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ALAÞEHiR’iN SESÝALAÞEHiR’iN SESÝ

Deðerli Alaþehirliler;
Öncelikle sizleri Allah'ýn selamý ile selamlýyor, 

geçmiþ Ramazan Bayramýnýzý da en kalbi duygularla 
kutluyorum. Alaþehir belediyesi olarak, biz ilkleri 
baþarmak ve yeni projeleri halkýmýzýn hizmetine 
sunmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Ýlçemizi görsel 
bakýmdan olabildiðine güzelleþtirmek ekonomik ve 
yapýsal olarak büyük ivme kazandýrmak için de gece-
gündüz ekibimizle birlikte çalýþýyoruz. 

Emanetiniz 
emin ellerde

Dr. Gökhan KARAÇOBAN
Alaþehir Belediye Baþkaný

03

Milletimizin baþý sað olsun 

ALAÞEHÝR BELEDÝYESÝ'NÝN ÝHALEYLE VERDÝÐÝ VE 10 AYRI BÖLGEYÝ KAPSAYAN; TOPLAMDA 8 BÝN 50 METRE ASFALT YOL, 21 BÝN 655 METRE KARE 
BETON KALDIRIM, 13 BÝN 280 METRE KARE PRESTÝJ KALDIRIM VE 22 BÝN 760 METRE DE BORDÜR TAÞI DÖÞEME ÝÞÝNDE 4 AYRI NOKTADA 
ÇALIÞMALAR TAMAMLANDI. BELEDÝYE KENDÝ ÝMKANLARIYLA DA 30 ARA SOKAK VE CADDE DE ASFALTLAMA ÇALIÞMASINI TAMAMLADI.

Belediye asfalt çalýþmasýnda 
belirlediði hedefe çok yakýn
Alaþehir Belediyesi, asfalt çalýþmalarýna son sürat devam ediyor. Ýhale kapsamýndaki Ilgýn caddesi, Fýrat caddesi, Süleyman 
Demirel caddesi ve Turhan Alakent caddesinin bir bölümünde çalýþmalar tamamlandý. Atatürk Bulvarý'nda da kazý-hafriyat 
çalýþmalarý baþladý. Belediyenin kendi imkanlarýyla asfaltlama yaptýðý 14 farklý noktada da asfaltlama çalýþmalarý bitirildi.

Belediye asfalt çalýþmasýnda 
belirlediði hedefe çok yakýn
< Asfaltlama çalýþmalarýna “2012 yýlýnda bitirme” 
hedefiyle baþlayan Alaþehir Belediyesi, çalýþmalarý 
büyük bir hýzla yürütüyor. Ýhale kapsamýnda özel 
þirket ve belediyenin kendi imkanlarý ve ekipleriy-
le olmak üzere iki koldan yürütülen çalýþmalarda 
hedefe ulaþmaya az kaldý.

< Çalýþmalar hakkýnda bilgi 
veren Alaþehir Belediye Baþ-
kaný Dr. Gökhan Karaçoban, 
2012 yýlý sonunda tamamla-
ma hedefiyle baþlattýklarý 
asfaltlama, bordür ve kaldý-
rým döþeme çalýþmalarýnda 
he-def doðrultusunda süratle 
yol aldýklarýný söyledi. 
Çalýþmalarýn özel firma ve 
belediyenin kendi ekipleri 
olmak üzere iki koldan ve zaman mefhumu 
gözetil-meksizin süratle devam ettiðine dikkat 
çeken Karaçoban, “2012 yýlýnda bitirme 
hedefimize ulaþacaðýz” dedi. 8 3’te...

KARAÇOBAN; HEDEFÝMÝZ 
DOÐRULTUSUNDA ÝLERLÝYORUZ

Belediye, Kaymakamlýk 
Konutu için ihale sürecini baþlattý
< Alaþehir Belediyesi'nin 'Kent Meydaný Projesi' 
içerisinde yer alan Kaymakamlýk Konutu’nun yýkýlacak 
olmasýndan dolayý Kaymakamlýk ile yapýlan protokol 
gereði yeni Kaymakamlýk Konutu yapýmý hazýrlýklarý 
sürüyor. Çamlýk Parký'nýn alt kýsmýna inþa edilecek olan 
konutun; 1 adet 42,5m2'lik Bodrum Kat, 120m2'lik 
Zemin Kat (Dubleks Alt Katý), 145m2'lik 1.Kat (Dubleks 
Üst Katý), Bahçe, Ýate Duvarý ve giriþ kontrol ünitesinden 
oluþacaðý belirtildi. 8 3’te...

Çöp konteynerleri 
dezenfekte ediliyor
< Alaþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüðünce, çöp koyteynerlerinin çevreye verdiði 
kötü koku ve çirkin görüntünün yok edilmesi için 
konteynerlerinin temizliði ve dezenfeksiyonun düzenli 
olarak yapýldýðý açýklandý. Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürü Halil Koç, halk saðlýðýna büyük önem 
verdiklerini söyledi. 8 2’de...

ALAÞEHÝR 5 EYLÜL'E HAZIRLANIYOR
Alaþehir, ilçenin düþman 
iþgalinden kurtuluþunun 

90. yýldönümü 
etkinliklerine hazýrlanýyor. 

Alaþehir Belediyesi 
tarafýndan Ýlçe Tarým 
Gýda ve Hayvancýlýk 

Müdürlüðü ve Alaþehir 
Ziraat Odasý 

baþkanlýðýnýn katkýlarýyla 
organize edilen 

kutlamalarda geleneksel 
üzüm yarýþmasýnýn 

yanýnda Emre Aydýn ve 
Alaþehirli Pop Star  
sanatçýsý Sevcan 

Dalkýran, Alaþehirlilere 
birer konser verecek.

< Alaþehirlilerin düþman iþgalinden kur-
tuluþunun 90. yýlý renkli görüntülere sah-
ne olacak. Ýlçe Tarým Gýda ve Hayvancý-
lýk Müdürlüðü ve Alaþehir Ziraat Odasý 
baþkanlýðýnýn da katkýlarýyla Alaþehir 
Belediyesi tarafýndan organize edilecek 
kutlamalar üç gün sürecek. 8 8’de...Sevcan

Þelale Parký, gün sayýyor
< Alaþehir Belediyesi tarafýndan Sarýkýz Çayý üzerinde yapýla-
cak olan Þelale Parký için çalýþmalar süratle devam ettiðini belir-
ten Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, “Park için yapýlan 
çalýþmalarda park alanýna 80 kamyon hafriyat çekildi. Sahada, 
100 saat boyunca kýrýcý ile kayalar delindi. Parkýn altyapý çalýþ-
malarý tamamlandý, temeli atýldý ve üst yapý çalýþmalarý tamam-
lanmak üzere. Çalýþmalar tamamlandýðýnda bölgede modern bir 
park içinde 9 metrelik bir þelale ortaya çýkacak. Ýhale kapsamýn-
da yapýlan park, 383 bin TL'ye malolacak”dedi. 8 8’de...

Alaþehir Belediyesi'nden
belde belediyelere yardým eli
< Alaþehir Belediyesi, Killik ve Piyadeler belediyeleri 
ile yapýlan protokolle her iki beldede bazý güzergâhlarda 
33 bin metrekare sýcak asfalt atacak. Protokole göre Kil-
lik belediyesi, beldeye atýlacak 24 bin 500 metrekare sý-
cak asfalt ve asfalt tamiratlarý için Alaþehir Belediyesi' 
ne 200 bin TL ödeyecek. Alaþehir Belediyesi, Piyadeler 
beldesinde ise 8 bin 500 metre kare sýcak asfalt atacak ve 
bazý güzergâhlarda asfalt tamiri yapacak. 8 6’da...

DOLU DOLU Ramazan
ALAÞEHÝR BELEDÝYESÝ’NDEN

Alaþehir Belediyesi tarafýndan her yýl gerçekleþtirilen Geleneksel Ramazan Þenlikleri ve 6. Kültür ve 
Sanat Etkinlikleri, Doðuþ konseri ve Mehteran gösterisi ile baþladý. 17 Aðustos 2012 tarihinde yapýlan 
Volkan Erel þiir konseri ile son bulan program boyunca toplam 14 ayrý etkinlik gerçekleþtirildi. Belediye bu 
yýl bir ilke imza attý ve 6 mahallede iftar sofralarý kurarak Alaþehirlileri iftar sofralarýnda bir araya getirdi. 
Ýftar sofralarýnýn ilki Fatih Mahallesi Selim Gürcan Parký'nda 3 Aðustos 2012 tarihinde düzenlendi.

Ramazan'da Belediye'den bir ilk
< Alaþehir Belediyesi, bu Rama-
zan ayýnda bir ilke imza atarak 
mahallelerde 'Sokak Ýftarlarý' kur-
du. 6 mahallede kurulan iftar sof-
ralarýna mahalle sakinlerinin ilgi-
si büyük oldu. 3 Aðustos Cuma 
günü Fatih Mahallesi'ndeki Selim 
Gürcan Parký'nda ilki kurulan so-
kak iftarlarýnýn finali ise 17 Aðus-
tos Cuma günü Ýstasyon Mahal-
lesi'ndeki Adnan Menderes Bul-
varý'nda yapýldý. 8 4-5 ‘te...

Park ve Bahçeler Müdürlüðü, 
Alaþehir'i güzelleþtiriyor
< Alaþehir Belediyesi, ilçeyi görsel 
yönden de güzelleþtirmek için kollarý 
sývadý. Park ve Bahçeler Müdürlüðü, bu 
amaç doðrultusunda þehir içindeki farklý 
noktalara 570 aðaç dikimi gerçekleþtirdi. 
Yeni park alanlarý oluþturma 
çalýþmalarýný da sürdüren belediye 
yönetimi, parklarýn bakýmlarýnýn düzenli 
olarak yapýlmasý için otomatik ve damla 
sulama sistemleri kuruyor. 8 2’de... Kadriye Özdoðan

Alaþehir Belediyespor'da 
kombine kart satýþlarý baþladý
< Hedefini iki yýl içinde 3.lig olarak açýklayan Alaþehir 
Belediyspor yönetimi transfer çalýþmalarýný büyük oran-
da tamamlarken, bir yandan da takýma kalýcý maddi 
gelir saðlamak için harekete geçti. Bu baðlamda bastýrý-
lan bin adet kombine biletlerin satýþýna baþladý. 8 7’de

Dr. Gökhan Karaçoban
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GEDAÞ aydýnlatacak

BELEDÝYE BAÞKANI DR. GÖKHAN KARAÇOBAN, ÇATALTEPE YOLUNUN AYDINLATILMASININ BELEDÝYENÝN 
GÖREVÝ OLMADIÐINI, SÖZ KONUSU YOLUN GEDAÞ TARAFINDAN AYDINLATILACAÐINI DUYURDU.

Alaþehir 5 Eylül Gazetesi'nin 16 Aðustos 2012 tarihli sayýsýnda manþetten verdiði; “Belediye Baþkaný Sayýn Karaçoban'a soruyoruz” baþlýklý habere Belediye 
Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban'dan cevap geldi. Karaçoban, Çataltepe yolunun aydýnlatýlmasýnýn GEDAÞ'a ait olduðunu belirterek “Yolun aydýnlatýlmasýyla 
belediyemizin bir ilgisi yoktur. Biz konunun acil olduðunu belirterek GEDAÞ'la temasa geçtik ve en kýsa süre içersinde ihale yapýlacaðý cevabýný aldýk” dedi.

elediye Baþkaný Dr. maslarýmýz sonucu yolun ay-
Gökhan Karaçoban, dýnlatýlmasýnýn projelendiril-BÇataltepe yolunun ay- diðini ve en kýsa sürede ihale-

dýnlatýlmasýnýn belediyenin ye çýkýlacaðý bilgisini aldýk” 
görevi olmadýðýný, söz konusu dedi.
yolun GEDAÞ tarafýndan ay-
dýnlatýlacaðýný duyurdu. Gaze- BELEDÝYE DE 
temizin 16 Aðustos 2012 tarih- AYDINLATABÝLÝR
li sayýsýnda manþetten verdiði 
“Belediye Baþkaný Sayýn Ka- GEDAÞ'ýn hazýrladýðý 
raçoban'a soruyoruz” baþlýklý aydýnlatma projesinin maliye-
habere yönelik açýklamalarda tinin 137 bin lira olduðunu ifa-
bulunan Karaçoban, Çataltepe de eden Karaçoban, “Alaþehir 
yolunun Alaþehir Belediyesi Belediyesi olarak þu aþamada 
tarafýndan deðil GEDAÞ tara- GEDAÞ'ýn ihaleye çýkmasýný 
fýndan aydýnlatýlacaðýný du- bekliyoruz. Ancak ihalenin 
yurdu. uzamasý veya gecikmesi duru-

munda aydýnlatma iþini bele-
“DURUMUN ACÝLÝYETÝNÝ diye olarak kendimiz de 
GEDAÞ'A BÝLDÝRDÝK” yapabiliriz. Ama temennimiz 

tarafýndan 920 bin liraya ihale Gökhan Karaçoban, yolun ay- mýnda yolun aydýnlatýlmasý sürecin aksamadan ilerlemesi 
Bin 800 metre uzunlu- edildiðini ve yolda çalýþmala- dýnlatmasýnýn GEDAÞ tarafýn- GEDAÞ'a aittir. Biz aydýnlat- ve hiçbir can ve mal kaybý ya-

ðunda ve 20 metre geniþliðin- rýn tamamlandýðýný belirten dan yapýlacaðýný söyledi. Ka- manýn aciliyetinden dolayý þanmadan yolun aydýnlatýl-
deki yolun Alaþehir Belediyesi Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. raçoban, “Mevcut ihale kapsa- yetkililer ile temasa geçtik. Te- masýdýr” þeklinde konuþtu.

