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ALAÞEHiR’iN SESÝALAÞEHiR’iN SESÝ

Deðerli Alaþehirliler;
Alaþehir Belediyesi olarak, sizlere en iyi 

hizmeti sunabilmek için elimizden gelen tüm gayreti 
sarf ediyoruz. Her þeyden önce, sorunlarýn bir parçasý 
olan deðil, sorun çözen bir belediyecilik anlayýþýyla 
yola çýktýðýmýzýn altýný çizmek istiyorum. Sizlerden 
aldýðým güçle ülkemizin, özellikle yerel yönetimlerin 
içinde bulunduðu sýkýntýlara raðmen, hiçbir... 

Emanetiniz 
emin ellerde

Dr. Gökhan KARAÇOBAN
Alaþehir Belediye Baþkaný

03

ASFALT SEZONUNA 45 GÜNLÜK BÝR GEÇÝKMEYLE GÝREN ALAÞEHÝR BELEÝYESÝ, 1.5 AYDA 22 SOKAK VE CADDEDE ASFALTLAMA ÇALIÞMA-
SINI TAMAMLADI. ALTYAPI ÇALIÞMALARININ DA GÖTÜRÜLDÜÐÜ SOKAK VE CADDELERE TOPLAM 40 BÝN 500 METRE KARE ASFALT VE 
8 BÝN 100 METRE UZUNLUÐUNDAKÝ KALDIRIMA BETON ATILIRKEN, YOL GÜZERGAHLARINA DA 14 BÝN METRE BORDÜR DÖÞENDÝ.

Alaþehir Belediyesi, 
“REKORA” koþuyor
Alaþehir Belediyesi'nin altyapý ve asfaltlama çalýþmalarý hýz kesmeden devam ediyor. Belediyenin kendi asfalt ekibi ve 
ihaleyi alan özel þirket tarafýndan iki koldan yürütülen çalýþmalarda Mayýs ayýnda 11 caddede yürütülen çalýþmalar-
da toplam 4 bin 844 metre  uzunluðundaki yola 6 bin 895 metrekare asfalt atýldý. Haziran ayýndaki çalýþmalarda ise 
önceki aydan devam eden çalýþmalarla birlikte toplam 11 ayrý caddede 33 bin 694 metre kare asfaltlama yapýldý.

Alaþehir Belediyesi, 
“ ” koþuyorREKORA

< Alaþehir Belediyesi'nin bahar ayýnýn 
giriþiyle birlikte iki koldan baþlattýðý as-
faltlama ve altyapý çalýþmalarý hýz kes-
meksizin devam ediyor. Kýþ aylarýnda 
hava þartlarýnýn elvermemesi nedeniyle 
baþlatýlamayan çalýþmalar þehrin birçok 
farklý mahalle ve caddesinde durmaksý-
zýn sürüyor. Ýki aylýk çalýþmada toplam-
da 22 caddede asfaltlama yapýldý, 40 bin 
500 metre kare alan asfaltlandý.

< Hem Alaþehir Belediyesi asfalt ekibi 
hem de ihaleyi alan özel þirket ekibi tara-
fýndan yürütülen çalýþmalarda Haziran 
ayý da oldukça yoðun geçti. Çataltepe 
yolu, Akkeçili, Cumhuriyet, Sanayi, 
Bahçelerbaþý ve Kenan Evren Caddeleri 
ile Türkoðlu sokakta yürütülen altyapý 
ve asfaltlama çalýþmalarýnda 13 bin 590 
metrekarelik alanda altyapý için kazý ya-
pýlarak 2 bin 200 metre uzunluðunda ka-
nalizasyon hattý döþendi. 8 3’te...

“HAZÝRAN AYI DA ÇOK YOÐUN GEÇTÝ”

haþerelere karþý savaþ açtý
Alaþehir Belediyesi 

Fettah Can, Alaþehirlileri 

< Alaþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlü-
ðü tarafýndan organize edilen '1. Alaþehir Motor Festi-
vali' etkinlikleri, ücretsiz Fettah Can halk konseri ile 
baþladý. Sevilen söz yazarý ve ses sanatçýsý Fettah Can, 
etkinlikler kapsamýnda Radyo Ekol'ün canlý yayýn 
programýna da katýldý. Þehir stadyumunda verilen 

konseri ise 10 bin müzik severin 
izlediði açýklandý. Konserin 
açýlýþ konuþmasýný yapan 

Belediye Baþkaný Dr. Gökhan 
Karaçoban, gençlere büyük önem 

verdiklerini, bunun tezahürü olarak deðiþik 
etkinliklere imza attýklarýný söyledi. 8 2’de...

büyüledi

Cumhuriyet Caddesi ve 
Ahmet Iþýk Caddesi'nde 
çalýþmalar tamamlandý
< Alaþehir Belediyesi'nin 2012 yol programýnda 
olan Yenice Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 
(Kaymakamlýðýn üst caddesi) kazý, hafriyat ve 
altyapý çalýþmalarýndan sonra cadde asfaltlanarak, 
trafiðe açýldý.8 4’te..

< Alaþehir Belediyesi’nin, haþerelere 
karþý mücadelesi devam ediyor. Beledi-
ye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü-
ðünce yürütülen çalýþmalarýn Mart ayýn-
da baþladýðý ve aralýksýz olarak belli saat-
lerde devam ettiði açýklandý. Konuyla 

ilgili olarak bir açýklama yapan 
Birim Müdürü Çevre Mühendisi 
Halil Koç, karasinek, sivrisinek 
ve yakarca için uçkun mücade-
lenin 15 Nisan'dan itibaren baþ-
ladýðýný, ilaçlamanýn sabah 
06:00- 10:00 arasý,  akþam ise 
19:00- 22:00 saatleri arasý ol-
mak üzere ULV cihazý ile her 
gün yapýldýðýný söyledi. 8 4’teHalil Koç

Belediyespor'un yeni 
yönetimi iþ baþý yaptý
< Alaþehir Belediyespor'un yeni yönetimi mazbatasýný 
alarak iþ baþý yaptý. Yeni yönetim, Belediye Meclis Top-
lantý Salonu’nda Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Kara-
çoban ile bir araya gelerek ilk toplantýsýný da gerçekleþ-
tirdi. Yöneticilerle tanýþan Karaçoban, yeni yönetime 
baþarý dileklerini iletti. 8 7’de...

