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Emanetiniz 
emin ellerde
Dr. Gökhan KARAÇOBAN
Alaşehir Belediye Başkanı8 3'te

andı ile  destek'Mehmetçiğe'
Alaşehirlilerden komando 

 Hazırladığı sosyal sorumluluk 
projeleriyle adından sıkça söz 
ettiren Alaşehir Belediyesi, bu 

kez Afrin'deki Mehmetçikler için 
özel bir video hazırladı.Şehit 
ailesinin de yer aldığı klipte 

Alaşehirliler Komando Andı'nı 
okuyarak Mehmetçiğe olan 

desteğini bir kez daha gösterdi. 

<  Alaşehir Belediyesi tarafından Kara'nın ailesi, projede kendilerini kuru üzüm gönderen Alaşehir Be-
hazırlanan klipte, PKK terör örgü- de unutmayan Alaşehir Belediyesi- lediyesinin hazırladığı kliple tek 
tü tarafından şehit edilen Evren ne teşekkür etti. Afrin'de terör ör- yürek olan Alaşehirliler, belediye-
Kara'nın ailesi de yer aldı. Killik gütleriyle mücadele eden Mehmet- ye teşekkür etti. 
Mahallesi'nde ikamet eden Evren çik için daha önce de 50 bin paket 8sayfa 3'te

 
doğalgaza 'Evet' dedi  
Alaşehir Belediyesi

Alaşehir Belediyesi'nin 
Şubat ayı meclis 

toplantısında, ilçenin 
doğalgaz dağıtım 

bölgesine alınması 
konulu gündem maddesi 

görüşülerek oybirliğiyle 
kabul edildi. Belediye 
Başkanı Dr. Gökhan 

Karaçoban, "Belediye 
Meclisi üzerine düşeni 

yapmıştır."dedi.

<

8

Meclisin yetkisini aşan 
ve kanuna aykırı bir kararın 
alınıp Manisa Büyükşehir 
Belediye Meclisinden red-
dini beklemek yerine, Ala-
şehir Belediye Meclisi Do-
ğalgaz Piyasası Dağıtım ve 
Müşteri Hizmetleri Yönet-
meliği'nin 70. maddesi kap-
samında kanunen doğalgaz 
hizmetinin verilmesi için ge-
reken meclis kararını oybir-
liğiyle aldı.   3'te 

     
Babası Mehmet amcayı ziyaret etti
 Başkan Gökhan Karaçoban, Gazi 

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan 
Karaçoban, Hakkari'de alçak pkk terör 

örgütünün saldırılarında yaralanan Kavak-
ıdere Mahallesindeki Kazım Sarı'nın ba-

bası Mehmet Sarı'yı  pazar yerinde ziyaret 
ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 

< Gazi babasının hal ve hatırını soran ve bir ihti-
yacının olup olmadığını öğrenen Karaçoban, 
GATA'da tedavisi süren Gazi Kazım Sarı hakkın-
da düzenli bilgiler aldığını belirterek, gazi 
Sarı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu gazi ba-
basına aktararak, moral verdi.  8 3'te

KARAÇOBAN GAZİ BABASINA MORAL VERDİ

Gökhan Karaçoban, "Alaşehir'i hep 
beraber geleceğe taşıyacağız"

Alaşehir Belediye Başkanı 
Dr. Gökhan Karaçoban, 

Alaşehirlilere daha iyi hizmet 
verebilmek için çalışmaları 

yerinde inceliyor. Başkan 
Karaçoban, teknik ekip ile 

birlikte şehir merkezindeki 4 
mahalleyi ziyaret etti.

<Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Ka-
raçoban,mahalle ziyaretleri kapsamında ilk ola-
rak Yeni Mahalleyi ziyaret etti. Yeni Mahalle 
muhtarı Ali Karabulut'la çalışma yapılacak 
alanlarda incelemelerde bulunan Başkan Kara-
çoban, mahalle sakinleriyle sohbet ederek 
görüş alış verişinde bulundu.

< Başkan Karaçoban'ın mahalle ziyaretlerinin 
ikinci durağı, Menderes Mahallesiydi. Alaşehir 
Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, ma-
halle muhtarı Süleyman Yılmaz'la beraber ça-
lışma yapılacak alanlarda incelemelerde bu-
lundu. 8 4'te

4 MAHALLEYE İNCELEME ZİYARETİ

İŞLERİ HER YERDE 
BELEDİYE FEN 

<Alaşehir Belediyesi  Fen işleri Müdürlüğü ekip-
leri ilçe genelinde birçok farklı ekiple gruplar halin-
de üstyapı çalışmalarını, hava şartlarının da el-
verdiği ölçüde yoğun bir şekilde sürdürüyor. 84

TEMİZLİK BİZİM İŞİMİZ
< Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan leri tarafından ilçe genelinde çalışmalar ara-
Karaçoban'ın talimatları doğrultusunda Ala- lıksız devam ediyor. 
şehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekip- 8 HABER SAYFA 2'DE

ÖLÜM KAVŞAĞINDA 
HUMMALI ÇALIŞMA
< Ulaşımda güvenliğinin sağlanması ve 
trafik akışının rahatlatılması amacıyla Mani-
sa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ala-
şehir'de İzmir-Denizli karayolu üzerinde yapı-
mına başlanan köprülü kavşak inşaatında 
çalışmalar devam ediyor. 8 7'de

MASKİ'NİN 
İSG EĞİTİM 
PROGRAMI 
BAŞLADI

MASKİ'NİN 
İSG EĞİTİM 
PROGRAMI 
BAŞLADI
< MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çok 
tehlikeli olarak sınıflandırılan iş sa-
hasında olası kazaları önlemek 
adına yürüttüğü temel iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimi programı Salihli il-
çesinde başladı. Başlayan eğitime 
Alaşehir'de görevli personellerde ka-
tıldı. 8 7'de

Girelliye 17 Km 
kanalizasyon 

hattı döşeniyor

< MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşe-
hir'in Girelli Mahallesi sakinlerini sağ-
lıklı ve kullanışlı altyapıya kavuş-
turmak için 17 kilometrelik kana-
lizasyon hattı döşeme çalışmalarına 
başladı. 8 7'de

BAŞKAN KARAÇOBAN'DAN 
ÖĞRENCİLERE BÜYÜK JEST
< Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan 
Karaçoban, 1. Dönem sonu karne günü 
Mustafa Beşikçioğlu İlköğretim Okulu öğ-
rencileriyle çektirdiği hatıra fotoğraflarını 
çerçeveletip 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılı ikinci döneminin ilk gününde öğrenci-
lere hediye etti. 8 8'de

EĞİTİME 

DESTEKLER 

SÜRÜYOR

< Alaşehir Bele-
diyesi, her yıl ol-
duğu gibi bu yıl 
da eğitim-öğre-
tim yılı süresince 
ilçe sınırları içe-
risinde okullara 
des teğini sür -
dürüyor.8 8
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ÖNCELİĞİMİZ YAYA VE YOL GÜVENLİĞİ
Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe 

merkezinde bulunan inşaat alanlarına yönelik çalışma başlattı. 
lçe  genelinde vatandaşların daha rahat ve 
güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmele-İri amacıyla çalışmalarını sürdüren Alaşehir Be-

lediyesi Zabıta Müdürlüğü, apılan denetimlerde 
tahta perdesi, tanıtım levhası olmayan, tehlike arz 
eden, çalışma sahasının dışarısına taşan ve çevre-
sel kirlilik yaratan inşaatlara cezai işlem uygulanı-
yor

“SONUÇ ODAKLI 
DENETİMLER”

Konuya ilişkin basına kısa bir bilgilendirme de bu-
lunan Alaşehir Belediyesi, Zabıta Müdürü Erol 
Kacar, “Asli görevimiz vatandaşlarımızın sağlık, 
esenlik ve huzurunu temin etmektir. Bu nedenle 
önceliğimiz yol ve yayaların güvenliğidir.”dedi.
Şimdiye kadar bu kapsamda 2018 yılının ilk gün-
lerinden itibaren toplamda 33 inşaata cezai işlem 
uygulandığını bildiren Kacar, söz konusu dene-
timlerle ilgili olarak, “Ekiplerimizce devam ettiri-
len sonuç odaklı kontrollerimiz kesintisiz sürecek-
tir.” diyerek tüm inşaat sahiplerini kurallara uyma-
ya davet etti. 