Baþkan

Karaçoban’dan

CEVAPCEVAP

laþehir Belediye 
Baþkaný Dr. AGökhan 

Karaçoban'a ailelerden 
ve çocuklardan teþekkür 
geldi. Aileler ve çocuklar 
bu dönemde birçok park 
alanýndaki oyun 
gruplarýnýn 
deðiþmesinden ve 
oyuncak daðýtýmýndan 
dolayý memnuniyetlerini 
Baþkan Karaçoban'a 
ilettiler. 

Konuyla ilgili 
olarak bir açýklama 
yapan Alaþehir Belediye 
Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, "Çocuklarýmýzýn ve 
ailelerimizin boþ vakitlerini geçirebilecekleri sosyal 
alanlarý arttýrmak için çalýþýyoruz. Parklarda bulunan 
oyun gruplarý da oldukça eskimiþti. Bunun üzerine park 
alanlarýný farklý oyun gruplarý ile donattýk. Umarým 
buralarda aileler ve çocuklarýmýz tatil günlerinde en iyi 
þekilde vakit geçirirler" dedi. Karaçoban, "Halkýmýzýn 
uðrak mekaný arasýnda yer alan park alanlarýnýn 
çoðunluðunun içerisinde de bazý düzenlemeler yaptýk.  
Bazý parklarda da düzenleme çalýþmalarýmýz devam 
ediyor. Yapýlan bu çalýþmalarý halkýmýzýn beðeneceðini 
umuyoruz. Tabi bu güzellikleri korumak amacýyla 
vatandaþlarýmýza da görevler düþüyor. Halkýmýz için 
yaptýðýmýz bu düzenlemelere hep birlikte sahip çýkalým" 
þeklinde konuþtu.

Çocuklardan Baþkan 
Karaçoban'a teþekkür
Alaþehir Belediyesi'nin birçok park alanýndaki 
eskimiþ oyun gruplarýný deðiþtirmesinden dolayý 
aileler ve Ramazan'da da mahallerde kurulan 
'Sokak Ýftarlarý'nda oyuncak daðýtýmýndan dolayý 
da çocuklar Belediye Baþkaný Dr. Gökhan 
Karaçoban'a teþekkür ettiler. 

Çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
Alaþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðünce, çöp koyteynerlerinin çevreye verdiði kötü koku 
ve çirkin görüntünün yok edilmesi için konteynerlerinin temizliði ve dezenfeksiyonun düzenli olarak yapýldýðý 
açýklandý. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Halil Koç, halk saðlýðýna büyük önem verdiklerini söyledi.

laþehir Belediyesi Çev- Alaþehir Belediyesi 
re Koruma ve Kontrol olarak ilçede, yol açmanýn, as-AMüdürlüðü, çöp kont- falt dökmenin, kaldýrým yada 

eynerlerini düzenli olarak yýký- park yapmanýn dýþýnda sosyal 
yor ve dezenfekte ediyor. Bu ça- ve kültürel etkinliklere de bü-
lýþmalarýn Ramazan ayý boyun- yük önem verdiklerini belirten 
ca daha da sýklaþtýrýldýðýný belir- Baþkan Dr. Gökhan Karaçoban, 
ten çevre Koruma ve Kontrol tüm bunlarýn dýþýnda halk saðlý-
Müdürü Halil Koç, ana yollar ðýnýn korunmasý adýna da çeþitli 
baþta olmak üzere Alaþehir'in çalýþmalar yürüttüklerini söyle-
bütün mahalle ve sokaklarýn- di. Çöp ayrýþtýrma ve geri dönü-
daki çöp konteynerleri yýkama þüm projeleri kapsamýnda, cam 
çalýþmasý Ramazan Bayramý þiþe, plastik, kaðýt ve çeþitli 
öncesi olduðu gibi, sonrasýnda kimyasal atýklarýn önceden dað-

fazlalaþtýrdýk. Þimdiye kadar da devam edeceðini söyledi. ýttýklarý poþetler yardýmýyla ay-
olduðu gibi, özellikle bu aylarda Koç, önemli olanýn halk saðlýðý rýþtýrýldýðýný dile getiren Kara-
temizlik çalýþmalarý sýklýkla ya-olduðunu belirterek, “Birim çoban, bu yöntemle hem çevre-
pýlacak.”dedi.olarak çevre saðlýðýna, dolayý- yi korumuþ olduklarýný hem de 

yor. Bu hizmeti halkýmýza daha daha sistemli ve daha düzenli sýyla insan saðlýðýna önem veri- halk saðlýðýný güvence altýna al-
verebilmek için araç filomuza yapýlmaktadýr. Bu konuda çok KARAÇOBAN: ÇEVRE yoruz. Çöp konteynerlerini pe- mýþ olduklarýný kaydetti. Kara-
takviyeler yaptýk, ekipmanlarýný hassýz. Mükemmele ulaþýncaya SAÐLIÐINI riyodik olarak hem yýkýyor hem çoban, “Ýlçe merkezinde her 
teknolojik donanýmlarla güç- kadar gereken her þey yapýla-ÖNEMSÝYORUZde dezenfektelerini yapýyoruz. gün 15 mahallenin tamamýnda 
lendirdik. Þimdi çevre temizliði caktýr.”þeklinde konuþtu.Ramazan ayýnda bu uygulamayý düzenli olarak çöpler toplaný-

Park ve Bahçeler Müdürlüðü, Alaþehir'i güzelleþtiriyor
Alaþehir Belediyesi, ilçeyi görsel yönden de güzelleþtirmek için kollarý sývadý. Park ve Bahçeler Müdürlüðü, bu amaç doð-
rultusunda þehir içindeki farklý noktalara 570 aðaç dikimi gerçekleþtirdi. Yeni park alanlarý oluþturma çalýþmalarýný da sürdü-
ren belediye yönetimi, parklarýn bakýmlarýnýn düzenli olarak yapýlmasý için otomatik ve damla sulama sistemleri kuruyor.

laþehir Belediyesi, þehir ve 4 adet Oya aðacý dikildi. Bele-
içindeki farklý noktalara diye ana hizmet binamýzýn giri-A570 aðaç dikimi gerçek- þinde düzenleme yaptýk. Mevcut 

leþtirdi. Belediye Park ve Bahçe- çim alanýnda yenileme, giriþe 
ler Müdürlüðü'nden alýnan bilgi- saðlý-sollu bodur peyzaj gülleri 
lere göre Sarýsu Caddesi'nden Zi- ve bodur pitoslar dikilerek beyaz 
ya Gökalp Caddesi'ne kadar bu podima taþlarýyla estetik bir gö-
caddelere paralel olan Üzüm Su- rüntü oluþturuldu. Toplamda çalý 
lama Birliði önü de dahil olmak grubu ve mevsimlik çiçekler ha-
üzere  mezar caddesi ile Zümrüt riç 570 aðaç dikildi” dedi.
Evler'e giden yolda yeni aðaç di-
kimleri yapýldý. BÝTKÝ ALIM SÖZLEÞMESÝ 

ÝMZALANDI
ÇEÞÝTLÝ TÜRLERDE 
570 AÐAÇ DÝKÝLDÝ 2013 yýlýnda Kenan Ev-

ren Parký geniþleme sahasý proje-
Alaþehir Belediyesi sinin hayata geçirileceðini ifade 

Park ve Bahçeler Müdürü Kadri- eden Özdoðan, Þelale Park ala-
da minimum seviyeye indirge-ye Özdoðan, toplamda çalý grubu nýnýn projelendirilmesi, ihalesi 
necek. Bu çalýþmalarýn yanýnda ve mevsimlik çiçekler haricinde ve iþe baþlanmasýnýn 2012 yýlýn-
Askerlik Þubesi, Ýlçe Jandarma 570 adet aðaç diktiklerini söy- da tamamlanacaðýný söyledi. Öz-
Komutanlýðý, alay Komutanlýðý ledi. Sanayi Camii bahçesine 4 doðan, “Prestij yol asfalt çalýþ-
gibi birçok idari kuruluþ bahçe-akçaaðaç, 1 fýstýk çamý, 2 kýrmýzý masýnda yenilenen yollarda kal-
leri ile okul bahçeleri revize edil-yapraklý akçaaðaç, 2 ýhlamur ve dýrým ve refüjlerde kullanýlmak 
di” þeklinde konuþtu.1 dýþbudak dikildiðini hatýrlatan üzere üretici koopatifle bir yýllýk 

Çocuk oyun gruplarýnýn Özdoðan, “SGK Hizmet Binasý bitki alým sözleþmesi imzalandý. 
256 bin 317 TL'ye mal olduðunu önünde 11 adet limon servi, 3 Þehir giriþinde sað bölümdeki 
belirten Özdoðan, park alanlarý-adet çýnar ve mevsimlik çiçek di- çim alan iptal edilerek yeniden 
nýn düzenli olarak bakýmý için de kildi. Kýz Kuran Kursu bahçesi- projelendirmek suretiyle yürü-
yaklaþýk 50 bin TL'lik otomatik ne peyzaj aplikasyon projesi çi- yüþ yolu yapýlacak. Bu proje ça-
sulama ve damla sulama ihalesi-zildi ve uygulandý. Oturma bank- lýþmasýnda ilçemizde büyük so-
nin yapýldýðýný sözlerine ekledi.larý konuldu. Çalý grubu bitkiler run teþkil eden araç park sorunu 

Park ve Bahçeler Müdürlüðü tarafýndan yapýlan diðer çalýþmalar 
da þunlar;
- Çamlýk Parký revize projesý yapýldý ve uygulanmasý bitti. Mevcut 
bina yenilendi, havuza nozul fýskiye sistemi getirildi ve aydýnlatma 
sistemi kuruldu. Çocuk oyun grubu ve yürüyüþ yollarý yenilenerek 
yeni oturma bandlarý konuldu. Teras kýsmý yer döþemesi yenilendi ve 
geniþletildi. Mevcut terasa modern gölgelik sistemi kuruldu.
- Semih Evcil Parký yeniden projelendirildi, yürüyüþ yollarý ve 
kaldýrýmlarý yenilendi. Oyun gruplarý yenilendi, yeþil alaný yenilendi.
- Þubat ayýnda yapýlan oyun grubu ihalesi ile ilçemizde mevcut 
parklarda bir çok oyun grubu yenilendi ve uygun olan yerlere açýk 
alan fitness aletleri kuruldu. Çocuk oyun grubu ve fitness aletleri 
alýmý ihalesiyle 500 m2 kauçuk (Çoçuk oyun gruplarý zemini için) 
döþeme uygulamasý devam etmektedir.
- 14 takým oyun grubu ve 2 takým 6'lý spor aletleri alýmý 
gerçekleþtirildi.
- Barýþ Manço Parký karþýsý, Semih Evcil Parký, Turankent Emin 
inþaat parký, Orhun Parký, Beþ Eylül Ýlköðretim okulunun alt 
tarafýndaki park, Emniyet Müdürlüü'nün ön tarafýndaki park, Güreþ 
Alaný Parký, Ýstasyon büfe arkasýndaki park, Rauf Denktaþ Parký, 
Toptepe deki oyun grubu, Kenan Evren Parký, Fatih Parklarýnda 
uygulamalar yapýldý. Þelale Parký alanýnda çocuk oyun grubu 
konulacak. Güreþ Parký alanýna bir takým açýk alan fitness serisi 
konuldu. Stadyumdaki fitness aletlerinden bozuk olanlarý yenilendi.
- Prestij yol çalýþmasý kapsamýnda Süleyman Demirel Bulvarý ve 
Süleyman Demirel Caddesi'ndeki yaya sirkülasyonunu engelleyen 
geniþ gövdeli chamarops türü palmiyeler sökülerek Kenan Evren 
Parký geniþleme sahasýnda ve Þelale Parký'nda kullanýlmak üzere 
saksýya alýndý.

