmalarýnda maliyetinin 
956 bin TL olduðu açýklandý. 
Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürü Halil Koç, çalýþmalar 
ile ilgili olarak yaptýðý açýkla-
mada; 2012 yýlýnda; 6 bin 200 
metre yaðmur þebekesi, 6 bin 
500 metre içme suyu þebekesi 
ve 4 bin 750 metre de kanali-
zasyon þebekesi döþeme çalýþ-
masýnýn yapýlacaðýný söyledi. 
Koç, “Atatürk Bulvarý, Süley-
man Demirel Caddesi, Ýstiklal 
Caddesi, Sakarya Caddesi, 

Çöp sepetleri yenilendi
Daha temiz bir Alaþehir için;

laþehir Belediyesi Sevgi Yolu ve Yolu ve Sümer Oral Caddesi'ndeki eskimiþ 
Sümer Oral Caddesi'ndeki çöp küçük çöp sepetlerini yenileriyle deðiþtirdik. Asepetlerini yenileriyle deðiþtirdi. Bu caddeleri kullanan vatandaþlarýmýzýn 

Belediye Çevre Koruma ve Kontrol çöp sepeti sýkýntýsý yaþamamalarýný 
Müdürlüðü'nden alýnan bilgiye göre iki dolayýsýyla bu caddelerimizin temiz 
güzergahtaki eskimiþ yaklaþýk 200 çöp kalmasýný arzuluyoruz. Yaklaþýk 200 
sepeti sökülerek yerine yenileri takýldý. Çöp civarýnda yeni çöp sepeti yerleþtirdik. 
sepeti deðiþtirme iþlemin önce Sevgi Bu vesileyle Alaþehirlilerden 
Yolu'nda yapýldýðý, buradaki yenileme çevremizi temiz tutmaya ve çöp 
çalýþmalarý tamamlandýktan sonra Sümer sepetlerini kullanamaya özen 
Oral Caddesi'ndeki sepetlerin de göstermelerini istiyoruz” dedi.
deðiþtirildiði açýklandý. 

KARAÇOBAN; ÇEVRE TEMÝZLÝÐÝNE 
BÜYÜK ÖNEM VERÝYORUZ

Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Kara-
çoban, çevre temizliðine büyük önem verdik-
lerini, bunu da yaptýklarý çalýþmalarla göster-
diklerini söyledi. Geçtiðimiz günlerde þehir 
içindeki çöp konteynýrlarýnýn bir kýsmýný yeni-
leriyle deðiþtirdiklerini dile getiren Karaço-
ban, “Yaya trafiðinin yoðun olduðu Sevgi 

Alaþehir Belediyesi, Sevgi Yolu ve Sümer Oral Caddesi üzerinde bulunan yaklaþýk 200 
çöp sepetini yenileriyle deðiþtirdi. Baþkan Karaçoban, “Alaþehirlilerden çevremizi temiz 
tutmaya ve çöp sepetlerini kullanamaya özen göstermelerini istiyoruz” dedi.
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laþehir Belediyesi, Mayýs ayý içerisinde 3 önemli 
ihaleye daha imza attý. Ýhale Komisyonu tarafýndan Ayapýlan açýklamada; “Alaþehir Belediyesi Kenan 

Evren Parký Geniþleme Sahasý Þelale ve Mesire Alaný 
Yapým Ýþi Kenan Evren parký geniþleme sahasý için þelale ve 
mesire alan yapým iþi için ihale yapýlmýþtýr. 30.05.2012

Alaþehir Belediyesi Ledli Armatür 
Alýmý Ýþi Merkez Pazar Camii aydýnlatmasý için ledli 
armatür alýmý yapýlmýþtýr. 

Abone Boru ve ek parçalarý alýmý 
Ýçme suyu abone borularýnýn yenilenmesi amacýyla boru 
ve ek parça alýmý yapýlmýþtýr. ” denildi.

22.05.2012 : 

28.05.2012 : 

Kadriye Özdoðan

Dr. Gökhan Karaçoban
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Deðerli Alaþehirliler
Alaþehir ilçemizde yeni bir dönem baþladý ve 

nöbet deðiþimi gerçekleþti. Bizden önce ilçemize hizmet 
eden tüm Belediye Baþkanlarý ve çalýþma arkadaþlarýna 
teþekkür ediyorum. 

****
Alaþehir sevdamýzla yola çýktýk, sizlerin güveni ve 

desteði ile Alaþehir'i yönetme sorumluluðu omuzlarýmýza 
yüklendi. Tarihimizde önemli bir yeri olan ilçemiz bu gün 
gönlümüzce yaþayabileceðimiz bir ilçe görünümü 
vermemektedir. Belediye Baþkaný olarak öz eleþtiri 
yapýyorum.

****
Ama Alaþehir'in çaðdaþ, modern ve yaþanlýsý bir 

kent olacaðýnýn sözünü veriyorum. Çünkü; bunun için 
çalýþmalara baþladýk. 1986 yýlýndan bu tarafa el deðmemiþ 
altyapý ve yol çalýþmalarýyla baþladýðýmýz hizmet kervaný 
yolculuðuna ara vermeden devam ediyoruz. Her 
defasýnda dillendiriyorum: 2012 yýlý Alaþehir'de “HÝZMET 
YILI” olacak.

****
Biz Alaþehir'de yaþayanlar olarak, buradan baþka 

gidecek bir yerimiz yok. Onun için hepimiz ilçemize sahip 
çýkmak zorundayýz. Alaþehir'i biz yaþanabilir, insanlarý 
huzurlu ve mutlu olabilecek bir konuma getireceðiz. 
Hizmet kervanýna sizlerle birlikte sizlerden alacaðýmýz 
güçle devam etmek istiyorum. Ýlçemizin yeniden 
yapýlanmasý ve kabuðunun deðiþmesi bizlerin elindedir. 
Bizler sizin mutluluðunuz için yola çýktýk ve Alaþehirlilerin 
hizmetine talip olduk. Biz önümüzdeki iki yýlý nasýl geçiririz 
diye deðil biz ilçemizin geleceði için uðraþacaðýz. 

****
Alaþehir ilçesini yönetmeye talip olmanýn, büyük 

bir emaneti devralmak olduðunu biliyorum. Emaneti 
devralmanýn ve ilçemize hizmetin aðýr sorumluluðunun 
bilinci ile çalýþmalarýmýzý aksatmadan, her gün bir adým 
daha ileri gitmenin gayreti içerisinde olacaðýz. Bilmenizi 
istiyorum ki, Alaþehir Belediyesi'nin kapýsý tüm 
Alaþehirlilere her zaman açýk olacak ve belediyemizi 
sizlerle birlikte yöneteceðiz. Emanetiniz, emanetimiz. Siz 
bizimle olun yeter.

****
Güler yüzlü hizmet anlayýþý ile belediyecilikte 

öncü; hizmet kalitesinde lider; sorunlara yaklaþým 
konusunda sevgi ve anlayýþý seçen belediyecilik yaklaþýmý 
ile örnek bir belediye olarak yola devam etmeyi 
hedefliyoruz. Belediyecilikte tek amacýmýz yaþadýðýmýz her 
aný hizmete dönüþtürmektir. Bu manada çalýþýyor, 
hizmetlerimize devam ediyoruz. 

Sevgi ve saygýlarýmla.

Emanetiniz 
emin ellerde

Dr. Gökhan KARAÇOBAN
Alaþehir Belediye Baþkaný

ALAÞEHÝR BELEDÝYESÝ, 2012 YILINDA PLAN VE PROGRAMI YAPILAN YOL YAPIM VE BAKIM ÇALIÞMALARINA BAÞLADI. KISA 
SÜREDE BELEDÝYE KENDÝ ÝMKANLARIYLA 7 CADDE DE ASFALTLAMA ÇALIÞMALARINI TAMAMLADI, 2 CADDEDE ÇALIÞMALAR 

ARALIKSIZ DEVAM EDÝYOR. ALAÞEHÝR'DE BU YIL TOPLAMDA 22 KÝLOMETRE YOLDA ASFALTLAMA VE ALTYAPI YAPILACAK

Karaçoban: Alaþehir'in modernizasyonuna 

bu yýl 250 bin ton asfalt atýlacak

elediye Baþkaný Dr. miz 2012 yýlý sonunda Alaþe- deflediðimiz 22 kilo metre lýþmalar ile ilgili olarak bir 350 metre uzunluðunda ve 10 
Gökhan Karaçoban, hir'in yol sorununu tamamen uzunluðundaki yolda asfaltla- açýklama yapan Belediye Baþ- geniþliðinde yollara sýcak as-Bbu yýl içersinde 14 ki- bitirmiþ olmak.”dedi. ma çalýþmalarýný tamamlamak kaný Dr. Gökhan Karaçoban, falt atýlacaðýný ve bu çalýþma-

lometresi belediye imkanlarý için 25 kiþilik asfalt ekibi ile Cumhuriyet caddesine; 130 larýn belediyece yapýlacaðýný 
ile 8 kilometresi de ihale yön- KISA SÜREDE 2 BÝN mesai merhumuna bakmaksý- metre uzunluðunda ve 10 met- söyledi.
temiyle olmak üzere 22 kilo- METRE YOL zýn çalýþmalara baþladýk. As- re geniþliðinde Ahmet Iþýk'a da  
metre yolun asfaltlama iþini ASFATLANDI ANA ARTEL PRESTÝJ 
tamamlayacaklarýný söyledi. YOLLARDA DA 
Çalýþma ile ana arter prestij 2012 yýlý asfalt sezo- ÇALIÞMALAR 
yollarý ve ara sokaklar olmak nuna hýzlý giren Alaþehir Be- SÜRÜYOR
üzere 250 bin ton sýcak asfalt lediyesi, kýsa sürede 7 cadde 
kullanacaklarýný dile getiren de 2 bin metre uzunluðundaki Alaþehir Belediyesi' 
Karaçoban, “Olumsuz hava yollarda asfaltlama çalýþmala- nin ihale ettiði 8 bin metrelik 
þartlarý nedeniyle asfalt sezo- rýný tamamladý. Þehit Nuri, Þe- ana artel prestij yol çalýþmasý 
nunu geç açmak zorunda kal- hit Mustafa, Kurtuluþ, Milli kapsamýnda da Ilgýn ve Fýrat 
dýk. Bilindiði gibi sýcak asfalt Egemenlik, Gümüþ Pala, Ali Caddesi ile Süleyman Demirel 
çalýþmasý 25-30 santigrat de- Ýhsan Paþa ve Anayurt cadde- Bulvarý'ndaki yol çalýþmalarý, 
recede yapýlýyor. Vatandaþlarý- lerinde altyapý ve yol çalýþma- yüklenici firma tarafýndan yü-
mýzýn maðduriyet yaþamama- larýnýn tamamlandýðýný dile rütülüyor. Bu ayýn sonuna ka-
larý için bu sýcaklýk deðerleri- getiren Baþkan Karaçoban, dar söz konusu 2 bin metrelik 
ne ulaþmadýðýmýz halde çalýþ- “Olumsuz hava koþullarýyla yolda çalýþmalarýn sonlandý-
malarýmýzý baþlattýk. Hedefi- mücadele ediyoruz. Bu yýl he- rýlmasý bekleniyor.