Esentepe Mahallesi'nde 
çalışmalar tüm hızıyla 
devam ediyor Alaşehir Belediyesi 

vatandaşların rahat 
ve konforlu bir yaşam 
sürmeleri için merkez 

ve kırsal mahal-
lelerde çalışmalarına 
tüm hızıyla devam 

ediyor.ediyor. 

en İşleri Mü-dürlüğüne 
bağlı ekipler, Esentepe 
Mahallesinde kilit parke F

taşı ile kaplanmış sokakların 
bozulan ve deforme olan kı-
sımlarını tamir ederek düzgün 
bir hale getiriyor. Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Ka-
raçoban, “Sokakları iyileştirme çalışmaları kapsamında çe-
şitli nedenlerle bozulan yollarda yenileme çalışmaları ara-
lıksız devam edecek. Belediyemizin yetki ve sorumlulu-
ğunda bulunan yolları daha güvenli ve modern hale getir-
mek için çalışmalarımız sürecek. Vatandaşlarımızdan 
gelen istekler doğrultusunda ekiplerimiz ilçenin farklı böl-
gelerinde de benzer çalışmaları yapmayı sürdürecek.”şek-
linde konuştu.

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Kara-
çoban'ın talimatları doğrultusunda Alaşehir 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tara-
fından ilçe genelinde çalışmalar aralıksız 
devam ediyor. Alaşehir Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen 
programlar dahilinde parke, bordür ve kaldı-
rım çalışmaları ilçe genelinde sürdürülüyor. 
Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne 
bağlı ekipler, sevgi yolunda çeşitli sebepler-
den dolayı zarar gören ve deforme olan an-
gazit taşların düzenleme çalışmalarına 
devam ediyor.

Park ve bahçelerde 
kış bakımı sürüyor
Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne 

bağlı ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve 
sokaklarda, çalışmalarına devam ediyor.

laşehir Belediyesi ağaçların ağaçlarda budama işlemlerine devam edi-
sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve yor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Akış aylarında olumsuz hava bağlı ekipler, park, bahçe ve çocuk oyun 

koşullarından etkilenmemesi için ağaç alanlarının yanı sıra bulvar ve caddeler-
budama çalışmalarına devam ediyor. Ça- deki refüjde ağaç bakım çalışmaları ger-
lışmalar kapsamında Alaşehir Belediyesi çekleştirmeye devam ediyor. Şehrin be-
Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı lirli noktalarında gerçekleştirilen çalış-
ekipler Alay Komutanlığındaki ağaçları malarla kamuya açık alanlar daha estetik 
budadı. Ekipler modern bir Alaşehir için bir görünüme kavuşturulması sağlanıyor. 
revize, peyzaj ve temizlik çalışmalarına Çalışmalar sırasında gerek halk sağlığı 
aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda gerekse çevre düzenlemesi ön planla tu-
ekipler, merkez ve kırsal mahallelerdeki tuluyor.

017 yılında ilçemizde ediyor. Özelikle kış aylarında 
bir çok noktada sıcak kötü hava koşullarından do-2ve soğuk asfalt çalış- layı mağduriyet yaşayan va-

ması yapan Alaşehir Beledi- tandaşların mağduriyetinin 
yesi, 2018 asfalt sezonu için giderilmesi için harekete 
çalışmalara da başladı. Ala- geçen Alaşehir Belediyesi 
şehir Belediyesi Fen İşleri Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe ge-
Müdürlüğü tarafından, Dele- nelinde hem kilitli beton 
menler Mahallesi Güzle mev- parke taşı döşeme işlemi hem 
kiinde asfalt öncesi dolgu ve de stabilize yol yapım çalış-
iyileştime çalışmaları devam malarını sürdürüyor.

Alaşehir, rengarenk 
çiçeklerle şenlendi

laşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
çeşitli türlerde  mevsimlik çiçekleri ilçemizin farklı Anoktalarında toprakla buluşturuyor. Park, bah-

çe,refüj ve yeşil alanlar mevsimlik çiçeklerle donatılıyor.
Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekip-
lerinin kenti güzelleştirmek adına yaptıkları çalışmalar tüm 
hızıyla devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 
şehri mevsim şartlarına uygun çiçeklerle donattı. Daha 
renkli bir kent oluşturmak için ekipler, orta refüj, kavşak ve 
yeşil alanlara petunya, kadife, sardunya, begonya, ateş 
çiçeği ve ardıç dikimi gerçekleştirdi. Şehrin cadde ve 
sokakları yeşil doku ile buluşturan ekipler, şehrin 
görüntüsüne güzellik kazandırmaya devam ediyorlar.

Güzle, Asfalt 

çalışmalarına 

hazırlanıyor

SEVGİ YOLUNA REVİZYON
laşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban'ın  
talimatları doğrultusunda Alaşehir Belediyesi Fen Aİşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde 

çalışmalar aralıksız devam ediyor. Alaşehir Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen programlar 
dahilinde parke, bordür ve kaldırım çalışmaları ilçe genelin-
de sürdürülüyor. Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü-
ne bağlı ekipler, sevgi yolunda çeşitli sebeplerden dolayı 
zarar gören ve deforme olan angazit taşların düzenleme ça-
lışmalarına devam ediyor.
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Emanetiniz 
emin ellerde

Dr. Gökhan KARAÇOBAN
Alaşehir Belediye Başkanı

Değerli Alaşehirliler;
Tüm Alaşehirlileri Allah'ın (C:C) selamıyla 
selamlıyorum. Alaşehir Belediyesi olarak, 
sizlere en iyi hizmeti sunabilmek için 
elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Her 
şeyden önce, sorunların bir parçası olan değil, 
sorun çözen bir belediyecilik anlayışıyla yola 
çıktığımızın altını çizmek istiyorum. Sizlerden 
aldığım güçle ülkemizin, özellikle yerel 
yönetimlerin içinde bulunduğu sıkıntılara 
rağmen, hiçbir sızlanmayı, hiçbir şikâyeti dile 
getirmeden, hizmet azmimizi ve inancımızı 
arttırarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

****
Belediyemizin yayın organı olan 'Alaşehir'in 
Sesi' gazetenizde aylık faaliyet raporunu ve 
bunların muhasebesini buluyorsunuz. 82. 
Sayımızda Şubat ayı faaliyetlerimizi 
bulacaksınız. Lütfen dikkatlice inceleyiniz. 
İnsanların doğumundan ölümüne kadar her 
türlü ihtiyacı ile doğrudan alakalı olan 
belediyecilik hizmetlerini hiçbir mazeretin 
arkasına sığınmadan karşılamaya çalışıyoruz. 
Bunu yaparken de; Alaşehir'e yeni bir vizyonu, 
Alaşehirlilere de bir misyonu anlatmaya 
çalışıyoruz.

****
İlçemizin daha yaşanılır bir yer olabilmesi için 
Alaşehir'i bir baştan bir başa ele alarak 
yollarından, kaldırımlarına, parklarından, 
bahçelerine, sosyal faaliyetlerinden muhtaç 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya 
kadar her alanda ilçemize ve halkımıza 
yakışanı gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. 

****

Kentimizin altyapı, asfalt, park ve çevre 
düzenlemeleri gibi fiziki yapısıyla ilgili 
çalışmaları yaparken çocuklarımızı ve 
gençlerimizi de unutmayıp onların sosyal, 
kültürel ve sportif açıdan gelişmesini 
sağlayacak mekan ve aktiviteleri 
gerçekleştirmeye de önem veriyoruz. Bu 
yönde önümüzdeki günlerde yeni projeleri 
hayata geçireceğiz. 

****
Bir yandan günlük hizmetleri aksatmadan ve 
kalitesini artırarak sürdürürken bir yandan da 
yeni projeleri yaşama geçirerek ilçe halkına 
yeni hizmetler sunmak konusunda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu arada 
hizmet akışını hızlandırmak ve daha kaliteli 
hizmet sunmak için belediyemizin araç 
filosunu her geçen gün yenilerini ekliyoruz

****
Bütün bu çalışmaların yanında sizlere de 
düşen önemli ödev, yine sizlerin ödediğiniz su, 
vergi gibi çeşitli kalemlerden elde edilen 
maddiyatla gerçekleştirilen hizmetlere sahip 
çıkarak, koruyup kollamaktır. Bunu sizlerden 
özellikle istirham ediyorum. Bu hepimizin 
sorumluluğudur.