13 PARKTA UYGULAMA YAPILDI

Kadriye Özdoðan

Dr. Gökhan Karaçoban

Halil Koç

Çataltepe yolunu
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Deðerli Alaþehirliler;
***

Öncelikle sizleri Allah'ýn selamý ile selamlýyor, 
geçmiþ Ramazan Bayramýnýzý da en kalbi duygularla 
kutluyorum. 

***
Alaþehir belediyesi olarak, biz ilkleri baþarmak ve 

yeni projeleri halkýmýzýn hizmetine sunmak için büyük çaba 
sarf ediyoruz. Ýlçemizi görsel bakýmdan olabildiðine 
güzelleþtirmek ekonomik ve yapýsal olarak büyük ivme 
kazandýrmak için de gece-gündüz ekibimizle birlikte 
çalýþýyoruz. 

***
Ekonomik ve kültürel geliþimini tamamlamýþ, 

altyapý sorunu olmayan ve her metrekaresi görsel 
güzelliklerle donanmýþ, “BÖLGENÝN ÝHRACAT MERKEZÝ” ve 
dahi “FESTÝVALLER KENTÝ” olmuþ insanlarý mutlu ve 
yarýnlarýndan da umutlu bir Alaþehir'e kavuþturmak için 
baþlatmýþ olduðumuz çalýþmalara aralýksýz devam ediyoruz. 
Hizmet kervanýmýz hýzla ilerliyor, ALAÞEHÝR DEÐÝÞÝYOR VE 
GELÝÞÝYOR.

***
TEDAÞ'ýn 7 mahallede, elektrik kablolarýný yeraltýna 

alma çalýþmalarýyla birlikte köstebek yuvasýna dönen 
Alaþehir'in yol aðlarýný yeniden imar çalýþmalarýna hýz 
verdik. En az 30 yýllýk asbestli içme suyu þebekesini, 
kanalizasyonu ve yaðmur suyu drenaj hatlarýný da bu 
çalýþmalarla birlikte yenileme ve güçlendirme yaparak 
yürütüyoruz. Yani ilçenin altyapýsýný yeniden dizayn 
ediyoruz. Söz konusu çalýþmalar sonlandýrýldýðýnda 
Alaþehir'in asgari 50 yýllýk altyapý problemi çözülmüþ olacak 
ve gelecek 100 yýlý da garanti altýna alýnmýþ olacaktýr.

***
Yine bu çalýþmalarý yaparken, sosyal ve kültürel 

sorumluluklarýmýzý unutmadýk. Bu yýl altýncýsýný 
gerçekleþtirdiðimiz “Ramazan Þenlikleri, Uluslararasý Kültür 
ve Sanat Festivali” kapsamýnda, vatandaþlarýmýzla 'Sokak 
Ýftarlarý'nda bir araya geldik. 7 mahallemizde iftar sofralarý 
kurduk. Þehir stadyumu yanýnda Ramazan etkinlikleri 
çerçevesinde lunaparký kurduk. Örf ve ananelerimizi 
yaþatmak için dolu dolu programlar yaptýk. Düzenlemiþ 
olduðumuz etkinliklerde Alaþehirliler bizi mahcup etmedi. 
Ýlçe halkýna bu organizasyona ilgi ve alakalarýndan dolayý da 
ayrýca teþekkür ediyorum.

***
Ýlçemizin daha yaþanýlýr bir yer olabilmesi için 

Alaþehir'i bir baþtan bir baþa ele alarak yollarýndan, 
kaldýrýmlarýna, parklarýndan, bahçelerine, sosyal 
faaliyetlerinden muhtaç vatandaþlarýmýzýn ihtiyaçlarýný 
karþýlamaya kadar her alanda ilçemize ve halkýmýza yakýþaný 
gerçekleþtirmeye özen gösteriyoruz. 

***
Kentimizin altyapý, asfalt, parke ve çevre 

düzenlemeleri gibi fiziki yapýsýyla ilgili çalýþmalarý yaparken 
çocuklarýmýzý ve gençlerimizi de unutmayýp onlarýn sosyal, 
kültürel ve sportif açýdan geliþmesini saðlayacak mekan ve 
aktiviteleri gerçekleþtirmeye de önem veriyoruz. Bu yönde 
önümüzdeki günlerde yeni projeleri hayata geçireceðiz. 

***
Bir yandan günlük hizmetleri aksatmadan ve 

kalitesini artýrarak sürdürürken bir yandan da yeni projeleri 
yaþama geçirerek ilçe halkýna yeni hizmetler sunmak 
konusunda çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Bu arada hizmet 
akýþýný hýzlandýrmak ve daha kaliteli hizmet sunmak için 
belediyemizin araç filosuna 10 yeni aracý dahil ettik. 

***
Þunun da bilinmesini bilhassa istiyorum. Güzide 

ilçemiz Alaþehir'in eðitimde, kültürde, sanatta, sanayide, 
istihdamda, tarým ve tarýmsal sanayileþmede çaðdaþ bir 
kent olmasý için çalýþmaya, rehber olmaya, proje üretmeye, 
yardýmlaþmaya ve halkýmýzýn hizmetinde olmaya ekibimizle 
birlikte ant içtik. Alaþehirliler rahat olsun. Emanetleri emin 
ellerde.

***
Bu duygu ve düþüncelerle hizmetlerinde olmaktan 

onur duyduðumuz ve kendilerine hizmet etmekten büyük 
mutluluk hissettiðimiz deðerli Alaþehirlilere sevgi ve saygýlar 
sunuyor, sizleri Rabbime emanet ediyorum.

Emanetiniz 
emin ellerde

Dr. Gökhan KARAÇOBAN
Alaþehir Belediye Baþkaný
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sfaltlama çalýþmalarýna tuvar çalýþmalarý ise halen devam daha önce tamamlanmýþtý.
“2012 yýlýnda bitirme” ediyor.  Ýstasyon Mahallesi Gü-Ahedefiyle baþlayan Ala- müþpala caddesinin 420 metrelik 

þehir Belediyesi, çalýþmalarý BELEDÝYE bölümünde asfatlma ve bordür 
büyük bir hýzla yürütüyor. Ýhale ÝMKANLARIYLA YAPILAN taþý döþeme çalýþmalarý tamam-
kapsamýnda özel þirket ve beledi- ÇALIÞMALAR landý. Kaldýrým çalýþmalarý ise 
yenin kendi imkanlarý ve ekiple- halen devam ediyor. 
riyle olmak üzere iki koldan yü- Alaþehir Belediyesi' nin 5 Eylül Mahallesi Cum-
rütülen çalýþmalarda hedefe ulaþ- kendi asfalt þantiyesinin imalatý huriyet caddesinin Milli Ege-
maya az kaldý. Ýhale kapsamýnda olan asfaltý kullanarak kendi eki- menlik caddesi ile Mektep cadde-
özel þirket tarafýndan asfaltlanan biyle yaptýðý asfaltlama çalýþma- leri arasýndaki 360 metrelik kýsmý 
yollar ve mevkiler þunlar; larýnýn da tamamýna yakýn bölü- ile Çýkmaz sokaktaki 45 metrelik 

mü sona erdi. Belediye tarafýn- bölümünün asfaltlanmasý ile bor-
ÝHALE KAPSAMINDA dan asfalt ve kaldýrým çalýþmasý dür ve kaldýrým döþeme çalýþma-
BÝTÝRÝLEN ÇALIÞMALAR yapýlan yol ve güzergahlar ise larý bitirildi.

þöyle; Ilýca Mahallesi'nde Pia 
Ilgýn Caddesi: Akarca mahallesi Milli Egemenlik cadde- Üzüm Ýþletmesi ile Yeni Devlet 
hemzemin geçitten baþlayýp Ye- sinin Kenan Evren Meydaný ile Hastanesi önündeki (Çataltepe 
nimahalle kavþaðýna kadar olan Bülent Ecevit Meydaný arasýnda- yoluyla birleþen noktaya kadar) 
kýsým, Fýrat cadde-sinin Yenima- ki 400 metre uzunluðundaki yola ihale kapsamý dýþýnda kalan 285 
halle kavþaðýyla Dr. Sadýk Ahmet asfalt atýlýrken bin 600 metre de metrelik yol asfaltlanarak bordür 
meydaný arasýndaki bölümü bü- bordür taþý döþendi. taþý döþendi.
tünlü temel asfalt malzemesi ile Cumhuriyet caddesinin Ýstasyon Mahallesi Eski 
kaplandý. Ayný güzergahta bordür Kuvayi Milliye caddesi ile birle- Akkeçili yolu Uzunoðlu Üzüm 
taþlarý döþendi ve kaldýrým beton- þen 130 metrelik bölümünde as- Ýþletmesi'nden yayla sokak giriþi-
lamasý yapýldý. Yolun tamamý (bin falt ve bordür taþý döþeme çalýþ- ne kadarki yolun (bin 300 metre) 
515 metre) asfaltlanýrken 3 bin malarý tamamlandý. asfaltlanmasý tamamlandý. Ayný 
metre de bordür taþý döþendi. Þehit Nuri caddesinin mahalledeki Osmanlýlar caddesi-
Süleyman Demirel Caddesi: Mektep caddesi ile Kuvayi Milli- nin paralelindeki DSÝ kanalý tek-
Sarýkýz deresinden Bülent Ecevit ye caddeleri arasýndaki 365 met- rar düzenlenerek kanala istinat 
Meydaný'na kadar olan bin 600 relik kýsmýnda asfalt, bordür ve duvarý yapýldý ve tel örgü ile çev-
metrelik çift yönlü yolun tamamý kaldýrým çalýþmasý yapýldý. relendi. 360 metrelik yola asfalt 
bütünlü temel asfalt malzemesi Þehit Mustafa Caddesi' atýldý.
ile kaplandý. 6 bin metrelik bor- nin Mektep caddesi ile Kuvayi Kurtuluþ caddesinin 
dür taþý döþenen yol trafiðe açýl- Milliye caddeleri arasýndaki 365 Kuvayi Milliye ile Sevgi Yolu 
dý. Kaldýrým betonlama çalýþma- metrelik kýsmýndaki bölümü as- arasýndaki 130 metrelik bölümü 
larý halen devam ediyor. faltlandý. asfaltlandý ve kaldýrým betonu 

Süleyman Demirel cad- Ilgýnköy yolunun Akar- atýldý. Ayrýca Osman Akça, Ýsmet 
desinin Ýzmir-Denizli anayol ca hemzemin geçitten Belediye Paþa, Kenan Evren ve Ahmet Iþýk 
kavþaðýndan Alparslan Türkeþ Mezbahasýna kadarki 920 metre- caddelerinde ayný uzunluktaki 
Meydaný'na kadarki bölümü çift lik yolun tamamý asfaltla kaplan- bölümler asfaltlanarak, yol ke-
yönlü olarak ve ayný yolun batý- dý. Bu mesafede diðer iþlemler narlarýna kaldýrým betonu atýldý. 
sýnda bulunan toplayýcý yol bü-
tünlü temel asfalt malzemesi ile 
kaplandý. 450 metre uzunluðun-
daki yolun her iki kenarýnda bor-
dür taþý döþeme çalýþmalarý halen 
devam ediyor. 

Turhan Alakent cadde-
sinin Alparslan Türkeþ Meydaný 
ile hemzemin geçit arasýndaki 
300 metrelik kýsmý çift yönlü ola-
rak bütünlü temel asfalt malze-
mesi ile kaplandý. Bordür ve tre-

ALAÞEHÝR BELEDÝYESÝ'NÝN ÝHALEYLE VERDÝÐÝ VE 10 AYRI BÖLGEYÝ KAPSAYAN; TOPLAMDA 8 BÝN 50 METRE ASFALT YOL, 21 BÝN 655 METRE 
KARE BETON KALDIRIM, 13 BÝN 280 METRE KARE PRESTÝJ KALDIRIM VE 22 BÝN 760 METRE DE BORDÜR TAÞI DÖÞEME ÝÞÝNDE 4 AYRI NOKTADA 

ÇALIÞMALAR TAMAMLANDI. BELEDÝYE KENDÝ ÝMKANLARIYLA DA 30 ARA SOKAK VE CADDE DE ASFALTLAMA ÇALIÞMASINI TAMAMLADI.