falt sezonunun sonunda Ala-
þehirliler özledikleri yollara 
kavuþacak.”þeklinde konuþtu.

ÝKÝ CADDE DE DAHA 
ÇALIÞMALAR 
BAÞLATILDI

Alaþehir Belediyesi' 
nin 2012 yol programýnda olan 
Cumhuriyet Caddesi 'nde 
(Kaymakamlýðýn üst caddesi) 
ve Ahmet Iþýk Caddesi'nde ka-
zý, hafriyat ve altyapý çalýþ-
malarý baþladý. Yürütülen ça-

aþta hal görevlileri ve komisyoncular olmak üzere 
bazý ihracat firmalarýnýn ve sektörün diðer Btemsilcilerinin katýldýðý bilgilendirme toplantýsý Hal 

Müdürlüðü'nde 14 Mayýs 2012 tarihinde gerçekleþtirildi. 
Toplantýda katýlýmcýlara “Hal Kayýt Sistemi” baþta 

olmak üzere kanunun getirdiði yenilikler ve uygulamada 
karþýlaþýlan sorunlara çözüm yollarý anlatýldý. Ayrýca sektör 
temsilcileri, uygulamada yaþadýðý zorluklarý bizzat Bakanlýk 
görevlilerine ifade etme imkaný buldular. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlýðýmýzýn Toptancý Hali bulunan tüm 
belediyelerde tertip ettikleri bu toplantýlar, 30 Haziran 
2012 tarihinde baþlayacak olan, mallarýn sevki 
baþlamadan hal kayýt sistemine bildirim yapma 
mecburiyeti hususunda sektör temsilcilerini eðitme amacý 
güdüyor. Katýlýmcýlara sunum sonrasý Bakanlýkça katýlým 
belgesinin de verildiði  bu toplantý, katýlanlarýn sisteme ne 
kadar hazýr olunduðuna dair bir testin uygulanmasý ve 
Belediye Toptancý Hali'nin fiziki yeterliliði ve geleceðe dair 
yapacaklarýnýn tespiti sonrasý sona erdi.

Alaþehir Belediyesi Toptancý Hali Müdürlüðü'nde, halk 
arasýnda kýsaca “Hal Kanunu” olarak bilinen 5957 
sayýlý Sebze ve Meyveler Ýle Yeterli Arz ve Talep De-
rinliði Bulunan Diðer Mallarýn Ticaretinin Düzenlen-
mesi Hakkýnda ki Kanunun uygulanmasý konusunda 
Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý'nca görevlendirilen 
uzmanlarca bilgilendirme toplantýsý yapýldý. 

Alaþehir Toptancý Hal’inde 
bilgilendirme toplantýsý

Alaþehir Belediyesi, 
2012 yýlý sonuna 

kadar 22 kilometre 
yola toplam 250 bin 

ton sýcak asfalt 
atacak. Belediye 

Baþkaný Dr. Gökhan 
Karaçoban, “2012 yýlý 

sonunda Alaþehir'in 
modernizasyonunu 

bitirmeyi 
hedefliyoruz. Bu 

amaçla bu yýlýn asfalt 
sezonunda 250 bin 

ton sýcak atýlmýþ 
olacak” dedi.

7. Geleneksel Mesir Ka- tüm turnuvalarda baþarýlý so-
rate Turnuvasý, 16-17 nuçlar aldýðýný anýmsatan Ka-1Haziran tarihlerinde raçoban, “Bu organizasyonun 

Alaþehir Belediye Kapalý Spor Alaþehir'e verilmesi, elde edi-
Salonu'nda yapýlacaðý açýk- len baþarýlarýn tezahürüdür. Ýl-
landý. Alaþehir Belediyesi'nin çemizde 21 il takýmýnýn yakla-
ev sahipliðinde; 21 il takýmý- þýk 300 sporcu ve teknik ekibi 
nýn davetli olduðu turnuvaya ile hakem heyetini en iyi þekil-
250 - 300 sporcunun katýlmasý de aðýrlayacaðýz. Karate tur-
bekleniyor. Konuyla ilgili ola- nuvasýnýn ilçemizde yapýlma-
rak bir açýklama yapan Bele- sýnýn mimarý olan baþarýlý ka-
diyespor Karate Takýmý Antre- rate takýmýmýzý ve teknik eki-
nörü Bilal Gültekin, turnuvaya bimizi kutluyorum, baþarýlarý-
1995 ile 2005 yýllarý arasý do- nýn devamýný diliyorum. Taký-
ðumlu ve 2012 yýlýnda alýnmýþ mýmýzdan bu turnuvada da 
yada yenilenmiþ lisanslý spor- derece bekliyorum.”þeklinde 
cularýn katýlabileceðini ve ya- konuþtu.
rýþmalarýn kata ve kumite dal-
larýnda yapýlacaðýný söyledi. 
Müsabakalarýn minikler, yýl-

dýzlar, ümitler ve genç üstü ol- direceðiz.”dedi.
mak üzere 4 grupta bay-bayan 
þeklinde yapýlacaðýný, turnu- KARAÇOBAN: BU 
vaya turuncu ve üstü kuþak sa- ORGANÝZASON 
hibi sporcularýn katýlacaðýný BAÞARININ 
dile getiren Gültekin, “Turnu- TEZAHÜRÜDÜR
va 2 gün sürecek ve madalya 
karþýlaþmalarýyla sona erecek. Alaþehir Belediye 
Alaþehir'de böyle bir turnuva- Baþkaný Dr. Gökhan Karaço-
yý düzenlemekten son derece ban da yaptýðý açýklamada, bu 
mutluyuz. Bu organizasyon- tür organizasyonlara ev sa-
dan da baþarýlý bir sonuçla çýk- hipliði yapmanýn, elde edilen 
mayý hedefliyoruz. Ev sa- baþarýlarla doðru orantýlý ol-
hipliði ve seyirci avantajýmýzý duðunu söyledi. Belediyespor 
çok iyi bir þekilde deðerlen- Karate Takýmýnýn katýldýðý 

Alaþehir, dev bir organizasyon daha düzenliyor
Alaþehir Belediyespor Karate Takýmý'nýn katýldýðý turnuvalarda; baþarýlý sonuçlara imza atmasýnýn ardýndan Manisa Karate Ýl Temsilciliði, 
bu yýl 17.si gerçekleþtirilecek olan 'Geleneksel Mesir Karate Turnuvasý'nýn Alaþehir'in ev sahipliðinde yapýlmasýna karar verdi. 16-17 
Haziran tarihlerinde Belediye Kapalý Spor Salonu'nda yapýlacak turnuvaya 21 il merkezinden 250-300 sporcunun katýlmasý bekleniyor.
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laþehir'de Jeotermal Musa Ülker ve Adnan Tutar, Ýl nus Aydýn, Süleyman Çelikoð-
kaynaklarýnýn ortaya Genel Meclisi üyeleri Fedayi lu, Zeki Altan, Halk Bankasý Açýkmasýyla birlikte, Kozan ve Ali Çürük, AK Parti Müdürü Mikdat Iþýldak, Ziraat 

Alaþehirliler bu alanda bilgi Ýlçe Baþkaný Yaþar Çataldere, Bankasý Müdürü Musa Tufan 
edinmeye devam ediyor. Ala- ASÝAD Baþkaný Sami Çeltik- ve 5 Eylül Gazetesi Yazý Ýþleri 
þehir heyeti, Denizli Ticaret oðlu, ASÝAD Yönetim Kurulu Müdürü Zekeriya Ýsbat katýldý. 
Odasý'nýn tertip ettiði “Jeoter- Üyeleri Mehmet Açar, Ýlhan Panelin sonunda pla-
mal Paneli ve Eðitim Progra- Özkan, Mehmet Özbir, Musta- ket takdimi ve kapanýþ konuþ-
mý'na katýldý. Daha önce 2 kez fa Karaoðlan, Alaþehir Ziraat malarý yapýldý. Panele, Denizli 
Denizli'ye inceleme gezisi Odasý Baþkaný Necdet Türk, Valisi Abdülkadir Demir, De-
gerçekleþtiren heyet, bu kez 24 Alaþehir Ticaret Borsasý Baþ- nizli Ticaret Odasý Baþkaný 
kiþilik bir heyetle Anemon kanvekili Ramazan Kavala, Ýl- Necdet Özer, Denizli Ticaret 
Hotel'de  jeotermalin yatýrým çe Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Borsasý Ýbrahim Tefenlili, Pa-
teknikleri, hibe destekleri, teþ- Müdürü Zekeriya Dinçer, Ala- mukkale Üniversitesi Rektörü 
vikler, krediler ve benzeri ko- þehir Küçük Sanayi Yapý Koo- Hüseyin Baðcý ve Denizli Ýl 
nularda bilgi edindiler. Prog- peratifi Baþkaný Musa Yanýk, Özel Ýdaresi Genel Sekreteri 
ram protokol üyelerinin açýlýþ iþ adamlarý; Ufuk Þengün, Yu- Adem Oklu da katýldý.
konuþmalarýyla baþladý.

