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Deðerli Dostlar;
Sizi bize, bizi de size yeniden kavuþturan 

Rabbimize hamd olsun. Tüm hemþerilerimi öncelikle 
saygýyla selamlýyorum. Deðerli Alaþehirliler, Eylül ayý 
içerinde yapmýþ olduðumuz hizmetleri ve sosyal 
etkinlikleri sizlere birinci aðýzdan aktarmak için 
huzurlarýnýzdayýz.

Emanetiniz 
emin ellerde

Dr. Gökhan KARAÇOBAN
Alaþehir Belediye Baþkaný
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Milletimizin baþý sað olsun 

Atatürk Bulvarý'nda 
çalýþmalar tam gaz sürüyor
< Alaþehir Belediyesi'nin 'Dev Ýhale' kapsamýnda ihale ettiði 
ana artel prestij yol çalýþmalarý devam ediyor. Yüklenici firma, 
Atatürk Bulvarý'nýn Sarýkýz Maden Suyu Fabrikasýndan, Kenan 
Evren heykeli arasýndaki geliþ istikametindeki bölümünde 
altyapý çalýþmalarýný tamamlayarak, yolu bütünlü asfalt 
malzemesi ile kapladý. Yol, tek yön olarak trafiðe açýldý. 
Bulvarýn gidiþ yönünde ise kazý-hafriyat çalýþmalarý devam 
ediyor. 8 6’da...

Belediye Çalýþýyor, Alaþehir deðiþiyor

Alaþehir Belediyesi, asfalt 
çalýþmasýnda ezber bozdu
Alaþehir Belediyesi, asfalt 
çalýþmasýnda ezber bozdu

ALAÞEHÝR'Ý MARKA ÞEHÝR YAPMAK ÝÇÝN KOLLARI SIVAYAN ALAÞEHÝR BELEDÝYESÝ, BU HEDEF DOÐRULTUSUNDA BAÞLAT-
TIÐI HÝZMET KERVANI YOLCULUÐUNDA 44 SOKAK VE CADDE DE ASFALTLAMA VE ALTYAPI ÇALIÞMASINI TAMAMLADI.

Asfaltlama çalýþmalarýna 300-350 bin metrekare asfalt hedefiyle Mayýs ayýnda baþlayan Alaþehir Belediyesi, hedefe çok 
yaklaþtý. Geçen beþ ay içersinde hiç durmaksýzýn devam eden çalýþmalar neticesinde 22 km'lik toplam yolun 16 bin 321 
metrelik kýsmý asfaltlandý. Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, “Asfalt çalýþmalarýmýzý inþallah Kasým ayý sonuna kadar 
bitireceðiz. Ve diðer önemli projelerimizi uygulamaya baþlayacaðýz. 2013 yýlý Alaþehir Belediyesi için projeler yýlý olacak” dedi.

< Alaþehir Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü, 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 yapýldýðýný açýklandý. Konuyla ilgili olarak 
bir açýklama yapan Fen Ýþleri Müdürü Muammer Ýbiþoðlu, 
2011 yýlýnda; 29 sokak ve caddede 13 bin metre altyapý 
çalýþmasýnýn yapýldýðýný belirtti. 8 3’te...

Süper Amatör Kümede
sezon 14 Ekim'de baþlýyor
< Manisa Süper Amatör Küme 'de sezon 14 Ekimde baþlýyor. 
Bu sene yaptýðý transferle Bölgesel Lige yükselme mücadelesi 
verecek olan Alaþehir Belediyespor'un rakipleri ve fikstürü 
belli oldu. 8 7’de...

Süleyman 
Demirel 
Caddesi'ne 
yeni bir 
proje 

Türkiye Cirit 
Þampiyonasý'nýn 
bir ayaðý 
Alaþehir'de 
yapýldý

30. Bað 
Bozumu ve 
Tarým Fuarý 
törenle
 açýldý

486

Filenin Sultanlarýnýn 
rakipleri belli oldu
< Bu sezon yaptýðý transferlerle mücadele 
edeceði Aroma 3.ligi A Grubunda þampiyonluk 
mücadelesi verecek olan Alaþehir Belediyespor 
bayan voleybol takýmýnýn  grubundaki takýmlar 
ve maç fikstürü belli oldu. Ekibimiz sezonun  ilk 
maçýnda kendi sahasýnda Turgutlu Seramiksan 
ile karþýlaþacak. 8 7’de...

Alaþehir Belediyesi, Killik'te 
taahhüdünü yerine getirdi
<Alaþehir Belediyesi ile Killik Belediyesi 
arasýnda imzalanan protokolle Killik beldesinde 
Alaþehir Belediyesi tarafýndan baþlatýlan yol 
asfaltlama çalýþmalarý tamamlandý. 8 4’te...

Þehit ve Gaziler; topraðý vatan, 
insaný ulus yapan deðerlerdir

Alaþehir 

Belediye 

Baþkaný 

Dr. Gökhan 

Karaçoban: 

Derman
Özdemir: 
Hedefimiz 
Bölgesel Lig

< Alaþehir Belediyespor 
Genel kaptaný Derman Öz-
demir, hedeflerinin böl-
gesel lig olduðunu belirte-
rek, takýmýn liglerin baþla-
masýyla birlikte hazýr ola-
caðýný da belirtti. 8 7’de

 
çalýþmalar devam ediyor
Alaþehir'in en iþlek caddelerinden 

biri olan Ýstiklal Caddesi'nde de 
(Cuma Pazarý) yol düzenleme 

çalýþmalarýný baþlatan Alaþehir 
Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü, 

950 metre uzunluðundaki 
caddenin 280 metrelik kýsmýnýn 
altyapý çalýþmalarýný tamamladý. 
Caddenin altyapý çalýþmalarýnýn 

belediye imkanlarýyla, asfaltlama 
ve üstyapý çalýþmalarýnýn da ihale 
kapsamýnda yapýlacaðý açýklandý.

ALAÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANI DR. GÖKHAN KARAÇOBAN, ÝSTÝKLAL CADDESÝNDEKÝ ÇALIÞMALARIN, TEDAÞ'IN 
CADDENÝN 130 METRELÝK KISMINDA PROJELENDÝRDÝÐÝ ELEKTRÝK NAKÝL HATLARININ YERALTINA ALMA PROJESÝ 

NEDENÝYLE YAVAÞ ÝLERLEDÝÐÝNÝ BELÝRTEREK, ASFALTLAMA ÇALIÞMALARININ EKÝM AYINDA YAPILACAÐINI SÖYLEDÝ.

< Alaþehir Belediyesi, yol güzergahlarýnda 
baþlattýðý altyapý ve asfaltlama çalýþmalarýný 
aralýksýz sürdürüyor. Ýlçenin en iþlek cadde-
lerinden olan ve Cuma Pazarý olarak da bili-
nen Ýstiklal Caddesinde de çalýþma baþlatan 
Fen Ýþleri Müdürlüðü, yolun Ziya Gökalp ile 
Kuvveyi Milliye caddesi arasýnda kalan 150 
metrelik kýsmýnda altyapý çalýþmalarýný bitir-
di. Caddenin Kuvveyi Milliye ile Sekine Ev-
ren Caddesi arasýndaki 130 metrelik kýsmýn-
da ise altyapý çalýþmalarý hýzlý bir þekilde 
devam ettiði açýklandý. 8 4’te...

Ýstiklal Caddesi'nde
Biz, emanete 
hýyanet etmeyiz

Karaçoban: 

Ýtfaiye, 298. yaþ 
gününü kutladý
< Ýtfaiye Teþkilatý'nýn kuruluþunun 298. yýldö-
nümü Alaþehir Ýtfaiye Müdürlüðünce gerçekleþti-
rilen çeþitli etkinliklerle kutlandý. Ýtfaiye Haftasý 
etkinlikleri çerçevesinde; ilçenin Sevgi Yolun'da 
araç konvoyu yapan itfaiyeciler, vatandaþlara ka-
ranfil de daðýttý. Etkinliklere; Belediye Baþkan 
Yardýmcýsý Günsel Ateþ ve Zabýta Müdürü Musta-
fa Aksakal da destek verdi. Hafta dolayýsýyla Bele-
diye Baþkan Vekili Adnan Tutar da itfaiyecileri 
makamýnda kabul etti. 8 4’te...