Belediye asfalt çalýþmasýnda 
belirlediði hedefe çok yakýn
Alaþehir Belediyesi, asfalt çalýþmalarýna son sürat devam ediyor. Ýhale kapsamýndaki Ilgýn caddesi, Fýrat caddesi, Süleyman 
Demirel caddesi ve Turhan Alakent caddesinin bir bölümünde çalýþmalar tamamlandý. Atatürk Bulvarý'nda da kazý-hafriyat 
çalýþmalarý baþladý. Belediyenin kendi imkanlarýyla asfaltlama yaptýðý 14 farklý noktada da asfaltlama çalýþmalarý bitirildi.

laþehir Belediyesi, Kaymakam- kamlýk konutunun dubleks mesken olup, b i r  protokol  imzalayamýþlardý .  
lýk ile yapýlan protokol gereði 1 adet 42,5m2'lik Bodrum Kat, 120 Protokole göre Kaymakamlýk, mevcut Ainþa edeceði yeni Kaymakamlýk m2'lik Zemin Kat (Dubleks Alt Katý), konut alanýný belediyeye devredecek. 

Konutu'nun ihalesine ait özel idari ve 145m2'lik 1.Kat (Dubleks Üst Katý), Buna karþýn Alaþehir Belediyesi de 
teknik þartnameyi hazýrladý. Manisa Bahçe, Ýate Duvarý ve giriþ kontrol ünite- Kaymakamlýða yeni bir konut yapacak. 
Valiliði tarafýndan da onaylanan Kayma- sinden oluþacak. Çamlýk Parký'nýn alt kýsmýna yapýlacak 
kamlýk Konutu projesi için ihale süreci Alaþehir Belediyesi ve Kayma- olan inþaatýn ihalesine bu ayýn sonuna 
iþliyor. Yenice Mahallesi Ýlçe Tarým Gý- kamlýk, mevcut kaymakamlýk konutu- doðru çýkýlacaðý ve 6 ay içinde tamam-
da ve Hayvancýlýk Müdürlüðü hizmet bi- nun belediyenin Cumhuriyet Meydaný lanacaðý açýklandý.
nasý yanýna yapýlacak olan Kayma- projesi alanýnda bulunmasý dolayýsýyla 

Alaþehir Belediyesi'nin 'Kent Meydaný Projesi' içerisinde yer alan Kaymakamlýk Konutu’nun 
yýkýlacak olmasýndan dolayý Kaymakamlýk ile yapýlan protokol gereði yeni Kaymakamlýk 

Konutu yapýmý hazýrlýklarý sürüyor. Çamlýk Parký'nýn alt kýsmýna inþa edilecek olan konutun; 
1 adet 42,5m2'lik Bodrum Kat, 120m2'lik Zemin Kat (Dubleks Alt Katý), 145m2'lik 1.Kat 
(Dubleks Üst Katý), Bahçe, Ýate Duvarý ve giriþ kontrol ünitesinden oluþacaðý belirtildi.

Belediye, Kaymakamlýk Konutu için ihale sürecini baþlattý

alýþmalar hakkýnda bilgi ise çalýþmalar halen devam edi-
veren Alaþehir Belediye yor. Belediyemizin kendi Ç
Baþkaný Dr. Gökhan Kara- ekipleriyle ve imkanlarý ile 
çoban, 2012 yýlý sonunda asfalt, bordür ve kaldýrým 

tamamlama hedefiyle baþlattýk- betonlamasý yapacaðý 14 
larý asfaltlama, bordür ve kaldý- kilometrenin 10 kilometresini 
rým döþeme çalýþmalarýnda he- bitirdik. Kalan 4 kilometrenin 
def doðrultusunda süratle yol tamamlanmasý için ekiplerimiz 
aldýklarýný söyledi. Çalýþmalarýn durmaksýzýn çalýþmalarýný 
özel firma ve belediyenin kendi sürdürüyor. 2012 yýlý sonuna 
ekipleri olmak üzere iki koldan kadar bitirme hedefiyle 
ve zaman mefhumu gözetil- baþlattýðýmýz çalýþmalarýn plan-
meksizin süratle devam ettiði- larýmýz doðrultusunda 
ne dikkat çeken Karaçoban, ilerlemesinden dolayý çok 
“2012 yýlýnda bitirme hedefimi- memnunuz. Ýnþallah 

8 kilometrelik yolun 5 kilomet-ze ulaþacaðýz” dedi. çalýþmalarýmýz hedeflediðimiz 
resinde çalýþmalar tamamlandý. Karaçoban, “Ýhale ile tarihte bitmiþ olacak” þeklinde 
Kalan 3 kilometrelik mesafede özel firmaya verdiðimiz toplam konuþtu.

elediye Fen 
iþleri Müdürü BMuammer 

Ýbiþoðlu, sezon bitim 
tarihi olan Kasým ayý 
sonun kadar 
belediyenin yapacaðý 
14 kilometrelik 
bölümün biteceðini 
söyledi. Belediye asfalt 
ekibinin çalýþmalarýný 
deðerlendiren Ýbiþoðlu, 
“ 15 kiþiden oluþan 
belediye asfalt 
ekibimiz 14 kilometrelik yolun, 10 
kilometresinde asfalt atma çalýþmasýný 
tamamladý. Kalan 4 kilometrelik mesafedeki 
çalýþmalarýmýzý da sezon bitim tarihi olan 
Kasým ayý sonuna kadar bitireceðiz. Asfaltlama 
yaptýðýmýz güzergahlarýn altyapý çalýþmalarýný 
da yapýyoruz. Ekibimiz yoðun bir þekilde 
çalýþýyor” dedi. 

KARAÇOBAN; HEDEFÝMÝZ DOÐRULTUSUNDA ÝLERLÝYORUZ

Çataltepe Yolu

Cumhuriyet Caddesi

Milli Egemenlik Caddesi

Ilgýn Caddesi

Muammer Ýbiþoðlu

ÝBÝÞOÐLU; KASIM AYI SONUNA 
KADAR BÝTÝRECEÐÝZ

Ahmet Iþýk Caddesi

Dr. Gökhan Karaçoban
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DOLU DOLU Ramazan
ALAÞEHÝR BELEDÝYESÝ’NDEN

u yýl 6.'sý düzenlenen Ramazan þenlikleri, Kültür 
ve Sanat Festivali'nin açýlýþý sevilen ses sanatçýsý BDoðuþ konseri ile yapýldý. Konseri; Alaþehir 

Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, Piyadeler 
beldesi Belediye Baþkaný Ali Demir ve yaklaþýk 10 bin kiþi 
dinledi. Doðuþ, seslendirdiði þarkýlarla yaklaþýk 3,5 saat 

sahnede kaldý. Sevenlerinin sürekli eþlik ettiði sanatçý, 
zaman zaman anýlarýný paylaþarak hem güldürdü, hem 
duygulandýrdý. Konser sonrasý Alaþehir Belediye 
Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, Doðuþ'a çiçek ve 
plaket takdim etti. Karaçoban," Belediyemizin kültür 
etkinlikleri kapsamýnda düzenlediðimiz etkinlikler 
15 gün sürecek. Bu sürede konserler, tiyatro gösteri-
leri gibi etkinlikler yapýlacaktýr. Amacýmýz vatan-
daþlarýmýzý sosyal etkinliklerle kaynaþtýrmak, gü-
nün yorgunluklarýný, streslerini azaltmak. Bu yýl 
ilk kez mahallelerde iftar sofralarý kurduk. Vatan-
daþlarýmýz kendi mahallesinde, kendi çevresinde 
iftarýný açabilecek. 15 beþ gün boyunca gönlünü-
zce eðlenmenizi diliyorum."dedi.

Alaþehir Belediyesi, Ramazan Ayý boyunca mahalle iftarlarý düzenle-
yerek binlerce kiþiyi biraraya getirdi. Þehir Stadyumun’da kurulan festi-
val alanýnda düzenlenen etkinlikler ise halka nostalji havasý yaþattý. 

laþehir Belediyesi 
tarafýndan 'Ramazan AÞenlikleri' kapsamýnda 

organize edilen sokak iftarlarýnýn 
ikincisi 8 Aðustos'ta Þeyh Sinan 
Mahallesi'nde düzenlendi. 500 
mahallelinin katýldýðý iftar 
programýnda, mahalleliyle 
birlikte orucunu açan Belediye 
Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban'a 
mahalle çocuklarý büyük ilgi 
gösterdi. Kendinden imza isteyen çocuklarla yakýndan ilgilenen ve hiç birini geri 
çevirmeyen Karaçoban, çocuklarýn park ve oyun gurubu taleplerine de olumlu cevap 
verdi. Karaçoban ayrýca, mahalleliyle iftarýný yaptýktan sonra yatalak bir hastasý olan 
bir aileye geçmiþ olsun ziyaretinde bulunduktan sonara da mahallenin ileri 
gelenleriyle sohbet toplantýsý da yaptý. Karaçoban, “Hizmetin siyaseti olmaz.”dedi. 

ÞEYH SÝNAN MAHALLESÝ: 

okak iftarlarýnýn 3.'sü Esentepe mahallesinde düzenlendi. 11 Aðustos'ta 
gerçekleþtirilen iftar programýna mahallelinin ilgisi büyük oldu. Yemeðe Syaklaþýk 500 kiþi katýldý. Baþkan Karaçoban, yemeðe iþtirak eden mahalle 

sakinlerine teþekkür etti.

ESENTEPE MAHALLESÝ:
laþehir 
Belediyesi'nin ASokak Ýftarlarý, 

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

FATÝH MAHALLESÝ: 
amazan þenlikleri 
kapsamýnda RAlaþehir Belediyesi, 

12 Aðustos'ta 4. Sokak Ýftar 
sofrasýný Hacýbey 
mahallesinde kurdu. 
Hacýbeyliler, Belediye 
Baþkaný Dr. Gökhan 
Karaçoban ile birlikte iftar 
yaptý. Yemeðe 500 vatandaþ 
katýldý. Belediye meclis 
üyelerinin de iþtirak ettiði 
program 1.5 saat sürdü. 
Mahalleli çocuklar da 
oyuncak daðýtýlarak 
sevindirildi.

oplum hayatýnda huzur, yardýmlaþma ve kaynaþmanýn yoðun 
olarak yaþandýðý af, maðfiret ve bereket ayý olan, 'Evveli rahmet, Tortasý maðfiret ve sonu cehennemden kurtuluþtur' diye müjdelenen 

Ramazan ayýna kavuþmanýn mutluluðu tüm Alaþehirlilerle birlikte 
yaþadýklarýný belirten Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, 

“Ramazan ayý, tutulan orucuyla, akþamlarý iftarýyla, verilen fitre ve 
zekâtýyla ibadetlerle dolu bir aydýr. Bu ibadetler dolayýsýyla Ramazan, 
aylarýn en bereketlisidir. Mübarek Ramazan ayý, Müslümanlar için el ele 

vermek, kaynaþmak ve yekpare olmak için bir vesiledir. Bugüne kadar 
birlik ve beraberlik örneði gösteren deðerli hemþerilerimin, bundan sonra 

da ayný beraberliði göstererek ihtiyaç sahiplerine ellerini uzatarak, bu 
mübarek aydan istifade ettiklerine inanýyorum. Bu duygu ve düþüncelerle 

deðerli hemþehrilerimiz baþta olmak üzere tüm halkýmýzýn Ramazan 
Bayramýný tebrik ediyor, esenlikler diliyor ve bu yýlki etkinliklerimize 
beklenenin üzerinde ilgi gösteren tüm Alaþehirlilere sonsuz teþekkür 
ediyorum.”þeklinde konuþtu.