TÜRKÝYE'DE 
SERACILIK VE 
GELECEÐÝ

nel Sekreteri Selahattin Öz- ECAS adýna Ýyi Tarým Uygu- Özcan ve Pazar Geliþtirme Zi-
bey, Sera Yatýrým ve Ýþletme lamalarý Global Gap Uzmaný raat Mühendisi Ömer Saray, ALAÞEHÝR HEYETÝ Heyet, Denizli Ticaret 
Maliyetleri ve Ýþletmenin Bað- Elif Özgür de Yaþ Sebze ve Jeotermal Seracýlýk ve Kar- 24 KÝÞÝYLE KATILDIOdasý tarafýndan düzenlenen 
lý Olduðu Konular, Ege Ýhra- Meyve Ýhracatýna Yönelik Se- bondioksit Gübrelemesi-Yaþ 'Jeotermal Seracýlýk” konulu 
catçý Birlikleri adýna Devlet ra Yetiþtiriciliðinde Gerekli Sebze Meyve Þoklama ve ASÝAD tarafýndan dü-panele katýldý. Açýlýþ ve kok-
Destekleri Þube Müdürü Mus- Kalite Belgeleri konularýnda Saklama Teknolojileri ve Mir zenlenen Jeotermal Seracýlýk teylin ardýndan baþlayan pa-
tafa San, Sera Yatýrýmlarýnda bilgilendirmelerde bulundu. Holding Dizayn Grup Sera Sa- konulu iþ seyahatine Kayma-nelde öðleden önceki oturu-
Devlet Destekleri, Ziraat Ban- týþ Müdürü Ýlker Genç de Eko- kam Musa Uslan, Belediye munda 'Dünyada ve Türkiye' 
kasý Tarýmsal Bankacýlýk Þube NEDEN SERACILIK lojik Sera Projesi hakkýnda da- Baþkaný Dr. Gökhan Karaço-de Seracýlýk ve Sektörün Önü-
Müdürü Tolga Çetinel, Kredi- vetlilere bilgi sundu. ban, belediye meclis üyeleri müzdeki Süreci' konusu ele 
ler, Belgelendirme Firmasý Verilen öðle yemeði alýndý. SERA Bir Derneði Ge-

sonrasý devam eden panelin 
ikinci bölümünde 'Neden Se-
racýlýk” sorusu masaya yatýrýl-
dý. Dilbaz Firmasý Ýþletme Mü-
dürü Sezer Topkara, Yaþ Sebze 
ve Meyve Ýhracatýnda Sera 
Ürünleri Özelinde Yaþanan 
Sorunlar, Gren Q Danýþman 
Firmasý Operasyon Müdürü 
Esin Gürel ve Ziraat Mühen-
disi Ýbrahim Yýlmaz, Toprak-
sýz Tarým Teknolojileri ve Pa-
zarlama Üzerindeki Etkileri, 
Tedarikçi firma Linde Gaz Pa-
zar Geliþtirme Yöneticisi Ýlkay 

Alaþehir'den 'Seracýlýk Paneli'ne büyük katýlým
Alaþehir Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði'nin organizasyonu ile Denizli Ticaret Odasý'nýn tertip ettiði 
'Jeotermal Paneli ve Eðitim Programý'na 24 kiþilik bir heyetle katýlan Alaþehirliler, bu alanda bilgi 
edinmeye devam ediyor. Anemon Hotel'de gerçekleþtirilen program 2 oturum halinde gün boyu sürdü.

KARAÇOBAN: JEOTERMALLE 
ALAÞEHÝR TARIMIN BAÞKENTÝ OLACAK

enizli'deki 'Jeotermal 
paneli ve eðitim Dprogramý'na katýlan 

Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. 
Gökhan Karaçoban, 
Jeotermal'in Alaþehir için tarihi 
bir fýrsat olduðunu yineledi. 
Karaçoban, Alaþehir'in 
ekonomisinin yüzde doksan 
tarýma dayalý olduðunu 
belirterek, “Buda ilçe'nin 
kalkýnmasýnýn tarýmsal 
sanayiye ve alternatif ürün 
yetiþtirilmesine baðlý olduðunu gösteriyor. Alternatif 
ürün yetiþtiriciliði ve tarýmsal sanayinin geliþmesinin yolu 
da seracýlýktan geçiyor. Mesela, Alaþehir'de seracýlýðý 
geliþtirmek istiyoruz ve ilçedeki var olan iþletmelerin 
çalýþma kapasitesini 12 aya çýkarmayý hedefliyoruz. Bu 
iþlerin profesyonel olarak yapýlmasý da þart. Bununla ilgili 
çalýþmalar da planlý ve programlý bir þekilde süreç içinde 
sivil toplum örgütleriyle koordineli olarak yapýlacaktýr. 
Ýnþallah jeotermalle Alaþehir tarýmýn baþkenti 
olacak.”þeklinde konuþtu.

lçe Milli Eðitim Müdürlüðü ile Türkiye Yapý Tekniker ve 
Teknisyenleri Derneði Alaþehir Temsilciliði arasýnda Ýyapýlan “Mesleki Eðitim Ýþbirliði” protokolü çerçevesinde 

geçici ustalýk belgesi alan ve inþaat sektöründe çalýþanlara 
yönelik kurs açýlacaðý bildirildi. Kurslarýn Sümer Oral Mesleki 
Eðitim Merkezi Müdürlüðünde verileceði açýklandý.

BÝRGÜL: KURSA KATILMAK ZORUNLU

Konuyla ilgili olarak bir açýklama yapan Alaþehir 
Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Yapý-denetim Birimi 
Ýnþaat Teknikeri Ahmet Birgül, inþaat sektöründe faaliyet 
gösteren ve daha önce geçici ustalýk belgesi alan inþaat sektörü 
çalýþanlarýnýn belgelerinin geçerli olabilmesi için bu kurslara 
katýlmalarýnýn zorunlu olduðunu söyledi. Kurs için Türkiye 
Yapý Tekniker ve Teknisyenleri Derneði Alaþehir Temsilciliði 
ile Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünün bu amaçla, protokol 
yaptýklarýný söyleyen Birgül, “ Protokolle daha önce geçici 
ustalýk belgesi alan 200'e yakýn inþaat çalýþanýmýz için 40 saat 
sürecek bir kurs düzenlenecek. Ustalýk belgesi alan 
arkadaþlarýmýzýn belgelerinin geçerli olabilmesi için bu 
kurslara katýlmalarý zorunludur. Kurs müracaatlarý Türkiye 
Yapý Tekniker ve Teknisyenleri Derneði Alaþehir 
Temsilciliði'ne yapýlacaktýr. Geçici ustalýk belgelerinin yanýnda 
gerekli þartlarý taþýyanlarýn merkezimize müracaat ederek 
Kalfalýk ve Ustalýk Sýnavlarýna girerek belge almalarý 
saðlanacaktýr” dedi.

BÝRGÜL; MÜRACAATLAR DERNEÐÝMÝZE YAPILACAK

Birgül açýklamasýnýn devamýnda, geçici ustalýk 
belgelerinin 1Ocak 2017'ye kadar geçerli olacaðýný ancak bu 
alýnan belgelerin geçerli olabilmesi için 40 saatlik kursa 
katýlmanýn þart olduðunu söyledi. Birgül, “ Bu amaçla Sümer 
Oral Mesleki Eðitim Merkezi Müdürlüðü ile yaptýðýmýz 
protokol doðrultusunda açacaðýmýz kursa bir an önce baþvuru 
yapýlmasý gerekiyor. Baþvurular derneðimize yapýlacaktýr.” 
Þeklinde konuþtu. Birgül, kursa yapýlacak müracaatlar 
doðrultusunda gruplar oluþturulacaðýný ve ardýndan kurslarýn 
baþlayacaðýný sözlerine ekledi.

Geçici ustalýk belgesi alan 
inþaat çalýþanlarýna 
‘KURS’ uyarýsý
Ýnþaat sektöründe faaliyet 
gösteren ve daha önce geçici 
ustalýk belgesi alanlarýn 
belgelerinin geçerli olabilmesi 
için 40 saatlik kursa 
katýlmalarý gerektiði bildirildi. 
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'Danýþma Kurulu' ilk toplantýsýný yaptý

gerektiðini söyledi. 
Karaçoban, “Okulu-
muzu ilk önce Alaþe-
hirlilere tanýtýlmasý 
gerekiyor. Bu iþi Ala-
þehirlilerin oluþtura-
caðý, 'Alaþehir Taný-
tým Grubu'nun yap-
masý çok etkin ve fay-
dalý olacaktýr. Yerel-
den genele doðru bir 
program çerçevesin-
de yürütülecek çalýþ-
ma baþarýya ulaþa-
caktýr. Yerel basýna 
bu manada büyük iþ-
ler düþüyor. Önü-
müzdeki günlerde bu 

laþehir Yüksek Meslek Okulu 'Danýþma Ku- tanýtým grubunu mutlaka oluþturmalýyýz. Bireysel 
rulu' için ilk adýmýný attý. Okulun tanýtýmýnýn manada yapýlan tanýtýmlar önemli olmakla beraber, 
ve iþ dünyasý ile iþbirliðini arttýrmak için A bu iþin geniþ katýlýmlý ve profesyonelce yapýlmasý 