Tarihi Kütüphane'de 
son viraja varýldý

< Mülkiyeti Ala-
þehir Belediyesi'n 
de ve kullaným 
hakký Kültür ve 
Turizm Bakanlý-
ðý'nda olan tarihi 
Halk Kütüphane-
si'nin restorasyon 
çalýþmalarý 
aralýksýz sürüyor. 
Tarihi yapýnýn 
çatý kýsmý restore 
edildi. 8 3’te...
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Deðerli Dostlar;

Sizi bize, bizi de size yeniden kavuþturan Rabbimize 
hamd olsun. Tüm hemþerilerimi öncelikle saygýyla 
selamlýyorum. Deðerli Alaþehirliler, Eylül ayý içerinde 
yapmýþ olduðumuz hizmetleri ve sosyal etkinlikleri sizlere 
birinci aðýzdan aktarmak için huzurlarýnýzdayýz.

***
Alaþehir'i çaðdaþ, modern ve yanabilir kýlmak, 

Alaþehirliyi rahat ve huzurlu bir ortama kavuþturmak için 
çýktýðýmýz hizmet kervaný yolculuðunun 18. ayýndayýz. Ýlk 
günkü gibi ayný heyecan ve duygularla çalýþmalarýmýzý gece-
gündüz demeden sürdürüyoruz. Hizmet yolculuðunda çok 
yol aldýk, daha alýnmasý gereken çok da mesafemiz var.

***
Ýstedik ki Alaþehir'in kültürel zenginliðine zenginlik 

katýp güzelleþsin, kalkýnsýn, serpilsin, yücelsin, alkýþlansýn, 
sevilsin… Bunun için çalýþtýk. Çalýþýyoruz, çalýþýyoruz, 
çalýþýyoruz…

***
Baktýk ki, “Çalýþýnca oluyor” çalýþtýkça ilerledik ve 

ilerledikçe gördük ki nice güzellikler katmýþýz ilçemize. 
Emeklerimizin, heyecanlarýmýzýn ziyan olmadýðýný görmek 
bana ve personelime daha da güç verdi. Alaþehir hakikaten 
günden güne, gözle görülür bir þekilde ilerledi ve ilerlediðini 
de fark ettirmeye baþladý. Alaþehir deðiþiyor ve geliþiyor…

***
“Kendiniz için deðil, baðlý bulunduðunuz ulus için 

elbirliði ile çalýþýnýz. Çalýþmalarýn en  yükseði budur. 
Denebilir ki, hiçbir þeye muhtaç deðiliz, yalnýz bir tek þeye 
ihtiyacýmýz var: Çalýþkan olmak! Servet ve onun doðal 
sonucu olan rahat yaþamak ve mutluluk, yalnýz ve ancak 
çalýþanlarýn hakkýdýr. Yaþamak demek çalýþmak demektir. 
Türk, öðün, çalýþ, güven.”

***
Ben ve belediye personelim Ulu Önder Mustafa 

Kemal'in bu sözünü kendimize feyiz alarak bu yolda 
ilerliyoruz.  Göreve geldiðimiz Mart ayýndan bu yana sizlere 
en iyi hizmeti sunabilmek için elimizden gelen tüm gayreti 
sarf ediyoruz.

***
Her þeyden önce, sorunlarýn bir parçasý olan deðil, 

sorun çözen bir belediyecilik anlayýþýyla yola çýktýðýmýzýn 
altýný çizmek istiyorum. Sizlerden aldýðým güçle seçilmenin 
verdiði sorumlulukla yürüyorum personelimle bu yolda, 
kimi zaman sýkýntýya düþsekte, kimi zaman þikayetler artsa 
da ve kimi zamanda önümüzü kesmeye çalýþsalar da, asla ve 
asla içimizde ki bu hizmet azmimizi ve inancýmýzý elimizden 
alamadýlar, alamayacaklar. Hizmet için seçilen bizler, hiçbir 
mazeretin arkasýna sýðýnmadan elimizdeki imkânlar 
doðrultusunda ilerlemekteyiz. Biz, iþimizi yapýyoruz.

***
Ýlçemizin daha yaþanýlýr bir yer olabilmesi için, 

elimizi taþýn altýna koyarak gerçekleþtirdiðimiz 
çalýþmalarýmýzý her geçen gün ilerletmeye özen 
gösteriyoruz.

***
Alaþehir'in, altyapý, asfalt, ve çevre düzenlemeleri 

gibi fiziki yapýsýyla ilgili çalýþmalarý yaparken çocuklarýmýzý ve 
gençlerimizi de unutmayýp onlarýn sosyal, kültürel ve sportif 
açýdan geliþmesini saðlayacak mekân ve aktiviteleri 
gerçekleþtirmeye de önem veriyoruz.

***
Bir yandan günlük hizmetleri aksatmadan ve 

kalitesini artýrarak sürdürürken bir yandan da yeni projeleri 
yaþama geçirerek ilçe halkýna yeni hizmetler sunmak 
konusunda çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Sizlerinde 
desteðiyle daha yaþanabilir bir Alaþehir yaratmak için 
býkmadan usanmadan çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. Bu 
yoldan geriye dönüþ yok. Her zaman söylüyorum; 
EMANETÝNÝZ EMÝN ELLERDE! Bunu lütfen unutmayýn!

***
SÝZ BÝZÝMLE OLUN, BÝZ YÜRÜYELÝM. SÝZ BÝZÝMLE 

YÜRÜYÜN, BÝZ KOÞALIM.
Saygý ve sevgilerimle…

Emanetiniz 
emin ellerde

Dr. Gökhan KARAÇOBAN
Alaþehir Belediye Baþkaný
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laþehir Belediyesi, as-
faltlama çalýþmalarýn-Ada sona çok yaklaþtý. 

Alaþehir Belediyesi, kendi im-
kanlarýyla 14, ihale yoluyla da 
8 bin 50 metre olmak üzere top-
lam 22 bin 50 metre (22 Km) 
asfalt atma hedefiyle Mayýs 
ayýnda baþlatýlan çalýþmalarda 
þu ana kadar 16 bin 321 metre-
lik yol asfaltlandý. Altyapý ça-
lýþmalarýyla birlikte yürütülen 
çalýþmalarda Kasým ayý sonun-
da tüm yollarýn asfaltlanma-
sýnýn bitirilmesi hedefleniyor.

ALTYAPI 
ÇALIÞMALARIYLA 
BERABER 
YÜRÜTÜLÜYOR

Çalýþmalarýn baþladýðý 
Mayýs ayýndan Aðustos ayý so-
nuna kadar 16 bin 321 metre 
uzunluðundaki yol aðýnda 115 
bin metrekarelik alan asfaltla 
kaplandý. 22 bin 861 metre 
uzunluðunda bordür taþýnýn 
döþendiði çalýþmalarda ise 21 
bin 372 metrekarelik alan kal-
dýrýmla kaplandý. Yol çalýþma-
larýný altyapý çalýþmalarý ile bir-
likte sürdüren belediye, 4 bin 
786 metre kanalizasyon, 9 bin 
502 metre içme suyu ve 3 bin 
995 metre de yaðmur suyu hat-
týnýn döþemesini tamamladý.

ALAÞEHÝR'Ý MARKA ÞEHÝR YAPMAK ÝÇÝN KOLLARI SIVAYAN ALAÞEHÝR BELEDÝYESÝ, BU HEDEF DOÐRULTUSUNDA BAÞLAT-
TIÐI HÝZMET KERVANI YOLCULUÐUNDA 44 SOKAK VE CADDE DE ASFALTLAMA VE ALTYAPI ÇALIÞMASINI TAMAMLADI.