****
Alaşehir'in geleceğine yaptığımız hizmet ve 
yarımlarda kullandığımız her bir kuruşun 
hesabının en ince ayrıntısına kadar 
hesaplandığının da bilinmesini özellikle 
istiyorum. Misyon ve vizyonumuzun gereğini 
yerine getiriyoruz. Belediyemizi yönetirken, 
evimizden ayırt etmiyoruz. Hizmet 
anlayışımızın temelinde insan olduğu için, 
siyaset gözetmeden, önce HİZMET diyoruz. 
HİZMETİN SİYASETİ OLMAZ.

****
Bu nedenle; Alaşehir'in 65 köy ve 6 kasabası 
ile bir bütün olduğunu dillendiriyor, 
büyükşehir yasası yürürlüğe girmeden belde 
ve köylerimize hizmet ve yatırım götürmeyi 
hedefliyoruz. Birçok belde ve köyümüzde bu 
kapsamda imkanlar ölçüsünde bir takım 
çalışmaları başlattık. Fizibilite çalışmaları 
devam eden yerleşim merkezlerine de yaz 
sezonunda sürprizlerimiz olacak. Şunu 
unutmayın Alaşehirliler; EMANETİNİZ, 
EMANETİİZ. EMENETİNİZ EMİN ELLERDE!

****
Daha yaşanabilir bir Alaşehir yaratmak için 
öneri ve şikayetlerinizi bekliyoruz. Alaşehir'i 
geleceğe hep birlikte hazırlayıp, sizleri de bu 
konuda söz sahibi yapmayı hedefliyoruz.  
Sizleri rabbime emanet ediyor, sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.
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oğalgaz Piyasası Dağıtım ve doğalgaz dağıtım şirketlerinden hiçbir yesi Meclisi tarafından Plan ve Bütçe-
Müşteri Hizmetleri Yönetme- harç ve bedel alınmaması, ilgili şirket- Hukuk ve Tarifeler-Altyapı ve Kentsel 
liği'nin 70. maddesi kapsa- lere yapılması istenilen kazılarda Yenileme Komisyonu'na havale edil-D

mında doğalgaz hizmeti verilebilmesi cadde ve sokak ayırt etmeksizin izin miş, komisyonca hazırlanan 
için gereken meclis kararı Alaşehir'de verilmesi gibi meclisin yetkisinde ol- 21.09.2017 tarih ve 03 sayılı kararla 
alındı. Bunun yanında doğalgaz şir- mayan ve açıkça kanuna aykırı olan ta- söz konusu kararın hukuka aykırı ol-
ketleri ve Enerji Piyasası Düzenleme ahhütler içeriyor. Bu nitelikteki karar- duğu ve reddedilmesi gerektiği bildi-
Kurumu'nun alınmasını istediği, kanu- lar Manisa Büyükşehir Belediye Mec- rilmişti. Bunun üzerine Manisa Bü-
na aykırı ve meclisin yetkisini aşar ni- lisi tarafından da kanuna aykırı görü- yükşehir Belediye Meclisi de 
telikteki madde meclis oylaması sonu- lüp reddedilmişti. Saruhanlı Belediye- 10.10.2017 tarih ve 698 sayılı kararı 
cu oyçokluğu ile reddedildi. si tarafından bu nitelikte alınmış olan ile söz konusu meclis kararının alına-
Reddedilen karar; belediye meclisince bir karar Manisa Büyükşehir Beledi- mayacağı ve komisyonun görüşünün 

kabul edilmesine karar vermişti.

“BELEDİYE MECLİSİ ÜZERİNE 
DÜŞENİ YAPMIŞTIR”

Meclisin yetkisini aşan ve kanuna ay-
kırı bir kararın alınıp Manisa Büyük-
şehir Belediye Meclisinden reddini 
beklemek yerine, Alaşehir Belediye 
Meclisi Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve 
Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 
70. maddesi kapsamında kanunen do-
ğalgaz hizmetinin verilmesi için gere-
ken meclis kararını oybirliğiyle aldı. 
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gök-
han Karaçoban, “Alaşehir Belediye 
Meclisi üzerine düşen görevi yerine 
getirmiş ve doğalgaz hizmetinin veri-
lebilmesi için gerekli kararı almıştır. 
Artık söz Manisa Büyükşehir Beledi-
ye Meclisi'ndedir. Tüm halkımıza ha-
yırlı olması dileğiyle.”dedi.

andı ile 'Mehmetçiğe' destek
Alaşehirlilerden komando 

 Hazırladığı sosyal 
sorumluluk 

projeleriyle adından 
sıkça söz ettiren 

Alaşehir Belediyesi, 
bu kez Afrin'deki 
Mehmetçikler için 

özel bir video 
hazırladı.Şehit 
ailesinin de yer 

aldığı klipte 
Alaşehirliler 

Komando Andı'nı 
okuyarak 

Mehmetçiğe olan 
desteğini bir kez 
daha gösterdi. 

laşehir ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Kara'nın ailesi de yer aldı. Killik Mahallesi'nde 
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ikamet eden Evren Kara'nın ailesi, projede ken-AAfrin'e yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı dilerini de unutmayan Alaşehir Belediyesine te-

Harekatı'nda görev alan Mehmetçikler için 'Ko- şekkür etti. Afrin'de terör örgütleriyle mücadele 
mando Andı'nı okudu. Şehit ailesiyle başlayıp, eden Mehmetçik için daha önce de 50 bin paket 
sporculardan öğrencilere, esnaftan vatandaşa, kuru üzüm gönderen Alaşehir Belediyesinin ha-
gencinden yaşlısına her kesimden insanın katıl- zırladığı kliple tek yürek olan Alaşehirliler, bele-
dığı videoda Alaşehir adeta tek yürek oldu. diyeye teşekkür etti. Alaşehir Belediye Başkanı 
Alaşehir Belediyesi tarafından hazırlanan klipte, Dr. Gökhan Karaçoban, sosyal projelerin devam 
PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Evren edeceğini belirtti.

     
Babası Mehmet amcayı ziyaret etti
 Başkan Gökhan Karaçoban, Gazi 

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Hakkari'de alçak pkk terör örgütünün saldırılarında yaralanan Kavak-
lıdere Mahallesindeki Kazım Sarı'nın babası Mehmet Sarı'yı  pazar yerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 

laşehir Belediye Başkanı Dr. Başkan Karaçoban, Hakkari'de hain pkk 
Gökhan Karaçoban, çalışma- terör örgütünün saldırılarında yaralanan 
larına yoğun tempoda devam Kavaklıdere Mahallesindeki Kazım A

ediyor.Vatandaşlarımızın istek ve şika- Sarı'nın babası Mehmet Sarı'yı da ziyaret 
yetlerini dile getirdiği Halk Günü toplan- ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. 
tısı sonrasında pazar yeri esnafını ziyaret Gazi babasının hal ve hatırını soran ve bir 
eden Başkan Karaçoban, esnaflarla soh- ihtiyacının olup olmadığını öğrenen Ka-
bet edip çay içti. Büyük bir sevgi seliyle raçoban, GATA'da tedavisi süren Gazi 
karşılaşan Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Kazım Sarı hakkında düzenli bilgi-
Gökhan Karaçoban, esnaflara hayırlı ler aldığını belirterek, gazi Sarı'nın 
işler de diledi. Karaçoban'ın ziyaretlerine sağlık durumunun iyi olduğunu 
Belediye Meclis Üyesi Barış Acar ile Ter- gazi babasına aktararak, moral 
ziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı verdi. Yerel yönetim olarak her 
Adnan Işık da eşlik etti. zaman yanında ve kapılarının ardı-

na kadar açık olduğunu gazi baba-
KARAÇOBAN; GAZİ sına aktaran Karaçoban, "Gazimize 

BABASINI GÖNÜLLEDİ acil şifalar diliyor. Sizlere de sabrı 
cemiller niyaz ediyorum."dedi. 
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Gökhan Karaçoban, "Alaşehir'i hep 
beraber geleceğe taşıyacağız"
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Alaşehirlilere daha iyi hizmet verebilmek için çalışmaları 
yerinde inceliyor. Başkan Karaçoban, teknik ekip ile birlikte şehir merkezindeki 4 mahalleyi ziyaret etti.