ÝSTASYON MALLESÝ:

lk defa bu yýlýn 
Ramazan ayýnda Ýuygulamaya konulan 

'Sokak Ýftarlarý'nýn 5.'si 
16 Aðustos Perþembe 
günü Yeni mahallede 
tertip edildi. 750 
mahallelinin katýlýmý ile 
gerçekleþtirilen iftar 
programýna Belediye 
Baþkaný Dr. Gökhan 
Karaçoban ve Belediye 
Meclis Üyeleri de 
katýldý. Vatandaþlar, halka açýk olarak düzenlenen bu yýlki uygulamadan memnun 
kaldýklarýný Baþkan Karaçoban'a ilettiler ve teþekkür ettiler.

okak Ýftarlarý'nýn finali 17 Aðustos Cuma günü 
1000 kiþinin katýlýmýyla Ýstasyon Mahallesi'nde Syapýldý. Belediye Baþkaný Dr. Gökhan 

Karaçoban'ýn eþi Zühal Karaçoban ile katýldýðý iftar 
programýna belediye meclis üyeleri de iþtirak etti. 
oruçlar açýtlýktan sonra mahalleliye teþekkür konuþmasý 
yapan Baþkan Karaçoban, “Bu Ramazan'da 6 
mahallemizde vatandaþlarýmýzla birlikte iftar yaptýk. 
Alaþehirlilerle birlikte olmak bize keyif verdi. Umarým 
bundan mahallelerde ikamet eden vatandaþlarýmýzda 
memnun olmuþtur. Alaþehir ve Alaþehirliler için gece-
gündüz çalýþýyoruz. Asli görevlerimizin yanýnda sosyal 
belediyeciliðin gereklerini de yerine getirmeye 
çalýþýyoruz. Programlarýmýza katýlarak bizleri 
onurlandýran tüm Alaþehirlilere teþekkür ediyor, 
Ramazan Bayramlarýný kutluyorum.”þeklinde konuþtu.

Ramazan'da Alaþehir Belediyesi'nden bir ilk

laþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal 
Ýþler Müdürlüðü tarafýndan organize Aedilen ve bu yýlýn Ramazan ayýnda 6 

mahallede kurulan 'Sokak Ýftarlarý'na Alaþe-
hirlilerin ilgisi büyük oldu. 3 Aðustos Cuma 
günü Fatih Mahallesi'ndeki Selim Gürcan 
Parký'nda ilki verilen iftar yemekleri sýrasýy-
la, 8 Aðustos'ta Þeyh Sinan Mahallesi'nde, 11 
Aðustos'ta Esntepe Mahallesi'nde, 12 Aðus-
tos'ta Hacýbey Mahallesi'nde ve 16 Aðustos 
Perþembe günü Yeni Mahalle'de tertip edildi. 
Sokak iftar sofralarýnýn finali ise Ýstasyon 
Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Bulvarý'n 
da 17 Aðustos Cuma günü verilerek yapýldý.

HACIBEY MAHALLESÝ: YENÝ MAHALLE:

KARAÇOBAN: TÜM ALAÞEHÝRLÝLERE TEÞEKKÜR EDÝYORUZ
Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, 11 ayýn Sultaný Ramazan ayýnýn Yüce Kitabýmýz Kur’an-ý 

Kerim'in indirildiði, 1000 aydan daha hayýrlý olduðu bildirilen Kadir Gecesi'nin de içinde olduðu bu aya kavuþ-

manýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirterek, bu ayýn sonuna geldikleri için ise hüzünlü olduklarýný söyledi.

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

Alaþehir Belediyesi, bu Ramazan ayýnda bir ilke imza atarak mahallelerde 'Sokak Ýftarlarý' kurdu. 6 mahallede kurulan iftar 

sofralarýna mahalle sakinlerinin ilgisi büyük oldu. 3 Aðustos Cuma günü Fatih Mahallesi'ndeki Selim Gürcan Parký'nda ilki 

kurulan sokak iftarlarýnýn finali ise 17 Aðustos Cuma günü Ýstasyon Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Bulvarý'nda yapýldý. 

ALAÞEHÝR RAMAZAN’I DOLU DOLU YAÞADI

DOÐUÞ, Alaþehir'de
hayranlarýyla buluþtu
Alaþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan 
organize edilen Ramazan Þenlikleri, 6. Kültür ve Sanat Festivali 

kapsamýnda sahne alan ünlü þarkýcý Doðuþ, hayranlarýna 
unutulmaz bir gece yaþattý.

laþehir'den KOLPA rüzgarý geçti. Karaçoban, “Yoðun iþ tempomuza raðmen Belediye'nin Kültür ve Sosyal Ýþler sosyal belediyeciliðimizi de ön plana çýkarmaya AMüdürlüðü tarafýndan bu yýl 6.'sý çalýþýyor, deðiþik etkinlikler tertip etmeye organize edilen Ramazan Þenlikleri, Kültür ve çalýþýyoruz. Genç bir nüfusa sahibiz. Sanat Etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Gençlerimize yönelik organizasyonlarýmýzýn KOLPA'yý 10 bin civarýnda müzik sever süreceðini buradan müjdelemek istiyorum. dinlerken, 2 saat boyunca Alaþehirlileri coþturdu. Sizleri hiçbir zaman ihmal etmedik, Grup, birkaç eser seslendirdikten sonra Belediye etmeyeceðiz. Alaþehir, deðiþiyor, geliyor. Sizlere Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, sahneye davet iyi eðlenceler diliyor, davetimize icabet ederek edildi. Karaçoban, KOLPA'ya þenliklere bizleri kýrmayan KOLPA Müzik Grubumuza da katýlýmlarýndan dolayý teþekkür ederek, çiçek ve tekrar teþekkür ediyoruz.”þeklinde konuþtu.  plaket takdiminde bulundu. Konser alanýný KOLPA, müzik ziyafetine kaldýðý yerden devam dolduran Alaþehirlilere de seslenen Baþkan etti ve gece yarýsýna kadar sahnede kaldý. 

Alaþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan bu yýl 6.'sý organize edilen Ramazan Þenlikleri, Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde hayranlarýyla buluþan KOLPA Müzik Grubu, Alaþehirlilere müzik ziyafeti verdi. 10 bin civarýnda müzik severin katýldýðý konser iki saat sürdü. Bir birinden güzel ve dillerden düþmeyen eserlerini seslendiren Gruba, Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, plaket takdim etti.

Alaþehir'de  RüzgarýKOLPA

Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban'a Þeyh 
Sinan Mahallesi çocuklarý büyük ilgi gösterdi. Kendinden 
imza isteyen çocuklarla yakýndan ilgilenen ve hiç birini geri 
çevirmeyen Karaçoban, çocuklarýn park ve oyun gurubu 
taleplerine de olumlu cevap verdi.

Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, Þeyh 
Sinan Mahallesi'nde ki iftar yemeðinden sonra yatalak hasta 
olan bir aileye geçmiþ olsun ziyaretinde bulunundu. Buradan 
mahallenin ileri gelenleriyle bir araya gelen baþkan 
Karaçoban, mahallenin sýkýntýlarýný dinledikten sonra 
vedalaþarak ayrýldý.

ÇOCUKLARA ÝMZA DAÐITTIÖZÜRLÜ YATALAK VATANDAÞA ZÝYARET

u yýl 6.'sý düzenlenen Alaþehir luþ tarihi olan 5 Eylül Çarþamba akþa- Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. 
Belediyesi Geleneksel Rama- mý (yarýn) da sevilen ses sanatçýsý Gökhan Karaçoban, sosyal belediye-Bzan Þenlikleri ve Kültür – Sa- Emre Aydýn'ýn katýlacaðý bir müzik ciliðe büyük önem verdiklerinin altýný 

nat Festivali, 4 Aðustos akþamý Doðuþ konseri daha düzenleyecek. çizerek, bu çerçevede yardýmlaþma-
konseri ve Mehteran gösterisi ile baþ- nýn ve dayanýþmanýn yanýnda, anane-
ladý. Alaþehirliler, Doðuþ konseri ve 6 MAHALLEDE ÝFTAR lerin de yaþatýlmasý için, her yýl deði-
mehteran gösterisine yoðun ilgi gös- SOFRALARI KURULDU þik etkinliklerin tertip edileceðini 
terdi. 17 Aðustos akþamý Volkan Erel söyledi. Sosyal yardýmlara önem ver-
þiir dinletisi ile sona eren programda; Alaþehir Belediyesi, bu yýlki diklerin hatýrlatan Karaçoban, kýsa 
3. Dileyiþ Amatör Ses Yarýþmasý, Mu- Ramazan ayýnda farklý bir uygula- süre içinde muhtarlarla görüþülece-
rat Kar Fasýl Gecesi, Grup Demirtan maya da ilk kez imzasýný attý. Ýlçenin 6 ðini belirterek; “Alaþehirliler, beledi-
Pop-Rock Konseri, Barýþ Acar THM mahallesinde büyük iftar sofralarý yecilikteki farkýmýzý bizzat yaþayarak 
Konseri, Hacivat Karagöz, Aþuk-Ma- kuran belediye, hem mahalle sakin- fark edecekler. Planlý ve programlý bir 
þuk ve Orta Oyunu, Shirbaz ve Palyaço lerini ayný sofrada buluþturdu hem de þekilde þehir merkezindeki çalýþma-
oyunu, Nafi konseri ve keþkek ikramý, belediye baþkaný ve meclis üyelerini larýmýz devam ediyor. Ýlçemizin sýkýn-
Ozan Nihat Konseri, Rafmi Olcay Ta- vatandaþlarla iftar yapma fýrsatýný ya- týlarýný gece-gündüz demeden çalýþa-
savvuf Konseri ve Sema Gösterisi, Ka- kaladý. Ýftar sofralarýnýn ilki 3 Aðustos rak bir bir çözüyoruz. Önümüzdeki 
dir Gecesi'nde lokma ikramý, Grup Cuma akþamý Fatih mahallesi Selim yýllarda, sosyal belediyeciliði biraz 
Zen ve Kolpa Halk Konseri, Barýþ Acar Gürcan Parký'nda düzenlendi. Ýftar- daha ön plana çýkaracaðýz. Tüm Ala-
TSM Konseri gibi etkinlikler yer aldý. lara katýlým çok yoðun oldu. þehirlilerin geçmiþ Ramazan Bayra-
Festival, Alaþehir Belediyesi Kültür ve mýný tekrar en kalbi duygularla kutlu-
Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan or- KARAÇOBAN: SOSYAL yor, ilgi ve alakalarýndan dolayý da 
ganize edildi. BELEDÝYECÝLÝÐE ÖNEM tüm Alaþehirlilere teþekkür ediyo-

Alaþehir Belediyesi ayrýca VERÝYORUZ rum. ”þeklinde konuþtu.
Alaþehir'in düþman iþgalinden kurtu-

Alaþehir Belediyesi tarafýndan her yýl gerçekleþtirilen Geleneksel Ramazan Þenlikleri ve 6. Kültür ve Sanat 
Etkinlikleri, Doðuþ konseri ve Mehteran gösterisi ile baþladý. 17 Aðustos 2012 tarihinde yapýlan Volkan Erel 
þiir konseri ile son bulan program boyunca toplam 14 ayrý etkinlik gerçekleþtirildi. Belediye bu yýl bir ilke 
imza attý ve 6 mahallede iftar sofralarý kurarak Alaþehirlileri iftar sofralarýnda bir araya getirdi. Ýftar 
sofralarýnýn ilki Fatih Mahallesi Selim Gürcan Parký'nda 3 Aðustos 2012 tarihinde düzenlendi.
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SAYFA 06 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

laþehir Üzüm Sulama Birliði, seçimlere 
hazýrlanýyor. Önceki gün Sulama Birliði AHizmet Binasý'nda Birlik Baþkaný Dr. Gökhan 

Karaçoban baþkanlýðýnda bir araya gelen birlik 
yönetimi, seçim kararý aldý. Karara göre 4 Eylül 2012 
Salý günü birliðin yeni yönetim kurulunun 
belirlenmesi için seçim yapýlacak. Seçimlerin Ziraat 
Odasý'nýn Toplantý Salonu'nda yapýlacaðý açýklandý.

Alaþehir Üzüm Sulama Birliði'nin önceki gün 
Baþkan Dr. Gökhan Karaçoban baþkanlýðýnda yapýlan 
toplantýsýna yönetim kurulu üyeleri Baklacý köyü 
muhtarý Necdet Türk, Delemenler köyü muhtarý 
Mehmet Aktürk, Üzümlü köyü muhtarý Hayati Þahal 
ve Akkeçili köyü muhtarý Osman Erkol katýldý.

Geçen Pazar günü yapýlan seçimlerle birliði 
yeni baþkan yönetim ve denetim kurulu seçiminde oy 
kullanacak 47 meclis üyesinin belirlendiðini dile 
getiren Alaþehir Üzüm Sulama  Birliði Baþkaný 
Baþkan Dr. Gökhan Karaçoban, “ Pazar günü yapýlan 
seçimlerle belirlenen yeni meclis, Ýlçe Seçim Kurulu 
tarafýndan onaylandý. Bunun üzerine yönetim 
kurulumuz toplanarak 4 Eylül 2012 Salý günü yeni 
baþkan, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 
belirlenmesi için seçim yapýlmasý kararý aldý. Oy 
kullanma hakkýna sahip 616 üyemiz tarafýndan 
seçilen 47 meclis üyemize 3 gün içersinde mektup 
gönderilerek seçimlere davet edilecek. Ben bu 
seçimlerde aday olmayacaðým. Þimdiden yapýlacak 
olan seçimlerin bölgemize ve üreticilerimize hayýrlar 
getirmesini temenni ediyor, seçilecek olan yeni 
yönetime de baþarýlar diliyorum. ” dedi.