Alaþehir Belediyesi, asfalt 
çalýþmasýnda ezber bozdu
Asfaltlama çalýþmalarýna 300-350 bin metrekare asfalt hedefiyle Mayýs ayýnda baþlayan Alaþehir Belediyesi, hedefe çok 
yaklaþtý. Geçen beþ ay içersinde hiç durmaksýzýn devam eden çalýþmalar neticesinde 22 km'lik toplam yolun 16 bin 321 
metrelik kýsmý asfaltlandý. Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, “Asfalt çalýþmalarýmýzý inþallah Kasým ayý sonuna kadar 
bitireceðiz. Ve diðer önemli projelerimizi uygulamaya baþlayacaðýz. 2013 yýlý Alaþehir Belediyesi için projeler yýlý olacak” dedi.

laþehir Belediyesi'nin 2012 Sokak ile Arýtma Tesisi çýkýþý'nda 
yýlýnda 24 sokak ve caddede kanalizasyon þebekesi ve Ýstiklal Atoplam 18 bin metre altyapý Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi, 

hizmeti gerçekleþtirdiði, bu Cumhuriyet Caddesi, Kuyucak 
çalýþmalarýnda maliyetinin 956 bin TL Caddesi, Mektep Caddesi, Atatürk 
olduðu açýklandý. Fen Bulvarý, Ýnönü Caddesi 
Ýþleri Müdürü Muammer ve Misaki Milliye Cad-
Ýbiþoðlu, çalýþmalar ile desi'nde de içme suyu 
ilgili olarak yaptýðý þebekesi çalýþmalarý ya-
açýklamada; 2012 pýldý. Biz bu hizmetler 
yýlýnda; 6 bin 200 metre bu yýl içinde tamamlan-
yaðmur þebekesi, 6 bin dý. Söz konusu çalýþma-
500 metre içme suyu lar, Alaþehir'in var olan 
þebekesi ve 4 bin 750 50 yýllýk altyapý sorunu-
metre de kanalizasyon nu çözmüþ ve en az da 
þebekesi döþeme 100 yýlýný garanti altýna 
çalýþmasýnýn yapýldýðýný almýþ oldu” dedi..
söyledi. Ýbiþoðlu,  Ýbiþoðlu, Yol çalýþma-
“Atatürk Bulvarý, larýnýn yürütüldüðü 
Süleyman Demirel mahallelerde, bu yýl 5 
Caddesi, Ýstiklal Caddesi, Sakarya cadde ve sokakta 3 bin 400 metre 
Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi ve kanalizasyon, 6 cadde ve sokakta 3 
Elmadað Caddesi'nde yaðmur suyu bin metre yaðmur drenaj hattý ve 18 
þebekesi, Hastane arkasý sokak, Halil cadde ve sokakta da 6 bin 630 metre 
Aða Sokak, Þeyh Sinan Caddesi, 1. yeni içme suyu isale hattý çalýþma-
Papatya Sokak, Çamlýbel Caddesi, sýnýn gerçekleþtirildiðini de 
Avralý Sokak, 2., 3 ve 4. Çamlýbel sözlerine ekledi.

Belediye Çalýþýyor, Alaþehir deðiþiyor
Alaþehir Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü, 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 
yapýldýðýný açýklandý. Konuyla ilgili olarak bir açýklama yapan Fen 

Ýþleri Müdürü Muammer Ýbiþoðlu, 2011 yýlýnda; 29 sokak ve caddede 
13 bin metre altyapý çalýþmasýnýn yapýldýðýný belirterek, “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 gerçekleþtirildi. Bu 

çalýþmalarýn toplam maliyeti 956 bin TL oldu.”dedi.

“HEDEF KASIM AYI SONU-2013 PROJELER YILI OLACAK”

Tarihi Kütüphane'de son viraja varýldý
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. 
Tarihi yapýnýn çatý 
kýsmý restore 
edildi. Dýþ cephe 
sýva raspasý da 
tamamlandý. 
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Ýstiklal Caddesi'nde çalýþmalar devam ediyor

laþehir Belediyesi, yol güzergahlarýnda baþlattýðý altyapý 
ve asfaltlama çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Ýlçenin Aen iþlek caddelerinden olan ve Cuma Pazarý olarak da bili-

nen Ýstiklal Caddesinde de çalýþma baþlatan Fen Ýþleri Müdürlüðü, 
yolun Ziya Gökalp ile Kuvayi Milliye caddesi arasýnda kalan 150 
metrelik kýsmýnda altyapý çalýþmalarýný bitirdi. Caddenin Kuvayi 
Milliye ile Sekine Evren Caddesi arasýndaki 130 metrelik kýsmýn-
da ise altyapý çalýþmalarý hýzlý bir þekilde devam ettiði açýklandý.

KARAÇOBAN: CADDENÝN ASFALTLAMA ÇALIÞMASI 
EKÝM AYINDA YAPILACAK

Ýstiklal Caddesinde yürütülen çalýþmalar hakkýnda bir 
açýklama yapan Alaþehir Belediye Baþ-
kaný Dr. Gökhan Karaçoban, caddedeki 
çalýþmalara yaklaþýk 40 gün önce altyapý 
çalýþmalarýyla baþlandýðýný söyledi. 
TEDAÞ'ýn caddenin belli bir bölümünde 
elektrik nakil hattýný yeraltýna alma pro-
jesi nedeniyle çalýþmalarýn yavaþ gitti-
ðini de belirten Karaçoban, “ TEDAÞ'ýn 
12 Temmuz 2012 gün ve 337 onay tarihli 
projesi çerçevesinde caddenin 130 met-
relik kýsmýnda elektrik nakil hatlarýnýn 
yer altýna alýnmasý söz konusu oldu. Pro-
jenin ihalesi Ekim ayýnda olacaðýndan 
bizde asfaltlama çalýþmalarýna bu süreç bittikten sonra baþlayaca-
ðýz. Belediye olarak altyapý çalýþmalarýný bitirme noktasýna getir-
dik. Birkaç günlük iþimiz kaldý. Asfaltlama çalýþmalarý ihale kap-
samýnda özel bir firma tarafýndan yapýlacak.”dedi.

KARAÇOBAN: BÝRÇOK BÖLGEDE DE ASFALTLAMA 
ÇALIÞMALARINI TAMAMLADIK

Alaþehir Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðünün, ilçenin 
birçok bölgesinde de altyapý ve asfaltlama çalýþmalarýný bitirdiðini 
dile getiren Karaçoban, “Yeni mahalledeki belediyemize ait iþ 
merkezinin alt kýsmýnda yer alan ara caddelerin altyapý ve as-
faltlama çalýþmalarýný tamamladýk. Toptepe mesire alanýna çýkan 
yolun asfalt tamir iþleri ile otoparkýn asfaltlamasý yapýldý. Yýllardýr 
el deðmemiþ Beþeylül mahallesi Bilge sokakta da çalýþmalar baþ-
lattýk. Burasýnýn altyapýsý tamamlandý ve kaldýrým turetuvar çalýþ-
malarý son sürat devam ediyor. Yaðmur drenaj hattý, kanalizasyon 
ve içme suyu þebekeleri yenilendi. Yeni baþlayan ve devam eden 
yol çalýþmalarýný Kurban Bayramý öncesine kadar bitirmeyi hedef-
liyoruz” þeklinde konuþtu.     

laþehir Belediyesi ile Killik Belediyesi arasýnda 
imzalanan protokolle Killik beldesinde Alaþehir ABelediyesi tarafýndan baþlatýlan yol asfaltlama 

çalýþmalarý tamamlandý. 24 Aðustos 2012 tarihinde iki belediye 
arasýnda imzalanan protokol gereði 23 Ekim 2012 Tarihine kadar 
bitirilmesi gereken asfaltlama iþleri, Alaþehir Belediyesi 
tarafýndan geçtiðimiz cumartesi günü tamamlandý.

Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, 
geçtiðimiz cumartesi günü Killik kasabasýna giderek Killik 
Belediye Baþkaný Halil Kara ile birlikte asfalt atýlan cadde ve 
sokaklarda belde halkýyla bir araya geldi. Belediye Baþkaný Halil 
Kara ve belde halký asfaltlama çalýþmalarý dolayýsýyla Alaþehir 
Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban'ý teþekkürlerini ileten 
bir pankartla karþýladýlar. Karaçoban ve Kara, belde halký 
tarafýndan ilgiyle karþýlandý.