öngörülen danýþma kurulunun ilk toplantýsý, okulun baþka olacaktýr. Vasýflý eleman istihdamý, muhatap-
toplantý salonunda Kaymakam Musa Uslan'ýn baþ- larýn koordineli çalýþmasýyla mümkündür. Alaþe-
kanlýðýnda yapýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný hir'de jeotermal sahalarýnýn varlýðý ortadadýr. Bu 
yapan Kaymakam Uslan, mesleki eðitimin çok alanda istihdam açýðý ve donaným eksikliði ortaya çý-
önemli olduðunu, söz konusu eðitimlerin iþ dünya- kacaktýr. Buna yönelik gerekli çalýþmalarýn þimdiden 
sýyla birlikte yürütülmesi gerektiðini söyledi. Uslan, yapýlmasý iþleri kolaylaþtýracaktýr. Sektörün ve Ala-
“Ýþ gücünün nitelikli ve nicelikli olmasý için teorik þehirlilerin önünü açacaktýr. Danýþma kuruluna des-
bilgilerin yanýnda mutlaka uygulama eðitimi de ve- tek vereceðimizi belirtiyor, çalýþmalarýnda baþarýlar 
rilmelidir. Bunu iþ dünyasý ile koordineli yapýlasý ge- diliyorum.”þeklinde konuþtu. 
rekir. Okulun eðitim kalitesini ve öðrenci sayýsýný 
arttýrmak için iþbirliði þart. Bu oluþumun etkin ve AYDIN: HEDFÝMÝZ NÝTELÝKLÝ 
yetkin olabilmesi bizlerin elindedir. Okulumuza sa- BÝREYLER YETÝÞTÝRMEK
hip çýkarak desteklemeliyiz. Danýþma kurulunun ak-
tifleþmesi için de bu tür toplantýlarýn mutat olarak ya- Toplantýnýn son bölümünde söz alan 
pýlmasý lazým. Kurulun amacýna ulaþmasýný temenni Alaþehir MYO Müdürü Prof. Dr. Þenay Aydýn ise, 
ediyor, çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum.”dedi. amaçlarýnýn nitelikli elemanlar yetiþtirmek olduðu-

nu belirterek, iþe okulu tanýtýmýný yapmakla baþla-
KARAÇOBAN: TANITIM ÇOK ÖNEMLÝ dýklarýný söyledi. Katýlýmcýlara okulu kýsaca tanýtan 

Aydýn, MYO'da 8 bölümün bulunduðunu ve 22 eði-
Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Ka- timci kadrosundan oluþtuðunu belirtti. Toplantý so-

raçoban da, okulun öðrenci sayýsýnýn ve bazý bölüm- nunda katýlýmcýlara okulun kýsa tanýtým filmi de iz-
lerin açýlabilmesi için tanýtýmýn çok iyi yapýlmasý letildi.

Alaþehir Meslek Yüksek Okulu

Futsal þampiyonu, 
Alaþehir Belediyespor

Kaymakamlýk Futsal Turnuvasý'nýn þampiyonu final 
maçýnda Türk Eðitim Sen'i 10-7 maðlup eden Alaþehir 
Belediyespor oldu. Turnuvanýn en baþarýlý oyuncusu 
Sami Hýzal seçilirken, gol kralý da Suat Noyan oldu. 

Þampiyon takýma, Belediye Baþkaný Dr. Gökhan 
Karaçoban, ödül törenin akþamýnda yemek verdi.

laþehir Kaymakamlýðý tarafýndan düzenlenen 
Kurumlar arasý Futsal Turnuvasý'nda Aþampiyonluðu Alaþehir Belediyespor takýmý 

kazandý. Kapalý Spor Salonu'nda 10 takýmýn katýlýmýyla 
gerçekleþen turnuvanýn finalinde Türk Eðitim Sen'i 10-7 
maðlup eden Alaþehir Belediyespor, turnuvanýn 
þampiyonu oldu.

Turnuvanýn ödül töreni Kaymakam Uslan, 
Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban ve çok 
sayýda davetlinin katýlýmýyla yapýldý. Alaþehir 
Belediyespor'lu oyunculara kupasýný veren Karaçoban, 
ayný gün akþam da þampiyon kadroya Toptepe Sosyal 
Tesisleri'nde bir akþam yemeði verdi. Karaçoban, Alaþehir 
Belediyespor oyuncularýný sportif baþarýlarýnýn yaný sýra 
sportmen tavýrlarýndan dolayý da tebrik etti. 

10 takýmýn katýlýmýyla yapýlan turnuvada; 1. 
Belediyespor olurken, 2. Türk Eðitim Sen, 3. Yeþilyurt 
Fatih Ýlköðretim Okulu ve 4. de Alaþehir Fatih Ýlköðretim 
Okulu oldu. Turnuvanýn en baþarýlý oyuncusu Sami Hýzal 
seçilirken, gol kralý da Suat Noyan oldu.

Celal Bayar Üniversitesi Alaþehir Yüksek Meslek Okulu, iþ dünyasý ile iþbirliðini 
geliþtirmek ve okulun tanýtýmýný yapmak amacýyla 'Endüstriyel Danýþma Kurulu' 
oluþturma toplantýsýnýn ilkini Alaþehir Kaymakamý Musa Uslan'ýn baþkanlýðýnda 
yaptý. Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk 

Müdürü Zekeriya Dinçer, iþadamlarý, Okul Müdürü Prof. Dr. Þenay Aydýn ve okulun 
eðitimci kadrosunun katýldýðý toplantý, okulun toplantý salonunda yapýldý.
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laþehir'de 2012 yýlý Ocaklarý Eðitim ve Kültür rýmla kaplanacak. Ýhaleyi falt plentimizi kurduk, test katma deðerin Alaþehir'de 
asfalt sezonu resmen Vakfý Baþkaný Nejmi Aslan- alan ve çalýþmalara baþlayan üretimini baþarýyla gerçek- kalmamasý olduðuna dikkat Abaþladý. Bu yýlý 'As- bulut, Belediye Meclis Üye- firma 13 bin 280 metrekare leþtirdik. Ham madde üreti- çeken Uslan, “Alaþehir'de 

falt Yýlý' ilan eden Alaþehir leri ve çok sayýda davetli ile karo, 22 bin 760 metre de bor- mine baþlýyoruz. Bunun ya- üretilen katma deðer burada 
Belediyesi, asfalt üretim vatandaþ katýldý. dür döþemesi yapacak. Bu nýnda gece ve gündüz olarak kalmalý. Ýnsanlar baþka þehir-
kapasitesini saatte 60 tona çý- ayýn sonunda çalýþmalarýn çift vardiya olarak çalýþacak lere gitme ihtiyacý duyma-
karan yeni asfalt þantiyesinin ANA ARTEL YOLLAR baþladýðý Yeni mahallenin Fý- 25 kiþilik bir asfaltlama eki- malý. Bir kenti gösteren yol-
açýlýþýný yaptý. Açýlýþa; Kay- ÝHALE EDÝLDÝ rat ve Ilgýn caddelerinde ça- bini de kurduk. Ayrýca kendi larý, kaldýrýmlarý, meydanlarý 
makam Musa Uslan, Sarýgöl lýþmalar bitmiþ olacak.”dedi ekibimizle 35 bin metrekare ve parklarýdýr. Bugün açýlý-
Kaymakamý Adem Uslu, Ýlçe Belediye'nin yeni as- kaldýrým düzenlemesi de ya- þýný yaptýðýmýz þantiye Alaþe-
Emniyet Müdürü Mehmet falt þantiyesinin açýlýþýnda KARAÇOBAN: 2012 pacaðýz. Çalýþma arkadaþla- hir'in yol sorununun çözüme 
Taþçý, Ýlçe Jandarma Komu- konuþan Belediye Baþkaný YILINDA 14 BÝN METRE rýmýz bu dönem çok derleye- kavuþmasý için önemli bir 
taný Kýdemli Üsteðmen E. Dr. Gökhan Karaçoban, 2012 YOL ASFALTLANACAK cekler. Allah hepimizin yar- fonksiyon üstlenecek. Bu yaz 
Oktay Aydoðdu, Ziraat Odasý yýlýnýn sonuna kadar þehir dýmcýsý olsun.” þeklinde yol çalýþmalarý nedeniyle bi-
Baþkaný Necdet Türk, Piya- içindeki asfaltlama çalýþma- 2012 yýlýnýn Alaþehir konuþtu. raz sýkýntýlý geçecek gibi gö-
deler Belediye Baþkaný Ali larýný bitirmeye kararlý ol- ve Alaþehir Belediyesi için rünüyor ama sabretmemiz 
Demir, Killik Belediye Baþ- duklarýný belirterek, “Ala- asfalt yýlý olacaðýný ifade USLAN: BU ÞANTÝYE gerekiyor” dedi.
kaný Halil Kara, MHP Ýlçe þehir Belediyesi, 8 bin 10 eden Karaçoban, bu amaç FARKLI BÝR Alaþehir-Salihli ka-
Baþkaný Akif Ceylan, Ülkü metre uzunluðundaki ana ar- doðrultusunda çalýþmalarý FONKSÝYON rayolundaki çalýþmalara da 

tel prestij yollarýnda yapýla- hýzlandýrdýklarýný söyledi. ÜSLENECEK deðinen Kaymakam Uslan, 2 
cak 96 bin metrekarelik as- Karaçoban, “ Belediye olarak yýl içinde yolun tamamlana-

faltlama iþini ise ihale ile 14 bin metre uzunluðundaki Þantiyenin açýlýþ tö- caðýný söyledi. Uslan, “Ala-
bir özel firmaya verdi. yolda toplam 150 bin metre- reninde konuþan Kaymakam þehir-Denizli karayolunda 

Ýhale kapsamýnda karelik yol alanýný kendimiz Musa Uslan da Alaþehir'in bildiðiniz gibi sorun yok. 
21 bin 655 metreka- asfaltlayacaðýz. Bu amaç 200 milyon dolar ihracat ya- Alaþehir-Salihli arasýndaki 
relik alan da kaldý- doðrultusunda saatte 20 ton pabilen bir þehir olduðunu ve yol yeniden ihale edildi. Ýki 

asfalt üretim kapasitesine önümüzdeki birkaç yýlda böl- yýl içinde birinci sýnýf bölün-
sahip olan asfalt plentimi- genin yýldýzý olabilecek bir müþ yolumuz olacak. Bu da 
zi devre dýþý býraktýk. potansiyele sahip olduðunu Alaþehirimizi bölgenin yýl-

Saatte 60 ton asfalt üretim söyledi. Alaþehir'in en önem- dýzý yapacak” þeklinde ko-
kapasitesine sahip yeni as- li sorununun ilçede yaratýlan nuþtu.