Üzüm Sulama Birliði'nin 
baþkanlýk seçimi 4 Eylül'de

ALAÞEHÝR ZÝRAAT ODASI BAÞKANI NECDET TÜRK, ÜRETÝCÝYÝ ÜZÜMÜNÜ AÇIÐA DÖKMEMESÝ 
KONUSUNDA UYARDI. TÜRK, TARÝÞ'Ý DE BÝR AN ÖNCE AVANS FÝYATLARINI AÇIKLAMAYA DAVET ETTÝ.

Türk, “Üreticilerimiz sahipsiz deðildir”
eçmiþ yýllarda da “Üzümü þunlarý söyledi:
açýða dökme” eylemini “2012 yýlýnda üreticiyi dolu afatý Gönlemek için “ÜZÜMÜ vurdu. Yaþ üzüm ihracatýnda 

AÇIÐA DÖKME, ÝHTÝYACIN fiyatlar bir türlü oturmadý. Geçen 
KADARINI SAT” kampanyayý yýlki fiyatlarýn yarýsýna üretici yaþa 
düzenlediklerini, bu çerçevede üzüm vermek zorunda kaldý. Yani 
çeþitli el ilanlarý ve pankartlar sezon kýsýr geçti. Üretici sýkýntýlý. 
hazýrlayýp vatandaþlara Konunun muhataplarýný insafa 
daðýttýklarýný ifade eden Alaþehir davet ediyorum. TARÝÞ, avans 
Ziraat Odasý Baþkaný Necdet Türk, fiyatlarýný açýklayarak üreticinin 
"Biz görevimizi yaptýk. Anlayana önünü açmalý, fiyatlarýn 
sivrisinek saz, anlamayana davul þekillenmesi konusunda öncü 
zurna az. Üreticinin üzümünü olmalýdýr. Üretici adýna bunu haksýz para alýyor. Bu durum, 
emanete dökmesi pazarlýk þansýný bekliyor ve talep ediyoruz.” Manisa genelini düþündüðümüzde 
ortadan kaldýrýyor, ayrýca fiyatýn her yýl üreticilerin cebinden 
düþmesinde etkili oluyor. Yani TÜRK: BU UYGULAMA ortalama 1 milyon TL vurgundan 
açýkçasý bütün koz tüccarýn eline MUTLAKA SON BULMALI baþka bir þey deðil” dedi.
geçiyor. Ancak üretici üzümünü En fazla daranýn Alaþehir 
açýða dökmezse bunun faydasýný Alaþehirli Alaþehir Ziraat Odasý bölgesinde kesildiðini belirten 
görür." dedi. Baþkaný Necdet Türk, konuyla Türk, açýklamasýnýn devamýnda da 

ilgili olarak yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: “Üzüm üreticisi 
TÜRK: TARÝÞ, AVANS 60gr aðýrlýðýndaki bir çuval için     için bu yýl sýkýntýlý geçti. Bilindiði 
FÝYATLARINI AÇIKLAMALI 1 kg dara düþülmesinin insafsýzlýk gibi bölgemizde dolu afatý yaþandý. 

olduðunu belirterek “60 kiloluk Yaþ üzümde ihracat sýkýntýsýyla 
Bu yýlýn üretici açýsýndan çok naylon kuru üzüm çuvalýný hassas birlikte fiyatlar bir türlü oturmadý. 
sýkýntýlý geçtiðini anýmsatan Türk, bir terzide tarttýk. Çuval boþ olarak Yaþanan bunca sýkýntýnýn yanýnda 
bazý çevrelerin üzümde rekolteyi 62 gr geldi. Alaþehir'de normal bir üreticiden bir de ton baþýna 1 kilo 
bile bile yüksek açýkladýðýný, bunun üretici 10 ton civarýnda kuru üzüm dara düþülmesinin mantýðý yok. 
maksatlý olarak yapýldýðýný söyledi. üretiyor. Yani Tüccarlar her Ýlgili kurum ve þahýslarý insafa 
Türk, açýklamasýnýn devamýnda da üreticiden ortalama bin 700 TL davet ediyorum.”

Alaþehir Ziraat Odasý Baþkaný Necdet Türk yaptýðý açýklamada, üreticinin peþinat 
almadan, ileriki günlerde oluþacak fiyata göre hesap kesmek üzere üzüm satmasý 

anlamýna gelen "açýða dökme" eylemini önlemek için "Üzümünü açýða dökme, ihtiyacýn 
kadar sat" adý altýnda bir kampanya baþlattýklarýný söyledi. Türk, “TARÝÞ de bir an önce 

avans fiyatlarýný açýklamalý. Üzüm üreticisi tüccarýn insafýna býrakýlmamalýdýr.”dedi.

Geçen Pazar günü yapýlan seçimlerle belirlenen 
Alaþehir Üzüm Sulama Birliði'nin 47 meclis 
üyesi, 4 Eylül 2012 tarihinde yapýlacak 
seçimlerle birliðin yeni baþkaný yönetim ve 
denetim kurulu üyelerini seçecek. Birlik Baþkaný 
Dr. Gökhan Karaçoban, seçimde oy kullanacak 
47 üyeye 3 gün içersinde mektup göndererek 
seçime davet edeceklerini söyledi.

YENÝ ÜYELERE SEÇÝM DAVETÝ

belde belediyelere yardým eli
Alaþehir Belediyesi'nden

Alaþehir Belediyesi, Piyadeler ve Killik Beldesi'nde toplam 33 bin metrekare 
sýcak asfalt atacak. 5393 Sayýlý Belediyeler Kanunu'nun 75. maddesi 
kapsamýnda her iki belediye ile yapýlacak proje uygulamasý için hazýrlanan 
protokoller belediye baþkanlarý tarafýndan geçtiðimiz Cuma günü imzalandý. 

laþehir Belediyesi, Killik ve Piyadeler yetkili olacaðý protokoller Killik Belediyesi için 
belediyeleri ile yapýlan protokolle her iki beþ, Piyadeler Belediyesi için ise sekiz madde ola-Abeldede bazý güzergâhlarda 33 bin met- rak tanzim edildi. Kararlar Alaþehir Belediyesi'nin 

rekare sýcak asfalt atacak. Protokole göre Killik 10.08.2012 tarihinde yaptýðý 2012 yýlý 2. ola-
belediyesi, beldeye atýlacak 24 bin 500 metrekare ðanüstü meclis toplantýsýnda alýndý. 
sýcak asfalt ve asfalt tamiratlarý için Alaþehir Bele-
diyesi'ne 200 bin TL ödeyecek. Alaþehir Belediye- KARAÇOBAN: PROTOKOL TARAFLARA 
si, Piyadeler beldesinde ise 8 bin 500 metre kare sý- HAYIRLI OLSUN
cak asfalt atacak ve bazý güzergâhlarda asfalt ta-
miri yapacak. Protokole göre Piyadeler Belediyesi Konuyla ilgili olarak bir açýklama yapan 
ise bu hizmetler karþýlýðýnda belediyeye ait 45 KA Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaço-
7965 plakalý traktör kepçe ve JSB marka Beko Lo- ban, imzaladýklarý protokolden hem Alaþehir Be-
der'i 24.08.2012 ile 31.12.2013 tarihine kadar Ala- lediyesi'nin hem de Killik ve Piyadeler belde bele-
þehir Belediyesi'nin hizmetine tahsis edecek. diyelerinin kazançlý çýkacaðýný söyledi. Yasanýn 

belediyelere verdiði yetkiyi kullandýklarýný hatýr-
ASFALTLAMA VE BAKIMLAR latan Karaçoban, “ Bu protokollerle Alaþehir bele-
53 GÜNDE BÝTECEK diyemiz vereceði asfalt hizmetlerinin karþýlýðýný 

hem madden hem de iki iþ makinesinin belediye-
Her iki beldedeki sýcak asfalt atma ve ba- mize tahsisi suretiyle alacaktýr. Belde belediyeleri-

kým tamirat iþleri Alaþehir Belediyesi tarafýndan miz ise daha yaþanabilir bir belde olma þansýný ya-
27 Aðustos - 23 Ekim 2012 tarihleri arasýnda yapý- kalayacaktýr. Belediyeler arasýndaki iþbirliði ve 
lacak. Protokole göre Alaþehir Belediyesi'nce atý- dayanýþmadan kazançlý çýkan halkýmýz olacaktýr. 
lacak sýcak asfaltlarýn kalýnlýðý 5 cm. olacak. An- Protokoller tüm taraflara hayýrlý olsun” dedi. 
laþmazlýk durumunda Alaþehir Mahkemelerinin 

Karaçoban, çocuklarý sevindirdi
Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, 

Ramazan ayý boyunca ve bayramda Alaþehirli çocuklara 
çeþitli oyuncaklar daðýtarak sevindirdi. Baþkanýnýn elinden 

oyuncaklarý alan çocuklarýn mutluluklarý gözlerinden 
okunuyordu. Kýz çocuklarýna bebek, kalemlik, kol saati, 
voleybol ve basketbol toplarý, erkek çocuklara da; çeþitli 
arabalar, kalemlik, kol saati, futbol ve basketbol toplarý 

hediye eden Karaçoban, geleceðin teminatý olan 
çocuklara büyük bir mutluluk yaþattý. Oyuncaklarýný alan 

çocuklar da baþkan Karaçoban'a teþekkür ettiler.

amazan ayý boyunca teravih namazý çýkýþý ve Cuma 
günleri camiye gelen ile bayramda belediye Rçalýþmalarýnýn olduðu mahalleleri ziyareti esnasýnda 

rast geldiði çocuklara çeþitli oyuncaklar hediye eden Alaþehir 
Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, Alaþehirli çocuklarý 
sevindirdi. Karaçoban'ýn elinden oyuncaklarýný alan çocuklar, 
büyük mutluluk yaþadýlar ve baþkanlarýna teþekkür ettiler. 
Ayrýca Karaçoban, ziyaretleri esnasýnda denk geldiði 
vatandaþlarla da bayramlaþtý. Özellikle sokak iftarlarýnýn 
kurulduðu mahallerde çocuklarýn Baþkan Karaçoban'a aþýrý 
ilgi göstermesi dikkat çekti.

Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, 
oyuncak daðýtýmý esnasýnda yaptýðý konuþmada, “Bugünün 
çocuklarý, yarýnýn büyükleri olan yavrularýmýzý sevindirmek, 
mutluluklarýna ortak olmak istedik. Onlara imkanlarýmýz 
doðrultusunda oyuncak daðýtmayý düþündük. Bizim 
zamanýmýzda imkanlar kýsýtlýydý. Oyuncaklarýmýz yoktu. Kendi 
imkanlarýmýzda çamurdan ve tahtadan oyuncaklar yapardýk. 
Çocuklarýmýz bizleri görünce seviniyor, mutlu oluyorlar. Hedef 
ve vizyonlarý geniþliyor” dedi.