KARA; ALAÞEHÝR BELEDÝYESÝ'NE 
TEÞEKKÜR EDÝYORUZ

Killik Belediye Baþkaný Halil Kara, Alaþehir Belediye 
Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban'a teþekkür ederek baþladýðý 
konuþmasýnda þunlarý söyledi; “24 Aðustos 2012 tarihinde 
belediyelerimiz arasýnda protokol imzaladýk. 23 Ekim 2012 
tarihine kadar bitirilmesi gereken iþ, Alaþehir Belediyesi 
tarafýndan çok daha erken bir sürede tamamlandý. 200 bin lira 
bedel karþýlýðýnda Ýstiklal Mahallesi Ýzmir Caddesi ile Zafer 
Mahallesi Kenan Evren Caddesi'nde 24 bin 500 metrekarelik alan 
asfaltla kaplandý. Ayrýca bu güzergahta gerekli görülen 
noktalarda asfalt tamiratý da yapýldý. Asfalt atýlan mesafe yaklaþýk 
7 kilometreye tekabül ediyor. Beldemiz için çok gerekli bir 
ihtiyacý karþýladýk. Belediye Baþkanýmýz Sayýn Dr. Gökhan 
Karaçoban ve asfalt ekiplerine belde halký olarak teþekkür 
ediyoruz” dedi.

KARAÇOBAN; KÝLLÝK BELDEMÝZE HAYIRLI OLSUN

Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban ise 
her iki belediye için hayýrlý bir hizmeti gerçekleþtirdikleri için 
mutlu olduklarýný söyledi. Hizmeti, vaat edilen tarihten önce 
tamamladýklarýný belirten Karaçoban, “Killik beldemizde 
yaklaþýk 7 kilometrelik yolu asfalt ile kapladýk ve bazý noktalarda 
tamiratlar yaptýk. Killik beldemize hayýrlý uðurlu olsun. Merkez 
belediyesi olarak yavru belediyemizin her zaman yanýnda olacak 
ve gerekli destek ve yardým elimizi uzatacaðýz.” dedi.  Killikli 
vatandaþlarýn, Baþkan Karaçoban'dan bazý hizmetler noktasýnda 
yardým ve destek talepleri de oldu. Karaçoban'ýn bu talepleri 
deðerlendireceðini kasaba halkýna ilettiði de öðrenildi.

Alaþehir Belediyesi, Killik'te 
taahhüdünü yerine getirdi

Alaþehir'in en iþlek caddelerinden biri olan Ýstiklal Caddesi'nde de (Cuma Pazarý) yol düzenleme çalýþmalarýný baþlatan Alaþehir Be-
lediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü, 950 metre uzunluðundaki caddenin 280 metrelik kýsmýnýn altyapý çalýþmalarýný tamamladý. Caddenin 
altyapý çalýþmalarýnýn belediye imkanlarýyla, asfaltlama ve üstyapý çalýþmalarýnýn da ihale kapsamýnda yapýlacaðý açýklandý.

ALAÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANI DR. GÖKHAN KARAÇOBAN, ÝSTÝKLAL CADDESÝNDEKÝ ÇALIÞMALARIN, TEDAÞ'IN CADDENÝN 130 METRELÝK KISMINDA PROJELENDÝRDÝÐÝ 
ELEKTRÝK NAKÝL HATLARININ YER ALTINA ALMA PROJESÝ NEDENÝYLE YAVAÞ ÝLERLEDÝÐÝNÝ BELÝRTEREK, ASFALTLAMA ÇALIÞMALARININ EKÝM AYINDA YAPILACAÐINI SÖYLEDÝ.

laþehir'de 25 Eylül-1 Ekim 'Ýtfaiye Haftasý' getiren Morgül, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý 
çeþitli etkinlilerle kutlandý. Etkinlikler kap- söyledi: “Alaþehir'in bir ucundan diðer ucuna olasý Asamýnda, Belediye Ýtfaiye Müdürlüðü, Sevgi felaketlerde 4 dakika içinde müdahale kapasitesine 

Yolu'nda da araç konvoyu yaparak, sirenler eþliðinde sahibiz. Araçlarýmýzýn yakýt, su ve periyodik bakým-
yapýlan anonslarla vatandaþlar bilinçlendirildi. "Dar larý düzeli olarak yapýlmakta, personelimiz de düzen-
yollara araç park etmeyiniz, itfaiye can ve mal güven- li olarak eðitimden geçirilmektedir. Yani itfaiye 7 gün 
liðiniz için 24 saat hizmetinizde, itfaiye ihbar hattý 24 saat göreve hazýr tutulmaktadýr. Bizim için önemli 
110'dur" anonslarýnýn yapýldýðý konvoyun önünde; olan, ihbarlarýn zamanýnda ve doðru olarak yapýlma-
Ýtfaiye Müdürü Süleyman Morgül ile itfaiye perso- sýdýr. Bununla beraber, yangýn olaylarýnda halkýn 
neli vatandaþlara karanfil de daðýttý. Etkinlikler sýra- desteði çok önemlidir. Unutmayalým ki, yangýn ön-
sýnda ilçe'de çýkabilecek olasý yangýnlar için de itfai- lemleri almak, yangýnlarý söndürmek külfetinden çok 
ye müdürlüðünde nöbetçi personelin de hazýr bulun- daha kolay ve ucuzdur. Yangýnlarýn çoðu dikkatsiz-
durulduðu açýklandý. Hazýrlatýlan el ilaný ve broþür- likten dolayý çýkar. Bu nedenle her ev ve iþyerleri ile 
lerle yangýn konusunda Alaþehirlileri bilgilendirme tüm kuruluþlarda yangýna anýnda müdahalenin yapý-
yapacaklarýný belirten Morgül, personelin her konu- labileceði ve teþkilatýmýzýn çalýþmalarýný kolaylaþtý-
da eðitimine de önem verdiklerini söyledi. rýcý önlemlerin alýnmasý þarttýr. Yangýn söndürme ci-

hazýnýn, yangýnda doðabilecek zararlardan çok daha 
MORGÜL: YANGIN KONUSUNDA 5 BÝN ucuz olduðu da unutulmamalý ve mutlaka her ikamet-
KÝTAPÇIK HAZIRLATTIK gahta bulundurulmalýdýr. Can ve mal güvenliðimizi 

saðlamak istiyorsak, tedbirlerimizi el birliði ile alma 
Morgül, etkinliklerin ardýndan yaptýðý açýk- zorunluluðumuz var. Ýtfaiye yangýna geç kalmaz, geç 

lamada, "Önleyici itfaiyecilik anlamýnda vatandaþýn býrakýlýr. Yangýna giden araçlara lütfen yol verelim, 
yangýnlar konusunda bilgilendirilmesi maksadýyla; ihbarlar için hemen ücretsiz 110 No'lu telefonu ara-
'evde yangýn tehlikelerini' ve 'tehlikelerin evde var yalým. Doðru ve eksiksiz yapýlan ihbarlar yangýna 
olup olmadýðýný sorgulayan ' 5 bin kitapçýk bastýrarak daha kýsa zamanda ulaþýmý saðlar. Bu vesileyle Ala-
daðýtýlmasýna baþladýk."dedi. Ýtfaiye müdürlüðü bün- þehirlilerin 'Ýtfaiyecilik Haftasý'ný kutluyor, her hangi 
yesinde yangýn ve afetlere anýnda müdahale edebile- bir felaketin yaþanmamasý temennisiyle, tüm Alaþe-
cek, tam donanýmlý 7 aracýn bulunduðunu, itfaiyeci- hirlilere saðlýk, mutluluk ve huzur dolu günler diliyo-
lik hizmetlerini de 23 personelle yürüttüklerini dile rum.”