ALAÞEHÝR DEÐÝÞÝYORALAÞEHÝR DEÐÝÞÝYOR

Parklarda çalýþmalar 
aralýksýz sürüyor
< Alaþehir Belediyesi'nin yoðun bir þekilde 
sürdürdüðü altyapý, yol yapým, bakým ve 
onarým çalýþmalarýn yaný sýra, park ve 
bahçelerdeki çalýþmalarý da aralýksýz 
devam ediyor. Park ve Bahçeler Mü-
dürlüðü tarafýndan yürütülen çalýþ-
malar hakkýnda bilgi veren Birim 
Müdürü Peyzaj Mimarý Kadriye 
Özdoðan, Çamlýk, Þelale, Semih 
Evcil ve Zümrüt Evler park alanla-
rýndaki çalýþmalarýn sürdüðünü söyledi. 8 8’de... 
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< Alaþehir Belediyesi, Türkiye'nin bir birin-
den ünlü sanatçýlarýnýn yer alacaðý Ramazan 
þenliklerine hazýrlanýyor. Belediye Kültür ve 
Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan geleneksel 
olarak düzenlenen Ramazan Etkinlikleri, bu 
yýl 15 gün sürecek. Mahallelerde iftar 
sofralarý kurulacak, deðiþik animasyon ve 
oyun gösterileri olacak. 8 5’te...

Alaþehir Belediyesi'nden iddialý 
Ramazan organizasyonu
Alaþehir Belediyesi'nden iddialý 
Ramazan organizasyonu

Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban: 

Kýsa sürede 2 bin 500 
metre yol asfaltlandý
< Alaþehir Belediyesi'nin 2012 yýlý yatýrým programýnda olan Yenice 
Mahallesi Bahçelerbaþý Caddesi, Sakarya Mahallesi Kenan Evren Caddesi ve 
Ýstasyon Mahallesi Kanalaltý Sokak'ýn yol güzergahlarýnda kazý, hafriyat ve 
altyapý çalýþmalarý devam ediyor. 8 Sayfa 5’te...

Merkez Pazar Camii ýþýl ýþýl yanacak
< Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, Merkez 
Pazar Camii'nin ýþýklandýrmasýnýn belediye tarafýndan 
yapýlacaðýný ve Ramazan ayý baþýnda ýþýnlandýrma sistemin 
bitirilmiþ olacaðýný söyledi. 8 Sayfa 3’te...

Dev bir organizasyon daha 
baþarýyla tamamlandý

< 17. Geleneksel Mesir Ýller Arasý Bahar Karate Turnuvasý, 16-17 
Haziran tarihlerinde, Alaþehir Belediyesi'nin ev sahipliðinde; Ka-
palý Spor Salonu'nda yapýldý. 9 il takýmýnýn davetli olduðu tur-
nuvaya 320 sporcunun katýldýðý açýklandý. 8 Sayfa 4’te..

Tarihi Kütüphane'nin 
restorasyonu baþladý
< Mülkiyeti Alaþehir 
Belediyesi'nde ve kulla-
ným hakký Kültür ve Tu-
rizm Bakanlýðý'nda olan 
tarihi Halk Kütüphanesi' 
nin restorasyon çalýþ-
malarý baþladý. 8 3
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30 ESERÝ SESLENDÝRDÝ

< Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban'ýn 
konuþmasýnýn ardýndan sahne alan gençlerin sevdiði 
sanatçý Fettah Can, birbirinden güzel 30 eseri 
dillendirerek, konser alanýný dolduran 10 binleri 
coþturdu. Konser arasýnda Baþkan Karaçoban, 
sanatçýya ve etkinliðe sponsor olanlara plaket verdi. 
Müzik þöleni gece 23:30'a kadar sürdü.

Fettah Can, 
Alaþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan organize edilen 
'1. Alaþehir Motor Festivali' etkinlikleri, ücretsiz Fettah Can halk konseri ile 
baþladý. Sevilen söz yazarý ve ses sanatçýsý Fettah Can, etkinlikler kapsamýnda 
Radyo Ekol'ün canlý yayýn programýna da katýldý. Þehir stadyumunda verilen 
konseri ise 10 bin müzik severin izlediði açýklandý. Konserin açýlýþ konuþmasýný 
yapan Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, gençlere büyük önem 
verdiklerini, bunun tezahürü olarak deðiþik etkinliklere imza attýklarýný söyledi.

laþehir 1. Motor etkinliklerimiz artarak devam edecek. 
Festivali Etkin- Alaþehir'i 'MARKA ÞEHÝR' yapmak için Alikleri, görkemli halk hizmetlerimiz, 'FESTÝVALLER KANTÝ' 

konseri ile baþladý. Etkinlikler yapmak için de sosyal ve kültürel 
kapsamýnda Alaþehir'e gelen birçok ünlünün etkinlilerimiz devam ediyor, devamý da 
seslendirdiði eserlerin söz yazarý olan sevilen gelecek. Bu konser özellikle bu gün 
ses sanatçýsý Fettah Can, Þehir Stadyumunu karnelerini alarak yaz tatiline giren 17 bin 
dolduran 10 bin müzik severi dillerden öðrencimize karne hediyesi olsun diyor ve 
düþmeyen þarkýlarýyla büyüledi. Ücretsiz halk herkese iyi eðlenceler diliyorum.”dedi.
konserinin açýlýþ konuþmasýný yapan Alaþehir 
Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, 
gençliðe büyük önem verdiklerini belirterek, 
“Bunun tezahürü olarak birçok etkinliklere 
imza attýk. Yoðun belediyecilik hizmetleri 
yanýnda soysal belediyecilik yönümüzü hep 
ön planda tuttuk. Bundan böyle de bu tür 

RADYO EKOL'E DE KONUK OLDU

< Sevilen ses sanatçýsý Fettah Can, etkinlikler kapsamýnda 

Radyo Ekol'de 'Düþler Sokaðý'nýn sunucusu DJ Volkan Erel'in 

konuðu oldu. Merak edilen sorulara samimi cevaplar veren 

Can, mütevazi tavýrlarýyla dikkat çekti. Kendisini Alaþehir'e 

davet eden belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban'a da 

teþekkür etti. Program sonunda, hayranlarýyla fotoðraf çektiren 

Can, küçük hayraný Kadir Çubuk'un elinden çiçek de aldý.

