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Karaçoban, "Alaşehirlilerin 
ev hayali gerçek olacak"
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban sosyal belediyecilik anlamında yeni 
bir proje daha imza atıyor. Ilıca Mahallesi'nde Alaşehir Belediyesi'ne ait 110 dönümlük 
arazi üzerine yapılacak olan Âlâ-yaşam toplu konut projesi ile günümüze kadar evi 
olmayan, ev alabilme hayali dahi kuramayan Alaşehirlilerin, hayalleri gerçekleşiyor. 

< 407 adedi 100 m2, 34 adedi 135 m2 ve 72 
adedi 143 m2 olarak toplam 513 adet konut 
inşa edilecek. 100 m2 lik daireler sosyal konut 
yönetmeliği kapsamında yapılacak. 1 yıldır 
Alaşehir ilçe sınırları içerisinde ikamet eden, 
hane halkının aylık toplam geliri 4000 TL'yi aş-
mayan tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. 
135 m2 ve 143 m2 lik daireler için, 2886 sayılı 
Devlet İhale kanununda ki başvuru şartlarının 
sağlanması gerekecek.

< Dev sosyal proje hakkında bilgiler veren 
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Kara-
çoban, "Bu toplu konut projesi Alaşehir'de Be-
lediye eliyle hayata geçirilecek bu projeyle 
Türkiye'de bir ilk ve en büyük proje olacak. 
Bunun Türkiye'de küçük örnekleri var. 
Ama 513 dairelik bir büyük proje ortaya kon-
madı.” dedi. 8 3'te

KARAÇOBAN:“TÜRKİYE’DE 
BİR İLK OLACAK”

< Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, 
18-24 Mart Yaşlılar Haftası sebebiyle Alaşehir Beledi-
yesi Alzheimer Merkezini ziyaret ederek, hasta ve ya-
kınlarıyla sohbet etti. Merkezden çok memnun olduk-
larını dile getiren hasta yakınları, Başkan Karaçoban'a 
teşekkür etti. 8 3'te

Karaçoban, Kadınlar Günü'nde 

şehit annelerini ziyaret etti
Alaşehir Bele 

diye Başkanı Dr. 
Gökhan Kara 
çoban, 8 Mart 

Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla 

Alaşehir'deki 
şehitlerin anne 

lerini ziyaret 
ederek, kadınlar 
gününü kutladı. 

Ziyarette şehit annelerinin ka- Bizim başka bir ülkemiz yok. 
dınlar gününü kutlayan Baş- Bizler aziz şehitlerimizin bü 
kan Karaçoban, "Şehit aileleri- yük fedakarlıkları sayesinde ül-
miz bizlerin en onurlu emanet- kemizde huzur ve güven içeri-
leridir. Onları her zaman başı- sinde yaşayabiliyoruz." dedi. 
mızın üzerinde taşıyoruz. 8 haber sayfa 3'te...

ALAŞEHİR'E DOĞALGAZIN ÖNÜ AÇILDI
Alaşehir Belediyesi'nin Mart ayı Meclis Toplantısı yapıldı. 17 maddenin 
görüşülüp karara bağlandığı toplantıda Alaşehir'e doğal gaz getirilmesi 
için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından istenen Meclis Kararı 
gündem dışı olarak görüşüldü.  Görüşmelerin ardından, oy çokluğuyla 
Alaşehir'e doğalgaz getirilmesinin önünü açan Meclis kararı alındı. 

< Toplantıda konu üzerinde yapılan görüşmelerden 
sonra yapılan oylamada Meclis kararı, Meclis üye-
lerinin oyçokluğuyla alındı. Böylelikle Alaşehir'e 
doğalgaz getirilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu tarafından istenen meclis kararı alınmış oldu.  
8 haberin davamı sayfa 5'te

< Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaço-
ban, Belediye Meclisinin Şubat ayı toplantısında 
Alaşehir'e doğalgaz getirilmesi kararına olumlu 
baktıklarını ancak doğalgaz getirilirken oluşacak bazı 
işlemlerin Alaşehir Belediyesine ek maliyet getire-
ceğini ve bunun da kamu zararı doğuracağını gerekçe 
olarak sunarak istenen Meclis kararına olumlu oy 
kullanmadıklarını hatırlattı. 

Vatandaş istedi Başkan 
Karaçoban yerine getirdi
< Evine giriş ve çıkışta zorlanan bir engelli va-
tandaşın rampa talebini Alaşehir Belediye Başka-
nı Dr. Gökhan Karaçoban'a iletmesinin hemen ar-
dından harekete geçen ekipler kaldırıma engelli 
rampası yaparak, ailenin gönlünü kazandı. 8 4'te

Alaşehir'e 25 Milyonluk 
yeni atıksu arıtma tesisi
< MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, 25 milyon TL 
yatım bedeli ile Alaşehir merkeze inşa edilecek olan 
atıksu arıtma tesisinin yer teslimi sonrasında tesiste 
incelemelerde bulundu. 8 2'de

BELEDİYE ORGANİZE 
EDİYOR, ALAŞEHİR 
OKUYOR 08SAYFA

Vatandaş Alaşehir 
Belediyesi'ne bir
 tık kadar yakın! 
<Alaşehir Bele 

diyesi, vatandaşlarla 
olan iletişim kanal 

ları arasına bir 
yenisini daha ek 

leyerekwww.alas
ehir.bel.tr uzan 
tılı resmi inter 
net site sinde 
'Canlı Destek 

Hattı' oluş 
turdu. 8 6

KARAÇOBAN, "HALKIMIZIN 

HİZMETİNDEYİZ"
< Alaşehir Belediye Başkanı Dr. 

Gökhan Karaçoban, haftalık olağan 
mahalle gezilerine Subaşı Mahalle-

siyle devam etti. Başkan Karaçoban'ın 
pat pat kullandığı mahalle ziyaretinde 

renkli görüntüler yaşandı. 8 6'da
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Alaşehir'e 25 Milyonluk yeni atıksu arıtma tesisi
MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, 25 milyon 
TL yatım bedeli ile Alaşehir merkeze inşa 
edilecek olan atıksu arıtma tesisinin yer teslimi 
sonrasında tesiste incelemelerde bulundu.

anisa Su ve Kanalizasyon can Kaynak ile birlikte tesiste incele- 16 TESİSE 179 bir atıksu arıtma tesisi kazandıraca-
İdaresi (MASKİ) Genel melerde bulunan Genel Müdür Coş- MİLYON TL YATIRIM ğız. Yapılacak yatırımın hem Alaşe-MMüdürlüğü, atıksu arıtma kun, yapılacak çalışmalarla ilgili tesis hir'e hem de Manisamıza hayırlı 

tesisi hamlesi ileGediz ve Bakırçay sorumlusundan bilgi aldı. MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, uğurlu olmasını diliyorum. Manisa 
havzalarını koruma altına alıyor. Ya- Manisa'ya çevreci tesisler kazandır- merkezde inşa ettiğimiz atıksu arıt-
tırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bün- ALAŞEHİR MODERN BİR ma noktasında önemli bir yatırımı ma tesisini de bu yıl içerisinde faali-
yesinde yürütülen çalışmalar kapsa- TESİSE KAVUŞACAK daha hayata geçirecek olmanın mut- yete alacağız. 
mında Alaşehir merkezde ekonomik luluğunu yaşadıklarını ifade ederek, İlimiz genelinde başarıyla işlettiğimiz 
ömrünü tamamlamış olan atıksu İlk kademede 2025 yılına kadar hiz- “Manisamızın geleceğini düşünerek 16 çevre dostu tesisimiz de dahil, 
arıtma tesisinin yerine, sistemin ça- met verecek olan tesis, 100 bin eşde- attığımız adımlar sayesinde çevre kir- atıksu arıtma alanında 179 milyon TL 
lışması durdurulmadan yenisi yapıla- ğer nüfusa hitap edecek şekilde inşa liliği sorunlarına teker teker çözüm gibi bir yatırım gerçekleştirdik. 
cak. 25 milyon TL yatırım bedeli ile edilecek. Tesis sayesinde atıksu kay- üretiyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı-
hayata geçirilecek tesisin yer teslimi naklı çevre kirliliğini ortadan kaldır- İlimiz için sürekli yeni projeler gelişti- mız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları 
yüklenici firmaya yapıldı. MASKİ mak için önemli bir adım daha atılmış ren idaremiz, Alaşehir merkeze yeni doğrultusunda bereketli Gediz ve 
Genel Müdürü Yaşar Coşkun, yer tes- olacak. Ayrıca, tesise çamur kurutma bir atıksu arıtma tesisi kazandırmak Kuzey Ege Havzası'nı gelecek nesille-
limi sonrasında tesisi ziyaret etti. serası da inşa edilerek atık çamurla- için önemli bir dönemeci daha geride re kirlilikten arındırılmış bir şekilde 
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak rın bertarafı da sağlanacak. bıraktı. 25 milyon TL yatırım bedeli teslim etmek en büyük hedefimiz-
Aslay ve Projeler Daire Başkanı Bir- ile Alaşehir ilçe merkezine modern dir.”dedi.