Ýtfaiye, 298. yaþ gününü kutlandý

eleneksel 30. Bað Bozu- ji, diðeri de gýdadýr. Dünya insaný- met, ailelerine ve aziz milletimize 
mu ve Tarým Fuarý, Kay- TÜRK; ÜRETÝCÝLERÝMÝZÝ nýn tamamý tarým sektörünün tüke- baþsaðlýðý, yaralý askerlerimize de Gmakam Kemal Ýnan, Bele- TEKNOLOJÝYLE ticisidir. Bu sebeple tarým sektörü acil þifalar diliyorum. Bölücü 

diye baþkaný Dr. Gökhan Karaço- TANIÞTIRIYORUZ dünya döndükçe var olacak ve st- hainler asla hedeflerine ulaþama-
ban ve Ziraat Odasý Baþkaný Nec- ratejik olarak önemini her geçen yacaktýr” dedi. Karaçoban, tarým 
det Türk tarafýndan saygý duruþu Fuarýn açýlýþ konuþma- gün artýracaktýr. Alaþehir, Türkiye fuarýnýn bölge çiftçisi için faydalý 
ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn sýný yapan Alaþehir Ziraat Odasý tarýmýnda önemli bir yer iþgal et- olacaðýna inandýðýný da sözlerine 
ardýndan törenle açýldý. Þehir Sta- Baþkaný Necdet Türk, yaþanan te- mektedir. Yaþ ve kuru üzümde ekledi.
dý'nda kurulan Tarým Fuarý'na Ma- rör olaylarýný þiddetle kýnadý ve Türkiye'nin baþkenti konumunda-
nisa ve Alaþehir'den yaklaþýk 100' saldýrýlarda þehit olan askerlere dýr. Fýndýk ve muz dýþýnda tüm ÝNAN; ÜRETÝCÝLERÝMÝZ 
e yakýn firma katýldý. Tarým Fuarý' Allah'tan rahmet, ailelerine baþ- ürünlerin yetiþtiriciliðinin yapýldý- TEKNOLOJÝYE AYAK 
nýn açýlýþýna ayrýca; Ýlçe Emniyet saðlýðý ve sabýr, yaralý askerlere de ðý bir bölgedir. 240 bin dekar ara- UYDURMALI
Müdürü Mehmet Taþcý, AK Parti acil þifalar diledi. zisi tarým yapmaya elveriþlidir. 
Ýlçe Baþkaný Yaþar Çataldere, CHP Daha sonra tarým ile ilgili Alaþehir, Türkiye tarýmý Kaymakam Kemal Ýnan 
Ýlçe Baþkaný Etem Kaya ve yöne- görüþ ve düþüncelerini ifade eden için önemli bir merkezdir. Tarým ise terör saldýrýlarýnda hayatýný 
tim kurulu üyeleri, tarým sektörü Türk, þunlarý söyledi;  “Geleceðin eskiden tabiat þartlarýna baðýmlý kaybeden Mehmetçiklere Allah' 
mensuplarý ve davetliler katýldý. en önemli 2 sektöründen biri ener- olarak yapýlýyordu. Teknolojinin tan rahmet, ailelerine ve Türk mil-

geliþmesiyle birlikte, artýk tabiat letine baþsaðlýðý dileyerek baþla-
þartlarýna o kadar baðlý kalmýyo- dýðý konuþmasýnda Tarýmýn ve ta-
ruz. Bugünkü tarým fuarýnýn öne- rýmda teknolojinin önemine dik-
mi de budur. Bu tür organizasyon- kat çekti. Ýnan, “ Tarým demek ya-
larla çiftçimiz geliþen teknolojiyle þam demektir. Üreticilerimiz geli-
tanýþtýrýlýyor, bilinçlenmeleri sað- dökmemelerini, ihtiyaçlarý kadar kaný Dr. Gökhan Karaçoban da te- þen teknolojiye ayak uydurmalý ve 
lanýyor. Ziraat Odasý olarak, çiftçi- satmalarýný ve piyasa oturuncaya rör saldýrýlarýný kýnayarak baþla- rekabet edebilir, kaliteli ürünler 
lerimizin daha kaliteli, bereketli kadar sabretmelerini tavsiye ettik. dýðý konuþmasýnda þunlarý söyle- yetiþtirmelidir. Bu nedenlerle plan 
ve rekabet edebilir nitelikte ürün- Bu amaçla oda olarak hazýrladýðý- di; “5 Eylül tarihinde gerçekleþtir- ve proje dahilinde çalýþma daha 
ler yetiþtirmesini çok önemsiyor, mýz afiþleri çiftçilerimize daðýttýk. meyi düþündüðümüz bu etkinlik- çok önem kazanmýþtýr. Tarým fua-
bu nedenle bu tür tanýtýcý, bilgilen- Bu vesileyle Tarým Fuarýmýzýn il- lerimizi o günlerde yaþadýðýmýz rýmýzýn çiftçilerimiz için son dere-
dirici organizasyonlara büyük çemize, ülkemize ve çiftçilerimize terör saldýrýlarý ve þehit vermemiz ce faydalý olacaðýna inanýyorum” 
önem ve destek veriyoruz. Çiftçi- hayýrlý uðurlu olmasýný diliyo- dolayýsýyla bu tarihe ertelemiþtik. dedi.
lerimize 3 yýldýr iyi tarým uygula- rum.” Bugün yine terör saldýrýlarýnýn Konuþmalarýn ardýndan 
malarýnda oda olarak öncülük ya- gölgesinde açýlýþýmýz yapmak zo- Kaymakam Ýnan, Belediye Baþka-
pýyoruz. Her yýl üreticilerimizi de- KARAÇOBAN; runda kaldýk. Ayrýca çok iyi bir þe- ný Karaçoban ve Ziraat Odasý Baþ-
ðiþik tarým fuarlarýna götürüyoruz. KONSERLERÝMÝZÝ ÝPTAL kilde hazýrlandýðýmýz bu etkinlik- kaný Türk ve davetliler standlarý 
Alaþehir Ziraat Odasý olarak üzüm ETTÝK lerimizin konser ve eðlence bölü- gezerek tarým aletleri ve iþ maki-
üreticilerimize, düþen üzüm fiyat- münü tamamen iptal ettik. Bu ve- nelerini incelediler. Açýlýþa katýlan 
larý karþýsýnda üzümlerini emanete Alaþehir Belediye Baþ- sileyle þehitlerimize Allah'tan rah- davetlilere ikramda bulunuldu.

30. Bað Bozumu ve Tarým Fuarý törenle açýldý
Alaþehir'in düþman iþgalinden kurtuluþunun 90. yýldönümü olan 5 Eylül Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde organize edilen, fakat yaþanan terör 
olaylarý nedeniyle 19-20-21 Eylül tarihlerine ertelenen 'Geleneksel 30. Bað Bozumu ve Tarým Fuarý' yine terör olaylarýnýn gölgesinde açýldý. Fuarýn 
açýlýþ kurdelesi Kaymakam Kemal Ýnan, Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban ve Ziraat Odasý Baþkaný Necdet Türk tarafýndan kesildi. 

Dr. Gökhan Karaçoban
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Karaçoban: 

Þehit ve Gaziler; topraðý vatan, 
insaný ulus yapan deðerlerdir

Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, askere, polislere ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldýrýlarýnýn 
son dönemlerde arttýðýný belirterek, bu durumun sabýrlarý taþýrdýðýný söyledi. Karaçoban, yaþanan terör olaylarýný þid-
detle lanetleyerek, þehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil þifalar, ailelerine ve Türk milletine baþsaðlýðý diledi.