 KARAÇOBAN: YAVRULARIMIZI SEVÝNDÝRMEK ÝSTEDÝK
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ALAÞEHÝR’ÝN SESÝALAÞEHÝR’ÝN SESÝ

2012 yýlýnýn Aðustos ayýnda 26 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 AÐUSTOS - 31 AÐUSTOS TARÝHLERÝ
ARASINDA KAYBETTÝKLERÝMÝZ

Adý SOYADI Ölüm Tarihi

02.08.2012

03.08.2012

06.08.2012

05.08.2012

08.08.2012

07.08.2012

08.08.2012

09.08.2012

09.08.2012

11.08.2012

11.08.2012

13.08.2012

14.08.2012

14.08.2012

12.08.2012

11.08.2012

15.08.2012

16.08.2012

16.08.2012

18.08.2012

19.08.2012

23.08.2012

24.08.2012

24.08.2012

26.08.2012

24.08.2012

SAYFA 07 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

Nütviye ARIK

Neriman SAÐDIÇ

Mehmet Nuri KURT

Mustafa ÖZYALÇIN

Hasan KÖSEBAÞ

Mehmet ÇALKAN

Halil KESKÝN

Mehmet GÜNDÜZ

A.Ýbrahim ALAKENT

Emine YAKÞÝ

Ýbrahim ÇINAR

Raþit CURA

Hatice ÝGAN

Özkan AYKAN

Sadýk YILMAZ

Ýbrahim ÖZTÜRK

Nazife ERDOÐAN

Ali AKGÖR

Kemal ÜREN

Mehmet KERSÝN

Muhammet VURAL

Serhat KUTLUAY

Abdurrahman ACAR

Yaþar DOÐAÇ

Rahime ÖLMEZ

Feride TANRIKULU

Belediyespor sezona çift idmanla hazýrlanýyor
Oluþturduðu güçlü kadroyla bu sene Bölgesel Lige yükselme mücadelesi 

verecek olan Alaþehir  Belediyespor sezona günde çift idmanla hazýrlanýyor.

onu hakkýnda gazete-
mize açýklamalarda Kbulunan Alaþehir Be-

lediyespor Teknik Direktörü 
Hayrettin Topal, kendilerinden 
ve futbolculardan neler beklen-
diðinin farkýnda olduklarýný 
ifade ederek ”Bu sene hepini-
zin bildiði gibi Alaþehir Beledi-
yespor'da yeni bir yapýlanmaya 
gidilerek güçlü bir yönetim 
oluþturuldu. Bu yönetimden 
teknik direktörlük teklifi aldý-
ðýmda hedeflerinin büyüklüðü 
ve Belediye Baþkaný Sayýn Ka-
raçoban'ýn her türlü desteði ve-
receðini belirtmesi üzerine bu 
teklifi hiç düþünmeden kabul 
ettim. Þimdiye kadar gerek iç 
transferde gerekse dýþ trans-
ferde sözleþme imzaladýðýmýz 
oyuncularla bu sene þampiyon- futbol, iyi oyuncularla oynanýr önce sabah ve akþam üzeri ol- hada 90 dakika mücadele eden 
luða oynayacak bir takým oluþ- sözü ne kadar doðru biz söz ise mak üzere günde çift idmanla bir karakter ortaya koyacak 
turduk. Sezon sonunda takým ne kadar çok iyi oyuncu alýrsa- baþlamýþtýk. Bayram dolayýsýy- gerçek bir takým seyredecek-
olarak bizden beklentilere ce- nýz alýn, gerçek bir takým ola- la futbolcu arkadaþlara 3 gün ler” dedi.
vap vererek mutlaka bölgesel mazsanýz baþarýlý olamazsýnýz” izin vermiþtik. Bayram dönüþü Alaþehir Belediyespor 
lig biletini alacaðýz” dedi. sözü de  o kadar doðrudur  di- çalýþmalarýmýza tekrar baþla- Teknik Direktörü Harettin To-

yen Topal ”Bu gerçekten hare- dýk. Çalýþmalarýmýzý çift id- pal Gazetemize verdiði deme-
TOPAL: BELEDÝYESPOR ketle bundan sonra yapacaðý- manla sürdürüyoruz. Önümüz- cinin son bölümünde yeni se-
HER YÖNÜYLE GERÇEK mýz çalýþmalarla sahada 90 da- deki günlerde takýmýn durumu- zonu Alaþehir'in kurtuluþ tarihi 
BÝR TAKIM OLACAK kika mücadele eden gerçek bir nu görmek için bazý takýmlarla  olan 5 Eylül tarihinde açmayý 

takým oluþturmak için gayret hazýrlýk maçlarý yapacaðýz. Ta- ve üst liglerden bir takýmla bir 
Gazetemize yaptýðý edeceðiz. Yeni sezon çalýþma- raftarlarýmýz hiç merak etme- hazýrlýk maçý yapmayý düþün-

açýklamalarýnýn devamýnda iyi larýna bayramdan birkaç gün sinler  sezon baþladýðýnda sa- düklerini de ayrýca belirtti.

ve yaptýðý transferlerle ilçede 
uzun yýllardýr yaþanmayan bir 
heyecanýn yaþanmasýný saðla-
yan yönetime, mali yönden 
Alaþehirlilerin destek olacaðý 
gözüküyor. Vatandaþlar, bu 
sezon farklý, istekli ve he-
define ulaþan bir takým istiyor.

edefini iki yýl içinde kýnda bilgi  vererek banka ve 
3.lig olarak açýklayan esnaflardan bastýrdýklarý kom- TAÞPINAR: 
Alaþehir belediye- bine biletlerden satýn alarak H TARAFTARIN BÝZE 

spor yönetimi transfer çalýþ- kendilerine maddi destek ol- DESTEK OLACAÐINA 
malarýný büyük oranda ta- malarýný rica ettiler. ÝNANIYORUM
mamlarken, bir yandan da ta-
kýma  kalýcý maddi gelir sað- KOMBÝNE BÝLETLERE Alaþehir Belediye-
lamak için harekete geçti. Bu ÝLGÝ BÜYÜK spor Baþkaný Mehmet Taþpý-
baðlamda bastýrdýðý bin adet nar, Alaþehirlilerin kombine 
kombine kartlarýn  satýþýna Bu arada Belediye- týk. Bu baðlamda gerek iç ðumuz profesyonel lig hede-biletlere ilgisinin beklentile-
baþladý. Bin adet basýlan ve ta- spor tarafýndan 1000 adet ba- transferde, gerekse dýþ trans- fine ulaþmak için Alaþehirli rin üzerinde olduðunu söyle-
nesi 100 lira olan kartlardan sýlan biletlere ilçede faaliyet ferde transfer ettiðimiz oyun- hemþerilerimizden de maddi di. Taþpýnar yaptýðý açýklama-
100 bin liralýk gelir elde etme- gösteren banka ve vatandaþ- cularla süper amatör kümenin ve manevi destek bekliyoruz.  da, ”Yönetim olarak göreve 
yi amaçlayan Belediyespor  larýn ilgisinin iyi olduðu öðre- üzerinde gelecek yýl bizi bal Çýktýðýmýz bu yolda ilçe hal-gelirken hedefimizi Alaþe-
yönetimi üyeleri önceki gün nildi. Ýki yýl içinde Alaþehir'i liginde de taþýyacak bir takým kýnýn bastýrdýðýmýz 1000 adet hir'in 20 yýllýk özlemini çekti-
ilçede faaliyet gösteren banka özlemini duyduðu 3.lige taþý- oluþturduk. Ama sizde takdir kombine biletlerden edinerek ði profesyonel lig özlemine 
ve bazý esnaflarý ziyaret ede- mak için seçildiðinden beri edersiniz ki futbol çok pahalý bize destek olacaklarýna inaný-son vermek olarak açýklamýþ-
rek, hedefleri ve projeleri hak- olaðanüstü bir gayret gösteren bir sektör önümüze koydu- yorum.” dedi.

Alaþehir Belediyespor'da kombine 
kart satýþlarý baþladý

Hedefini iki yýl içinde 3.lig olarak açýklayan Alaþehir Belediyspor 
yönetimi transfer çalýþmalarýný büyük oranda tamamlarken, bir 

yandan da takýma kalýcý maddi gelir saðlamak için harekete geçti. 
Bu baðlamda bastýrýlan bin adet kombine biletlerin satýþýna baþladý.

elediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Av. Bilgehan 
Noyan'ýn ofisinde yapýlan imza törenine Av. Bilgehan BNoyan ile birlikte, Teknik Direktör Hayrettin Topal ve 

Genel Kaptan Derman Özdemir de hazýr bulundu.

Ýmza töreninde gazetemize kýsa bir açýklamada 
bulunan Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Topal, 
Kulaspor'un baþýnda bölgesel ligde mücadele ederken Zeki 
Köroðlu'nun  kendi talebesi olmasý hesabiyle bu futbolcuyu 
çok iyi tanýdýðýný ifade ederek “Zeki gerçekten çok iyi bir 
futbolcu takýmýmýza çok büyük katkýlýlarý olacaktýr” dedi. 

Alaþehir Belediyespor Genel Kaptaný Derman Özdemir de 
yeni yönetim olarak hedeflerini  Alaþehir'in 20 yýllýk 
özlemini çektiði profesyonel lig olarak belirlediklerini 
belirterek, bu kapsamada yapýlanma çalýþmalarýnýn aralýksýz 
sürdüðünü söyledi. Özdemir,”. Bu baðlamda gerek iç 
transferde, gerekse dýþ transferde transfer ettiðimiz  
oyuncularla süper amatör kümenin üzerinde, gelecek yýl 
bizi bal liginde de taþýyacak bir   takým oluþturduk. Bu sene 
3.lig yolunda ilk engel olan bölgesel lig biletini mutlaka 
alacaðýz. Taraftarlarýmýzdan da çýktýðýmýz bu yolda bize 
destek olarak iç ve dýþ saha maçlarýnda bizi yalnýz 
býrakmamalarýný rica ediyoruz” dedi.

TOPAL: ZEKÝ'NÝN TAKIMIMIZA KATKISI BÜYÜK OLACAKTIR

ÖZDEMÝR: BAL LÝGÝ BÝLETÝNÝ MUTLAKA ALACAÐIZ

Yeni sezon öncesi yaptýðý transferlerle bu sene 
Manisa Süper Amatör Küme'de þampiyonluk 

mücadelesi verecek olan Alaþehir Belediyespor 
transfere doymuyor. Son olarak Teknik Direktör 

Hayrettin Topalý'ýn raporlarý doðrultusunda 
Kulaspor'un Bölgesel Lig’de mücadele ettiði 

yýllarda ortaya koyduðu baþarýlý futbolla dikkat 
çeken Zeki Köroðlu ile sözleþme imzalandý.

Alaþehir Belediyespor 
transferde hýz kesmiyor

Bayan voleybolcular sezona iddialý hazýrlanýyor
Aroma 3. Lig'de 

mücadele edecek 
olan ve sezonu 

“2.Lig” hedefiyle 
açan Alaþehir 
Belediyespor 

Bayan Voleybol 
Takýmý, 

hazýrlýklarýný 
günde çift idmanla 
sürdürüyor. Takým 

hocasý Soner 
Binici yönetiminde 

çalýþmalarýný 
sürdüren bayan 

voleybolcular, 
sezon öncesi 

Alaþehir'de 
düzenlenmesi 

düþünülen özel 
turnuvada boy 

gösterecek.

laþehir Belediyespor 
Bayan Voleybol Takýmý, Asezona günde çift ant-

renman ile hazýrlanýyor. Ekim 
ayý ortalarýnda baþlayacak maç-
lar öncesi taktik ve kondisyon 
aðýrlýklý çalýþmalar yapan voley-
bolcular, Alaþehir'de sezon ön-
cesi düzenlenmesi ve 4 takýmýn 
katýlmasý beklenen özel turnuva-
ya katýlacak.

ÇÖMÇÖM; KADROMUZA 
GÜVENÝYORUZ nýyor. Takýmýmýz 12'þer takýmýn ve Yýldýz takým olarak müsaba- þekkür eden Çömçömoðlu, 

yer alacaðý 4 grupta toplam 48 kalara katýlacaklar” þeklinde ko- “Güçlü bir kadro kurmamýza im-
Sezon öncesi görüþleri- ekibin içinde en iddialý takýmlar- nuþarak altyapýya verdikleri kan ve bütçe ayýran Belediye 

ni aldýðýmýz Alaþehir Belediye- dan bir tanesi. Tek hedefimiz 2. önemi dile getirdi. Baþkanýmýz Sayýn Gökhan Ka-
spor Bayan Voleybol Takýmý Ýda- lige çýkmak. Takýmýmýza ve raçoban ile her zaman bizimle 
ri Menajeri Þevket Çömçömoð- teknik heyetimize güveniyoruz. BAÞKAN KARAÇOBAN VE yakýndan ilgilenen Alaþehir Be-
lu, Bayan Voleybol takýmýnýn ye- Bu hedefe ulaþacaðýmýza inaný- YÖNETÝME TEÞEKKÜR lediyespor Baþkaný Mehmet Taþ-
nilenen kadrosuyla sezona iddia- yorum” dedi. pýnar ve yöneticilerimize teþek-
lý hazýrlandýðýný söyledi. Bu se- Altyapýya da önem ver- Alaþehir Belediye Baþ- kür ediyoruz” dedi. Çömçömoð-
zon kadroyu tamamen yenile- diklerini dile getiren Çöm- kaný Dr. Gökhan Karaçoban ve lu, Alaþehirli sporseverlerinin 
diklerini hatýrlatan Çömçömoð- çömoðlu, “Altyapýmýzda tama- Alaþehir Belediyespor yöneti- Voleybol takýmýna gösterdikleri 
lu, “Takýmýmýz sezona Pazar ha- mý Alaþehirli 50 genç oyuncu- mine Bayan Voleybol Takýmýna ilgiden memnun olduðunu da 
riç her gün çift idmanla hazýrla- muz var. Bu oyuncular da Genç verdikleri destek dolayýsýyla te- sözlerine ekledi.
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laþehirlilerin düþman iþgalinden kurtuluþunun 90. yýlý 
renkli görüntülere sahne olacak. Ýlçe Tarým Gýda ve AHayvancýlýk Müdürlüðü ve Alaþehir Ziraat Odasý 

baþkanlýðýnýn da katkýlarýyla Alaþehir Belediyesi tarafýndan 
organize edilecek kutlamalar üç gün sürecek. 5 Eylül 2012 
Çarþamba günü (Yarýn) saat 10:00'da Atatürk Anýtýna çelenk 
konulmasýyla baþlayacak 
kutlamalar Cumhuriyet 
Meydaný'nda Alaþehir 
Belediye Baþkaný Dr. 
Gökhan Karaçoban'ýn 
yapacaðý konuþmayla devam 
edecek. Saat 10:30'da 
yapýlacak þehitlik ziyaretinin 
ardýndan Çamlýk Parký'nda 
yapýlacak geleneksel Üzüm 
Yarýþmasý'na geçilecek.