Alaşehir zabıtasından 
periyodik muayene uyarısı

Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlü-
ğü tara fından ölçü ve tartı aletlerinin 

muayenelerinin zamanında 
yapılması konusunda uyarı yapıldı. 

laşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 
bünyesinde hizmet veren Ölçü Ayar AMemurluğu personeli çalışmalarına 

tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar 
kapsamında özellikle Şubat ayının sonuna 
yaklaşılırken, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Ka-
nunu gereği, ölçü ve tartı aleti kullanan kişi ve 
kuruluşların iki yıllık damga süresini doldur-
muş ölçü ve tartı aletlerinin damga ve kontrol-
leri için 28 Şubat 2018 tarihine kadar belediye 
başkanlıklarına başvurmalarının yasal bir yü-
kümlülük olduğu bildirildi.

PARA CEZASI VE EL 
KOYMA CEZASI VAR

Terazisi olan ve taşıyan her esnafın iki senede 
bir düzenli olarak yaptırması gereken ölçü ve 
ayarları için Ocak ve Şubat aylarında beyanla-
rının alındığını belirten Alaşehir Zabıta Müdü-
rü Erol Kacar, “Bu periyodik muayene yüküm-
lülüğünü zamanında yerine getirmeyenler hak-
kında daha sonra başvuruda bulunmuş olsa-
lar dahi ilgili kanun hükmünce 2 bin 101 TL 
idari para cezası uygulanarak, ölçü ve tartı ale-
tine el konulacaktır. Vatandaşlarımızın mağ-
dur olmamaları için gereken hassasiyeti gös-
termelerinin kendilerinin menfaatine olacak-
tır.”dedi. 

OZANLAR ALAŞEHİR'DE ATIŞTI
Alaşehir Belediyesi tarafından organize edilen “Edirne'den  Ardahan'a Milli birlik ve Beraberlik  Ozanlar 
Konseri“  büyük beğeni toplandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fethi Sekin Gençlik Merkezi Salonu'nda 
düzenlenen geceye Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, 
Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay  Ali İsmail Elalmış ve vatandaşlar katıldı. Sunuculuğunu Belediye 
Basın çalışanı Fikret Gün'ün yaptığı ozanlar konseri saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

laşehir Belediyesi, halk ozanlarını Milli birlik ve beraberliğe vurgu yapan gecenin or- Atalarımızın bizlere bıraktığı bu ülkemizin, üzeri-
Alaşehir'de buluşturdu. 9 ozanın renk ganizatörü Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan mizde ağır bir sorumluluğu vardır. Bu coğrafyada Akattığı gecede Açılış konuşmasını yapan Karaçoban da yaptığı konuşmada, "Ülke olarak Türklerin kurduğu son Cumhuriyet olacaktır. Bu-

Manisa Ozanlar Derneği Başkanı Osman milli birlik, beraberlik ve dayanışmaya en muhtaç radan haykırıyoruz. Kimseye verilecek bir çakıl ta-
Feryadai, "Ülkemizin birlik ve beraberliğe çok ih- olduğumuz şu günlerde Alaşehir Belediyesi olarak şımız yoktur. 
tiyacı olduğu bu dönemde, bizler sözlerimizi saz- Edirne'den Kars'a Anadolu'nun flaş seslerini dinle- Bayrak, millet, vatan bizlerin en büyük değerleri-
larımızla anlatırız. Geceyi organize edenlere te- tebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz buralara mizdir."dedi. Konsere katılan Aşık Erozan, Aşık 
şekkür ediyoruz."dedi. gelirken Çanakkale'de 250 bin şehit verdik. Alaşe- Yakup Temeli,Aşık Erzade Kapan, Aşık Ali Cana-

hir Belediye'si olarak Afrin'de vatan için çarpışan ni, Aşık İhsan Öksüz, Aşık Gulira , Aşık Ali Bulut, 
KARAÇOBAN: KİMSEYE VERİLECEK askerlerimize manevi destek verebilmek için 50 Aşık Osman Feryadai ve Aşık Taner Öztürkoğlu çe-

BİR ÇAKIL TAŞIMIZ YOKTUR bin adet üzüm gönderdik. Bu millet gerektiği şitli atışmalarla izleyenleri hem güldürdüler, hem 
zaman üzerine düşeni her zaman yapacaktır. de coşturdular. 

Alaşehir çiçeklerle renk 

cümbüşüne büründü 
laşehir Belediyesi Park ve me, yeşil alanlarda temizlik ve "Amacımız her alanda olduğu gibi 
Bahçeler Müdürlüğü, park, bakım çalışmalarının yanı sıra kendi peyzaj çalışmalarında da şehrimizi 
bahçe ve ana arterlere es- serasında mevsimlik çiçeklerde de marka şehir haline getirmektir. Hal-A

tetik bir görünüm kazandırmak için üretiyor. Alaşehir Belediyesi Park ve kımızı daha fazla ve daha güzel yeşil 
yoğunmesaisine aralıksız devam edi- Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler alanlarla buluşturmak için Park ve 
yor. Park ve Bahçeler Müdürlü- çim biçme, ağaç budama, ağaç bakı- Bahçeler Müdürlüğümüzün tüm ma-
ğü'nün şehrin estetiğine yaptığı kat- mı, çiçek dikimi çalışmalarına tüm hı- hallerimiz de yürüttüğü peyzaj çalış-
kılar, vatandaşlar tarafından da tak- zıyla devam ediyor. Alaşehir'de kış maları şehrimizin estetiğine ayrı bir 
dir topluyor. Alaşehir'de kış mevsimi mevsimi başında toprağa bırakılan hava katıyor. 
başında toprağa bırakılan 10 bin lale 10 bin lale ve 7 bin mevsimlik çiçek- Mayıs ayı başından itibaren de pe-
ve 7 bin mevsimlik çiçekle şehir mer- le şehir merkezi ve ana caddeler tunya, kadife, begonya, ateş çiçeği, 
kezi ve ana caddeler adeta çiçek bah- adeta çiçek bahçesine dönüştü. sardunya ve yıldız çiçeklerinin ve 20 
çesine dönüştü. İlçe genelindeki çeşit mevsimlik çiçeğin dikimi ger-
parklara, yeni hastane önüne, kavşak “20 BİN ADET ÇİÇEK çekleştirilecek. İlkbahar, yaz ve son-
ve refüjlere diktiği mevsimlik çiçek- DAHA TOPRAKLA bahar olmak üzere yılda üç ayrı saf-
lerle Alaşehir'i çiçek bahçesine dö- BULUŞTURULACAK” hada gerçekleştirilen çiçek dikim ça-
nüştüren Park ve Bahçeler Müdürlü- lışmaları sonucunda bu yıl toprakla 
ğü ekipleri, daha güzel, daha yeşil bir Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gök- buluşacak toplam 20 bin çiçekle, 
Alaşehir hedefine ulaşmak için pey- han Karaçoban, ilçenin çiçek bahçe- memleketimiz Alaşehir renkten 
zaj, çevre düzenlemesi, yeşillendir- sine dönüştüğünü söyleyerek, renge bürünecek."dedi. 
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'BELEDİYE ÇALIŞIYOR, ALAŞEHİR DEĞİŞİYOR' 
sloganı ile çıktığımız hizmet kervanı 
yolculuğumuzun 8. Yılındayız. 15 Mart 2011 
tarihinden bu tarafa; sevdalısı olduğumuz ve 
hizmet etmekten onur duyduğumuz 
Alaşehir'imize sayısız hizmetlerimiz oldu. 
Alaşehirlilere layık ve yakışan hizmet ve 
yatırımlara öncelik vererek, yapmaya özen 
gösterdik.