on günlerde artan terör 
olaylarý ile ilgili olarak Sbir açýklama yapan Ala-

þehir Belediye Baþkaný Dr. 
Gökhan Karaçoban, Eli kanlý 
terör örgütlerinin son günlerde 
çirkin yüzlerini fazlalaþarak or- Þehit ve gazi yakýnla-
taya çýkardýðýný belirterek, ardý rýna da seslenen Karaçoban, 
arkasý kesilmeyen bir þekilde vataný vatan yapan uðruna dö-
saldýrýlarýn devam ettiðini be- külen kan ve gözyaþý olduðunu 
lirtti. Bu mezalime göz yuman- belirterek, þunlarý söyledi: 
larý, ortaklarýný ve vatan hainle- “Türk milleti, bayraðýnýn ren-
rini Allah'a havale ettiðini dile gini þehit kanlarýndan almýþtýr. 
getiren Karaçoban, "Terör artýk Bayraðýmýzýn üzerindeki “HÝ-
herkesi hedef alýp katlediyor. LAL” Ýslam dinini, “YILDIZ” 
Ýçimiz acýyor, yüreðimiz yaný- ise þehitlerimizi simgelemek-
yor. Yine bu ay içerisinde ilk tedir. Bizim için; Þehit ve Ga-
önce Hakkari-Çukurca Kara- ziler; topraðý vatan, insaný ulus 
yolunun 35'inci kilometresinde yapan deðerlerdir. Bu necip evlatlarýna Allah'tan rahmet, nýn bir daha yaþanmamasý ve 
arkasýndan da Bingöl'ün Karlý- millet kahramanlarýný asla yaralý asker ve polislerimize bu konu da ihmali bulunanlarýn 
ova Ýlçesi yakýnlarýnda, polis- unutmayacaktýr. Bu mezalimin acil þifalar diliyorum. Afyon- mutlaka araþtýrýlarak bulunma-
leri taþýyan midibüsün geçiþi sý- faturasý da aðýr ödettirilecektir. karahisar'daki patlamadan son- sýdýr. Çünkü olay bir sabotaj de-
rasýnda Pkk'lý teröristler tara- Yaþanan çirkin terör olaylarýný ra þehitlerimiz memleketlerine ðilse de Orman ve Su Ýþleri Ba-
fýndan saldýrý gerçekleþti. Her bir kez daha þiddetle lanetleye-uðurlanmalarý sýrasýnda yürek- kaný Veysel Eroðlu'nun belirt-
iki saldýrýda da bir çok güvenlik rek, þehitlerimize Allah'tan rah-leri yakan konvoyun GATA' tiði gibi Hindistan ve Afganis-
güçleri mensubumuz hayatýný met, gazilerimize acil þifalar, dan çýkýþýný gözyaþlarý içerisin- tan'daki sýradan patlamalar de-
kaybetti ve yaralandý. Bu iki ailelerine ve Türk milletine de izlemiþ bulunuyoruz. Te- necek kadar basit bir olay de-
sinsi saldýrýda þehit olan vatan baþsaðlýðý diliyorum.”mennimiz böyle büyük bir acý- ðildir" dedi.

KARAÇOBAN: 
BAYRAÐIMIZ RENGÝNÝ 
ÞEHÝT KANLARINDAN 
ALMIÞTIR

Terör neden bitmiyor, kendimize soralým
Kel olmaya gerek yok, biraz kafa yoralým

Veren vermiþ cevabý, millet artýk yutmuyor
“Hýrsýz içte olunca, kapý týrkaz tutmuyor”

Meydan okur çapulcu, yurdu kasýp kavurur
Sanki devlet yok gibi, türlü tehdit savurur

Çöreklenmiþ yýlanlar, içimizde her yere
Kuyruðuna basýnca, çomak sokar tekere

Vahþi sýrtlan sürüsü, ulu orta uluyor
Her gün ocak sönüyor, olan bize oluyor

Otoyollar yetmiyor, ite yoldur hudutlar
Yürekleri parçalar, þehit dolu tabutlar

Al kýnalý Mehmet'im can evinden vurulur
Þu aymazlara bakýn, “diklenmeden dik durur”

“Diklenmeden dik durmak”, lâf-ý güzaftýr
Diyen korkak deðilse, tam katýksýz bir saftýr

Bu ne alçak duruþtur, Türk devleti diz üstü
Delirtmeyin adamý, Türk milleti yüz üstü

Koruyan bellidir, kollayan da bellidir
Daðda çoban biliyor, nerelerle ellidir

Açýlýmýn sýrrýný, Apo sunar millete
Ýmralý'ya gelince, sözcü oldu devlete

Gýký çýkmaz kuklanýn, eðer devlet isterse
Sinek bile uçamaz, baðlarýný keserse

At gözlüðü takanlar, bu zokayý yutuyor
O bir emir kuludur, söyleneni tutuyor

Nasýl olur demeyin, kel göründü erenler
Ama öyle istiyor, paketleyip verenler

Kürt kardeþim masumdur, alýnmasýn sözümden
Suçlayamam Batýnýn, maþalarý yüzünden

Saðýr sultan biliyor, devlet ister haydutlar
Kuma sokmuþ baþýný, “diklenmiyor” angutlar

Pislik içimizdedir, kandýrmayýn milleti
Vakit çok geç olmadan, temizleyin illeti

Sizden

  Gelen
ler...

PISLIK IÇIMIZDE

 Alaþehir'de Gaziler Günü kutlandý

Çanakkale 1915 Gezici Müzesi Alaþehir'de
anakkaleli yerel tarih araþtýrmacýsý Ahmet 
Uslu tarafýndan hazýrlanan Çanakkale 1915 Ç
Gezici Müzesi projesi Alaþehir 

Belediyesi`nin ev sahipliðinde Ziya Gökalp 
Caddesi`nde Alaþehirlilerin beðenisine açýldý. 
Çanakkale Savaþý`ný anlatan tablo, mermi, siper 
görüntüleri, kýlýç ve silah gibi yaklaþýk 4 bin görsel 
malzemenin sergilendiði müzenin açýlýþý 24 Eylül 
2012 saat 11.00`de gerçekleþtirildi. Müzeyi 
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Günsel Ateþ ve 
belediye personelleri de ziyaret ederek, hediyelik 
eþyalardan satýn aldýlar. 

18 Mart 2010 tarihinde Çanakkale`den 
Anadolu`ya yola çýkan gezici müzenin Eylül 
ayýndaki duraðý Alaþehir oldu. Müzenin gezisini 
Çanakkale Savaþlarý`nýn 100. Yýl dönümü olan 18 
Mart 2015`e kadar sürdürerek tüm Türkiye`yi 
gezeceði açýklandý.

Alaþehirlilerin 4 gün ziyaret ettikleri  mü-
zede; 25 anlatým tablosu, 35 dakikalýk belgesel 
film, görsel þehitlik ve canlandýrma çadýrlarý ile 
Türk tarihinin en büyük zaferi Çanakkale destaný-
nýn manevi duygu yükünü yaþama imkaný budular.

ALAÞEHÝR BELEDÝYESÝ TARAFINDAN ÝLÇEYE DAVET EDÝLEN ÇANAKKALE 1915 GEZÝCÝ TIR MÜZESÝ, 
DÖRT GÜN BOYUNCA ALAÞEHÝR'DE ÖÐRENCÝLERE VE VATANDAÞLARA KAPILARINI AÇTI

Çanakkale 
destanýn 

yaþandýðý yerleri 
göremeyenler 

için kurulan 
"Çanakkale 
1915 Gezici 

Müzesi", 
Anadolu turunda 

24-27 Eylül 
2012 tarihleri 
arasýnda Ziya 

Gökalp 
Caddesi'n de 

ilçe halký ile 
buluþtu. Müzeye 
ilk gün ilgi büyük 

oldu. Hediyelik 
eþyalarýnda 

satýþýnýn yapýldý 
müze 4 günün 

sonunda 
Alaþehir'den 

ayrýldý.

9 Eylül gaziler günü ilçe- Oktay Aydoðdu, Ýlçe Müftüsü anlam ve önemiyle ilgili bir ko- Eylül; kurtuluþ savaþýnda, Kore ði'nde düzenlenen kutlama etkin-
mizde düzenlen bir prog- Mehmet Yiðit, Ziraat Odasý Baþ- nuþma yapan Alaþehir Muharip savaþýnda ve Kýbrýs'ta savaþan liklerine katýlan Alaþehir Belediye 1ramla kutlandý. Alaþehir kaný Necdet Türk, Siyasi partilerin Gaziler Derneði Baþkaný Osman Muharip Gaziler ile Türkiye Cum- Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban da 