2012 yýlý asfalt sezonunu 
Alaþehir'de resmen baþladý

SAATTE 60 TON SICAK ASFALT ÜRETECEK OLAN ALAÞEHÝR BELEDÝYESÝ'NÝN YENÝ ASFALT 
ÞANTÝYESÝ TÖRENLE HÝZMETE AÇILDI. AÇILIÞI; ÝLÇE KAYMAKAMI MUSA USLAN, SARIGÖL 

KAYMAKAMI ADEM USLU VE BELEDÝYE BAÞKANI DR. GÖKHAN KARAÇOBAN BÝRLÝKTE YAPTI

Alaþehir Belediyesi'nin Isparta 
Belediyesi'nden devraldýðý yeni asfalt 
plenti törenle hizmete açýldý. 2012 yýlý 

asfalt sezonunda kendi imkanlarý 
ile150 bin metre kare alana tekamül 

eden, 14 kilo metre 
uzunluðunda yola 

sýcak asfalt atmayý 
hedefleyen 

belediye, asfalt 
sezonunu 

resmen açmýþ 
oldu. Yeni asfalt 
þantiyesi saatte 

60 ton sýcak 
asfalt 

üretecek.

2012 yýlý asfalt sezonunu 
Alaþehir'de resmen baþladý

Protokol 
konuþma-

larýndan 
sonra 

açýlýþa 
geçildi. 

Ýlçe 
Müftüsü 
Mehmet 
Yiðit'in 

yaptýrdýðý 
duanýn 

ardýndan, 
Kaymakam 

Musa Us-
lan, Sarýgöl 
Kaymakamý 
Adem Uslu 

ve Belediye 
Baþkaný Dr. 

Gökhan 
Karaçoban 
þantiyenin 

kurdelesini 
birlikte 

keserek, 
üretim için 

putona 
bastýlar. 

Þantiyeye bir 
de koç kurban 

edildi.

Karaçoban: Olumsuz hava þartlarý 
nedeniyle asfalt sezonunu geç açtýk

laþehir Belediye Baþkanýmýz Dr. hýzlý ve seri bir þekilde bakýma tabi tutuyoruz. muhalefeti nedeniyle iþlerin yavaþ ilerlediðini 
Gökhan Karaçoban, Alaþehirlilerin kýþa Kýsa sürede asfaltlamasýný yapýyoruz. söyledi. Karaçoban, “Hava þartlarý bu Açamursuz girmeleri için ellerinden Önümüzdeki süreç içerisinde ilçemiz genelinde, çalýþmalarý aksatýyor. Alaþehirlilerin kýþa 

gelen tüm gayreti sarf ettiklerini söyledi. gerek altyapý çalýþmalarýndan dolayý ve gerekse çamursuz girmeleri için 2011 yýlý asfalt 
Karaçoban, “Altyapý çalýþmasý biten her yeri zamanla bozulmuþ, yýpranmýþ ne kadar yol ve sezonunda, hedeflerimizin üzerinde yol 

kaldýrým varsa hepsine bu çalýþmasý gerçekleþtirdik. Biz bunlarý yeterli 
iþlemi gerçekleþtireceðiz” görmüyoruz. Alaþehir Belediyesi, Alaþehir'de 
dedi. 2012 yýlý asfalt sezonunda öyle bir asfaltlama 

çalýþmasýna girecek ki, buna herkes þaþýracak. 
KARAÇOBAN: En az 5 ayrý bölgede yol çalýþmalarý ayný anda 
HEDEFLENEN YOL yürütülecek. Bunun fizibilite, plan ve 
ÇALIÞMALARI programlarýný yaptýk. Tabiî ki Allah iþi 
TAMAMLANACAK karýþmasa. Biz bu çalýþmalarýn sözünü 

þimdiden veriyoruz. Sezonda asfaltlama 
Bu çalýþmalar (Altyapý) yapýlacak yol güzergahlarýnýn altyapý 
esnasýnda hoþgörü ve sabýr çalýþmalarýnýn büyü bölümünü bitirdik. Tüm 
gösteren tüm Alaþehirlilere olumsuzluklara raðmen hedeflenen yol 
teþekkür ettiðini de belirten çalýþmalarýný gece-gündüz çalýþýlarak 
Alaþehir Belediye Baþkaný   tamamlanacak. Bize güvenin yeter.”þeklinde 
Dr. Gökhan Karaçoban, hava konuþtu.

Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, 2012 yýlýnýn asfalt sezonunu hava muhalefeti nedeniyle 50 
günlük bir gecikmeyle açmak zorunda kaldýklarýný söyledi. Karaçoban, “Sezonu 15 Nisan'da açmayý hedefli-
yorduk. Olumsuz hava þartlarý nedeniyle sezona ancak 1 Haziran'da açabildik. Buna raðmen plan ve programý 
yapýlan yollarýn çalýþmalarý sezon içinde gece-gündüz demeden çalýþarak tamamlamayý hedefliyoruz.”dedi.
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            Merhaba deðerli üretici dostlarým umarým 
sizlerde, biz ziraat mühendisleri gibi bu iklimlere ne 
oluyor diyorsunuz. Evet bu yýl her sezondan daha 
farklý bir üretim sezonu geçiriyoruz hep beraber ne mi 
oluyor? Geçen yazýmda bahsettiðim gibi sistemik 
ilaçlar fazla kullanýmý baðlarý sekteye uðratýyor 
demiþtim fakat iþler deðiþti þimdi on gün ara ile 
sistemik ilaçlar kullanýyoruz sizden ricam farklý 
gruplarý kullanýn mesela üst üste cymoxanil gruplarýný 
kullanmayýn. Mümkün oldukça danýþmanýnýz var ise 
zaten sizin yerinize ilaçlama programýný 
ayarlayacaktýr, eðer yok ise zirai ilaç bayiinize mutlaka 
danýþýn. Sayýn üreticilerim biz eskiden þöyle 
yapýyorduk, böyle yapýyorduk demeyin! Eskiden biz 
dekardan bu kadar verim almýyorduk, þimdi kükürt 
atarak göztaþý atarak bu sorunlarý halledemezsiniz! 

Yukarýda ki resim baðda mildiyö (pronos) un 
resmidir gerçi þu an ovamýzda bu þekilde gözükmez. 
Þu an baðlarýnýzda ufak sarý bir nokta görürsünüz, 
önleminizi almaz iseniz yapraklarýnýz bu þekilde olur 
ve salkýmlarýnýza geçerek üzüm salkýmlarýnýzý kurutur.

***
Yandaki resim ise bað 

küllemesi (Basra) ne aittir. 
Karýþtýrmayalým birinde un laþmýþ 
doku yaprak üstünde diðerinde ise 
alt bölgededir.

***
 Bu ay çok dikkat etmeliyiz 

! Haziran ayýndan sonra rutin 
ilaçlamalarýmýza devam edeceðiz 
fakat bu ay lütfen baðlarýnýzý 
kontrol edin ve daima ilçemizde; 
varsa zirai danýþmanýnýza, zirai ilaç 
bayinize ve ilçe tarým müdürlüðündeki deðerli çalýþan 
arkadaþlarýmýza mutlaka danýþýn.

***
Bol mahsullü, kaliteli ürünlü, M.R.L. 

deðerlerince uygun bir üretim yýlý olmasý temennisi ile 
bir sonraki ay görüþmek üzere Allaha emanet olun. 
Her türlü sorularýnýz için bagdoktoru@hotmail.com  
yada 0536 772 73 00 arayabilirsiniz.                                        
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NE OLUYOR BU ÝKLÝMLERE YAHU?

   ZÝRAAT MÜHENDÝSÝ - MEHMET ALGAN

   BAÐ DOKTORU

10 MAYIS PERÞEMBE GÜNÜ SAAT 20:30 SULARINDA ETKÝLÝ OLAN DOLU YAÐIÞI EKÝLÝ ALANLARA BÜYÜK ZARAR VERDÝ. ÝLGÝLÝ KURUM VE 
KULUÞLAR HASAR TESBÝT ÇALIÞMALARINI TAMAMLADI. YETKÝLÝLER, ALAÞEHÝR'ÝN AFET BÖLGESÝ ÝLAN EDÝLMESÝNÝ ÝSTEDÝLER