***
Alaşehir'imize  8 yılda; 120 bin metre altyapı, 
180 bin metre sıcak asfalt çalışması, 50 park-
bahçede  revizyon ve yenileme, ve daha 
birçok hizmet ve yatırımları şehrimize 
kazandırdık. Daha da önemlisi sosyal 
belediyeciliğe yeni bir boyut getirerek, sıra 
dışı kültürel etkinliklerle Alaşehirlilerle 
bütünleşmeyi ve sosyal barışa katkı 
sağlamaya çalıştık. AMA ALAŞEHİR VE 
ALAŞEHİRLİLERE DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ 
VAR.

****
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. 83. 
Sayımızda Mart 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 belediyemizi her geçen 
gün yeniliyor ve güçlendiriyoruz.

****
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.

****
Daha yaşanabilir bir Alaşehir yaratmak için 
öneri ve şikayetlerinizi bekliyoruz. Alaşehir'i 
geleceğe hep birlikte hazırlayıp, sizleri de bu 
konuda söz sahibi yapmayı hedefliyoruz. Bu 
duygu ve düşüncelerle; özellikle belirtmek 
isterim ki; EMANETİNİZ, EMANETİMİZ, 
EMANETİNİZ EMİN ELLERDE!. HİZMET BİZDEN 
TAKDİR SİZLERDEN. Sizleri rabbime emanet 
ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Karaçoban, "Alaşehirlilerin 
ev hayali gerçek olacak"
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban sosyal belediyecilik anlamında yeni 
bir proje daha imza atıyor. Ilıca Mahallesi'nde Alaşehir Belediyesi'ne ait 110 dönümlük 
arazi üzerine yapılacak olan Âlâ-yaşam toplu konut projesi ile günümüze kadar evi 
olmayan, ev alabilme hayali dahi kuramayan Alaşehirlilerin, hayalleri gerçekleşiyor. 

07 adedi 100 m2, 34 adedi 135 
m2 ve 72 adedi 143 m2 olarak 
toplam 513 adet konut inşa 4

edilecek. 100 m2 lik daireler sosyal 
konut yönetmeliği kapsamında yapıla-
cak. 1 yıldır Alaşehir ilçe sınırları içeri-
sinde ikamet eden, hane halkının aylık 
toplam geliri 4000 TL'yi aşmayan tüm 
vatandaşlar başvuru yapabilecek. 135 
m2 ve 143 m2 lik daireler için, 2886 sa-
yılı Devlet İhale kanununda ki başvuru 
şartlarının sağlanması gerekecek.

ÖN BAŞVURULAR 
RESMEN BAŞLADI

Açık mutfak ve kapalı mutfak seçe-
nekleri, merkezi ısıtma sistemli, asan-
sörlü, yalıtımlı, sosyal yaşam alanları, 
şehir içi ulaşım imkanı ile inşa edi-
lecek konutlarda, yaklaşık 1700-
1800 vatandaş için yeni bir yaşam 
alanı oluşturuluyor. Müracaatlar 
Cumhuriyet ve Demokrasi Mey-
danında bulunan Ala- yaşam toplu projesi Alaşehir'de Bele- nesi Sosyal konut olarak düşündük. yal Yaşam alanı oluşturuyoruz.1700 
konut başvuru ofislerinden alın- diye eliyle hayata geçiri- 100 m2 aşmayacak. 34 tanesi 135m2 1850 kişilik Mahalle kuruyoruz. Şehir 
maya resmen başladı. lecek bu projeyle Türki- 72 tanesi 143 m2 106 tane de büyük içi ulaşımın kolayca sağlanacağı dev-

ye'de bir ilk ve en büyük daire olarak karar verdik."dedi. let hastanesine yakınlığı bunların 
KARAÇOBAN: proje olacak. Bunun Tür- hepsi birer avantaj. 
TÜRKİYE'DE kiye'de küçük örnekleri ALAŞEHİR'DE YENİ Bu zamana kadar ev sahibi olamadım 

BİR İLK OLACAK var. Ama 513 dairelik bir BİR YAŞAM ALANI diyenlere ilaç gibi geleceğini düşünü-
büyük proje ortaya konmadı. 100 m2, KURUYORUZ yorum.  Bölgede Alaşehirliler için 

Dev sosyal proje hakkında bilgiler 135 m2 ve 142 m2 olmak üzere 3 tip yeni bir yaşam alanı ve mahalle kuru-
veren Alaşehir Belediye Başkanı Dr. daire inşa etmeye karar verdik. 407 ta- Karaçoban, "Biz Alaşehir'de bir Sos- yoruz."dedi.
Gökhan Karaçoban, "Bu toplu konut 

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası sebebiyle 
Alaşehir Belediyesi Alzheimer Merkezini ziyaret ederek, hasta ve yakınlarıyla sohbet etti. Mer-
kezden çok memnun olduklarını dile getiren hasta yakınları, Başkan Karaçoban'a teşekkür etti.

aşlılar Haftası dolayısıyla duklarını dile getiren hasta yakınları, olduğum için olaya bakışımız farklı.  bedensel olarak var olan sizleri ara-
Alaşehir Belediyesi Alz- Başkan Karaçoban'a teşekkür etti. Biz bunu Alaşehir'de gerçekleştirir- mızda görmek istiyoruz. Bizlerden Yheimer Merkezini ziyaret ken, Türkiye'deki örneklerine baktık. sakın kopmayın. Onun için bizler siz-

eden Belediye Başkanı Dr. Gökhan KARAÇOBAN: ÜLKEMİZDE Şu anda bizim kurduğumuz düzen ve lerle olacağız. Sizler için kapasitemi-
Karaçoban, merkezde kalan hastalar- BİR ÖRNEĞİ YOK” ahengin tek bir örneği yok. zi artıracağız.   Yaşlılar haftanız kutlu 
la yakından ilgilendi. Renkli görüntü-  Tesislerimiz sizlerin. olsun. 
lerin ortaya çıktığı ziyarette, Alzhe- Ziyaretle ilgili konuşan Alaşehir Be- İhtiyaç duyanların bu konuda yardım- Sizleri yılda bir defa kutlamak yet-
imer hastası İbrahim Baydemir, lediye Başkanı Dr. Gökhan Karaço- cı olabildiğimiz geriye kazanabilece- mez.  Sizler bizim baş tacımızsınız, 
keman çalarken, hastalar da şarkılar ban, "Ben Alzheimer hastalığından ğimiz tekrardan toplum içinde var sizler olmasaydınız bizler olmaz-
söyledi. Merkezden çok memnun ol- iki kişi kaybettim. Kendim de sağlıkçı olan hareket kabiliyeti kısıtlansa bile dık."dedi.

Karaçoban, Kadınlar Günü'nde 

şehit annelerini ziyaret etti

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. 
Gökhan Karaçoban, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü dolayısıyla Alaşe-

hir'deki şehitlerin annelerini ziyaret 
ederek, kadınlar gününü kutladı. 