abahın ilk ışıklarıyla birlikte alanlarda incelemelerde bulunan Baş- lerine devam edeceğini ve vatandaş-
sorun ve talepleri yerinde tes- kan Karaçoban, mahalle sakinleriyle ların sorunlarını yerinde tespit ede-Spit etmek, devam eden çalış- sohbet ederek görüş alış verişinde bu- ceklerini söyledi. Son olarak Uzu-

maları yerinde incelemek amacıyla lundu. noğlu İşletmesi karşısında bulunan 
başlattığı mahalle ziyaretlerini yoğun kavşakta yapılacak yol çalışması için 
bir tempoda sürdüren Başkan Kara- 2. DUARK MENDERES incelemelerde bulunan Alaşehir Be-
çoban, mahalle ziyaretleri kapsamın- MAHALLESİYDİ lediye Başkanı Dr. Gökhan Karaço-
da Yeni Mahalle, Menderes Mahalle- ban, "Yаşаdığı bölgеyе fаydа 
si, Sanayi Sitesi ve Uzunoğlu işlet- Başkan Karaçoban'ın mahalle ziya- sаğlаmаyа çаlışаn, ilçеsindеki 
mesini ziyaret etti.Ziyaret sırasında retlerinin ikinci durağı, Menderes Ma- gеlişmеlеri yаkındаn tаkip еdеn 
mahalle sakinleriyle bir araya gelen hallesiydi. Alaşehir Belediye Başkanı vаtаndаşlаrımızın görüşlеri bizlеr 
Başkan Karaçoban, mahalle esnafla- Dr. Gökhan Karaçoban, mahalle muh- için hеr zаmаn önеmli. Hеr fırsаttа 
rını da ziyaret etti. tarı Süleyman Yılmaz'la beraber ça- hеmşеrilеrimizlе buluşmаyı sür-

lışma yapılacak alanlarda inceleme- dürеcеğiz" dеdi. 
4 MAHALLEYE lerde bulundu.Menderes Mahallesin- Alаşеhir'i kаlkındırmа yоlundа еn 

İNCELEME ZİYARETİ de esnaf ziyaretinde de bulunan Baş- büyük güçlеrinin Alаşеhirlilеr оldu-
kan Karaçoban, vatandaşlarla sohbet ğunun аltını dа çizеn Bаşkаn Kаrа-

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gök- edip çay içti. Menderes Mahalle zi- çоbаn, "Birlik vе bеrаbеrlik ruhu 
han Karaçoban,mahalle ziyaretleri yareti sonrasında Sanayi sitesinde ya- içеrisindе hаyаtа gеçirеcеğimiz 
kapsamında ilk olarak Yeni Mahalle- pılacak çalışmaları için incelemeler- hizmеtlеrimizlе Alаşеhir'i еl birliği 
yi ziyaret etti. Yeni Mahalle muhtarı de bulunan Belediye Başkanı Dr. ilе gеlеcеğе tаşıyаcаğız."diyerek söz-
Ali Karabulut'la çalışma yapılacak Gökhan Karaçoban, mahalle ziyaret- lerini tamamladı.

BELEDİYE FEN İŞLERİ 
HER YERDE 

erkez ve kırsal mahalleler-
de  bir çok noktada eş 
zamanlı çalışan Alaşehir M
Belediyesi, çalışmalarına 

ara verme-den devam ediyor. Fen 
işleri Müdürlüğü ekipleri gruplar ha-
linde farklı noktalarda çalışmalarını 
sürdürüyor

DENİLATÖRLER 
DEĞİŞİYOR

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Kay-
nak ekibi, şehrideki çalışmalarına 
tüm hızıyla devam ediyor. Alaşehir Belediyesi Fen İşleri'ne 
Fen İşleri Kaynak KARAÇOBAN: SIKINTILARA bağlı ekiplerimiz tarafından yapılan 
Ekibi, kentin bir çok ÇÖZÜM ÜRETMEK çalışmaların mahallelerde yaşayan 
noktasında, aynı MUTLU EDİYOR vatandaşların takdirini kazanması da 
anda bakım ve ye- bizleri mutlu ediyor.”dedi. 
nileme çalışması Vatandaşlardan gelen talepler 
başlattı. Çalışmalar doğrultusunda mahallelere durak 
çerçevesinde; deni- yapıldığına dikkat çeken Alaşehir 
latörlerin değiştiril- Belediye Başkanı Dr. Gökhan Ka-
mesi, dubaların değişti- raçoban; “Vatandaşlar otobüs bekler-
rilmesi, oyun parklarının ken daha güvenli bir ortamda bulun-
tamir ve montajları gibi bir çok alan- sun, yağmurdan, güneşten korunsun 
da çalışmalarına devam ediyor. ve yorulduğunda oturabilsin diye 

yeni mahallelerimize otobüs durakla-
AZITEPE MAHALLESİNE rı yaptık. Belediyemizin demir atöl-

YENİ DURAK yesinde kendi ekiplerimizce yapılan 
ve tamamen kendi imalatımız olan 

Vatandaşlardan gelen talepler üzeri- otobüs duraklarının mahallelere mon-
ne harekete geçen Alaşehir Belediye- tajı da yapıldı. 
si ekipleri köyden mahalleye dönü- Vatandaşlarımızın taleplerini karşı-
şen yerleşim yerlerine otobüs durak- larken elimizdeki imkanları kullana-
ları yapıyor .Fen İşleri ekipleri, Azı- rak geri dönüşüme katkıda bulunmak 
tepe Mahallesine durak montajını da da bu çalışmamızın diğer artı yanını 
tamamladı. oluşturuyor. 

Alaşehir Belediyesi  Fen işleri Müdür-

lüğü ekipleri ilçe genelinde birçok farklı 

ekiple gruplar halinde üstyapı çalış-

malarını, hava şartlarının da elverdiği 

ölçüde yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Kestanederesi'nde yol açma 
çalışmaları tamamlandı
Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağ-

lı ekipler, ilçe genelinde asfalt, kilit parke, yol 
düzenleme ve yol açma çalışmalarına son hı-

zıyla devam ediyor. Diğer taraftan Kestaneder-
si'nde ki yol açma çalışmaları da tamamlandı.

laşehir Belediyesi Fen şeme ve yol asfaltlama çalış-
İşleri Müdürlüğü ekiple- malarını sürdürüyoruz. Beledi-Ari bozulan yollarda iyi- ye olarak Alaşehir'i daha mo-

leştirme çalışmalarını da sür- dern ve yaşanabilir kent haline 
dürüyor. Ekipler ilçe genelinde getirmeye gayret gösteriyoruz. 
bozuk yol, kaldırımsız cadde Alaşehir Belediyesi şehir gene-
ve sokaklardaki çalışmaları hız- linde bozuk yol, kaldırımsız 
landırarak vatandaşın sıkıntı- cadde ve sokak bırakmayacak, 
sız bir şekilde ulaşımını kolay- zamanla bozulan, hasar gören 
laştırmayı amaçlıyor. Yapılan yollarda ekiplerimiz sık sık 
çalışmaların yanı sıra mahalle- bakım onarım çalışmaları yapı-
lerde aynı azimle ekiplerin ça- yor. Şu anda da ekiplerimiz 
lışmalarına devam edeceğini hava koşulları nedeniyle hasar 
söyleyen Alaşehir Belediye gören Kestane Deresi Mahalle-
Başkanı Dr. Gökhan Karaço- si yolunda tamir çalışmalarına 
ban şunları dile getirdi: "Yer ve başladı. Vatandaşlarımıza sı-
bölge ayrımı gözetmeksizin kıntısız ulaşım imkanı sağla-
şehir genelinin tümünde kaldı- mak için var gücümüzle çalışı-
rım yenileme, kilit parke taşı dö- yoruz."
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Başkan Karaçoban, Vatandaşlarla 
iç içe olmayı sürdürüyor