 
Toptepe'de müzik ziyafeti

TSM Korosu'ndan

Alaþehir Belediyesi Türk Sanat Müziði Korosu'nun 
geleneksel 'Yaz Konseri'ne ilgi bu yýl da büyüktü. Toptepe 

Mesire alanýnda verilen ücretsiz konsere yaklaþýk 500 
kiþi katýldý. Ýlçe protokolünün ilgi göstermediði müzik 

gecesine; Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban eþi 
Zühal Karaçoban ile birlikte iþtirak etti. Geceye belediye 

meclis üyesi Hasan Alýcý da katýldý. 

laþehir Belediyesi Türk Sanat Müziði Korosu, Geleneksel 
Yaz Konseri'nde, Alaþehirlilere müzik ziyafeti sundu. AAlaþehirlilerin, belediye önünden kaldýrýlan ücretsiz 

minibüslerle taþýndýðý geleneksel 'Bahar Konseri'ne, bu yýlki ilginin 
geçtiðimiz yýllara oranla daha yoðun olmasý dikkatlerden kaçmadý. 
Bu yýlki konsere çevre ilçelerden çok sayýda müzik severin teþrifi 
ise dikkat çekti.  

KONSERE ALAÞEHÝRLÝLERÝN ÝLGÝSÝ BÜYÜKTÜ 

Alaþehir Belediyesi 'Türk Sanat Müziði Korosu'nun Bahar 
Konseri'ne yaklaþýk 500 dinleyici katýldý. Þef Ayþe Taþ 
yönetimindeki koro, hüzzam ve hicaz  makamlarda 34 eser 
seslendirdi. Diðer taraftan konser, Alaþehirlilerin büyük beðenisini 
kazandý Toptepe Mesire alanýnda saat 21.00'da baþlayan konserin 
kapanýþ konuþmasýný yapan Belediye Baþkaný Dr. Gökhan 
Karaçoban, “Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanýnda sosyal ve 
kültürel faaliyetlere de ayrý bir önem veriyoruz. Bundan böylede 
'Bölgenin Ýhracat Merkezi ve Festivaller Þehri Alaþehir'e yakýþýr 
faaliyetlerle deðerli Alaþehirlilere hizmet vermeye devam 
edeceðiz.”dedi.

Sunuculuðunu Pýnar Dümbek'in yaptýðý müzik ziyafetinin 
ardýndan Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, 45 kiþilik kora 
adýna Þef Ayþe Taþ'a Çiçek vererek, teþekkür etti ve baþarýlarýnýn 
devamýný diledi.

Alaþehirlileri büyüledi

Alaþehir Belediyesi 
bir ilki daha gerçekleþtirdi

laþehir 1. Motor Festivali ve ücretsiz 
Fettah Can Halk konseri ile sosyal ve Akültürel etkinliklere yeni bir boyut 

kazandýran Alaþehir Belediyesi Kültür ve Sos-
yal Ýþler Müdürlüðü bu alanda bir ilke daha 
imza attý. Etkinlik çerçevesinde 8 Haziran Cu-
ma günü saat 21:00 de þehir stadyumunda üc-
retsiz halk konserine sevilen ses sanatçýsý Fet-
tah Can katýldý ve 3 gün boyunca deðiþik mo-
tor modellerinin katýldýðý festivalde de motor 
gösterileri ilgi ile izlendi.

ETKÝNLÝKLER BEÐENÝ ÝLE ÝZLENDÝ

Etkinlikler çerçevesinde motorcular, 
Cumhuriyet meydanýndaki Atatürk anýtýna çe-
lenk koydular. 232 motor ve sürücüsü Alaþe-
hir turu attýktan sonra, kendi aralarýnda motor 
ses yarýþmasý düzenlediler ve yavaþ gitme ile 
motor modifiye etme gösterisi sundular. Ala-
þehirlilerin ilgiyle izlediði etkinliklerde ayrýca 

aldýðý deðiþik motor animasyon gösterileri su-motorcular Kenan Evren Parký'nda bir de rock 
nuldu. Alaþehir'de bir ilke daha imza attýk. konseri verdiler. Motorcular 3 gün süren et-
Umarým halkýmýz beðenmiþtir. Bizlere bu im-kinlikler sonunda; Alaþehir'den hediyelerle 
kaný saðlayan Belediye Baþkanýmýz Dr. Gök-uðurlandý. Hediyeleri Belediye Baþkaný Dr. 
han Karaçoban'a da ayrýca teþekkür ediyo-Gökhan Karaçoban adýna, Belediye Kültür ve 
rum.”dedi.Sosyal Ýþler Müdürü Orhan Çetin verdi. Baþ-

kan Karaçoban da Türk Chopper Motor Kulü-
KARAÇOBAN: KALÝTEDEN TAVÝZ bü fahri üyesi unvaný verildi ve rozeti takýldý.
VERMÝYORUZ

ÇETÝN: ALAÞEHÝR'DE BÝR ÝLKE 
Yoðun iþleri arasýnda sosyal ve kültü-DAHA ÝMZA ATTIK 

rel etkinlikleri de ihmal etmediklerini belirten 
Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Kara-Alaþehir Belediyesi'nin sosyal ve 
çoban da,  ilçe halkýna en iyi hizmeti verebil-kültürel etkinliklere büyük önem verdiðini ve 
mek için aralýksýz çalýþtýklarýný söyledi. Kara-bu alanda baþarýlý çalýþmalara imza attýðýný 
çoban, “Belediyecilik hizmetlerini aksatma-anýmsatan Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Or-
dan ve mali disiplinden taviz vermeden Alaþe-han Çetin, Alaþehirlilerin her þeyin en iyisini 
hirlilere yakýþan kaliteli hizmeti ve etkinlikleri hak ettiðini ve bu manada çalýþmalarýný sür-
sunmaya özen gösteriyoruz. Her türlü hizmet-dürdüðünü söyledi. Alaþehir 1. Motor ve Fet-
lerimizde kaliteden taviz vermiyoruz. Alaþe-tah Can Halk Konseri etkinliði ile ilgili de bil-
hir bunu fazlasýyla hak ediyor. Bu tür deðiþik giler de veren Çetin, “Festival 8 Haziran'da 
etkinlikleri ilçe halkýmýzla buluþturmaya de-baþladý. Ayný günün akþamý statta ücretsiz Fet-
vam edeceðiz. Bizi izlemeye devam edin!” tah Can halk konseri yapýldý. RACÝNG, EN-
þeklinde konuþtu.DURO ve CHOPPER motor markalarýnýn yer 

Alaþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü, etkinlik 
kervanýna bir yenisini daha ekledi. Son dönemlerde sosyal ve kültürel 
etkinliklere aðýrlýk veren belediye yönetimi, 1. Alaþehir Motor Festivali 
ve Fettah Can konseri ile bu alanda bir ilke daha imza attý. 8 Haziran 
Cuma günü ücretsiz Fettah Can halk konseri ile baþlayan etkinlikler; 3 
gün boyunca sürdü. Etkinliðe; 232 motor ve sürücüsü katýldý.

ol yapým çalýþmalarý 
tamamlanan Yeni Ymahalle'nin Fýrat 

caddesi ve Beþeylül 
mahallesi'nin Milli Egemenlik 
caddesi'nde aydýnlatma 
çalýþmalarýnýn bitirildiðini 
belirten Alaþehir Belediyesi 
Elektrik Servisi Birim Þefi 
Ramazan Kýlýnç, Çamlýk 
Parký'ndaki çalýþmalarýn 
bitmek üzere olduðunu, yol 
çalýþmalarýnýn yapýldýðý 
bölgelerde bakým ve onarým 
iþlerinin sürdüðünü ve asfalt ile büz þantiyesinin düzenli 
olarak bakýmlarýnýn devam ettiðini söyledi.

KILINÇ: BÝRÝM OLARAK GECE-GÜNDÜZ ÇALIÞIYORUZ

Alaþehir Belediyesi'nin Elektrik Servisi yoðun mesaisine 
devam ediyor. Alaþehir'in sokak ve caddelerinde aydýnlatma 
çalýþmalarýnýn yaný sýra, yeni asfalt ve büz þantiyesinin 
elektrik aksamlarýný bakýmdan geçiren, Çamlýk Park'ýn 
aydýnlatmalarýný yenileyen ve trafolarýn bakým ve tamirat 
iþlerini bitiren Elektrik Servisi'nin Birim þefi Ramazan Kýlýnç 
yaptýðý açýklamada, Haziran ayýnýn servisleri açýsýndan 
yoðun geçtiðini belirterek, “Alaþehir ve Alaþehirliler için 
mesaimiz aralýksýz sürüyor. Bu ay Yeni mahallenin S. 
Demirel kavþaðýnda bulunan trafik sinyalizasyon sisteminin 
altyapý çalýþmalarý, yine ayný mahallenin Fýrat caddesi ve 
Beþeylül mahallesi'nin Milli Egemenlik caddesi'nde 
aydýnlatmalarý tamamlandý. Ýlçe'nin içme suyu ihtiyacýný 
karþýlayan pompalarýn bakýmlarý yapýldý. Yol yapým 
çalýþmalarý esnasýnda hasar gören elektrik þebekelerine 
anýnda müdahale edildi.”dedi.

KILINÇ: PAZAR CAMÝÝ IÞIKLANDIRILACAK

Bu iþ için kullanýlacak olan 'Valvasher Let Armatür' 
alým ihalesini gerçekleþtirilfiðini belirten Kýlýnç, 
“Çalýþmalara bu hafta 
baþlýyoruz. Iþýklandýrma 
iþi Ramazan ayýnýn ilk 
günü tamamlanmýþ ve 
yanar hale gelmiþ olacak. 
Camimiz, geceleyin ýþýl 
ýþýl yanacak. Müthiþ 
manzara her yükseklik-
ten görülebilecek” 
þeklinde konuþtu.

Alaþehir Belediyesi'nin en aktif birimlerinden olan 
Elektrik Servisi, mesai mefhumu gözetmeksizin 
çalýþmalarýný sürdürüyor. Servisin Birim Þefi Ramazan 
Kýlýnç, Haziran ayý içerisinde yapýlan çalýþmalar 
hakkýnda açýklamalarda bulundu. Kýlýnç, iþlerin 
aksamadan devamýný saðlamak için 7 kiþilik bir ekiple 
gece-gündüz çalýþtýklarýný söyledi.

Elektrik Servisi, yoðun 
mesaisine devam ediyor
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Deðerli Alaþehirliler;
Alaþehir Belediyesi olarak, sizlere en iyi hizmeti 

sunabilmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf 
ediyoruz. Her þeyden önce, sorunlarýn bir parçasý olan 
deðil, sorun çözen bir belediyecilik anlayýþýyla yola 
çýktýðýmýzýn altýný çizmek istiyorum. Sizlerden aldýðým 
güçle ülkemizin, özellikle yerel yönetimlerin içinde 
bulunduðu sýkýntýlara raðmen, hiçbir sýzlanmayý, hiçbir 
þikâyeti dile getirmeden, hizmet azmimizi ve inancýmýzý 
arttýrarak çalýþmalarýmýzý sürdürmekteyiz.

***
Belediyemizin yayýn organý olan ' ' 

gazetenizde aylýk faaliyet raporunu ve bunlarýn 
muhasebesini buluyorsunuz. 11. Sayýmýzda Haziran ayý 
faaliyetlerimizi bulacaksýnýz. Lütfen dikkatlice inceleyiniz. 
Ýnsanlarýn doðumundan ölümüne kadar her türlü ihtiyacý 
ile doðrudan alakalý olan belediyecilik hizmetlerini hiçbir 
mazeretin arkasýna sýðýnmadan karþýlamaya çalýþýyoruz. 
Bunu yaparken de; Alaþehir'e yeni bir vizyonu, 
Alaþehirlilere de bir misyonu anlatmaya çalýþýyoruz.

***
Ýlçemizin daha yaþanýlýr bir yer olabilmesi için 

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

***
Kentimizin altyapý, asfalt, park ve çevre 

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

***
Bir yandan günlük hizmetleri aksatmadan ve 

kalitesini artýrarak sürdürürken bir yandan da yeni 
projeleri yaþama geçirerek ilçe halkýna yeni hizmetler 
sunmak konusunda çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Bu 
arada hizmet akýþýný hýzlandýrmak ve daha kaliteli hizmet 
sunmak için belediyemizin araç filosunu her geçen gün 
yenilerini ekliyoruz 

***
Bütün bu çalýþmalarýn yanýnda sizlere de düþen 

önemli ödev, yine sizlerin ödediðiniz su, vergi gibi çeþitli 
kalemlerden elde edilen maddiyatla gerçekleþtirilen 
hizmetlere sahip çýkarak, koruyup kollamaktýr. Bunu 
sizlerden özellikle istirham ediyorum. Bu hepimizin 
sorumluluðudur.