EMRE AYDIN VE POP 
STAR SEVCAN 
KONSERLERÝ

Kurtuluþ ve Üzüm 
yarýþmasý 
etkinliklerinin 
ardýndan ise 
Alaþehirliler 5 Eylül 
akþamý Ýlçe 
Stadý'nda 
düzenlenecek Emre 
Aydýn konseri ile 
müzik ve eðlence 
dolu bir akþam 
yaþayacaklar. Bir 
sonraki akþam ise 
pop Star sanatçý 
Alaþehirli Sevcan, Alaþehirlilere müzik ziyafeti sunacak.

KARAÇOBAN; RENKLÝ GÖRÜNTÜLERLE 
KUTLAYACAÐIZ

Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, 
belediye olarak ilçenin düþman iþgalinden kurtuluþ tarihi olan 
5 Eylül'e büyük önem verdiklerini söyledi. Her yýl bu özel ve 
anlamlý günü bir öncekinden daha renkli görüntülerle kutla-
dýklarýna dikkat çeken Karaçoban, “Bu yýl da belediyemizin 
organizasyonu ile renkli görüntüler sahnelenecek. Cumhuriyet 
Meydaný'ndaki kurtuluþ etkinlikleri, geleneksel üzüm 
yarýþmasýyla devam edecek. Bunlarýn yanýnda sevilen ses 
sanatçýlarý Emre Aydýn ve Sevcan, halkýmýza müzik ve eðlence 
dolu iki gece yaþatacaklar. Kutlama etkinliklerimizin sorunsuz 
geçmesi için tüm çalýþmalarýmýz devam ediyor” dedi. 

umhuriyet Meydaný'nda yapý-
lan törenlerde ilk önce Atatürk Canýtýna çelenk sunma merasi-

mi yapýldý. Kaymakam Kemal Ýnan 
Garnizon Komutaný Necat Kara ve 
Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaço-
ban anýta çelenk sundular. 1 dakikalýk 
saygý duruþunun yapýlmasýnýn ve is-
tiklal marþýnýn okunmasýnýn ardýndan 
buradaki tören sona erdi. Daha sonra 
kutlama komitesi kaymakamlýkta Ala-
þehirlilerin bayramýný kutladý ve teb-
rikleri kabul etti.

Üsteðmen Serdar Çokgenç yaptý. Çok- rünen bir meyvenin içten içe çürüme- Dr. Gökhan Karaçoban, “Tarihin altýn 
genç, "Ebedi Baþkomutanýmýz Musta- sine benzetiyoruz. Unutmayýnýz ki iç- sayfalarýndaki yerini alan ve baðýmsýz 
fa Kemal Atatürk'ün önderliðinde ka- ten çürüme baþlayýnca durdurmak zor- yaþamak isteyen birçok ulusa da yol 
zandýðýmýz büyük zaferin 90.yýl dönü- dur. Bu nedenle toplumu düþünsel an- gösteren Kurtuluþ Savaþý, Türk Mil-
münü kutluyoruz. Bu zaferle emper- lamda sürekli diri kýlacak, gücümüzün leti'nin, ordusu ile birlikte Yüce Ata-
yalist düzen ve buna baðlý olarak tes- ve öz güvenimizin farkýna varmamýzý türk'ün önderliðinde yazdýðý kahra-
limiyetçi zihniyet sonucunda zedelen- saðlayacak Atatürkçü düþünce sistemi manlýk destanýdýr.”dedi. Karaçoban, 
miþ ulusal onurumuz tekrar onarýlmýþ- daima rehberimiz olmalýdýr. Bu duygu “90 yýl önce, sayý ve silah olarak ken-
týr. Bugün, ülkemiz içinde bulunduðu ve düþüncelerle Türk Silahlý Kuvvet- disinden çok üstün olan düþman karþý-
zor coðrafyada, yaratýlan birçok prob- leri dün olduðu gibi bu günde, gele- sýnda, yüreðindeki vatan sevgisi ve üs-
lemin derinden etkilediði sancýlý bir cekte de ulusun baðýmsýzlýðý, vatanýn tün cesaretiyle milletini ve ülkesini ka-
süreçten geçmektedir. Bu süreçte bizi bölünmez bütünlüðü uðrunda her türlü nýnýn son damlasýna kadar koruyan 
bekleyen en büyük tehlikelerden birisi fedakarlýkla canýný seve seve vermeye Türk askerinin kazandýðý bu zafer, 

Törenlerin ikinci ayaðý Cum- içerden ve dýþarýdan belirli bir maksa- hazýr olduðu bilinmelidir." dedi. Tören Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin 
huriyet Meydaný'nýn Sevgi Yolu giri- da yönelik yapýlan menfi psikolojik askerlerin tören geçiþiyle sona erdi. atýlmasýnda ki en önemli etkenlerden 
þinde yapýldý. Buradaki törenler, saygý harekat uygulamalarýnýn toplumu yoz- Törenin ardýndan Þehitlik ziyareti biridir. 
duruþunun yapýlmasý ve istiklal marþý- laþtýrýcý, ayrýþtýrýcý ve ümitsizleþtirici yapýldý.      Bu inançla, Türk Silahlý Kuv-
nýn okunmasýyla baþladý. Kaymakam sonuçlarýdýr. Toplumsal güveni artýra- vetlerimizin kahraman mensuplarýnýn 
Kemal Ýnal, Garnizon Komutaný Ne- cak ve istikrarý kalýcý hale getirecek KARAÇOBAN: 30 AÐUSTOS ve bütün vatandaþlarýmýzýn 30 Aðus-
cat Kara ve Belediye Baþkaný Dr. Gök- çözümün anayasanýn deðiþtirilemeye- ZAFERÝ, BÝRÇOK UÞUSA YOL tos Zafer Bayramý'ný yürekten kut-
han Karaçoban'ýn halkýn ve tören kýta- cek hükümleri sayýlan maddelere sýký GÖSTERMÝÞTÝR luyor, baþta Gazi Mustafa Kemal Ata-
sýnýn bayramýný kutlamasýnýn ardýn- sýkýya baðlýlýktan geçtiðine inanmak- türk olmak üzere, Kurtuluþ Savaþý'nýn 
dan, þiirler okundu. Günün anlam ve tayýz. Biz bu niteliklerde oluþabilecek Törenlerin ardýndan bir açýk- tüm kahramanlarýný rahmet ve þük-
önemini belirten konuþmayý Piyade en küçük bir aþýnmayý dýþý saðlam gö- lama yapan Alaþehir Belediye Baþkaný ranla anýyorum” þeklinde konuþtu.

Zafer Bayramý'nýn 90. Yýl Dönümü Kutlandý
30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 90. yýl dönümü düzenlenen çeþitli tören ve etkinliklerle kutlandý. Törenlere Alaþehir'in yeni Kaymakamý Kemal Ýnan, 
Ýlçe Garnizon Komutaný Ulaþtýrma Kýdemli Albay Necat Kara, Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, daire müdürleri, kamu kurum ve 
kuruluþlarýn temsilcileri ile vatandaþlar katýldý. Çelenk koyma ile baþlayan törenler saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla devam etti.

Þelale Parký, gün sayýyor
Þelale Parký'nda 
çalýþmalar bitme 
noktasýna geldi. 

Park, hizmete 
açýlmak için gün 
sayýyor. Kenan 

Evren Parký yolu 
üzerindeki alana 
yapýlacak Þelale 

Parký için 
çalýþmalar yoðun 
bir þekilde devam 

ediyor. Parkýn 
Eylül ayý 

sonunda hizmete 
açýlmasý 

hedefleniyor.

laþehir Belediyesi tara-
fýndan Sarýkýz Çayý Aüzerinde yapýlacak 

olan Þelale Parký için çalýþmalar 
süratle devam ettiðini belirten 
Belediye Baþkaný Dr. Gökhan 
Karaçoban, “Park için yapýlan 
çalýþmalarda park alanýna 80 
kamyon hafriyat çekildi. Saha-
da, 100 saat boyunca kýrýcý ile 
kayalar delindi. Parkýn altyapý 
çalýþmalarý tamamlandý, temeli 
atýldý ve üst yapý çalýþmalarý ta-
mamlanmak üzere. Çalýþmalar 
tamamlandýðýnda bölgede mo-
dern bir park içinde 9 metrelik 
bir þelale ortaya çýkacak. Ýhale 

yüksek bir mevkide bulunduðu- mýz sürüyor. Çünkü zemin ol- lenin yaný sýra yeþil alanlarýn, kapsamýnda yapýlan park, 383 
nu, park tamamlandýðýnda muh- dukça sert kayalardan oluþu- aðaçlarýn, oturma guruplarýnýn bin TL'ye malolacak.”dedi.
teþem bir güzelliðin ortaya çýka- yordu. Sabýrla bu kayalarý kýr- bulunacaðý parkýmýzý Eylül ayý Alaþehir Belediye Baþ-
caðýný söyledi. Karaçoban, “5 dýk, 80 kamyon hafriyat taþýdýk. sonuna kadar tamamlayýp hal-kaný Dr. Gökhan Karaçoban, 
bin 100 metre Park alanýmýzda Hedefimiz, bin 500 metre kare kýmýzýn kullanýmýna açmaktýr.” Þelale Parký'nýn yapýlacaðý ala-
uzun bir zamandýr çalýþmalarý- alanda, içinde 9 metrelik þela- þeklinde konuþtu.nýn güzel bir manzaraya sahip, 

KUTLAMA

ALAÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANI 
DR. GÖKHAN KARAÇOBAN

Baðýmsýzlýk mücadelesi vermiþ birçok ulusa yol gösteren 

Kurtuluþ Savaþý, Türk milletinin, Yüce Atatürk'ün önderliðinde 

ordusu ile birlikte yazdýðý  eþsiz bir kahramanlýk destanýdýr. 90 

yýl önce, sayý ve silah olarak kendisinden çok üstün olan 

düþman karþýsýnda, yüreðindeki vatan sevgisi ve üstün 

cesaretiyle ülkesini kanýnýn son damlasýna kadar koruyan Türk 

askerinin kazandýðý bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin 

temellerinin atýlmasýndaki en önemli mihenk taþýdýr. 

Bu duygu ve inançla, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak 

üzere, Kurtuluþ Savaþý'nýn tüm kahramanlarýný rahmet ve 

þükranla anýyorum. Aziz milletimizin ve tüm Alaþehirlilerin 

düþman iþgalinden kurtuluþlarýnýn 90. Yýl dönümünü can-ý 

gönülden kutluyor, saygýlar sunuyorum.

ALAÞEHÝR 5 EYLÜL'E 

HAZIRLANIYOR
Alaþehir, ilçenin düþman iþgalinden kurtuluþunun 
90. yýldönümü etkinliklerine hazýrlanýyor. Alaþehir 

Belediyesi tarafýndan Ýlçe Tarým Gýda ve Hayvancýlýk 
Müdürlüðü ve Alaþehir Ziraat Odasý baþkanlýðýnýn 

katkýlarýyla organize edilen kutlamalarda geleneksel 
üzüm yarýþmasýnýn yanýnda Emre Aydýn ve 

Alaþehirli Pop Star  sanatçýsý Sevcan Dalkýran, 
Alaþehirlilere birer konser verecek.