 Mart Dünya Kadınlar Günü nin karanlık olduğu ortadadır. Bu 
nedeniyle Alaşehir Belediye nedenle kadınlarımıza ne kadar 
Başkanı Dr. Gökhan Karaço- güzel fırsatlar sunabilirsek, toplum 8

ban, şehit aileleri ve yakınlarını zi- olarak o oranda güçleneceğimiz 
yaret etti. Ziyarette şehit anneleri- inancındayım. 
nin kadınlar gününü kutlayan Baş- Kadınlarımızın hayatın her alanın-
kan Karaçoban, "Şehit ailelerimiz da katılımlarının yükseldiği, başta 
bizlerin en onurlu emanetleridir. şiddet, ayrımcılık ve fırsat eşitsizli-
Onları her zaman başımızın üzerin- ği gibi önemli sorunlarının tama-
de taşıyoruz. Bizim başka bir ülke- mıyla çözüldüğü, mutlu aile ve 
miz yok. Bizler aziz şehitlerimizin mutlu toplum dileğiyle başta ilçe-
büyük fedakarlıkları sayesinde ül- miz kadınları olmak üzere tüm ka-
kemizde huzur ve güven içerisinde dınlarımızın 8 Mart Dünya Kadın-
yaşayabiliyoruz. Bizlerde bu an- lar Gününü kutluyor, sevgi ve 
lamlı günde şehit ailelerimizi bir saygılarımı sunuyorum" de geleceğin şekillendirilmesinde rakan, toplumsal ve siyasal hayat-
kez daha ziyaret ederek, yanların- diye konuştu.en önemli katkıyı sağlamakta oldu- tan dışlayan bir toplumun geleceği-
daki olmak istedik. Bu vesile ile ğunu aktaran Karaçoban, "Dünya 
tüm şehitlerimize bir kez daha Kadınlar Gününü kutlarken, bu 
Allah'tan rahmet ailelerine sabırlar özel günün tüm kadınların toplum-
diliyorum" dedi. da hak ettiği, layık olduğu yere gel-

mesi, kadınların toplumların kana-
“KADINLARINI UNUTAN yan yarası haline gelmiş sorunları-

TOPLUMLARIN GELECEĞİ nın masaya yatırılması, tartışılması 
KARANLIKTIR” ve çözümü için bir vesile olmasını 

temenni ediyorum. Kadına yönelik 
Hayatın her alanında fedakarlığı, şiddete hemen her gün şahit oldu-
üretkenliği ve duyarlılığı temsil ğumuz bir dünyada 8 Mart tarihi 
eden kadınların, sonsuz sevgi ve daha anlamlı bir hal alıyor. Kadının 
hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerle eğitim hizmetlerinden mahrum bı-
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Vatandaş istedi Başkan 
Karaçoban yerine getirdi

Evine giriş ve çıkışta zorlanan bir engelli vatandaşın rampa talebini Alaşehir 
Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban'a iletmesinin hemen ardından harekete 

geçen ekipler kaldırıma engelli rampası yaparak, ailenin gönlünü kazandı. 

laşehir Belediye Başkanı Dr. 
Gökhan Karaçoban'ın talimat-
larıyla vatandaşlara hak ettiği A
kalitede hizmet vermek için, 

gerek yol çalışmalarıyla gerekse ilçeyi 
geliştirmek adına hizmet veren Alaşehir 
Belediyesi, engelli vatandaşların da yü-
zünü güldürdü. Alaşehir Belediyesi Fen 
işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beş 
Eylül Mahallesi Reddi İlhak Caddesin-
de ikamet eden vatandaş için engelli 
rampası yapım çalışmalarını tamamla-
yarak, ailenin isteğini yerine getirdi.

“BAŞKANIMIZDAN 
ALLAH RAZI OLSUN” "Eşim engelli olduğu için Başkanımız olsun bizi kırmadı ekipleri gönderdi. 

Gökhan Karaçoban'a müracaat edip en- Gökhan Başkanımdan ve çalışanlardan 
Engelli vatandaşın eşi Muzaffer Korku, gelli rampası yapmasını istedim. Sağ Allah razı olsun."dedi.

İKİ MAHALLEDE DAHA YOL ÇALIŞMASININ STARTI VERİLDİ
Alaşehir Belediyesi Fen İşleri 

Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çağlayan ve 

Akkeçili mahallelerinde yol yapım 

çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

laşehir Belediyesi genişleyen 
hizmet alanı ile şehrin dört bir ya-
nında çalışmalara devam edi yor. A
Büyükşehir yasası ile Alaşehir'in 

yeni mahallesi olan köylerdeki çalışmalar 
Fen İşleri müdürlüğünce sürdürülüyor. Ala-
şehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne 
bağlı ekipler, Çağlayan ve Akkeçili Mahal-
lelerinde alt yapı çalışmaları sırasında bo-
zulan yollarda çalışmalarına devam ediyor. 

KARAÇOBAN: VERDİĞİMİZ 
SÖZÜN ARKASINDAYIZ

Konuyla ilgili açıklama yapan Alaşehir Belediye 
Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Alaşehir'de bozuk 
yol kalmayacağına dair verdikleri sözlerin arkasın-
da olduklarını ve çalışmaların son hızla devam etti-
ğini belirtti. Başkan Karaçoban, "Ekiplerimiz ilçe-
mizin dört bir yanında hummalı bir çalışma yapıyor. 
Çalışmalarımızın meyvelerini kısa sürede alaca-
ğız."şeklinde konuştu.

Başkan Karaçoban Belenyaka 
ve Ilıca mahallelerini ziyaret etti

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, haftalık olağan mahalle ziyaretlerini 
Belenyaka ve Ilıca mahalleleriyle devam ettirerek hem mahallelerde devam eden 

çalışmaları yerinde inceledi hem de mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

laşehir Belediye Başkanı Dr. 
Gökhan Karaçoban'ın ma-Ahalle ziyaretlerinde İlk durağı 

Belenyaka Mahallesi oldu. Belenyaka 
Mahallesinde incelemelerde bulunan 
Başkan Karaçoban, Belenyaka Ma-
hallesi Esentepe mevkiinde yapılacak 
çalışmalar için teknik ekiple inceleme-
lerde bulundu. Mahallede vatandaş-
larla sohbet eden Başkan Karaçoban, 
mahalle sakinlerinin isteklerini dinle-
di. Başkan Karaçoban Belenyaka Ma-
hallesi ziyaretinin sonra Ilıca Mahal-
lesini de ziyaret etti. Vatandaşlarla 
sohbet edip çalışma yapılacak alan-
larda incelemelerde bulunan Alaşehir 
Belediye Başkanı Dr. Gökhan Kara-
çoban, mahalle sakinlerinin istek ve 
önerilerini dinledi.

BELEDİYE ÇALIŞIYOR, 
ALAŞEHİR GÜZELLEŞİYOR

Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçeyi 
güzelleştirmek park, bahçe ve ana arterlere estetik bir görünüm 

kazandırmak için yoğun mesaisine aralıksız devam ediyor. 

ark ve Bahçeler Müdürlüğü'nün bakımı, çiçek dikimi çalışmalarına tüm hı-
şehrin estetiğine yaptığı katkılar, zıyla devam ediyor. Yaşanabilir modern Pvatandaşlar tarafından da takdir bir şehir olmanın yanında yeşil alanlarıyla 

topluyor. İlçegenelindeki parklara, yeni da zengin bir şehir görüntüsü hedefledik-
hastane önüne, kavşak ve refüjlere diktiği lerini ifade eden Alaşehir Belediye Başka-
mevsimlik çiçeklerle Alaşehir'i çiçek bah- nı Dr. Gökhan Karaçoban, “Amacımız her 
çesine dönüştüren Park ve Bahçeler Mü- alanda olduğu gibi peyzaj çalışmalarında 
dürlüğü ekipleri, daha güzel, daha yeşil bir da şehrimizi marka şehir haline getirmek-
Alaşehir hedefine ulaşmak için peyzaj, tir. Halkımızı daha fazla ve daha güzel 
çevre düzenlemesi, yeşillendirme, yeşil yeşil alanlarla buluşturmak için Park ve 
alanlarda temizlik ve bakım çalışmaları- Bahçeler Müdürlüğümüzün tüm mahalle-
nın yanı sıra kendi serasında mevsimlik çi- rimiz de yürüttüğü peyzaj çalışmaları şeh-
çekler de üretiyor. Alaşehir Belediyesi rimizin estetiğine ayrı bir hava katıyor. Ça-
Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı lışmalarımız tüm hızıyla devam ede-
ekiplerimiz çim biçme,ağaç budama, ağaç cek."dedi. 
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ALAŞEHİR'E DOĞALGAZIN ÖNÜ AÇILDI
Alaşehir Belediyesi'nin Mart ayı Meclis 

Toplantısı yapıldı. 17 maddenin 

görüşülüp karara bağlandığı toplantıda 

Alaşehir'e doğal gaz getirilmesi için 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 

tarafından istenen Meclis Kararı gündem 

dışı olarak görüşüldü.  Görüşmelerin 

ardından, oy çokluğuyla Alaşehir'e 

doğalgaz getirilmesinin önünü açan 

Meclis kararı alındı. 