Sorunlara yerinde çözüm bulmak için  
çalışmalar yapan Alaşehir Belediye Başkanı 

Dr. Gökhan Karaçoban, mahalleleri tek tek 
gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

laşehir Belediye lepleri birinci ağızdan DELEMENLER MA- kanı Dr. Gökhan Karaço- sakinleri Alaşehir Belediye ceden sağlı evi olarak ba-
Başkanı Dr. Gök- almak için mahalle gezileri- HALLESİ ASFALT ÇA- ban, vatandaşlarla sohbet Başkanı Dr. Gökhan Kara- kanlık tarafımıza yer temin 
han Karaçoban, ne devam ediyor. Başkan LIŞMASI İÇİN HAZIR- edip çay içti. çoban'a teşekkür etti. Girelli edilmişti ancak yer pek A
haftanın belir l i  Karaçoban, Şubat ayının LANIYOR mahallesindeki şehit Meh- uygun değildi. Sayın Baş-

günlerinde, belediyenin son hafta ziyaretlerini Dele- GİRELLİ MAHAL- met Şimşek'in mezarını da kanımız Dr. Gökhan Kara-
mahallelerde sürdürdüğü ça- menler, Girelli ve Hacıaliler Alaşehir Belediye Başkanı LESİNE YENİ SAĞLIK ziyaret eden Başkan Kara- çoban' bu durumu anlattım. 
lışmaları yerinde incelemek Mahalleleriyle sürdürdü. Dr. Gökhan Karaçoban'ın EVİ çoban, dua ve niyazda bu- Sağ olsun bize yeni bir yer 
ve vatandaşlardan gelen ta- mahalle ziyaretlerinin ilk du- lundu. Cuma namazını Gi- temin etti. Vatandaşlar şuan 

rağı Delemenler Mahalle- Girelli Mahallesinde yeri relli Mahallesinde kılan Baş- ki sağlık evinden çok mem-
siydi.Meclis Üyesi Hasan Alaşehir Belediyesi'ne ait kan Karaçoban, namaz son- nun. Ayrıca Başkanımıza 
Alıcı'yla birlikte yol çalış- olan binayı sağlık evi olarak rasında vatandaşlarla soh- yol çalışmaları için çok te-
malarını yerinde inceleyen kullanılmak üzere hizmete bet edip pazar yerini de şekkür ediyorum."dedi. Son 
Başkan Karaçoban, yakın açan Alaşehir Belediye Baş- gezdi. olarak Hacıaliler Mahalle-
zamanda evi yanan Tevfik kanı Dr. Gökhan Karaço- si'ne geçen Başkan Karaço-
Tuzlak isimli vatandaşı zi- ban, Girelli Mahallesinde MUHTAR ban, Manisa Büyükşehir ve 
yaret ederek geçmiş olsun sevgi seliyle karşılaştı.Ya- YILMAZ'DAN KARA- Alaşehir Belediyesi'nin yap-
dileklerinde de bulundu. pılan yol çalışmalarını ye- ÇOBAN'A TEŞEKKÜR tığı hizmet ve yatırımları ge-
Asfalt çalışması öncesinde rinde inceleyen Başkan Ka- zerek, yürütülen çalışmalar-
yapılan çalışmaları incele- raçoban vatandaşların gön- Girelli Mahalle Muhtarı da da incelemelerde bulun-
yen Alaşehir Belediye Baş- lünde taht kurdu. Mahalle Mehmet Yılmaz: "Daha ön- du.

KARAÇOBAN, YENİ ODA 

BAŞKANLARI KUTLADI
2018 yılı itibari ile genel kurul takvimi başlayan sivil toplum kuruluşlarında 
gerçekleşen kongrelerde, yeni seçilen ve güven tazeleyen oda başkan-
larını makamlarında ziyaret eden Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan 
Karaçoban, başkan ve yönetimlerini tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

laşehir Belediye Başkanı Dr. Odası Başkanı Ümit Marhan, Berberler 
Gökhan Karaçoban yeni seçi-len Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Muhsin Aesnaf oda başkanlarını ziyaret Çalışkan, Kahveciler Odası Başkanı Ali 

etmeye devam ediyor. Başkan Karaço- Arslan ve Terziler ve Tuhafiyeciler Odası 
ban, Şoförler Cemiyeti, ile Esnaf ve Sa- Başkanı Adnan Işık'ı ziyaret ederek gö-
natkarlar Odası ziyaretlerinin ardından, revlerinde başarılar diledi. Başkan Kara-
Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası, Ber- çoban, yakın zamanda annesini kaybeden 
berler ve Kuaförler Esnaf. Odası, Kahve- Kahveciler Odası Başkanı Ali Arslan'a ta-
ciler Odası ve Terziler ve Tuhafiyeciler ziye dileklerinde de bulundu. Oda baş-
Odası başkanlarını ziyaret etti. kanları da nazik ziyaretlerinden dolayı 
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Başkan Karaçoban'a teşekkür etti.
Karaçoban, Manavlar ve Pazarcılar Esnaf 

Kilit Parke çalışmaları 
hızla devam ediyor
Alaşehir Belediyesi'nin ilçe merkezinde ve yeni mahallelerinde 
başlattığı hummalı çalışmalar devam ediyor. Bozulan ve deforme olan 
kilit parke döşeli yollarda başlatılan çalışmalar kapsamında, ekipler 
Galericiler Sitesi yolunda da düzenleme ve onarım çalışması başlattı.

laşehir Belediyesi mahalle ayrımı yapmayan raçoban, yaptığı açıklama-
ilçe  genelinde ça- Alaşehir Belediyesi, mer- da, belediyemizin Fen İşleri 
lışmalarını sürdü- kez mahallelerdeki hizmet- Müdürlüğüne bağlı ekiple-A

rüyor. Belediye ekiplerinin leri, kırsal mahallelere de rin yol kazma, kumlama ve 
dur durak bilmeden göster- götürüyor. stabilize çalışmalarının ar-
dikleri çalışma performan- dından yapılan kilitli parke 
sıyla Alaşehir'deki eksikler KARAÇOBAN: taşı döşeme ve kaldırım 
giderilmeye devam ediyor. HİZMETLERİMİZ yapma çalışmalarına ara 
Alaşehir Belediyesi Fen ÜARALIKSIZ vermeden devam ettiğini be-
İşleri Müdürlüğüne bağlı SÜRÜYOR lirt ti. Başkan Karaço-
ekipler, ilçe genelinde kilit ban,"İhtiyacı olan tüm ma-
parke çalışmalarını aralık- Yapılan çalışmaları yerinde halleler de kilitli parke taşı 
sız sürdürüyor. Fen İşleri takip eden Alaşe- döşenme çalışmalarına 
ekipleri, galericiler sitesin- hir Be le di ye başlanılacaktır. Ya-
deki kilit parke çalışmala- Başkanı Dr. pılan çalışmaların 
rında sona geldi. Bölge ve Gökhan Ka- tam anlamıyla bit-

mesinden sonra il-
çemizin modern 
bir görünüme ka-

vuşacaktır. Bunun 
içinde ellimizden 

gelen her türlü fedakâr-
lığı yapmaya hazırız ve ya-
pacağız. Bu yüzden çalış-
malarımız aralıksız de-vam 
ediyor. Bu kapsamda, yol-
ları en kısa zamanda bitirip, 
halkımızın hizmetine suna-
cağız.”şeklinde konuştu.