DOLU

laþehir ve çevresinde baþlayan dolu Kavaklýdere týna almak için mutlaka sigor-
10 Mayýs Perþembe beldesi ve çevre köyleri ile ta yaptýrmalýlar. Sigorta siste-Agünü saat 20.30 sula- Uluderbent beldesi ve çevre minin yeniden düzenlenmesi 

rýnda baþlayan yaðmur ve do- köyleri ile komþu ilçeler Sarý- de þart. Üreticiler ürünlerini 
lu Alaþehir Kavaklýdere bel- göl ve Kiraz'a baðlý köylerde Alaþehir Ziraat Oda- sigorta yaptýrdýktan sonra 10 
desi ve çevresi, Kozluca, Ör- baþta üzüm baðlarý olmak sý baþkaný Necdet Türk, üre- günlük bekleme süresi var. 
nekköy, Kurudere, Uluder- üzere kiraz, cennet elmasý, ticilerin tek güvencesinin si- Bu sürenin kaldýrýlmasý, si-
bent Beldesi ve çevresi ile Sa- erik gibi meyvelerde yaklaþýk gorta olduðunu vurgulayarak, gortanýn yapýldýðý günden iti-
rýpýnar Köyü, Örencik Köyü, %70-80 civarýnda zarara ne- “Devlet tarýmda destekleme baren iþlemesini bekliyor ve 
Daðhacýyusuf Köyü, Salihli den olmuþtur. Zarar gören amacýyla tarým sigortasýna % istiyoruz. Her þeye raðmen 
ilçesine baðlý Köseali Köyü, bölgelerde incelemeler yapý- 50 oranýnda destek veriyor. maðdur çiftçiler desteklen-
Sarýgöl ilçesine baðlý Kara- yoruz. Sigorta yaptýran çiftçi- Üreticilerimizin bu bilince meli ve mevcut olan borçlarý 
caali, Kiraz ilçesine baðlý Do- lerimize sigorta acenteleriyle ulaþmasý gerekir. Ýþte þimdi faizsiz olarak ertelenmelidir.” 
ðancýk ve Ýðdecik Köylerinde baðlantýya geçmelerini öneri- yaþadýðýmýz dolu olayýnda dedi.
dolu vurgununa neden oldu. yoruz. Sigortalý olmayan böl- zarar gören üreticilerimiz si-
Yaklaþýk yarým saat süren do- gelerde de en azýndan gelecek gorta acentelerinden tespit is-
lu yaðýþý baþta üzüm baðlarý yýllarda mutlaka sigorta yap- teyebilecekler. Sigortalý ol-

dolu maðduru çiftçilerimize olmak üzere kiraz, cennet týrtmalarýný öneriyoruz. Bu- mayan alanlarda yapýlacak 
çok ciddi desteklerin veril-elmasý ve eriklerde % 70-80 nunla beraber bir defaya mah- hiçbir iþlem yok. Üreticileri-
mesi gerekiyor. Hasar tespit oranlarýnda zarara neden sus olmak üzere üreticileri- mizin her yýl Þubat ayýna ka- Hasar tespit çalýþma-
çalýþmalarýmýzýn sonunda ha-oldu. mizin Tarým Kredi, Ziraat dar süren sigorta iþlemleri dö- larýna da bizzat katýlan Ala-
zýrladýðýmýz raporu, Dünya Bankasý ve Tariþ'e olan borç- neminde mutlaka ürünlerini þehir Ziraat Odasý Baþkaný 
Çiftçiler Günü'nde Türkiye ðýný ifade eden Türk, “Arala- larda ise hasarlar yüzde 50-60 larýnýn faizsiz olarak ötelen- sigorta yaptýrtmalarý gerekir. Necdet Türk, hasarýn boyut-
Ziraat Odalarý Birliði'ne sun-ma yapýldýðý için dolunun civarýnda. Dolu söz konusu mesini bekliyoruz. Çiftçimiz Aksi taktirde sürekli maðdur larýnýn çok korkunç derecede 
duk. Ümit ediyoruz ki, bu iþin darbesi tamamen ürüne yöne- bölgelerde öbek öbek etkili borçlu ve periþan durumda- olacaklardýr. Dolu, yaðmur, olduðuna dikkat çekti ve 
akýbeti hayýrlý olur. Bu konu-lik oluyor. Aralama yapýlma- olmuþ. Çiftçimizin hali ger-dýr. Bu nedenlerden dolayý don gibi doðal olaylardan maðdur üreticilere geçmiþ ol-
da yapýlan çalýþmalarýn taki-mýþ baðlarda ise yaprak ve fi- çekten içler acýsý. Dolunun Alaþehir Ziraat Oda- Alaþehir'in afet bölgesi ilan kurtulmanýn tek yolu tarým si- sun dileklerini iletti. Özellik-
bini yapýyor, ilgili kararý bek-lizlerin üzümleri kýsmen ko- baðlara verdiði zararlar bir sý Baþkaný Necdet Türk, “Per- edilmesini istiyoruz” dedi. gortasý yaptýrmaktýr. Üretici- le aralamasý yapýlan baðlarda 
liyoruz.” þeklinde konuþtu.ruduðunu gördük. Bu bað- sonraki yýla da yansýdýðý için þembe akþamý saatlerinde lerimiz ürünlerini güvence al- hasarýn yüzde yüzlere ulaþtý-

TÜRK: TARIM 
SÝGORTASI ÖNEMLÝ

TÜRK; HASAR 
SONRAKÝ YILI DA 
ETKÝLÝYOR

TÜRK: ALAÞEHÝR AFET 
BÖLGESÝ ÝLAN 
EDÝLMELÝ

10 Mayýs Perþembe günü akþam saatlerinde aniden bastýran yaðmurla birlikte yaðan dolu 
üzüm baðlarý, kiraz ve cennet elmasý bahçelerine zarar verdi. Doludan zarar gören alanlarda 
hasar tespit çalýþmalarý baþladý. Zararýn yüzde 80'lere ulaþtýðýný ifade eden Alaþehir Ziraat 
Odasý Baþkaný Necdet Türk, hasar tespit çalýþmalarýna bizzat katýlarak, üreticilere geçmiþ 
olsun dileklerini iletti ve Alaþehir'in afet bölgesi ilan edilmesini beklediklerini söyledi.

Üzüm Sulama Birliði, yaz sezonuna hazýr

laþehir Ziraat Oda- Baþkan Karaçoban, birliðin 
sý'nýn Toplantý Salo- 2011 yýlý faaliyetleri, gelir-gi-Anu'nda Üzüm sulama der hesaplarý ve gelir tarifeleri 

Birliði'nin 2012 yýlý Nisan ayý hakkýnda meclis üyelerini 
olaðan meclis toplantýsý ger- bilgilendirdi.
çekleþtirildi. Birlik Baþkaný ve 75 m3 beton onarýmýnýn, ka- lanmýþtýr.”dedi. Yeni dönemin çiftçimiz ve bir-
Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. KARAÇOBAN: YENÝ nalýn 23 bin metresinde elle liðimiz açýsýndan hayýrlý ve 
Gökhan Karaçoban'ýn baþkan- DÖNEMÝN HAYIRLARA rüsup temizliðinin yapýldýðýný KARAÇOBAN: bereketli geçmesini temenni 
lýðýnda toplanan meclis üyele- VESÝLE OLMASINI belirten Üzüm Sulama Birliði ORTAKLARIMIZ RAHAT ediyorum.”þeklinde konuþtu.
ri 8 gündem maddesini görü- DÝLÝYORUM Baþkaný Dr. Gökhan Karaço- OLSUN; SU SINITIMIZ Birliðin meclis üyeleri, gün-
þerek karara baðladý. Toplantý- 2011 yýlýnda sulama ban, “Ayrýca; 400 metre kana- YOK dem maddelerini oy birliði ile 
nýn açýlýþ konuþmasýný yapan kanaletlerinde 3000 m2 alanda let bakýmý, su pompalarýnýn karara baðlarken, yola eski en-

bakým ve onarýmlarý ile ya- Kýþ sezonunun yaðýþlý cümen üyeleri Baklacý köyü 
bancý otlarla mücadele periyo- geçmesi nedeniyle Avþar Ba- muhtarý ve Ziraat Odasý Baþ-
dik alarak yapýldý. 2011 yýlýn- rajý'nda su sýkýntýsýnýn söz ko- kaný Necdet Türk, Delemenler 
da üyelerimize 2 kez sulama nusu olamadýðýný da belirten köyü muhtarý Mehmet Aktürk, 
imkaný tanýnmýþ ve 65 bin de- Karaçoban, “Yaz sulama sezo- Üzümlü köyü muhtarý Hayati 
kar alanda sulama yapýlmýþtýr. nunda su sýkýntýmýz yok. Üre- Þahal ve Akkeçili köyü muh-
Sulamalarda barajdan 25 mil- ticilerimiz ve ortaklarýmýz ra- tarý Osman Erkol ile devam et-
yon metreküp su kullanýlmýþ- hat olsunlar. Bu ay içinde sula- me kararý aldý.
týr. Diðer taraftan Aðustos ayý- ma sezonuna baþlayacaðýz. Çoðunluk saðlanama-
nýn kurak gitmesi sonucunda Belli bir program çerçevesin- dýðý için Mayýs ayýnda yapýlan 
üreticilerimize bir kez daha de müstahsile su verilecek. ve 2 saat süren toplantý dilek 
sulama imkaný verilerek, 6 bin Çiftçimiz sýkýntý çekmesin di- ve temenniler bölümü ile sona 
dekar alan bu kapsamda su- ye her türlü tedbiri alýyoruz. erdi.