***
Daha yaþanabilir bir Alaþehir yaratmak için öneri 

ve þikayetlerinizi bekliyoruz. Alaþehir'i geleceðe hep 
birlikte hazýrlayýp, sizleri de bu konuda söz sahibi 
yapmayý hedefliyoruz.  Sizleri rabbime emanet ediyor, 
sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum.

Alaþehir'in Sesi

Emanetiniz 
emin ellerde

Dr. Gökhan KARAÇOBAN
Alaþehir Belediye Baþkaný

SAYFA 03 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

ASFALT SEZONUNA 45 GÜNLÜK BÝR GEÇÝKMEYLE GÝREN ALAÞEHÝR BELEÝYESÝ, 1.5 AYDA 22 SOKAK VE CADDEDE ASFALTLAMA ÇALIÞMA-
SINI TAMAMLADI. ALTYAPI ÇALIÞMALARININ DA GÖTÜRÜLDÜÐÜ SOKAK VE CADDELERE TOPLAM 40 BÝN 500 METRE KARE ASFALT VE 
8 BÝN 100 METRE UZUNLUÐUNDAKÝ KALDIRIMA BETON ATILIRKEN, YOL GÜZERGAHLARINA DA 14 BÝN METRE BORDÜR DÖÞENDÝ.

Alaþehir Belediyesi, 
“REKORA” koþuyor
Alaþehir Belediyesi'nin altyapý ve asfaltlama çalýþmalarý hýz kesmeden devam ediyor. Belediyenin kendi asfalt ekibi ve 
ihaleyi alan özel þirket tarafýndan iki koldan yürütülen çalýþmalarda Mayýs ayýnda 11 caddede yürütülen çalýþmalarda 
toplam 4 bin 844 metre  uzunluðundaki yola 6 bin 895 metrekare asfalt atýldý. Haziran ayýndaki çalýþmalarda ise 
önceki aydan devam eden çalýþmalarla birlikte toplam 11 ayrý caddede 33 bin 694 metre kare asfaltlama yapýldý.

laþehir Belediyesi'nin “HAZÝRAN AYI DA ÇOK 53 metre uzunluðunda bordür malarýmýz sürüyor. Sezon so-
bahar ayýnýn giriþiyle YOÐUN GEÇTÝ” taþý döþenip, 5 bin 713 metre- nunda 250 bin ton asfaltý Ala-Abirlikte iki koldan baþ- karelik kaldýrým alaný betonla þehir'in sokak ve caddesinde 

lattýðý asfaltlama ve altyapý ça- Hem Alaþehir Beledi- kaplandý. Çalýþmalarda içme kullanmayý hedefliyoruz. 2012 
lýþmalarý hýz kesmeksizin de- yesi asfalt ekibi hem de ihaleyi suyu, tatlý su, kaba su ve yað- yýlýnýn Alaþehir'de “HÝZMET 
vam ediyor. Kýþ aylarýnda hava alan özel þirket ekibi tarafýn- mur hatlarý da deðiþtirildi.” YILI” olacaðýný söylemiþtik. 
þartlarýnýn elvermemesi nede- dan yürütülen çalýþmalarda Bu sözün yerine gelmesi için 
niyle baþlatýlamayan çalýþma- Haziran ayý da oldukça yoðun KARAÇOBAN: BU bilindiði üzere asfalt þantiye-
lar þehrin birçok farklý mahalle geçti. Çataltepe yolu, Akkeçili, YOÐUN TEMPO SEZON mizin kapasitesini 20 binden 
ve caddesinde durmaksýzýn sü- Cumhuriyet, Sanayi, Bahçe- SONUNA KADAR 60 bin tona çýkarmýþ, sezona da 
rüyor. Ýki aylýk çalýþmada top- lerbaþý ve Kenan Evren Cadde- SÜRECEK 25 kiþilik asfalt ekibi ile gir-
lamda 22 caddede asfaltlama leri ile Türkoðlu sokakta yürü- miþtik. Çalýþmalarýmýz hedef-
yapýldý, 40 bin 500 metre kare tülen altyapý ve asfaltlama ça- Belediye'nin Fen Ýþle- ler üzerinden belli bir plan ve 
alan asfaltlandý. Konuyla ilgili lýþmalarýnda 13 bin 590 metre- ri Müdürlüðünce yürütülen ça- program dahilinde devam edi-

ca 4 bin 168 metre bordür taþý olarak bir açýklama yapan Be- karelik alanda altyapý için kazý lýþmalarýn sezon sonuna kadar yor. Alaþehirlilerden biraz da-
döþenirken 2 bin 421 metreka-lediye Baþkaný Dr. Gökhan yapýlarak 2 bin 200 metre yoðun tempoyla devam edece- ha sabýr ve anlayýþ bekliyor, 
re kaldýrým alaný da betonla Karaçoban, çalýþmalarýnýn ara- uzunluðunda kanalizasyon ðini belirten Alaþehir Belediye verdiðimiz rahatsýzlýktan dola-
kaplandý. Kanalizasyon ve iç-lýksýz sürdüðünü belirterek, se- hattý döþendi. Toplam uzunlu- Baþkaný Dr. Gökhan Karaço- yý özür diliyor ve Alaþehir'de 
me suyu, tatlý su, kaba su ve zon sonunda 22 bin metre (22 ðu 4 bin 3 metre olan 11 cadde- ban, “Hýz kesmeden ilçenin bu yýlda yol sorununun asgari-
yaðmur hatlarýnýn da deðiþti-kilometre) yolun asfaltlanmýþ ye 33 bin 694 metrekare asfalt farklý bölgelerinde altyapý, yol ye ineceðinin müjdesini veri-
rildiði altyapý çalýþmalarýnda olacaðýný söyledi. atýldý. Bu çalýþmalarda da 9 bin yapým, bakým ve onarým çalýþ- yorum” þeklinde konuþtu.
toplam 63 bin 36 metrekare tu-
tarýndaki alanda kazý yapýldý.MAYIS'TA 6 BÝN 895 