7 maddenin görüşülerek 
karara bağlandığı Alaşehir 
Belediyesi'nin Mart ayı Meclis 1

Toplantısı, Şehit Polis Fethi Sekin 
Gençlik Merkezi Toplantı Salo-
nu'nda yapıldı. Alaşehir Belediye 
Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban'ın 
başkanlık ettiği toplantıda gündem-
deki 17 maddenin bazıları görüşü-
lerek gereği için ilgili komisyonlara 
havale edilirken, bazı maddeler de 
oylanarak karara bağlandı.

DOĞALGAZ KONUSU 
YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Toplantıda Alaşehir'e doğalgaz ge-
tirilmesini öngören Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu tarafından iste-
nen Meclis kararı yeniden görüşül- olumlu oy kullanmadıklarını hatır- KARAR OY 
dü. Alaşehir Belediye Başkanı Dr. lattı. Karaçoban, "Ancak bugün gel- ÇOKLUĞUYLA ALINDI
Gökhan Karaçoban, Belediye Mec- diğimiz noktada Enerji Piyasası Dü-
lisinin Şubat ayı toplantısında Ala- zenleme Kurulu tarafından istenen Toplantıda konu üzerinde yapılan 
şehir'e doğalgaz getirilmesi kararı- Meclis kararı Manisa Büyükşehir görüşmelerden sonra yapılan oyla-
na olumlu baktıklarını ancak doğal- Belediyesi tarafından kabul edildiği mada Meclis kararı, Meclis üyeleri-
gaz getirilirken oluşacak bazı işlem- için konuyu tekrar gündeme getir- nin oyçokluğuyla alındı. Böylelikle 
lerin Alaşehir Belediyesine ek mali- me gereği hasıl olmuştur." diyerek Alaşehir'e doğalgaz getirilmesi için 
yet getireceğini ve bunun da kamu konunun tekrardan görüşülüp oy- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
zararı doğuracağını gerekçe olarak lanması gerektiğini söyledi. tarafından istenen meclis kararı 
sunarak istenen Meclis kararına alınmış oldu. 

laşehir Belediye zumkeserler Mahallesin- devam ederken diğer 
Başkanı Dr.Gök- de 4 bin metrelik yol dü- ekipler mahalle içi yollar-Ahan Karaçoban'ın zenleme ve iyileştirme ça- da kilit parke çalışmaları-

talimatları ile tek bir kır- lışmalarına başladı. na devam ediyor.
sal mahalle veya sokak Alaşehir Belediyesi Fen 
kalmayıncaya kadar de- İşleri Müdürlüğüne bağlı HORZUMALAYAKA 
vam edilecek çalışmalara, ekipler, Horzumkeserler MAHALLESİNDE 
ilçeye bağlı birçok mer- Mahallesi Peynirçukuru YOL ÇALIŞMASI
kezde devam ediliyor. mevkiinde 4 4 bin metre-

lik yol çalışmalarına baş- Alaşehir Belediyesi Fen 
HORZUMKESER- ladı. Belediye ekiplerinin İşleri Müdürlüğü ekiple-
LER'DE 4 KİLO çalışmaları mahalle sa- rinin ilçenin dört bir nok-

METRELİK YOL kinleri tarafından mem- tasında sürdürdüğü yol 
ÇALIŞMASI nuniyetle karşılanıyor. yapım çalışmaları Horzu-

Fen İşleri ekipleri, bir yan- malayaka Mahallesinde 
Alaşehir Belediyesi, Hor- dan yol çalışmalarına de devam ediyor. 

Alaşehir Belediyesi tarafından merkez ve kırsal mahallelerdeki yürütülen çalış-
malar tüm hızı ile devam ediyor. Fen işleri ekiplerinin şehir merkezi ile kırsal mahal-
le ayrımı yapmadan yaptığı çalışmalar vatandaşlar tarafından taktir ile karşılanıyor.

Alaşehir Belediyesi kırsal 
mahallelerden tam not aldı

Horzumkeserler mahallesi 

hizmetten memnun

laşehir Belediyesi çalışmalardan çok memnun Alaşehir olduklarını, bütün 
Fen İşleri Müdürlü- olduklarını ve Belediye Baş- mahallelere eşit hizmet an-Ağüne bağlı ekipler, kanı Dr. Gökhan Karaço- layışıyla hareket ettiklerini 

Horzumkeserler Mahallesi ban'a çok teşekkür ettikleri- belirtti.Başkan Karaçoban, 
Peynirçukuru mevkiinde yol ni belirtti. kırsalda bulunan daha önce 
dolgu ve iyileştirme çalış- Konuyla ilgi li açıklama köy şimdi ise mahalle olan 
malarının yanı sıra yağmur yapan Alaşehir Belediye yerlerde asfalt, kilit parke ve 
suyu için büz döşeme çalış- Başkanı Dr. Gökhan Kara- yol iyileştirme çalışmaları-
malarına başladı.Vatandaş- çoban, "Büyükşehir yasa- nın devam edeceğini belirt-
lar mahallelerinde yapılan sıyla 87 mahallesi olan bir ti.

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kırsal mahallelerden 
Horzumkeserler Mahallesindeki çalışmalarıyla vatandaşların takdirini topladı.

Hacıbey mahallesinde 
kaldırım çalışması başladı
Alaşehir Belediyesi, ilçemizin  

daha modern ve yaşanabilir bir 
hale getirmek için gece gündüz 

aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

laşehir Belediyesi ilçe  genelinde bo-
zuk yol, kaldırımsız cadde ve sokak Abırakmıyor. Alaşehir Belediyesi Fen 

İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez mahallele-
rimizden Hacıbey Mahallesinde  kaldırımlar 
çalışması başlattı.
Alaşehir'de bir çok cadde ve sokakta geçti-
ğimiz yıl sıcak asfalt çalışması yapan Alaşe-
hir Belediyesi bu  yıl sonuna kadar da  kentin 
bütün cadde ve sokaklarını asfaltlamayı ve 
kaldırım çalışması yapmayı  hedefliyor. Ya-
pılan çalışmaları yakından takip eden Ala-
şehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaço-
ban, Alaşehir'i  daha güzel ve daha yaşanı-
labilir bir şehir yapmak için çalıştıklarını 
belirtti.
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Alaşehirliler hem belediyeden 

hem başkandan memnun
Alaşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Halk 
Günleri tüm hızıyla devam ederken, vatandaşlar her fırsatta hem belediyenin hizmetlerinden hem 
de Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban'ın ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

laşehir Belediye olduğunu belirten Başkan 
Başkanı Dr. Gök Karaçoban, vatandaşlar-Ahan Karaçoban dan gelen talepleri ve is-

Halk günleri uygulaması tekleri ilgili birim müdür-
kapsamında vatandaşlarla leri çağırarak iletiyor ve ta-
bir araya gelip talep, görüş leplerin biran önce yerine 
ve önerileri dinliyor, bele- getirilmesini söyledi.
diyenin imkanları ölçü-
sünde sorunları çözüme BAŞKAN 
kavuşturuyor. Her hafta KARAÇOBAN'A 
salı günleri Fethi Sekin HALK GÜNÜ'NDE çok memnunuz. Belediye bir şekilde çözüme kavuş-
Gençlik Merkezinde halk TEŞEKKÜR Başkanımıza bize zaman turmak için önemli oldu-
günleri kapsamında va- ayırdığı için ve özellikle ğunu belirtti. Başkan Ka-
tandaşlar ile görüşen Bele- Uygulamadan hoşnut ka de göstermiş olduğu ilgi raçoban, "Göreve başladı-
diye Başkanı Dr. Gökhan lan vatandaşlar ise Alaşe- ve alakadan dolayı çok te- ğımız günden bugüne 
Karaçoban, vatandaşlar ta- hir Belediyesinden büyük şekkür ediyoruz" şeklinde kadar, halkımızla iç içe-
rafından iletilen talepleri bir memnuniyetle ayrılır- görüş beyan ederken, Ala- yiz. Bizim için, her gün 
ve istekleri dinledi. Vatan- ken, "Belediye Başkanı- şehir Belediye Başkanı halk günü ama halkımızla 
daşlarla doğrudan yapılan mız ile bire bir görüşme ya- Dr. Gökhan Karaçoban daha rahat iletişim kur-
görüşmelerin sorunların parak taleplerimizi direk Halk Günleri'nin vatan- mak, onların sıkıntılarına 
çözülmesi ve taleplerin ye- olarak kendisine iletebili- daşların sorunlarını hızlı daha fazla zaman ayırmak 
rine getirilmesinde etkili yoruz. Biz bu durumdan ve haftanın diğer günle-

rinde ise projelerimiz üze-
rinde sağlıklı çalışmalar 
yapabilmek amacıyla her 
hafta salı günleri Halk 
Günü olarak belirledik. 
Her hafta salı günü vatan-
daşlarımızla doğrudan ve 
randevusuz bir şekilde, bir 
araya geliyoruz. 
Onların sorunlarını, istek 
ve taleplerini dinliyor, va-
tandaşlarımıza çözüm bul-
maya çalışıyoruz.”
dedi. 