Alaþehir Üzüm Sulama Birliði'nin 2012 yýlý Nisan ayý 
olaðan meclis toplantýsý, Birlik Baþkaný ve Alaþehir 

Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban'ýn 
baþkanlýðýnda yapýldý. Ziraat Odasý'nýn Toplantý 

Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýya meclis 
üyelerinin tamamýna yakýný katýldý. 8 gündem 
maddesi ile bir araya gelen birlik meclisi, eski 
encümen üyeleri ile yola devam kararý aldý.

anisa'nýn 15 ilçesiyle bir bütün bölünmez bütünlüðünü ve Cumhuriyeti 
olduðunu dile getiren Belediye koruma görevini de bu nedenle gençlere MBaþkaný Cengiz Ergün, 19 Ma- vermiþtir. Ülkemizin yarýnlara umutla 

yýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bay- bakabilmesinin yolu, tam donanýmlý, iyi 
ramý dolayýsýyla yayýnladýðý mesajýnda, þu eðitilmiþ gençlerden geçmektedir. 
ifadelere yer verdi:  “Ulu önderimiz Gazi Gençlerimiz, ülkemizin geleceðidir. Öte 
Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluþ meþa- yandan Manisa Belediyesi olarak, bu yýl 
lesini yakmak üzere Samsun'a çýktýðý 19 ilk kez 'Bayramýmýzý Kutluyoruz' adý 
Mayýs 1919 günü, Cumhuriyetimizin ila- altýnda çeþitli etkinlikler düzenledik. 
nýndan sonra Gençlik ve Spor Bayramý Etkinliðimiz bugün Þeyh Fenari Camii 
olarak kutlanmaya baþlamýþtýr. Gazi Mus- önünden baþlayacak Fener Alayý ve 
tafa Kemal, gençlere verdiði önemi, bu Gençlik Yürüyüþü ile devam edecek. Saat 
bayramla bir kez daha ortaya koymuþtur. 20.00'de baþlayacak yürüyüþümüze tüm 
Yüzyýlýn en büyük devlet adamlarýndan gençlerimizi davet ediyorum. Bu duygu 
biri olarak kabul edilen Gazi Mustafa Ke- ve düþüncelerle, kurtuluþ meþalemizin 
mal Atatürk, “Gelecek gençlerin, gençler yakýldýðý 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, 
ise öðretmenlerin eseridir” sözleri ile Gençlik ve Spor Bayramý'nýn 93. 
gençliðe özel önem verdiðini vurgulamýþ, yýldönümünü kutluyor; baþta Gazi 
gençlerin eðitimi ve bilinçlendirilmesi ko- Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 
nularýna dikkat çekmiþtir. Türk gençliðine ülkemizin baðýmsýzlýðý için þehit düþen 
çok güvenen ve bunu her fýrsatta tüm þehitlerimizin anýlarý karþýsýnda 
vurgulayan Atatürk, ülke topraklarýnýn saygýyla eðiliyorum.”

Ergün,“Gençlerimiz, 
ülkemizin geleceðidir”

Manisa Belediye 
Baþkaný Cengiz 

Ergün, 19 Mayýs Ata-
türk'ü Anma, Gençlik 

ve Spor Bayramý 
dolayýsýyla bir mesaj 
yayýnladý. Ülkemizin 

yarýnlarýna umutla 
bakabilmesinin yolu-
nun, tam donanýmlý, 
iyi eðitilmiþ gençler-
den geçtiðine vurgu 

yapan Baþkan Ergün, 
“Gençlerimiz, ülkemi-
zin geleceðidir” dedi.
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ALAÞEHÝR’ÝN SESÝALAÞEHÝR’ÝN SESÝ

2012 yýlýnýn Mayýs ayýnda 24 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 MAYIS - 31 MAYIS TARÝHLERÝ
ARASINDA KAYBETTÝKLERÝMÝZ

Adý SOYADI Ölüm Tarihi

MUSTAFA ENÇ

AYÞE TÜYSÜZ

LEMAN CANBOL

MEHMET ÞÜKRÜ ASLAN

MEHMET KÝÞKÝÞ

SÜLEYMAN AKGÜN

FATMA BETÜL DEMÝR

ALÝ KARGIN

OSMAN GÝRNE

MAHMUT MUTLUKAN

FATMA TOMRUK

AHMET ÇELÝK

NERMÝN AKDAÐ

ALÝ YAÞAR

REFÝA DÝRÝK

KADÝR SARIBUÐDAY

ERDEM TOY

DENÝZ ÇAVDARLIK

VAHÝDE KÜP

FÝRDEVS TUNA 

ALÝ KARAMAN

YAÞAR YALGIN

RAÞÝT ÜRÜNDÜ

FADÝME ÇÜRÜK

26.04.2012

29.04.2012

01.05.2012

02.05.2012

04.05.2012

04.05.2012

04.05.2012

06.05.2012

08.05.2012

05.05.2012

10.05.2012

11.05.2012

12.05.2012

15.05.2012

15.05.2012

17.05.2012

17.05.2012

17.05.2012

18.05.2012

18.05.2012

20.05.2012

21.05.2012

21.05.2012

27.05.2012

Elektrik Servisi, 
gece-gündüz çalýþýyor

laþehir Belediyesi'nin Elektrik Servisi, Nisan ayýnda 
olduðu gibi Mayýs ayýnda da yoðun mesaisine Adevam ediyor. 7 kiþilik bir ekiple gece-gündüz 

çalýþtýklarýný belirten Elektrik Servisi Birim Þefi Ramazan 
Kýlýnç, “Nisan ayýnda; Çamlýk Park'ýnýn aydýnlatmalarý 
yenilendi. Yeni asfalt plentinin elektrik kablolarý çekildi. 
Motor baðlantýlarý ve panolarýnýn montajý yapýldý. 
Belediyemiz büz þantiyesine yeni trafo takýldý. Ýlçe'nin içme 
suyu pompalarýnýn panolarýnýn bakýmlarý yapýldý. Trafik 
sinyalizasyon sistemlerinin bakým ve tamiratlarý ile diðer 
parklarýn elektrik aksamlarý gözden geçirildi.”dedi.

KILINÇ: MESAÝ MEFHUMU 
GÖZETMEDEN ÇALIÞIYORUZ

Nisan ayýnda olduðu gibi Mayýs 
ayýný da yoðun mesai ile geçirdiklerini 
belirten Kýlýnç, 1 alýk faaliyetleri hakkýnda 
da þu bilgileri verdi: “Mayýs ayýnda; yol 
yapým ve bakým çalýþmalarýnýn olduðu 
bölgelerde aydýnlatma çalýþmalarý TEDAÞ 
ile birlikte tamamlandý. Bu bölgelerde elektrik trafolarý ve 
alan aydýnlatma direkleri yeni yerlerine taþýndý. Kazý 
çalýþmalarýnýn yürütüldüðü yol güzergahlarýnda kopan 
kablolar yenilendi. Çamlýk Parký'ndaki çalýþmalar devam 
ediyor. Yaz aylarýnýn girmesiyle birlikte parklardaki bakým ve 
onarým iþleri sürüyor. Yunus Emre kavþaðý (Üzümlü kavþak) 
sinyalizasyon sisteminin bakým ve onarýmý yapýldý. Ayrýca, 
özel günlerde belediyemizin iþtiraki yada diðer kurum ve 
kuruluþlarýn yaptýðý etkinliklerinde ses sistemi birimimizce 
kurulmaya devam ediyor. Hizmetlerin aksamadan yapýlmasý 
için mesai merhumu gözetmiyoruz.”

Sosyal Güvenlik Haftasý kutlandý

osyal Güvenlik Haftasý 
çeþitli etkinliklerle kut- KARAÇOBAN; SOSYAL Slandý. Etkinlikler kapsa- GÜVENLÝK ÇOK 

mýnda Belediye Baþkaný Dr. ÖNEMLÝ
Gökhan Karaçoban'ý ziyaret 
eden SGK Alaþehir Müdürü Belediye Baþkaný Dr. 
Ercan Ceylan, burada yaptýðý Gökhan Karaçoban da yaptýðý 
açýklamada, vatandaþlara yeni açýklamada sosyal güvenlik 
yasa ile ortaya çýkan hak ve þemsiyesi altýnda olmanýn 
yükümlülükleri konusunda önemine dikkat çekerek, “Ýþv-
bilgilendirmek ve toplumda erenlerimizin sosyal güvence-
sosyal güvenlik bilinci oluþ- siz iþçi çalýþtýrmamalarý, iþçi-
masýný saðlamak amacýyla lerimizin de sosyal güvencesiz 
yaptýklarý ve yapacaklarý çalýþ- çalýþmamalarý en büyük dile-
malarý anlattýklarýný söyledi. ðimizdir. Devlet kurumlarý-
Hafta boyunca bilgilendirici mýzýn ve SGK'nýn bu konuda 
broþürlerin de daðýtýlacaðýný duyarlý olduðunu ve sýký bir 
belirtti. denetim politikasý izlediðini 

biliyoruz. Herkesin sigortalý 
ERCAN; BÝRLEÞME ÝLE olarak evine ekmek götürebil-
TAM BÜTÜNLÜK diði bir ülke en büyük arzu-
SAÐLANDI muzdur” dedi. 

Baþkan Karaçoban, bütünlük saðlanmýþtýr. 74 mil- 30 gün prim ödeyen herkes sa 25 yaþýna kadar sigortalý 
Ceylan açýklamasýnýn Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yon vatandaþýmýzý ilgilendiren saðlýk hizmetinden yararlan- hizmetlerinden faydalanabil-

devamýnda, "Emekli Sandýðý, ilçelerde de hizmet veriyor bir kurum olarak doðumdan maktadýr. Vatandaþlarýmýzýn mektedir. Bu önemli bir gü-
SSK ve Bað-Kur'un Sosyal olmasýnýn vatandaþlar için bir ölüme ve hatta ölümden sonra annesi ya da babasýnýn sigorta- vencedir ve sosyal devlet il-
Güvenlik Kurumu çatýsý altýn- avantaj olduðunu da sözlerine hak sahiplerine maaþ baðlan- lý olduðuna bakýlmamaksýzýn kesinin hayata geçirilmesidir" 
da birleþtirilmesiyle tam bir ekledi. masýný da içeren bir kurumuz. 18 yaþýna ve öðrenim görüyor- þeklinde konuþtu.