METREKARE ASFALT 
ATILDI

Alaþehir Belediye 
Baþkaný Dr. Gökhan Karaço-
ban, 2 aylýk zaman zarfýnda 
önemli mesafeler aldýklarýný 
belirterek, bu süre içerisinde 
yapýlan çalýþmalar hakkýnda 
þunlarý söyledi: “Mayýs ayý 
Alaþehir Belediyesi'nin asfalt-
lama çalýþmalarý açýsýndan ol-
dukça yoðun geçti. Þehit Nuri, 
Þehit Mustafa, Kurtuluþ, Milli 
Egemenlik, Ilgýn Caddesi, Fý-
rat, Süleyman Demirel, Ahmet 
Iþýk, Gümüþ Pala, Ali Ýhsan Pa-
þa caddeleri ve Anayurt sokak-
ta yürütülen çalýþmalar bir ay 
içersinde tamamlandý. Bu ça-
lýþmalarda toplam 4 bin 844 
metre yola 6 bin 895 metrekare 
asfalt atýldý. Çalýþmalar boyun-

Merkez Pazar Camii 
ýþýl ýþýl yanacak

laþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, 
Merkez Pazar Camii'nin ýþýklandýrmasýnýn belediye Atarafýndan yapýlacaðýný ve Ramazan ayý baþýnda 

ýþýnlandýrma sistemin bitirilmiþ olacaðýný söyledi. Sistemin 
ihalesinin yapýldýðýný ve çalýþmalarýn bu hafta içerisinde 
baþlayacaðýný dile getiren Karaçoban, “Pazar Camii ýþýl ýþýl 
olacak.”dedi.

Alaþehir Belediyesi, Camii ýþýklandýrmalarýna da el 
attý. Konuyla ilgili olarak bir açýklama yapan Belediye 
Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, camii ýþýklandýrma 
çalýþmalarýna bu hafta Merkez Pazar Camii'nden 
baþlayacaklarýný söyledi. Karaçoban, Þeyh Sinan ve Kütük 
Minare Camilerinin de ýþýklandýrýlacaðýný belirterek, 
“Merkez Pazar Camii'nin ýþýklandýrýlmasýna bu hafta 
içinde baþlanacak. Camii'nin duvarýnda özel süsleme 
olacak. Bu iþ için kullanýlacak olan 'Valvasher Let Armatür' 
alým ihalesini gerçekleþtirdik. Iþýklandýrma iþi Ramazan 
ayýnýn ilk günü tamamlanmýþ ve yanar hale gelmiþ olacak. 
Gerekli çalýþmalar tamamlandýðýnda ortaya müthiþ bir 
manzara çýkacak. Bu görüntü her yerden görülebilecek. 
Camimiz, tam manasýyla geceleyin ýþýl ýþýl 
yanacak.”þeklinde konuþtu.

laþehir Belediyesi, yol yapým, onarým ve KARAÇOBAN: BORDÜR 
asfaltlama çalýþmalarýna devam ediyor. Yenice ÇALIÞMALARINI TAMAMLADIKAmahallesi Bahçelerbaþý caddesindeki kazý ve 

hafriyat çalýþmalarýný tamamlayan asfaltlama ekibi, Yenice mahallesi Bahçelerbaþý caddesindeki 
alanda bordür ve asfaltlama çalýþmalarýný da bitirdi. çalýþmalar hakkýnda da bilgiler veren Karaçoban, 
Çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Alaþehir Belediye caddenin 130 metre uzunluðunda ve 6 metre 
Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, yol çalýþmalarýnýn geniþliðinde olduðunu söyledi. Yola sýcak asfalt 
aralýksýz sürdüðünü, sezonda hedeflenen yollarýn atýldýðýný dile getiren Karaçoban, þunlarý söyledi: “Bu 
asfaltlamasýnýn bir þekilde tamamlanacaðýný söyledi. yýlýn yatýrým programýnda olan cadde de kazý ve hafri-
Karaçoban, “Hava þartlarýnýn olumsuz gitmesi yat çalýþmalarýný bitirdikten sonra, altyapý çalýþmalarý 
nedeniyle sezona 45 günlük bir gecikmeyle baþlaya tamamlandý. Daha sonra, iki taraflý olmak üzere; 260 
bildik. Mazeretlerin arkasýna saklanmaya niyetimiz metre bordür çalýþmasýný da tamamladýk. Kaldýrýmla-
yok.. 2012 yatýrým programýna alýnan yol aðlarýnýn rýna beton atýldý. Nihayetinde de asfaltlamasýný da 
asfaltlanmasýný bir þekilde sezon sonuna kadar tamamladýk. Bu arada bu çalýþmalara sabýr ve anlayýþ 
tamamlanacak. Çalýþmalarýmýz hýzlý bir þekilde devam gösterten Alaþehirlilere teþekkür ediyorum. 1 yýl daha 
ediyor. Sezonda 22 bin metre yolun asfaltlamasýný sýkýntý yaþayacaklar. Biraz daha sabýr ve anlayýþ bekli-
bitirmeyi hedefliyoruz. Tabi ki de bu yollarýn altyapý yoruz. Çevreye verdiðimiz rahatsýzlýktan dolayý da 
sorunlarý da halledilmiþ olacak.”dedi. özür diliyoruz.” 

ülkiyeti Alaþehir Belediyesi'nde ve kulla-
ným hakký Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nda Molan tarihi Halk Kütüphanesi'nin resto-

rasyon çalýþmalarý baþladý. Belediye tarafýndan iha-
lesi yapýlan ve restorasyon çalýþmalarý baþlatýlan tari-
hi eser, 210 günde gün yüzüne çýkarýlacak. Konuyla 
ilgili olarak bir açýklama yapan Belediye Baþkaný Dr. 
Gökhan Karaçoban, “Bu gün çok duyguluyum, çok 
hisliyim. Zira ecdatlarýmýzýn bize emaneti olan bir 
eserin aslýna uygun olarak revize çalýþmalarýna 
baþladýk.”dedi.

Alaþehir Belediyesi tarafýndan 238 bin 198 
TL bedelle ihalesi yapýlan tarihi Halk Kütüphanesi' 
nin restorasyon çalýþmalarý baþladý. SNR Restoras-
yon Limited Þirketi'nce 210 günde revize çalýþmalarý 
tamamlanacak olan kütüphanenin restore çalýþma-
larý 1 Haziran 2012 tarihinde baþlatýldý. Bir milletin 
geleceðine sahip çýkmasý için geçmiþini korumasý 
gerektiðini belirten Belediye Baþkaný Dr. Gökhan 
Karaçoban, bu yüzden tarihi eserlerin çok önemli 
olduðunu söyledi. Karaçoban, yaptýðý açýklamada, 
“Bu gün çok duyguluyum, çok hisliyim. Zira ecdat-
larýmýzýn bize emaneti olan bir eserin aslýna uygun 
olarak revize çalýþmalarýna baþladýk. Alaþehir tarihi 
eser yönünden çok zengin. Ýlçemizin tarihi deðerle-
rine eski eserleri koruyarak sahip çýkmalýyýz. Bu 
onurlu bir vatandaþlýk görevidir. Belediye olarak bu 
vazifemizi yerine getiriyoruz.”þeklinde konuþtu.