Belediye, çalışmalarına 3 koldan devam ediyor
Alaşehir Belediyesi, vatandaşa hak ettiği kalitede hizmeti vermek için, gerek yol 
çalışmalarıyla gerekse ilçeyi geliştirmek adına yapıl-an projeler ile Alaşehir'in  hak ettiği, 
beklediği hizmet ve yarımları gerçekleştirmek için belediye ekipleri gece gündüz çalışıyor. 

laşehir Bele- aralıksız sürdürüyor. "Ekiplerimiz kentin bir-
diyesi Fen İşle- Çalışmalar en kısa za- çok farklı noktasında ça-Ari Müdürlüğü manda tamamlanarak lışmalarını hızlı bir şe-

ekipleri, vatandaşların yolların konforu ve ka- kilde devam ettiriyor. 
rahat bir şekilde ulaşı- litesi arttırılıyor. Kaldırım, bordür, kilit 
mını sağlamak amacıy- taşı döşeme ve şehrin 
la ilçe merkezinde yol- “HİZMET BİZDEN, muhtelif yerlerinde yol 
ların yenileme çalışma- TAKDİR ALA- çalışmaları yürütülü-
larını sürdürüyor. Fen ŞEHİRLİLERDEN” yor. Hizmete ve yatırı-
İşleri ekipleri, Şahyar, ma ihtiyaç duyulan böl-
Osmaniye ve merkez Yapılan çalışmalar hak- gelere ivedilikle çalış-
mahallelerde kilit parke kında bilgi veren Alaşe- malara başlıyoruz. Hiz-
tamiratlarına ve asfalt hir Belediye Başkanı met bizden, takdir Ala-
yama çalışmalarını da Dr. Gökhan Karaçoban, şehirlilerden. "dedi.

laşehir Belediyesi tarafından Karacalar Mahallesinde 
yapımına başlanan düğün salonunda çalışmalar hızla Adevam ediyor.  300 metre karelik düğün salonunun kısa 

sürede tamamlanarak, hizmete açılması hedefleniyor
Kırsal mahallelerden Karacalar Mahallesi'nde Alaşehir 
Belediyesi tarafından inşa edilen çok amaçlı salonda çalışmalar 
hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları yakından takip eden 
mahalle sakinleri çalışmalardan memnun olduklarını belirtti. 
300 kişilik olarak planlanan salonda çalışmalar son sürat 
sürüyor.Karacalar Mahallesi Sakinlerinden Yunus Aslantaş, 
"Alaşehir Belediye Başkanımız Gökhan Karaçoban'dan ve 
ekibinden çok memnunuz. Kendim ve köylüler adına kendisine 
çok teşekkür ediyorum. Mahallemize yaptığı hizmetlerden çok 
bahtiyarız. Hizmetlerden köylülerde ben de çok mesuduz.. 
Allah razı olsun."dedi.

KARACALAR'IN DÜĞÜN SALONU HIZLA YÜKSELİYOR
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Karaçoban, Alaşehirlilerin 
sorunlarına çözüm üretiyoruz
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, haftanın Cuma günlerini mahalle ziyaretlerine ayırıyor. 
Karaçoban, haftalık mahalle ziyaretleri kapsamında, İstasyon, Baklacı, Hacıbey ve Fatih Mahallelerini de ziyaret etti.

laşehir Belediye Başkanı cıbey mahallelerine geçerek ma-
Dr. Gökhan Karaçoban halle de eksiklikleri yerinde ince-Ayapımı devam eden ve leyerek gerekli talimatları verdi.

kısa sürede açılışı yapılacak olan Son olarak da Hacıbey mahalle-
Özel Sarıkız Hastanesi inşaatını sinde Açılışı kısa süre önce ger-
yerinde inceledi. Hastane İnşaatı çekleştirilen Alaşehir Belediyesi 
hakkında bilgi alan Başkan Kara- Alzheimer Hastalığı Danışma 
çoban ardından Baklacı mahalle- Merkezine ziyaret eden Başkan 
sindeki Alaşehir Ziraat Odası Ve Karaçoban, hastalarla sohbet et-
Üzüm Sulama Birliği Başkanı tikten sonra, merkez yetkililerin-
Necdet Türk ve ailesine ait Mev- den bilgiler aldı. Başkan Karaço-
sim Rezidans'a geçerek hayırlı ban, mahalle ziyaretlerinin 
olsun temennisinde bulundu. Baş- devam süreceğini ve Alaşehirli-
kan Karaçoban ardından İstasyon lerin sorunlarına çözüm ürete-
mahallesi, Fatih mahallesi ve Ha- ceklerini söyledi.

Horzumkeserler 
Mahallesi'nin 
sorunları çözülüyor
Alaşehir Belediyesi, Horzumkeserler 
mahallesi Değirmendere mevkiinde 
yol iyileştirme çalışmalarına olumsuz 
hava şartlarına rağmen devam ediyor.

lçemizin farklı nok-
talarında çalışma- “HALK GÜNÜNE İlarına ara vermeden KATILDIM SO-

devam eden Alaşehir RUNLARIM ÇÖ-
Belediyesi, hava şartla- ZÜLDÜ”
rı ne olursa olsun Ala-
şehirlilere hizmet ver- Horzumkeserler Ma-
mek için aralıksız çalı- hal le sakinlerinden 
şıyor. Alaşehir Beledi- İbrahim Yanık, "Ma-
yesi Fen İşleri Müdür- hallemizde yol sorunu 
lüğüne bağlı ekipler, vardı. Gökhan Başka-
Horzumkeserler Ma- nımızın halk gününde 
hallesi Değirmendere ziyaretine gittim. So-
mevkiinde yol iyileştir- runlarımızı anlattım. 
me çalışmalarını da sür- Yolumuzun çok kötü ol-
dürüyor. Alaşehir Bele- duğundan bahsettik. 
diyesi'nin mahalledeki Allah razı olsun Başka-
çalışmalarını izleyen nımızdan ekipleri gön-
vatandaşlar Alaşehir derdi. Çalışmalar de-
Belediye Başkanı Dr. vam ediyor.Gökhan 
Gökhan Karaçoban'a te- Başkanımdan çok mem-
şekkür etti. nunuz."dedi.

DAĞARLAR MAHALLESİ ÇALIŞMALARDAN MEMNUN

laşehir Beledi- cek.
yesi Fen İşleri AMüdürlüğüne “GÖKHAN OĞ-

bağlı ekipler, merkez LUMDAN ALLAH 
ve kırsal mahallelerde RAZI OLSUN”
yol yapım çalışmaları-
nı hummalı şekilde sür- Dağarla Mahalle sakin-
dürüyor. Kırsal mahal- lerinden Gülşen Arı-
lelerde sürdürülen ça- çan, "Gökhan oğlum-
lışmalar kapsamında dan Allah razı olsun. 
stabilize yol yapımı Yollarımız çok bozuk-
devam ediyor. Kısa sü- tu. Sağ olsun ekipleri 
rede bitirilmesi hedef- gönderdi. Şimdi bele-
lenen çalışmalar, plan- diye ekipleri çalışıyor. 
lama doğrultusunda Başkanımız Gökhan 
yol ihtiyacı olan ma- Karaçoban'a teşekkür 
hallelerde devam ede- ediyorum. "dedi.

Alaşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde 
vatandaşların yol ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 
yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Belediye 

ekipleri Dağarlar Mahallesi yol iyileştirme 
çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Badınca Mahallesi'nde 

hummalı çalışma
Alaşehir 

Belediyesi, Fen 
İşleri Müdürlüğü 

ekipleri, Badınca 
Mahallesin kilit 

parke taşı ile 
kaplanmış 
sokakların 

bozulan ve 
deforme olan 

kısımlarını  tamir 
ederek düzgün 

bir hale 
getiriliyor.

laşehir Belediyesi, kış laması merkez ve kırsal ma-
mevsiminde ya-şanan hallelerde genişleyerek sürdü-Ayoğun yağışlarla bir- rülüyor. 

likte bozulan, hasar gören yol- Alaşehir'de vatandaşların ula-
ların yapım ve onarım çalış- şımını rahatlatmak ve yaşamı-
maları hızla devam ediyor. Ala- nı kolaylaştırmak amacıyla ya-
şehir Belediyesi Fen İşleri Mü- pılan yol, kaldırım ya-pım ve 
dürlüğü tarafından ilçeye mo- tadilatları kısa süreler içerisin-
dern ve estetik bir görünüm ka- de tamamlanarak vatandaşla-
zandıran kilit parke taşı uygu- rın kullanımına sunuluyor. Belediye'nin hizmetinden 

Atatürk İlkokulu da nasiplendi
Alaşehir Belediyesi  Fen İşleri Müdürlüğü, Atatürk İlkokulu bahçesinde duvar tadilatlarını 
yaparak sıva işlemlerini hızla tamamlayarak kurumun hizmetini sundu. Okul idaresi, 
çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban ve ekibine teşekkür etti.

erçekleştirdiği bele- önemli çalışmalar gerçekleşti- genelindeki eğitim kurumla-
diyecilik hizmetleri ren ve bu çalışmaları kısa sü- rında birçok çalışma gerçek-Gve dev projelerle Ala- rede tamamlayarak eğitimin leştirdiğini belirten Alaşehir 

şehir'in değerine değer katan emrine sunan Alaşehir Beledi- Belediye Başkanı Dr. Gökhan 
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. yesi'nin eğitim kurumunda yü- Karaçoban,“Eğitim kurumla-
Gökhan Karaçoban, eğitim ku- rüttüğü çalışmalar ise süratle rımızın eksikliklerini gider-
rumlarına verdiği katkılar tak- devam ediyor. mekten memnuniyet duyuyo-
dir topluyor. İlçe genelindeki ruz. Eğitime destek olmaya 
birçok eğitim kurumunda Alaşehir Belediyesi'nin İlçe devam edeceğiz.”dedi.
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Ulaşımda güvenliğinin sağlanması ve trafik akışının rahatlatılması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir'de İzmir-Denizli 
karayolu üzerinde yapımına başlanan köprülü kavşak inşaatında çalışmalar devam ediyor.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz 
Ergün, yapımına başlanan kavşak projesinin tamamlanmasıyla trafik kazalarının önüne geçileceğini ve ulaşımda kalite artacağına dikkat çekti.