Muharip Gaziler Derneði binasý- ilçe baþkanlarý ve vatandaþlar ka- Saraç, 19 Eylül'ün büyük önder huriyeti'nin rejimi, Üniter yapýsý duygu ve düþüncelerini anlatýrken, 
nýn önünde düzenlenen programa; týldý. Mustafa Kemal Atatürk'ün þahsýn- ve toprak bütünlüðü uðrunda va- “Ülkemiz bugün dünden olduðun-
Ýlçe Kaymakamý Kemal Ýnan, da Türk kahramanlýðýnýn taçlan- tan hainlerine karþý kahramanca dan daha fazla iç ve dýþ düþman-
Alay Komutaný Ulaþtýrma Kýdem- SARAÇ: 19 EYLÜL TÜRK dýðý bir gün olduðunu ifade ede- mücadele eden asker, polis tüm larýn tehdidi altýndadýr. Bilinmeli-
li Albay Necat Kara, Belediye KAHRAMANLIÐININ rek, ”Türkiye Büyük Millet Mec- malul gazilerin þeref günüdür.19 dir ki, Türk halkýnýn azim ve ka-
Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, TAÇLANDIÐI BÝR GÜNDÜR lisi 19 Eylül 1921  Büyük önder Eylül Gaziler günü; bu aziz vatana rarý, her türlü zorluðu, yenmeye ve 
Cumhuriyet Baþsavcýsý Muzaffer Mustafa Kemal'i Mareþallik ve  ca nýný adayan kahramanlarýn gü- Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza 
Coþkun, Ýlçe Emniyet Müdürü Bir dakikalýk saygý duru- Gazilik unvanýyla onurlandýrmýþ- nüdür. Kahraman gaziler, gaziler dek yaþatmaya muktedirdir. Vata-
Mehmet Taþçý, Ýlçe Jandarma Ko- þu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunma- týr. O yýldan beri 19 Eylül gaziler gününüz kutlu olsun.Sizler Büyük nýn bütünlüðü uðrunda akan kan-
mutaný Kýdemli Üsteðmen Emin sýyla baþlayan programda günün günü olarak kutlanmaktadýr.19 Atatürk'ün yaþayan temsilcileri- larýn hesabýnýn mutlak suretle so-

niz. Sizler þehitlerimiz ile birlikte rulacaðýndan eminiz.
Cumhuriyetimizin teminatý ve te- Anadolu Tarih Boyunca 
mel taþlarýsýnýz. Þehit ve Gaziler üzerinde barýnmasýný bilmeyen ve 
topraðý vatan, insaný ulus yapan muktedir olmayan milletlere hiç- hit ve gazisi olmayan Türk ailesi larýn tehdidi altýndadýr. Bilinmeli-
deðerlerdir. Gaziler günümüzde bir zaman vatan olmamýþtýr. Türk yok gibidir. Bu nedenle þehit ve dir ki, Türk halkýnýn azim ve kara-
mutluluðumuzu paylaþmak için Milleti ise bin seneye aþkýn bir za- gaziler Türk toplumunun ortak rý, her türlü zorluðu, yenmeye ve 
buraya gelen herkese teþekkür edi- mandýr güç ve kudretiyle Anado- deðerleridir.”dedi. Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza 
yorum” þeklinde konuþtu lu'yu kendisine edebi vatan yap- dek yaþatmaya muktedirdir. Va-

Programda ayrýca Ýlçe mýþtýr. Türk'ü Anadolu'dan kopar- “GAZÝLERÝMÝZ BÝZÝM tanýn bütünlüðü uðrunda akan 
Müftüsü Mehmet Yiðit tarafýndan mak asla söz konusu olamaz. Þanlý ÖVÜNÇ KAYNAÐIMIZDIR” kanlarýn hesabýnýn mutlak suretle 
þehit ve gazilere yönelik dua oku- tarihimizin zaferleri hiçbir zaman sorulacaðýndan hiç kimsenin þüp-
nurken, programdan sonra da ko- unutulmamalýdýr. Zafer günlerine Karaçoban açýklamasý- hesi olmasýn. Bu duygu ve düþün-
nuklara lokma ikram edildi. ve bu zaferlerin kahramanlarýna nýn devamýnda, gazilik mertebesi- celerle tüm gazilerimizin bu özel 

layýk olduðu deðer her zaman her ne ulaþan kahramanlarýn Türk mil- gününü kutluyor, bizler ve vatanýn 
KARAÇOBAN: GAZÝLER yerde verilmelidir. Savaþlara ve bu letinin baþ tacý olduðunu belirte- bekasý için verdikleri kahramanca 
TOPLUMUMUZUN ORTAK savaþlarýn gazilerine olan ilgisiz- rek,  “Gazilerimiz bizim övünç mücadeleden dolayý da teþekkür 
DEÐERLERÝDÝR lik, þanlý tarihimizle olan baðý ko- kaynaðýmýzdýr, baþýmýzýn tacýdýr. ediyorum. Hayat boyunca huzurlu 

parýr. Aziz þehitlerimiz ve gazileri- Ülkemiz bugün dünden olduðun- ve mutlu bir yaþam diliyorum” 
Muharip Gaziler Derne- miz her zaman hatýrlanmalýdýr. Þe- dan daha fazla iç ve dýþ düþman- þeklinde konuþtu.

19 Eylül Gaziler Günü, Alaþehir Muharip Gaziler Derneði tarafýndan düzenlenen bir programla ilçe protokolünün ve 
vatandaþlarýn yoðun katýlýmýyla kutlandý. Programa Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban da katýldý.
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Atatürk Bulvarý'nda çalýþmalar tam gaz sürüyor
Alaþehir Belediyesi'nin 'Dev Ýhale' kapsamýnda ihale ettiði ana artel prestij yol çalýþmalarý devam ediyor. 
Yüklenici firma, Atatürk Bulvarý'nýn Sarýkýz Maden Suyu Fabrikasýndan, Kenan Evren heykeli arasýndaki 
geliþ istikametindeki bölümünde altyapý çalýþmalarýný tamamlayarak, yolu bütünlü asfalt malzemesi ile 

kapladý. Yol, tek yön olarak trafiðe açýldý. Bulvarýn gidiþ yönünde ise kazý-hafriyat çalýþmalarý devam ediyor.

ýra dýþý ve ezber bozan bir ðü, kendi imkan ve ihale kap- da çalýþmalarýn baþlatýldýðý heykeline kadar olan kýsmýnýn ründürmek ve tam anlamýyla 
altyapý ve asfaltlama ça- samýnda ihale ettiði yollarda Atatürk Bulvarý'nda ilçe mer- alt ve üstyapý çalýþmalarý ta- “BÖLGENÝN ÝHRACAT Slýþmasý baþlatan Alaþehir çalýþmalarýný aralýksýz olarak kezine geliþ istikametinde Sa- mamlanarak, hizmete açýldý. MERKEZÝ” olma sýfatýný ka-

Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlü- devam ediyor. Ýhale kapsamýn- kýz Parkýndan, Kenan Evren Ayný bölgede, ilçe merkezin- zandýrmak için Alaþehir Bele-
den gidiþ yönünde de kazý-haf- diyesi'nin baþlattýðý “HÝZMET 
riyat çalýþmalarýna baþlandýðý KERVANI” yolculuðu aralýk-
açýklandý. sýz devam ediyor. Çalýþmalarý-

mýz kapsamýnda; 1070 metre 
KARAÇOBAN; uzunluðundaki Atatürk Bulva-
“ÝLÇEMÝZÝ ÖRNEK BÝR rý'nda da çalýþmalar sürüyor. 
KENT YAPMA Belediyemiz imkanlarýyla bu 
HAYALÝMÝZ VAR” yýl; 18 bin metre altyapý ve 14 

bin metre de yol aðlarýnda sýcak 
Alaþehir Belediye Baþ- asfaltlama hedefliyoruz. Bu-

kaný Dr. Gökhan Karaçoban, nun yanýnda ihale ettiðimiz 8 
Alaþehir'i örnek bir kent yap- bin 50 metre ana artel prestij 
mak için hizmet yolculuðuna yollarýn asfaltlama çalýþmalarý 
altyapý ve yol çalýþmalarýyla da tamamlanacak. Söz konusu 
baþladýklarýný söyledi. Ýlçeyi yatýrýmlar bitirildiðinde Alaþe-
örnek bir kent yapma hayalle- hir'in yol sorunu asgariye indi-
rinin de olduðunu belirten Ka- rilmiþ ve en az 50 yýllýk altyapý 
raçoban, “Alaþehir'i sorunsuz sorunu giderilmiþ olacak” þek-
bir þehir yapmak, “FESTÝVAL- linde konuþtu.
LER KENTÝ” hüviyetine bü-

Üzüm Sulama Birliði'nde Necdet Türk dönemi
Alaþehir Üzüm Sulama Birliði'nin 5. Baþkaný Necdet Türk oldu. Ziraat Odasý'nýn Toplantý Salonu'nda DSÝ gözetmeni nezare-
tinde, önceki gün yapýlan seçimli olaðan üstü kongrede tek aday olan Türk, seçime katýlan 37 meclis üyesinin oyunu alarak oy 
birliði ile birliðin yeni baþkaný seçildi. Kongrede birliðin yeni yönetim kurlu ve denetim kurulu üyelikleri de seçimle belirlendi.