Tarihi Kütüphane'nin 
restorasyonu baþladý

Hedeflenen çalýþmalar tamamlanacak 
Alaþehir Belediyesi'nin 2012 yýlý yatýrým programý çerçevesinde ilçe genelinde baþlattýðý yol 
yapým, onarým ve asfaltlama çalýþmalarý aralýksýz devam ediyor. Olumsuz hava þartlarý nedeniyle 
sezona 45 günlük bir gecikmeyle giren belediye yönetimi, hedeflenen çalýþmalarý tamamlamak 
için çalýþmalarýna hýz verdi. Yenice mahallesi Bahçelerbaþý caddesindeki kazý ve hafriyat 
çalýþmalarýný tamamlayan asfaltlama ekibi, alanda bordür ve asfaltlama çalýþmalarýný da bitirdi.

Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban: 

Dr. Gökhan Karaçoban

Alaþehir Belediyesi, 
“ ” koþuyorREKORA
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haþerelere karþý savaþ açtý

laþehir Belediyesi van besleme yerleri, su birikin-
Çevre Koruma ve tileri, çöplükler, dereler gibi AKontrol Müdürü Halil alanlar 15 gün ara ile sürekli 

Koç, ilçe sýnýrlarý içerisinde pulvarizatör ile Larvasit uygu-
karasinek ve sivrisinek larvasit lamasý devam etmektedir” 
uygulamasýna Mart ayýnda dedi.
baþlandýðýný ve hala devam et-
tiðini söyledi. Koç, “Þehir çev- KOÇ: GERKLÝ 
resinde ve içerisinde bulunan ÇALIÞMALAR ÝTÝNALI böceði, kalorifer böceði vb gi- 2-Vücutlarýný ve giysilerini 
karasinek ve sivrisinek üreme BÝR ÞEKÝLDE bi haþerelerle mücadele  bele- sýk sýk kontrol etmeliler.
yerleri Mart ayýndan itibaren YAPILMAKTADIR diye elemanlarýnca yapýldýðýný 3-Kene kovucu repelent 
sürekli larvasit uygulamasý ya- da belirten Koç, açýklamasýnýn sprey kullanýlmalýdýr.
pýlmaktadýr. Karasinek ve siv- Ev ve Ýþyerlerinde va- devamýnda þunlarý söyledi: Evsel çöpler ve amba-
risinek üreme yerleri olan hay- tandaþýn isteði üzerine hamam “Son günlerde kenelerle ilgili laj atýklarý ayrý ayrý her gün 

de þikayetler gelmektedir. Gö- toplanmaktadýr. Vatandaþýn bu 
rülen keneler kýrým- kongo tü- konuda duyarlý davranmalarý 
rü olmayýp köpeklerde görülen ve çevre kirliliðinin önlen-
kenelerdir. Þikayet olan yerle- mesine ve ekonomiðe katkýda 
re Belediye ekipleri gitmekte bulunulmasý için geri dönüþü-
ve ilaçlamalar yapýlmaktadýr. mü olan atýklarýn ayrý birikti-
Vatandaþlar çevrelerinde kene rilmesini ve toplanmasýný talep 
gördüklerinde Çevre Koruma hale ettirmelerini öneriyoruz. ediyoruz. Konteynerler de bel-
ve Kontrol Müdürlüðü ilaçla- Bunlarýn yanýnda piknik alan- li aralýklarla konteyner  yýka-
ma servisine haber verdikle- larýnda, vatandaþlar gerekli ma aracý ile yerinde yýkanmak-
rinde, kene mücadelesi hemen olan önlemleri almalýdýrlar. ta ve dezenfekte edilmektedir. 
yapýlacaktýr. Vücutlarýnda ke- Bunlar; Vatandaþlarýn da çöplerini kal-
ne görenler kendileri keneleri 1-Pantolon paçalarý dýrýmlara deðil, konteynerlere 
çýkartmak yerine, en yakýn çoraplarýn içerisine koymalarý daha uygun olacak-
hastaneye gidip orada müda- konulmalý. týr.”

Manisa Belediye Baþkan Ergün 
Ýller Bankasý'ndan Müjde Ýle Döndü

anisa Belediyesi'nin Ýller Bankasý'na sunduðu 
projelerinden bir tanesi olan Küçük Sanayi MSitesi Köprülü Kavþaðý projesinin yapýmý için 

Ýller Bankasý'ndan onay çýkmasýnýn ardýndan ihale 
tarihi de belli oldu. Ýller Bankasý Genel Müdürü Ahmet 
Candan'ý geçtiðimiz hafta Ankara'da ziyaret eden 
Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, Manisa'ya müjdeyle 
döndü. Manisa Belediyesi'nin Ýller Bankasý onayýný 
bekleyen projelerinden olan KSS Köprülü Kavþaðý 
projesinin onayýnýn alýndýðýný belirten Belediye Baþkaný 
Cengiz Ergün, “Ýller Bankasý Genel Müdürümüz Sayýn 
Ahmet Candan ile yaptýðýmýz görüþme, oldukça olumlu 
geçti. Zaten Ýller Bankasý ile gerek Genel Müdürlük 
bazýnda, gerekse de Bölge Müdürlüðü bazýnda sürekli 
istiþare halindeyiz. Sað olsun gerek Genel Müdürlük, 
gerek Bölge Müdürlüðü yönetim kurulu ilgi ve 
alakalarýný bizden esirgemiyorlar. Projelerimizin onayý, 
kredilendirilmesi gibi konularda Belediyelere önemli 
katkýlarý var. Bu nedenle Sayýn Candan nezdinde tüm 
Ýller Bankasý yönetici ve çalýþanlarýna teþekkür 
ediyoruz” dedi.

ÝHALE TARÝHÝ 11 TEMMUZ

Ýller Bankasý Genel Müdürlüðü ziyaretinden eli boþ 
dönmediklerini belirten Baþkan Ergün, “Kenan Evren 
Sanayi Sitesi bölgesinde trafiði rahatlatacak olan 
projemiz Köprülü Kavþak, Ýller Bankasý onayýndan 
geçti. Ýhale tarihimizi de netleþtirdik. Kenan Evren 
Sanayi Sitesi trafiðini ve kentin sanayi ile baðlantýsýný 
kapsayan önemli bir yer olan kavþak için son derece 
önemli projemizin ihalesini 11 Temmuz Çarþamba 
günü, saat 10.00'da Belediye Encümen Salonu'nda 
gerçekleþtireceðiz. Þimdiden hayýrlý olmasýný 
diliyorum” diye konuþtu.