Vatandaş Alaşehir 
Belediyesi'ne bir
 tık kadar yakın! 
Alaşehir Belediyesi, 

vatandaşlarla olan iletişim 
kanalları arasına bir 

yenisini daha ekleyerek 
www.alasehir.bel.tr 

uzantılı resmi internet 
sitesinde 'Canlı Destek 

Hattı' oluşturdu.

a t a n d a ş l a r a  
daha iyi hiz-
met verebil-V

mek için, devam 
eden projeleri, 
sorun ve talepleri 
ye rinde tespit 
etmek için hafta-
nın üç günü ma-
halle ziyaretleri bazı çalışmalar gerçekleştir-
gerçekleştiren ve her hafta dik.”dedi.
salı günleri halkın isteklerini, 
belediyeden beklentilerini doğ- ”HEP BİRLİKTE 
rudan Belediye Başkanı Dr. ÇALIŞACAĞIZ“
Gökhan Karaçoban'a iletebil-
dikleri 'Halk Günü Toplantıları- Önceliklerinin Alaşehir halkı-
nın yanı sıra vatandaşların nın yaşam kalitesini yükselt-
istek, öneri ve şikayetlerini bil- mek olduğunu belirten Kara-
direbilecekleri '444 8 653' nolu çoban, "Seçim süresi boyun-
ücretsiz çağrı merkezini haya- ca sağlıktan spora, eğitimden 
ta geçiren Alaşehir Belediyesi kültürel etkinliklere kadar bir-
hizmetlerine bir yenisini daha çok alanda yapacağımız giri-
ekleyerek www.alasehir.bel.tr şimlerin sözünü verdik ve bu 
uzantılı resmi internet sitesin- sözleri de yerine getirdik. Ala-
de 'Canlı Destek Hattı'nı oluş- şehir Belediyesini sosyal be-
turdu. lediyecilik anlayışıyla yöneti-
Daha yapacak çok işimiz var' yoruz ve bu alandaki çalışma-
sloganı ile yola çıktıklarını ve lar da vatandaşın desteğiyle 
Sosyal belediyecilik anlayışı- hep birlikte çalışacağız” diye 
nın en önemli unsurunu sos- konuştu. Başkan Karaçoban 
yal iletişimin oluşturduğunu hizmete giren canlı destek hat-
söyleyen Başkan Karaçoban, tından vatandaşın ilettiği 
"Kaliteli, hızlı ve doğru iletişi- sorun veya taleplere anında 
min çok önem kazandığı bir cevap verileceğini belirterek 
çağda yaşıyoruz. Bu nedenle Alaşehir'i vatandaş işbirliğiyle 
Alaşehir Belediyesi olarak hal- daha da ileriye taşımak için ça-
kımızla ve kitlelerle iletişimi bu lışmalarına devam edecekle-
düzeyde gerçekleştirmek için rini söyledi. 

Zabıta Ekipleri 
İnşaatları Denetledi
Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, çevre güvenlik tedbirleri alınma-
yan inşaat halindeki binaları denetledi.

laşehir Beledi- rollerde yapı malzeme-
yesi Zabıta Mü- lerini kaldırımlara bıra-Adürlüğüne bağlı karak yayaların gidiş 

ekipler, havaların iyi git- ve gelişlerini önleyen, 
mesiyle birlikte başla- ayrıca çevre güvenliği-
yan inşaatlara yönelik ni almayan inşaatların 
denetimlerini artırdı. faaliyeti durduruldu. 
Çevre tedbiri almayan Çevre önlemi alındığı 
veya ruhsatı olmadığı taktirde çalışmaların 
halde inşaata başlayan tekrar başlayabileceği-
yapıları kontrol eden ni ifade eden yetkililer, 
Zabıtalar, uyarılarda can ve mal güvenliği-
bulundu, bazı inşaatla- nin her şeyin üstünde 
ra da tutanak tuttu. tutulduğunu bildirdiler. 
Gün boyu süren kont-

KARAÇOBAN, "HALKIMIZIN 

HİZMETİNDEYİZ"

KARAÇOBAN, "HALKIMIZIN 

HİZMETİNDEYİZ"
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, 

haftalık olağan mahalle gezilerine Subaşı Mahallesiyle 
devam etti. Başkan Karaçoban'ın pat pat kullandığı 

mahalle ziyaretinde renkli görüntüler yaşandı.

orunlara yerinde çözüm büyük ilgi gösterir-
hedefi ile çalışmalar yapan ken Başkan Kara-
Alaşehir Belediye Başkanı çoban mahalle sa-S
Dr. Gökhan Karaçoban, ilçe- kinlerinden biri-

de bulunan 87 mahalleyi tek tek ge- nin pat patını kul-
zerek vatandaşlarla bir araya geli- landı. Mahalle sa-
yor. Vatandaşların beklenti, talep ve kinleri Başkan 
sorunları yaşadıkları mahallelerde Karaçoban'ın zi-
dinleyerek çözüm üreten Başkan Ka- yaretinden bü-
raçoban Subaşı Mahallesini de ziya- yük memnuniyet 
ret etti. İnceleme sırasında Başkan duyduklarını ve 
Karaçoban'a meclis üyesi Hasan ziyaretlerin ak- ”HER ZAMAN VATANDAŞLA-
Alıcı ve Sarıgöl Sulama Birliği Baş- samdan devam etmesinin kendileri- RIMIZIN HİZMETİNDEYİZ“
kanı Halil Kara da eşlik etti. Başkan ni mutlu ettiğini söyledi.
Karaçoban'a mahalle sakinleri Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gök-

han Karaçoban, "Birim amirleri-
mizle birlikte Subaşı Mahallesi sa-
kinlerini ziyaret ederek sorun ve ta-
leplerini dinledik. Vatandaşlarımı-
zın talepleri doğrultusunda mahal-
lemizde vatandaşlarımızın rahat bir 
ortamda yaşamalarını sağlamak 
amacıyla sorunları not aldık, çalış-
malara başlayacağız. Çözüm yolla-
rını vatandaşlarımızla birlikte tartı-
şıp bu sorunları çözüme kavuştura-
cağız. Her zaman vatandaşlarımızın 
hizmetindeyiz."dedi.
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KARAÇOBAN: EMANETİNİZE 

SAHİP ÇIKIYORUZ

8 Mart Şehitleri Anma Günü ve ve vatan sevgisinin vücuda büründü- geleceğimizin teminatı dün olduğu 
Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dö- ğü eşsiz bir zaferdir. Milletimizin top- gibi bugün de işte bu ruh ve bu inanç-1nümü dolayısıyla bir mesaj ya- yekun cepheye koşarak düşmana dur tır. Çanakkale Zaferi, sadece geçmişi-