ÖLÜM KAVŞAĞINDA HUMMALI ÇALIŞMAÖLÜM KAVŞAĞINDA HUMMALI ÇALIŞMA

l genelinde bulunan kavşaklarda trafik belirten Manisa Büyükşehir Belediye Baş- mine değinen Manisa Büyükşehir Belediye 
akışının rahatla-tılması ve ulaşımda gü- kanı Cengiz Ergün bir yandan da hafriyat Başkanı Cengiz Ergün, “Vatandaşlarımızın İvenliğin sağ-lanması adına önemli ça- ve beton kirişleri için kırma işleminin ger- can ve mal güvenliğinin sağlanması, en 

lışmalara imza atan Manisa Büyükşehir Be- çekleştiğini belirtti. büyük temennimiz. Bu anlamda yapımına 
lediyesi'nin Alaşehir'de yapımına başladığı başlanan kavşağın bölge için büyük önem 
köprülü kavşak inşaatında çalışmalar hızla ERGÜN, 'HAYIRLI OLSUN’ taşıdığını düşünüyoruz. İlçemize değer ka-
devam ediyor. İzmir-Denizli karayolu üze- tacak bu önemli projenin hayırlara vesile ol-
rinde gerçekleştirilen köprülü kavşak inşa- Trafik güvenliğinin üst düzeye çıkarılması masını, kazasız belasız tamamlanmasını te-
atında kazık çalışmalarının devam ettiğini amacıyla yapımına başlanan kavşağın öne- menni ediyorum.”dedi.

MASKİ'NİN İSG EĞİTİM PROGRAMI BAŞLADIMASKİ'NİN İSG EĞİTİM PROGRAMI BAŞLADI
MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çok tehlikeli olarak sınıflandırılan iş sahasında olası kazaları önlemek adına yürüttüğü temel 
iş sağlığı ve güvenliği eğitimi programı Salihli ilçesinde başladı. Başlayan eğitime Alaşehir'de görevli personellerde katıldı.

anisa Su ve Kanalizasyon İda- ni sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ'nin lığı'nca organize edilen eğitimde çok teh- mut Bilgen, “Genel Müdürlüğümüz bün-
resi (MASKİ) Genel Müdür- Salihli'de bir eğitim semineri düzenleye- likeli sınıf olarak adlandırılan saha çalı- yesinde görevli çalışanlarımızın güvenli-
lüğü, 17 ilçede yürüttüğü altya- rek, Ahmetli, Alaşehir, Kula, Sarıgöl, Se- şanlarına koruyucu ekipman ğini sağlamak adına iş sağlığı ve güvenli-M

pı çalışmaları esnasında meydana gelebi- lendi, Köprübaşı ve Demirci'de görev kullanımından, alınması ği eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu eği-
lecek kazaların önüne geçmek amacıyla iş yapan saha personelini bilgilendirdi. gereken kişisel önlemle- timler ilgili yönetmelik gereği zorunlu 
sağlığı ve güvenliğine yönelik eğitimleri- Destek Hizmetleri Dairesi Başkan- re kadar detaylı iş gü- olmasının yanında, başlı başına bir 

venliği konuları anlatıl- önem arz etmektedir. Çeşitli 
dı. Belirli günlere bölü- tehlike sınıflandırmaların-
nerek verilen ve diğer il- da yer alan işlerimizde çalı-

çelerde de gerçekleştiri- şan personelimizin kendini 
lecek olan 16 saatlik eğitim kollaması ve bu yönde bir 

sonunda personel sınava tabi tu- bilinç geliştirmesi büyük 
tularak, katılım sertifikaları verilecek. önem taşımaktadır. Bu yüz-

den de bu gibi eğitimleri-
“ÇALIŞANLARIMIZIN GÜ- mizi sürekli olarak ve kap-

VENLİĞİNDEN DAHA ÖNCE GE- samını geliştirerek sürdü-
LECEK BİR ŞEY YOKTUR” rüyoruz. Onların güvenli-

ğinden daha önemlisi yok-
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mah- tur.” dedi.

Girelliye 17 Km kanalizasyon 
hattı döşeniyorMASKİ Genel Müdürlüğü, 

Alaşehir'in Girelli Mahallesi 
sakinlerini sağlıklı ve 

kullanışlı altyapıya 
kavuşturmak için 17 

kilometrelik kanalizasyon 
hattı döşeme çalışmalarına 

başladı.

anisa Su ve Ka- “ARTIK 30 YIL DÖNÜP 
nalizasyon İda- ARKAMIZA BAKMA-Mresi (MASKİ) YIZ”

Genel Müdürlüğü, yıl-
lardır altyapı sorunlarıyla Girelli Mahalle Muhtarı 
boğuşan vatandaşlara  Mehmet Yılmaz, “Mahalle-
özledikleri hizmeti sun- mizde kanalizasyon hattı-
maya devam ediyor. 154 mız olmadığından hijyenik 
Mahalle Projesi ile Mani- bir ortam yoktu. Bi-zim için 
sa'nın dört bir yanında sağ- ne kadar önemli ve güzel 
lıklı altyapı ağları ören bir çalışma olduğunu anla-
MASKİ, Alaşehir'e bağlı Gi- tabilmem mümkün değil. 
relli Mahallesi'ndeki çalış- Altyapı olmadıktan sonra 
malarına da start verdi. Ya- üstündekilerin hiçbir önemi 
tırım ve İnşaat Dairesi Baş- yok. Biz de bunun bilincin-
kanlığı tarafından daha deki mahalle sakinleri ola-
önce kanalizasyon hattı bu- rak çok memnunuz bu 
lunmayan mahallede 17 ki- güzel hizmetlerden. Taşla-
lometre uzunluğunda kana- rımız da döşenince artık 30 
lizasyon şebekesi döşeni- yıl dönüp arkamıza bakma-
yor. Üst yapının da yeni bir yız. Büyükşehir ve MAS 
görünüme kavuşturulması Kİ'nin çevre ilçelerdeki ça-
için de yine MASKİ ekiple- lışmalarını duyuyoruz. Ger-
rince 55 bin metrekarelik çekten hizmet konusunda 
kilit parke taş döşeme işi süperler. Cengiz Başkanı-
gerçekleştirilerek Girelli mıza ve MASKİ Genel Mü-
adeta yeniden inşa edilmiş dürümüz Yaşar Coşkun'a 
olacak. çok çok teşekkürlerimizi, 

selamlarımızı iletiyoruz.” 
dedi.