Trafik Haftasý, Alaþehir'de kutlandý

-12 Mayýs Trafik 
Haftasý, Alaþehir'de 7çeþitli etkinliklerle 

kutlandý. Ýlçe Trafik 
Denetleme ve Tescil Büro 

Kýr, Ýtfaiye Müdürü Süleyman Morgül ve çok Morgül haftayla ilgili olarak yaptýðý açýklamada Amirliði ve Alaþehir Belediyesi Ýtfaiye 
sayýda vatandaþ izledi. "Buna göre çözümü de insanýmýzda aramak Müdürlüðü'nün ortaklaþa düzenlediði trafik 

gerekir. Çünkü sürücüler tarafýndan çok basit kazasý ve araç yangýnýna müdahale uygulamasý 
kabul edilen daha önce ihlal ettim hiçbir þey MORGÜL: TRAFÝK KURALLARINA UYALIM, Cumhuriyet Meydaný'nda yapýldý. Tatbikatlar 
olmadý diyerek önemsiz görülen kurallarýn gerçeðini aratmadý. Trafik Polisleri, meydanda UYMAYANLARI UYARALIM
ihlalinde önemli sonuçlarýn ve kayýplarýn ortaya toplanan vatandaþlara trafikle ilgili el broþürü ve 
çýktýðýný görüyoruz. Yaklaþýk her yýl 7–8 milyon kolonyalý mendil daðýttý. Tatbikatý Belediye Kazalarýn tamamýna yakýnýnýn insan hatasýndan 
dolarlýk maddi kaybýn yanýnda bedelini de en Baþkan Yardýmcýsý Günsel Ateþ, Trafik ve insan unsurundan kaynaklandýðýný vurgulayan 
aðýr þekilde hayatýmýzla ödüyoruz. Bu aðýr Denetleme ve Tescil Büro Amiri Komiser Caner Alaþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürü Süleyman 
faturayý azaltmak için hepimiz 
sorumluluklarýmýzý yerine getirmeliyiz.”dedi.

Kaza sebeplerine bakýldýðýnda, 
Türkiye'nin her yerinde ayný sebeplerin geçerli 
olduðunun altýný çizen 

Morgül,” Öncelikle 
aþýrý hýz, geçiþ kurallarýna uymama, yakýn takip, 
alkollü araç kullanma ve kýrmýzý ýþýk ihlallerinin 
en önde yer aldýðýný görüyoruz. Her þeye raðmen 
unutmamamýz gereken erken müdahale, erken 
ihbarla mümkündür. Ve hayat kurtarýr. Sürücüler, 
trafiðe çýktýklarýnda uyulmasý gereken kurallara 
uymalýdýr, uymayanlarý da uyarmakla 
mükelleftir.” ifadelerini kullandý.

Alaþehir Belediyesi 
Ýtfaiye Müdürü Süleyman 

laþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, 
özel gün ve haftalarla dolu Mayýs ayýný geride bý-Araktýklarýný belirterek,  gün ve haftalarýn muhatap-

larýnýn bu özel günlerini tekrar kutladýðýný ve beraberce ni-
ce özel günlerde birlikte olmayý temenni ettiðini söyledi. 
Mayýs ayýnda; Anneler Günü, Hemþeriler Günü ve 19 Ma-
yýs Gençlik ve Spor Bayramý gibi birçok özel günün 
olduðunu hatýrlatan Karaçoban, “Önümüzdeki yýllarda bu 
özel günlerde belediye olarak çeþitli etkinlikler düzen-
leyerek katký saðlamayý hedefliyoruz. Bu günlerde muha-
tap ve halkýmýzla iç içe birlikte olma arzusundayýz.”dedi.

Baþkan Karaçoban, açýklamasýný devamýnda 
“Alaþehir Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinliklere önem 
vererek, sosyal belediyeciliði ön planda tutmayý amaçlýyor. 
Birlik ve beraberliðin tesisinde önemli bir yere sahip olan 
gün ve haftalarda belediye olarak desteklemeyi ve dolayý-
sýyla sosyal barýþý arttýrmayý hedefliyoruz.”þeklinde konuþ-
tu.

Karaçoban, “Sosyal barýþý arttýrmayý hedefliyoruz”
Alaþehir Belediyesi'nin sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem verdiðini belirten 
Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliði art-
týrdýðýný ve yardýmlaþma duygusunu pekiþtirdiðini söyledi. Belediye'nin önümüzdeki 
yýldan itibaren özel gün ve haftalara dahil olacaðýný belirten Karaçoban, geride kalan 
Mayýs ayýnda özel gün haftalarýn muhataplarýnýn günlerini de tekrar kutladý.

Süleyman Morgül



laþehir 1. Motor Fes- Alaþehir Belediye-ÇETÝN: ALAÞEHÝRLÝLER HER 
tivali ve ücretsiz Fet- si'nin sosyal ve kültürel et-ÞEYÝN EN ÝYÝSÝNNÝ HAK Atah Can Halk konseri kinliklere büyük önem verdi-EDÝYOR

ile sosyal ve kültürel etkinlik- ðini ve bu alanda baþarýlý ça-
lere yeni bir boyut kazandýr- lýþmalara imza attýðýný aným-
maya hazýrlanan Alaþehir Be- satan Kültür ve Sosyal Ýþler 
lediyesi Kültür ve Sosyal Ýþ- Müdürü Orhan Çetin, Alaþe-
ler Müdürlüðü hazýrlýklarýný hirlilerin her þeyin en iyisini 
sürdürüyor. Etkinlik çerçeve- hak ettiðini ve bu manada ça-
sinde 8 Haziran Cuma günü lýþmalarýný sürdürdüðünü 
saat 21:00 de þehir stadyu- söyledi. Alaþehir 1. Motor ve 
munda ücretsiz halk konse- Fettah Can Halk Konseri et-
rine sevilen ses sanatçýsý Fet- kinliði ile ilgili de bilgiler de 
tah Can'ýn katýlacaðý ve 3 gün veren Çetin, “Festival 8 Ha-
boyunca deðiþik motor mo- ziran'da baþlayacak. Ayný gü-
dellerinin katýlacaðý festival- nün akþamý statta ücretsiz 
de de motor gösterilerin ola- Fettah Can halk konseri ola-
caðý açýklandý. cak. RACÝNG, ENDURO ve 

CHOPPER motor markalarý-
nýn yer aldýðý deðiþik motor 
animasyon gösterileri sunu-
lacak. Alaþehir'de bir ilke da-
ha imza atacaðýz. Umarým 
halkýmýz beðenir. Etkinlikle-
rimize tüm Alaþehirliler da-
vetlidir. Bizlere bu imkaný 
saðlayan Belediye Baþkaný-
mýz Dr. Gökhan Karaçoban'a 
da ayrýca teþekkür ediyorum” 
dedi. aksatmadan ve mali disiplin-

den taviz vermeden Alaþehir-
KARAÇOBAN: KALÝTEDEN lilere yakýþan kaliteli hizmeti 
TAVÝZ VERMÝYORUZ ve etkinlikleri sunmaya özen 

gösteriyoruz. Her türlü hiz-
Yoðun iþleri arasýnda metlerimizde kaliteden taviz 

sosyal ve kültürel etkinlikleri vermiyoruz. Alaþehir bunu 
de ihmal etmediklerini belir- fazlasýyla hak ediyor. Bu tür 
ten Alaþehir Belediye Baþka- deðiþik etkinlikleri ilçe hal-
ný Dr. Gökhan Karaçoban da,  kýmýzla buluþturmaya devam 
ilçe halkýna en iyi hizmeti ve- edeceðiz. Tüm halkýmýz 
rebilmek için aralýksýz çalýþ- etkinliklere davetlidir. Bizi 
týklarýný söyledi. Karaçoban, izlemeye devam edin” þek-
“Belediyecilik hizmetlerini linde konuþtu.

Haziran 2012
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ALAÞEHÝR’ÝN SESÝALAÞEHÝR’ÝN SESÝ

laþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, gençliðe büyük 
önem verdikleri için Yaz Spor Okulunu açtýklarýný ve fýrsat Abuldukça da kurs öðrencilerini ziyaret edeceklerini söyledi. 

Karaçoban, “Geçen yýl 15 Haziran da baþlayan ve 25 Aðustos'ta sona eren 
Yaz Spor Okulu futbol kursun-da deðiþik kategorilerde toplam 158 
öðrenci eðitim aldý. Diðer branþlarda da 120 öðrenci kurslarý baþarýyla 
tamamlayarak sertifikalarýný aldý. Bu yaz döne-minde futbol, basketbol, 
voleybol ve yüzme branþlarýnda kurlar verilecek.”dedi. 

KARAÇOBAN: GENÇLÝÐÝMÝZE BÜYÜK ÖNEM VERÝYORUZ

Alaþehir'in yetenekli gençlere sahip olduðunu da belirten Alaþehir 
Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, “Bu sezon 15 Haziranda 
baþlayacak ve 25 Aðustos'ta sona erecek yaz okulu süresince bu 
öðrenciler arasýndan yetenekli olanlarý seçiliyor ve onlara lisans çýkartarak 
Türk sporuna kazandýrýyoruz. Bizim yaz okulunda yetiþmiþ ve bugün 2. 
ve 3. lig takýmlarýnda oynayan birçok öðrencimiz var. Geleceðimizin 
teminatý olan gençlerimize büyük önem veriyoruz. Bu tür 
organizasyonlarý her yýl yapmayý hedefliyoruz.”þeklinde konuþtu.

Yaz Spor Okulu kayýtlarý baþladýYaz Spor Okulu kayýtlarý baþladý
Alaþehir Belediyesi'nin Yaz Spor Okulu kayýtlarý baþladý. Baþvurularýn 
Kapalý Spor Salonu Müdürlüðüne yapýlabileceðini belirten Belediye 
Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, bu yaz döneminde futbol, basketbol, 
voleybol ve yüzme branþlarýnda kurslarýn verileceðini söyledi.

Alaþehir Belediyesi bir ilke daha imza atýyor
Alaþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü, etkinlik 

kervanýna bir yenisini daha eklemeye hazýrlanýyor. Son dönemlerde 
sosyal ve kültürel etkinliklere aðýrlýk veren belediye yönetimi, 1. 

Alaþehir Motor Festivali ve Fettah Can konseri ile bu alanda bir ilke 
daha imza atacak. 8 Haziran Cuma günü baþlayacak olan 

etkinliklerin; 3 gün boyunca süreceði açýklandý.

Orhan Çetin

Dr. Gökhan Karaçoban