yımlayan Alaşehir Belediye Başkanı dediği bu zafer, yüz binlerce kahra- mizin bir aziz hatırası değil, geleceğe 
Dr. Gökhan Karaçoban, "Çanakkale manın, yokluklar içinde ilahi mücade- yürüyüşümüzün de en güçlü ilham 
Zaferi, aziz milletimizin zor koşullar al- le gücünün muhteşem ve mukaddes kaynaklarından biridir. Bu zafere ula-
tında, üstün silah gücüne sahip dev- bir hatırasıdır. Çanakkale Zaferi, dö- şarak vatanı ve bayrağı için şehit 
letlere karşı yazdığı büyük bir destan- nemin en güçlü ordularına sahip iş- olan, bugün bizlerin bağımsız bir ül-
dır" dedi. galci devletlerin aziz milletimize karşı kede hayat ve vücut bulmamızı sağ-
Çanakkale Zaferi'nin büyük bir ima- bir araya geldikleri ancak, buna karşı- layan başta Gazi Mustafa Kemal ve 
nın, muazzam bir azmin ve sarsılmaz lık vatan sevgisi ve inancı dışında silah arkadaşları olmak üzere ebedi-
bir kararlılığın timsali olduğunu belir- elinde yeterli mühimmatı bile olmayan yete irtihal eden aziz şühedamızı, 
ten Başkan Dr. Gökhan Karaçoban, bir milletin kazandığı kahramanlık des- terör örgütlerine karşı milletimizin ve 
mesajında şunları kaydetti: tanıdır. Bu destanın altında milletine sınırlarımızın güvenliğini sağlamak 
”Hürriyet ve bağımsızlığını hedef alan bağlılık, özgürlük tutkusu, vatan aşkı adına yurt içinde, Fırat Kalkanı ve 
taarruz ve saldırılara karşı dünya tari- ve büyük bir millet olmanın şuuru yat- Zeytin Dalı Operasyonlarında şehit 
hinin seyrini değiştirecek çapta bir maktadır. Millet olarak imkansızlıklar düşmüş vatan evlatlarını, 15 Temmuz 
meydan okumanın; dahası bir milletin içindeyken bile 'Çanakkale geçilmez' gecesi vatanını hainlere teslim etme-
yeniden dirilişinin adı olan Çanakkale dedirten sağlam bir inancın, sarsıl- yen kahramanlarımızı rahmetle, ta-
destanı, asil milletimizin azim, inanç maz bir ruhun mirasçılarıyız. Aydınlık zimle ve şükranla yad ediyorum."

BELEDİYE ÇALIŞIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

atandaşlardan gelen İşleri Müdürlüğü, pek çok ko- ve kaldırımlar anlamına gel-
talep veşikayetleri nuda Alaşehirlilere hizmet ve- diğini ifade eden Alaşehir Be-
de en kısa sürede ce- riyor. İlçenin tüm mahallele- lediye Başkanı Dr. Gökhan V

vaplayıp çözüme kavuşturan rinde gece gündüz demeden Karaçoban, “Alaşehir halkı-
Alaşehir Belediyesi Fen görev yapan ekipler, her ko- na belediye ile ilgili her türlü 

nuya titizlikle yaklaşarak çö- hizmeti en güzel ve layık ol-
züme kavuşturmaya çabalı- dukları şekilde götürüyoruz. 
yor. Adana Menderes Bulvarı Bunların arasında yeni yollar 
kaldırımları da çalışmalar ve kaldırımlar da var. Yeni 
kapsamında revize edildi. kaldırımlar yapmanın yanı 

sıra eskiden yapılmış ancak 
KARAÇOBAN: YOLLA- çeşitli nedenlerle kullanıla-
RI SORUN OLMAKTAN maz durumda olanları da 

ÇIKARIYORUZ baskı beton kaldırımlarla de-
ğiştiriyoruz. Belediye olarak 

Alaşehir'in her geçen gün ge- hedefimiz yolları, ve kaldı-
lişen ve büyüyen bir ilçe ol- rımları sorun olmaktan çıkar-
duğunu, bunun da yeni yollar mak.”dedi.

Gece gündüz demeden çalışmalarına devam eden, Alaşehir Belediyesi 
çalışmalarıyla vatandaşların takdirini topluyor. Yolları daha güvenli bir yapıya 
kavuşturmak için harekete geçen Alaşehir Belediyesi ekipleri, İstasyon 
Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında  kaldırım çalışmalarını da tamamladı.

Her mahalleye çocuk 
oyun grubu kuruluyor
Alaşehir Belediyesi, bir yandan ilçedeki kullanım ömrü geçmiş güven arz 
etmeyen mevcut çocuk oyun parklarını yeni nesil oyun grupları ile yenilerken, 
diğer taraftan da parkı olmayan mahallelere modern çocuk parkları kazandırıyor.

laşehir Belediyesi Fen işleri 
Müdürlüğü, ilçe merkezi-kır-Asal mahalle ayrımı yapmaksı-

zın yürüttüğü çalışmalar kapsamında 
Gülpınar Mahallesine çocuklar için 
oyun grubu yapımına başladı. Gülpı-
nar Mahallesinde çocukların hizme-
tine sunulacak modern oyun parkı, 
hem estetik bir görünüme hem de ço-
cukların daha güvenli oyunlar oyna-
masını sağlayacak bir yapıya kavuş-
turulacak. Alaşehir Belediyesi Fen 
işleri ekipleri, Gülpınar Mahallesi 
okul bahçesinde yapımı başlatılan ço-
cuk oyun grupları çocukların sabır-
sızca yapımın bitmesine bekledik-
lerine belirten öğretmenler ve öğren-
ciler, Alaşehir Belediye Başkanı Dr 
Gökhan Karaçoban'a teşekkürlerini 
ilettiler.

Horzumalayaka mahallesinde 
taş duvar örme çalışması sürüyor

laşehir Belediye uzunluğundaki taş duvar kinlerinden tam not aldı. 
Başkanı Dr. Gök- örme çalışmalarına başla- İlçenin bir çok noktasında Ahan Karaçoban'ın dı. aynı anda çalışan Alaşehir 

talimat-larıyla merkez ve Belediyesi, Horzumala-
kırsal mahalle ayrımı yap- HORZUMALAYAKA ya ka ma hal le sin de ki 
madan ça lışma la rına MAHALLESİNE düğün salonu çalışmaları-
devam eden Alaşehir Be- DÜĞÜN SALONU nı tamamladı. Kısa süre 
lediyesi, çalışmalarına içerisinde vatandaşlara 
Horzumalayaka mahalle- Alaşehir Belediyesi tara- hizmet verecek olan dü-
sinde devam ediyor. Bele- fından Horzumalayaka ğün salonu mahalle halkı 
diye ekipleri, düğün salo- mahal lesinde yapı lan tarafından büyük bir se-
nu çevresinde 100 metre düğün salonu mahalle sa- vinçle karşılandı.

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kırsal 
mahallerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, 
Horzumalayaka mahallesinde  taş duvar çalışmalarına da başladı.
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BELEDİYE ORGANİZE EDİYOR, ALAŞEHİR OKUYOR
Alaşehir Belediyesi'nin sponsorluğu ve desteğiyle, Alaşehir Ortaokulu'nun organizesinde 'Alaşehir Okuyor' kitap okuma 
etkinliği gerçekleştirildi. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan etkinlikte, Alaşehirliler 1 saat süreyle kitap okudu.

laşehir Ortaokulu'nun Bu etkinliği düzenleme ama- kitap basılmışken 2014 yılın-
organize ettiği ve Ala- cımızda kitap okumayı teşvik da bu sayı 50 binleri aştı. Gö-
şehir Belediyesi'nin etmek, özendirmek ve hep bir- rüldüğü gibi Basılı kitap oranı A

sponsorluğu ve desteği ile likte bir saat süreyle kitap oku- artarken, kitap okuma oranı 
saat 10.30-11.30 arasında yarak farkındalık yaratmak. yükselmedi. Türk insanı kitap 
Cumhuriyet ve De- Bu etkinlik küçük kıpırtı- okumaya sadece 1 dakika ayı-
mokrasi Meyda- ların giderek büyük rırken, buna karşılık TV izle-
nı'nda “Alaşehir dalgalara dönüşme- meye ortalama 6 saat, inter-
Okuyor“ adlı ki sini sağlayacaktır. nete bağlanmaya 3 saat ayırı-
tap okuma et- Kitap okumak gün- yor. İhtiyaç listesinde kitap 
kinliği yapıldı. lük hayatımızın bir okumak 235. Sırada yer alı-
Etkinliğe; Ala- rutini haline gel- yor."dedi.
şehir Kayma- mesi en büyük te-
kamı Abdullah mennimizdir. Bizle- KİTAP OKUMADA FRANSA 
Uçgun, Alaşehir re bu etkinliğin ha- VE İNGİLTERE İLK SIRADA
Belediye Başkanı zırlanmasında bü yük 
Dr. Gökhan Karaço- destek veren kaymakamı- En fazla kitap okuyan ülkele-
ban, İlçe Milli Eğitim Müdürü mız Abdullah Uçgun ve Bele- rin başında, yüzde 21 ile 
Hüseyin Güneş, Alaşehir Or- diye başkanı Gökhan Karaço- Fransa ve İngiltere yer alır-
taokulu öğretmenleri ve öğ- ban 'a  te şek kür  ed i yo- ken, Japonya yüzde 14 ile 
rencileri ilçe merkezinde bulu- ruz."dedi. üçüncü sırada yer alıyor. 
nan ilkokul, ortaokul, liseler- ABD'de bu oran yüzde 12, 
den temsilen 10'ar öğrenci, öğ- KARAÇOBAN: KİTAP İspanya'da yüzde 9. Türki-
renci velileri ve vatandaşlar OKUMADA SINIFTA ye'de ise, oran binde bir. 
katıldı. KALDIK Okuma alışkanlığında, dün-

yada 86. Sıradayız. yada kişi 
BÜYÜKKARCI: HEDEF, Okuma etkinliğin ardından bir başına kitap harcaması 1.3 