Akkeçili mahallesi altyapı 

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamındaki Alaşehir 
ilçesine bağlı Akkeçili Mahallesi'nde sona yaklaşan kanalizasyon hattının 
ardından 7 buçuk kilometrelik içme suyu şebekesi çalışmalarına başladı. 

anisa Su ve Terfi hattı çalışması bitti-
Kanalizasyon MUHTAR AKÇAY; ğinde suyumuzu daha gü-
İdaresi (MAS "ALTYAPIMIZ venli bir şekilde tüketece-M

Kİ) Genel Müdürlüğü, iç- TAMAMEN ğiz. MASKİ kurulduğun-
me suyunun vatandaşlara YENİLENİYOR” dan bu zamana kadar ya-
daha kesintisiz ve sağlıklı pılan hizmetleri görüyo-
şekilde ulaşabilmesi için Akkeçili Mahalle Muhta- ruz ve takip ediyoruz. 
il genelindeki içme suyu rı Mustafa Akçay, “Ma- Bizim mahallemize de bu 
çalışmalarına aralıksız hallemizde yaşanan su sı- hizmetler yapıldığı için 
devam ediyor. Yatırım ve kıntısını çözmek için memnunuz. Büyükşehir 
İnşaat Dairesi Başkanlığı MASKİ içme suyu şebe- Belediye Başkanımız 
bünyesinde yürütülen ke çalışması başlattı. Alt Cengiz Ergün ve MASKİ 
154 Mahalle Projesi kap- yapımız tamamen yenile- Genel Müdürümüz Yaşar 
samında, Alaşehir ilçesi- niyor. Kuşku içinde kul- Coşkun'a teşekkür eder se-
ne bağlı Akkeçili Mahal- lanmak zorunda kaldığı- lamlarımı sunarım.”dedi.
lesi'nde kanalizasyon mız sudan kurtulacağız. 
hattı döşeme çalışmasın-
da sona yaklaştı. MASKİ 
ekipleri şimdi de 7 buçuk 
kilometrelik içme suyu şe-
bekesi çalışmalarına start 
verdi. Mahalleye altyapı 
çalışmasının tamamlan-
masının ardından 29 bin 
metrekare kilit parke taşı 
döşenecek.

dönüşümü yaşayacak 
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8 Mart, Birleşmiş Milletlerin öncülüğünde 

kutlanan Dünya Kadınlar Günüdür. Ülkemizin Kurtuluş 

mücadelesinde ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda Anadolu 

kadınının oynadığı rol hafızalarımızdan silinmemektedir. 

Nitekim büyük Atatürk, "Dünyada hiçbir milletin kadını, 

'Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi 

zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim' 

diyemez" sözleriyle Anadolu kadının milli mücadelede 

oynadığı can alıcı rolü özetlemiştir. Atatürk, Avrupa'nın en 

köklü demokrasilerinden Fransa, İtalya ve İsviçre'den önce 

kadınlara seçme-seçilme hakkını vererek, Cumhuriyetimizin 

temelinin kadınlarımızın emeği ile işlenmesini sağlamıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Peygamberimizin “Cennet 

annelerin ayakları altındadır” sözünün muhatabı olan tüm 

dünya kadınlarının, her nasıl olursa olsun şiddete maruz 

kalmadıkları, ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda 

etkinliklerini daha da artırdıkları, toplumda daha görünür 

ve güçlü oldukları bir Türkiye dileği ile tüm kadınlarımızın 8 

Dünya Kadınlar gününü kutluyorum.

DR. GÖKHAN KARAÇOBAN
ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 

www.alasehir.bel.tr

us ta fa  Beş ikç ioğ lu  toğrafları, 2017-2018 eği- olan öğrencilerin eğitimlerine büyük 
İlköğretim Okulu öğ- tim-öğretim yılı ikinci önem verdiklerini belirten Başkan Ka-
rencileri, 2017-2018 döneminin ilk günün- raçoban, "Bütün gayretimiz, çocukları-M

eğitim-öğretim yılının ikinci de Kültür Sosyal mızın geleceği içindir. Çocuklarımıza 
dönemine Alaşehir Belediye- İşler Müdürü Sedat daha güzel yarınlar bırakmak için 
si'nin sürp riziyle başladı. Ala- Dikçe tarafından öğ- yoğun gayret gösteriyoruz. Alaşehir Be-
şehir Belediye Başkanı Dr. rencilere verildi. He- lediyesi olarak bugüne kadar eğitim 
Gökhan Karaçoban, yarıyıl ta- diyelerini alan öğren- için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan 
tili öncesi Mustafa Beşikçioğlu ciler, Başkan Karaço- tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ço-
İlköğretim Okulunda katıldığı ban'a teşekkür ettiler. cuklarımız da böylelikle daha güzel ya-
karne dağıtım töreninde öğrencilerle rınlara sağlam adımlar atacaklar. Hiz-
birlikte çektirdiği fotoğrafları çerçeve- KARAÇOBAN, "GELECEK İÇİN metlerimizle milli ve manevi değerlere 
letip öğrencilere hediye etti.Öğrencile- EĞİTİMİN ÖNEMİ BÜYÜK” sahip çocuklarımızın yetiştirilmesine 
rin ömür boyu unutamayacakları anı- katkı sunuyoruz. Allah çocuklarımızın 
lardan olan karne günündeki hatıra fo- Alaşehir'in ve Türkiye'nin geleceği başarılarını daim etsin.”dedi. 

BAŞKAN KARAÇOBAN'DAN ÖĞRENCİLERE BÜYÜK JEST
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, 1. Dönem sonu karne günü Mustafa Beşikçioğlu İlköğretim Okulu öğrencile-
riyle çektirdiği hatıra fotoğraflarını çerçeveletip 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin ilk gününde öğrencilere hediye etti.

EĞİTİME DESTEKLER 
SÜRÜYOR
EĞİTİME DESTEKLER 
SÜRÜYOR

Alaşehir Belediyesi, her yıl ol-
duğu gibi bu yıl da eğitim-
öğretim yılı süresince ilçe 
sınırları içerisinde okullara 

desteğini sürdürüyor. Belediye 
ekipleri, merkez okullarından 

Alaşehir Ortaokulunda 
çalışmalara devam ediyor. 

laşehir Ortaokulun- ra destek ver-
da, asfalt, çevre dü- me ye devam 
zenlemesi, peyzaj ediyor. Eğiti-A

çalışmaları yapan Alaşehir min önemine 
Belediyesi Fen İşleri Müdür- her konuşma-
lüğü, öğrencilerin daha gü- sında değinen 
vende eğitim görmeleri için Alaşehir Bele-

“BELEDİYEMİZİN OKU-
merdivenlere korkuluk yapı- diye Başkanı Dr. Gökhan Ka-

LUMUZA KATKISI 
yor. raçoban, “Bir toplumun geli-

BÜYÜK OLDU”
şip, kalkınmasında geleceği-

KARAÇOBAN: mize yön verecek çocukları-
Alaşehir Ortaokulu Müdürü 

EĞİTİME DESTEK- mızdır. Bu nedenle okulları-
Süleyman Büyükkarcı ise 

LERİMİZ SÜRECEK mıza desteklerimizi hiçbir 
şunları söyledi: “Gökhan Baş-

zaman esirgemedik, esirge-
kanımızı halk Gününde ziya-

Alaşehir Belediyesi ilçe sı- meyeceğiz.”dedi.
ret ettik. Okulumuzun bazı ek-

nırları içinde bulunan okulla-
siklerini başkamıza ilettik. 
Okulumuzun güvenlik açı-
sından ihtiyacı olan korkula-
rının yükseltilmesi gereki-
yordu. Başkanımızın talima-
tıyla ekipler çalışmalara baş-
ladı. Gökhan Karaçoban, oku-
lumuza çok büyük hizmetler 
yaptı. Alaşehir'e renk katıyor, 
hizmet ediyor. Kendisine te-
şekkür ediyoruz.”

Kemaliye'nin anasınıfı 
çalışmaları tamamladı

Eğitime verdiği destek ile dikkat çeken Alaşehir Belediyesi, Kemaliye Mahallesi'ndeki 
Şehit Astsubay Osman Ersoy Ortaokulunda anasınıfı için tuvalet çalışmalarını tamamladı.

laşehir Belediye- Müdürlüğüne bağlı ekipler, 
sinin eğitime olan mesai saati gözetmeksizin Adesteği hız kesme- ara vermeden çalışarak öğ-

den devam ediyor. İlçede bir renciler için tuvaleti kısa sü-
çok okulda çalışmalarıyla fa- rede tamamladı. Şehit Astsu-
aliyet gösteren Alaşehir Be- bay Osman Ersoy Ortaokulu 
lediyesi, Kemaliye Mahalle- Anasınıfı Öğretmenlerinden 
si'nde Şehit Astsubay Osman Nuran Çatalkaya, "Alaşehir 
Ersoy Ortaokulunda anasını- Belediye Başkanımız Dr. 
fı için tuvalet çalışmalarını Gökhan Karaçoban'a okulu-
da tamamladı.Alaşehir Bele- muzdaki bu çalışmadan dola-
diyesi Belediyesi Fen İşleri yı çok teşekkür ederiz."dedi. 