iraat Odasý'nýn Toplan- ban, meclis üyelerinden he- nin yeni yönetimi görevi dev-
tý Salonu'nda, DSÝ Ýþ- lallik istedi. Karaçoban, “1.5 raldý. Mevcut Baþkan ve Ala-Zletme Mühendisi Ha- yýldýr kurumda yöneticilik ya- þehir Belediye Baþkaný Dr. 

san Yusuf Önal gözetiminde pýyorum. Yeni yönetmelik Gökhan Karaçoban, Üzüm 
yapýlan seçimli olaðan üstü doðrultusunda yeniden yapý- Sulama Birliði Baþkanlýðýný 
kongrede Alaþehir Üzüm Su- landýrýlan birlikte baþkan ada- Necdet Türk'e teslim etti. Ka-
lama Birliðinin 5. Baþkaný yý olmayacaðýmý daha önce raçoban, seçimlerin üretici ca-
Necdet Türk Seçildi. Divan açýklamamýþtýk. Yerel yöne- miasýna hayýrlý olmasýný te-
Baþkanlýðýný Belenyaka köyü tim olarak çiftçi kuruluþumuz menni ederek, yeni yönetime 
Meclis Üyesi Dr. Muharrem olan sulama birliðimize her baþarýlar diledi.
Cengiz'in, Katip üyeliklerini zaman destek olmaya devam 
de Tepeköy Meclis Üyesi edeceðiz. Þimdiden yeni olu- TÜRK, TEÞEKKÜR ETTÝ
Mehmet Ayyýldýz ve Alaþehir þacak yönetime baþarýlar dili-
merkez Meclis Üyesi Ali To- yorum. Çalýþma arkadaþlarým- Seçimlerin ardýndan 
paloðlu'nun yaptýðý kongrede; dan da helallik istiyorum” görevi devralan Alaþehir 
47 meclis üyesinden 37'sinin dedi. Üzüm Sulama Birliði Baþkaný bu görevi kendisine layýk gö-
katýlýmý ile gerçekleþtirilen se- Necdet Türk, bu güne kadar ren meclis üyelerine teþekkür    
çimlerde, 37 oyun tamamýný baþkanlýk görevini layýkýyla etti. Aðýr bir sorumluluðu üst-
alan Türk, birliðin yeni baþ- yerine getiren Baþkan Karaço- lendiðini dile getiren Türk, 
kaný oldu. Birliðin seçimle ye- Üzüm sulama Birliði- ban'a emeði geçen herkese ve “Biz sorumluluðumuzun bi-
ni yönetim ve denetim kurul- lincindeyiz. Kurumumuzu bir 
larý da belirlendi. adým ileriye götürmek, ortak 

ve üyelerimize daha iyi hiz-
KARAÇOBAN, metler vermek için bu yola 
HELALLÝK ÝSTEDÝ çýktýk. Haksýzlýk yapmadan 

tüm üreticilerimize hizmet 
Divan Baþkanlýðýnýn vermeye özen göstereceðiz. 

teþekkülünün ve saygý duruþu- Çiftçimizin hak ve hukukunu 
nun yapýlmasýnýn ardýndan ve- koruyarak en iyiyi sunmak 
da konuþmasýný yapmak üzere için çalýþacaðýz. Birlik ve be-
kürsüye gelen Birliðin mevcut raberlik içinde tüm bireyleri-
baþkaný ve Alaþehir Belediye mizle birlikte kurumumuzu 
Baþkaný Dr. Gökhan Karaço- yöneteceðiz” dedi.

DEVÝR-TESLÝM YAPILDI

Alaþehir Belediye 
Baþkaný Dr. 

Gökhan Karaçoban, 
Belediyespor 

yönetimine ve futbol 
takýmýna Sarýkýz 

Sosyal Tesisleri'nde 
sezon öncesi moral 

yemeði verdi. 
Karaçoban, yeniden 
yapýlandýrýlan futbol 

takýmýndan 
Alaþehirlilerin 

beklentisinin büyük 
olduðunu belirterek, 

yeni sezonda 
baþarýlar diledi.

Karaçoban'dan futbol takýmýna moral yemeði

Yapýlan seçimler 
sonunda Necdet Türk 
baþkanlýðýnda oluþan 
yeni yönetim ve denetim 
kurulu þu isimlerden 
oluþtu:

YÖNETÝM KURULU
1- Necdet Türk (Baþkan)
2- Özer Demir
3- Kemal Özkan
4- Ahmet Ertürk
5- Mehmet Çelik

DENETÝM KURULU
1- Mustafa Tekeli
2- Mustafa Uysal
3- Hüseyin Çelikel

A

OTOPARK CEPLERÝ DE BULUNACAK

laþehir Belediyesi, þehir giriþinden baþlayan 
Süleyman Demirel Caddesi'ni yeniden 
düzenliyor. Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. 

Gökhan Karaçoban, Süleyman Demirel Caddesi'nin 
þehrin bir nevi vitrini olduðunu, bu nedenle bu caddenin 
düzenlenmesine büyük önem verdiklerini söyledi.
Alaþehir Belediyesi, Süleyman Demirel Caddesi'ni 
yeniden düzenliyor. Þehir giriþinden baþlayan caddenin 
kaldýrýmlarýnýn yetersiz olduðunu tespit eden belediye, 
hem bölge esnafýnýn canlýlýk kazanmasý hem de 
vatandaþlara yeþilliklerle çevrili bir yürüyüþ yolu açmak 
için çalýþma baþlattý.

Þehir giriþinden itibaren yolun sað kenarýnda 6 
metre olarak düzenlenecek yürüyüþ yolu Alparslan 
Türkeþ Meydaný'na kadar 480 metre olarak tasarlandý.
Yol güzergahýnda 20 metrede bir dekoratif çift taraflý 
aydýnlatma armatürleri kullanýlacak. Bununla birlikte 10 
metrede bir ithal defne (Lourus nobillis) ve zakkum 
(Nerium oleander) her dem yeþil iki tür aðaç, araç 
yoluyla yürüyüþ yolunu ayýrýcý bitkisel unsur olarak 
kullanýlacaktýr. Mevcut palmiye aðaçlarý ve çýnar aðaçlarý 
korunacak. Ve yer yer çiçek parterleri uygulanacak. Yol 
güzergahýnda küçük su gösterileri de süs havuzlarýyla 
saðlanacak ve belirli aralýklarla uygun görülen yerlere 
oturma banklarý konacak.

Çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Alaþehir Bele-
diye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, bu projeyle yolun 
þehre giriþ yönünde sol tarafýnda çok araçlýk otopark cep-
leri oluþturulacaðýný ayný zamanda sað tarafta mevcut 
apartman ve esnaf için de mevcut araç yolunun koruna-
caðýný ve belli yerlerde yine otopark cepleri býrakýla-
caðýný söyledi. Süleyman Demirel Caddesi'nin þehrin bir 
nevi vitrini olduðunu, bu nedenle bu caddenin düzenlen-
mesine büyük önem verdiklerini ifade eden Karaçoban, 
“Þu günlerde ihaleyi alan firmanýn bordür çalýþmasýný 
bitirmesiyle zemin döþemesine idare personelimizce ve 
imkanlarýyla baþlanacaktýr. Bunun yanýnda Süleyman 
Demirel caddesi araç yolu orta refüjü için bitkilendirme 
çalýþmasýna baþlanacak. Orta refüjde uygun görülen 
yerlerden yaya geçiþleri dekoratif zemin taþlarýyla 
býrakýlacak, çalý bitkisi olarak alev çalýsý ve meyland gülü 
ile refrüj komple döþenecek  ve yirmi metre aralýklarla 
ligustrum aðacý kullanýlacaktýr. Orta refrüjde sulama 
sistemi toprak altý olarak düþünülmekte olup geniþ üçgen 
alanýn sulama sistemi döþenmiþtir. Stad tarafýnda iki 
metre geniþliðinde kaldýrým býrakýlmýþtýr. Stad önünde 
özel otopark alaný da yapýlacaktýr.”þeklinde konuþtu.

Süleyman Demirel 
Caddesi'ne yeni bir proje 
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