KİTAP OKUMAYI TEŞVİK değerlendirme yapan Alaşe- dolarken, Türkiye'de ise bu 
ETMEK hir Belediye Başkanı Dr. Gök- rakam 25 sent... Çocuklara 

han Karaçoban da, "78 mil- kitap hediye edilmesi sırala-
Etkinliği organize eden Alaşe- yonluk Türkiye'de 2016 yılı ve- masında Türkiye 180 ülke içe-
hir Ortaokulu Müdürü Süley- rilerine göre kişi başına düşen risinde 140. Sırada. 
man Büyükkarcı, "Ülkemiz ge- kitap adedi 8.4 oldu. Uluslara- Türkiye İstatistik Kurumu'nun 
nelinde her gün kitap okuma rası Yayıncılar Birliği verileri- (TÜİK) geçen yıl yayınladığı 
alışkanlığı biraz daha geriye ne göre, yayın sektörleri ara- verilere göre, Türkiye'de kitap 
gidiyor. Tabi ki bunda teknolo- sında Türkiye 11. sırada. okumaya kişi başına ayrılan 
jinin getirmiş olduğu yenilikle- TÜİK verilerine göre basılı süre günde yalnızca bir daki-
rin etkisi çok, ancak hiçbir kitap sayısının her geçen gün ka. Buna karşın, televizyon iz-
okuma ve öğrenme kitap artıyor. Elektronik kitap dahil lemeye 6 saat, internete 3 
kadar kalıcı ve etkili değildir. Türkiye'de 2008 yılında 32 bin saat harcanıyor.

Başkan Karaçoban, bir engelli 
vatandaşa daha yardım elini uzattı

Alaşehir Belediyesi, ilçedeki engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Baş-
kan Karaçoban, 6 aydır yatağa mahkum yaşayan ve ileri derecede Alzheimer hastası olan 83 
yaşındaki Rahime Güdücü'ye tekerlikli sandalye hediye ederek yaşlı kadının yüzünü güldürdü.

l a şeh i r  Be led iyes i ,  ileri derecede Alzheimer hastası edildi.
yaptığı örnek çalışmalara olan 83 yaşındaki Rahime Güdü-
biryenisini daha ekleye- cü Belediye Başkanı Dr. Gökhan ”ENGELLİ VATANDAŞLA-A
rek, Fatih Mahallesi 4 Karaçoban'a çok teşekkür etti. Te- RIMIZIN YANINDAYIZ“

Nolu Sokakta ikamet eden engelli kerlekli sandalyeyi Belediye Baş-
Rahime Güdücü isimli vatandaşa kanı Dr. Gökhan Karaçoban adına Engelsiz bir Alaşehir hedefledik-
tekerlekli sandalye hediye etti. 6 Kültür ve Sosyal İşler Müdürü lerini ve bunu gerçekleştirmek 
aydır yatağa mahkum yaşayan ve Sedat Dikçe tarafından hediye için çalışmalarına hız kesmeden 

devam ettiklerini dile getiren Ala-
şehir Belediye Başkanı Dr. Gök-
han Karaçoban, “İlçemizde yaşa-
yan engelli vatandaşlarımıza des-
teğimiz artarak devam edecek. 
Biz sadece bu konuda değil, her 
konuda vatandaşlarımıza yardım-
cı olmak istiyoruz.”dedi.
Tekerlekli sandalye teslimi sıra-
sında duygulandığı gözlenen Gü-
dücü, “Başkanımız Gökhan Ka-
raçoban'a çok teşekkür ediyorum. 
Şu an yaşadığım mutluluğu anla-
tamam. Allah razı olsun.”şeklin-
de konuştu.

İBADETHANELERİN TEMİZLİĞİ YAPILIYOR
laşehir Belediyesi için Cami Temizleme Ekibi ku-
merkez ve mahalleler ruldu. Cami yıkama aracını 
de bulunan camilerin da bünyesinde barındıran A

temizlik ve bakımını yapmak ekip belirli aralıklarla camile-
için kurduğu cami temizleme rin bakım ve temizliğini yapa-
ekibi, çalışmalarına aralıksız cak. Alaşehir genelinde bulu-
devam ediyor. 6 kişilik ekip ve nan 90 tane caminin genel 
bir araçla camilerin düzenli bakım çalışmaları periyodik 
olarak temizliği yapılıyor. Te- olarak tekrarlanıyor.
mizlik işleri ekipleri periyodik 
olarak ilçe genelinde bulunan KARAÇOBAN: SOSYAL 
90 ibadethanede temizlik ve HİZMETLERİMİZ DEVAM 
yıkama işlemleri gerçekleşti- EDECEK
riyor.

Alaşehir Belediye-
ni daha temiz bir tüm yıl boyunca düzenli ola-TÜM CAMİLER BELİRLİ si'nin sosyal alan-
ortamda yapma- rak temizlettireceğiz. Bize ARALIKLARLA daki çalışmaları ile 
larını sağlamayı gelen talepler de en hızlı şe-TEMİZLENİYOR örnek bir belediye 
amaçladıklarını kilde değerlendirilecek. Hal-olduğunu belirten 
belirtti. Karaço- kımızın memnuniyetini arttır-Çevre Koruma ve Kontrol Mü- Alaşehir Belediye 
ban, "Merkezde maya yönelik çalışmalarımız dürlüğü bünyesinde Temizlik Başkanı Dr. Gök-

ve bütün mahalle- devam edecek.”İşleri ekipleri, ilçe genelindeki han Karaçoban, va-
lerdeki camilerimizi dedi.camilerin temizliğini yapmak tandaşların ibadetleri-

Alaşehir Belediyesi'nin 

hayata geçirdiği

 önemli bir sosyal proje 

olan cami temizliği 

düzenli bir şekilde sürdürülüyor. 

İlçe genelinde 

bulunan 90 cami, periyodik 

aralıklarla, kurulan

 6 kişilik ekiple temizlik ve 

bakım işleri yapılıyor.

Çamlıbel de düğün 
salonuna kavuşuyor
Çamlıbel de düğün 

salonuna kavuşuyor
laşehir Belediyesi, kırsal lelerde yaşayan vatandaşların yaşam 
mahallelerden Çamlıbel Ma- kalitesini yükseltmek ve yaşadıkları Ahallesinde, düğün salonu için yerde tüm ihtiyaçlarının karşılanması 

çalışmalara başladı. Salon, 300 kişilik amacıyla çalışmalarını sürdürü-
olarak planlandı. Çalışmaların kısa sü- yor.Çamlıbel Mahalle Sakinlerinden 
rede tamamlanması hedefleniyor.Ala- Mehmet İlban:" Mahallemizde düğün 
şehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlü- salonumuz eksikti. Gökhan Başkanı-
ğüne bağlı ekipler, Çamlıbel Mahalle- mıza gittik kendisinden düğün salonu 
sinde 250 metre karelik bir alanda inşa istedik. Allah razı olsun ekipleri gön-
edilecek düğün salonu için çalışmala- derdi çalışmalar başladı. Gökhan Baş-
ra başladı. Alaşehir Belediye Başkanı kanımıza çok teşekkür ediyoruz. Baş-
Dr. Gökhan Karaçoban, kırsal mahal- kanımızdan Allah razı olsun."dedi.