Alaþehir Belediyesi 

Alaþehir Belediyesi’nin, haþerelere karþý mücadelesi 
devam ediyor. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüðünce yürütülen çalýþmalarýn Mart ayýnda 
baþladýðý ve aralýksýz olarak belli saatlerde devam 
ettiði açýklandý. Konuyla ilgili olarak bir açýklama 
yapan Birim Müdürü Çevre Mühendisi Halil Koç, 

karasinek, sivrisinek ve yakarca için uçkun 
mücadelenin 15 Nisan'dan itibaren baþladýðýný, 

ilaçlamanýn sabah 06:00- 10:00 arasý,  akþam ise 
19:00- 22:00 saatleri arasý olmak üzere ULV cihazý 

ile her gün yapýldýðýný söyledi.

Halil Koç

eçkin davetlilerin katýldýðý 17. Gele- Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gök- ALAÞEHÝR ORGANÝZASYONDA 
neksel Mesir Karate Turnuvasý'nda han Karaçoban da yaptýðý açýklamada, bu HEDEF BÜYÜTTÜSmüsabakalarýn minikler, yýldýzlar, tür organizasyonlara ev sahipliði yapmanýn, 

ümitler ve genç üstü olmak üzere 4 grupta elde edilen baþarýlarla doðru orantýlý oldu- Turnuva sonunda, Alaþehir Beledi-
bay-bayan þeklinde yapýldýðýný ve turnuvaya ðunu söyledi. Belediyespor Karate Takýmý- ye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban'ýn neza-
turuncu ve üstü kuþak sahibi sporcularýn ka- nýn katýldýðý tüm turnuvalarda baþarýlý so- retinde, Türkiye Karate Federasyonu As 
týldýðýný dile getiren Gültekin, “Turnuva 2 nuçlar aldýðýný anýmsatan Karaçoban, “Bu Baþkaný Timur Özdemir ve Manisa Karate 
gün sürdü ve madalya karþýlaþmalarýyla so- organizasyonun Alaþehir'e verilmesi, elde Ýl Temsilcisi Kadir Çetinkaya'nýn katýlýmý 
na erdi. Alaþehir'de böyle bir turnuvayý dü- edilen baþarýlarýn tezahürüdür. Ýlçemizde 11 ile gerçekleþtirilen toplantýda, 2013 yýlýnda 
zenlemekten son derece mutluyuz. Bu tur- il takýmýndan yaklaþýk 320 sporcu ve teknik Türk Cumhuriyetleri Uluslar arasý Karate 
nuvanýn Alaþehir'de düzenlenmesi, bizim ekibi ile hakem heyetini en iyi þekilde aðýr- Turnuvasý, Alaþehir'de yapýlmasý kararlaþ-
takýmýmýzýn baþarýsýnýn bir eseridir.”dedi. ladýk. Karate turnuvasýnýn ilçemizde yapýl- týrýldý.

masýnýn mimarý olan baþarýlý karate takýmý-
KARAÇOBAN: BU ORGANÝZASON mýzý ve teknik ekibimizi kutluyorum, baþa- KARAÇOBAN'DAN PROTOKOL 
BAÞARININ TEZAHÜRÜDÜR rýlarýnýn devamýný diliyorum.”þeklinde ko- ÜYELERÝNE PLAKET

nuþtu.
Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Kara-

KARATE TAKIMINDAN BÝR BÜYÜK çoban ve Baþkan Yardýmcýsý günsel Ateþ, 
BAÞARI DAHA protokol üyelerine plaket verdi. Manisa Ka-

rate Ýl Temsilcisi Kadir Çetinkaya da Baþ-
Her katýldýðý turnuvadan baþarýlý so- kan Karaçoban'a karate sporuna verdiði des-

nuçlar alan Alaþehir Belediyespor Karate tekten dolayý teþekkür plaketi takdim etti.
Takýmý, bu yýl 17.'si yapýlan Mesir Turnuva-
sý'nda da birinciliði hiç kimseye kaptýrmadý. 
Kumite dalýnda ekibimiz birinci, Ýzmir ikin-
ci ve Uþak ile Muðla karate takýmlarý üçün-
cülüðü paylaþtý. Turnuvaya; Türkiye Karate 
Federasyonu As Baþkaný Timur Özdemir, 
Türkiye Karate Hakem Kurulu Baþkaný Ni-
zam Baran, Dünya Shotokan Karate Fede-
rasyonu Genel Sekreteri Ercüment Taþde-
mir, Gençlik ve Spor Manisa Ýl Müdürü 
Mehmet Uçak ve Manisa Karate Ýl Temsil-

cisi Kadir Çetinkaya 
katýldý.

laþehir Belediyesi'nin 2012 yol programýnda 
olan Yenice Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde A(Kaymakamlýðýn üst caddesi) kazý, hafriyat ve 

altyapý çalýþmalarýndan sonra cadde asfaltlanarak, 
trafiðe açýldý. Yapýlan çalýþmalar ile ilgili olarak bir 
açýklama yapan Belediye Baþkaný Dr. Gökhan 
Karaçoban, 130 metre uzunluðunda ve 10 metre 
geniþliðindeki caddeye sýcak asfalt atýldýðýný söyledi.
Ahmet Iþýk'a da  350 metre uzunluðunda ve 10 
geniþliðindeki yola sýcak asfalt atýldýðýný ve bu çalýþmalarýn belediyenin 
imkanlarýyla yapýldýðýný dile getiren Baþkan Karaçoban, yol çalýþmalarýnýn 
birinci öncelikleri olduðunu ve þimdiye kadar 9 caddenin asfaltlamasýnýn 
bitirildiðini belirtti.

KARAÇOBAN: BU YIL 22 KÝLOMETRE ASFALT ATILACAK

2012 yýlý asfalt sezonunda kendi imkanlarýyla 14 bin metre 
uzunluðundaki yol güzergahlarýna sýcak asfalt atmayý hedefleyen 
Alaþehir Belediyesi, çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Bu yýlýn yol 
programýnda olan Cumhuriyet caddesinde de çalýþmalar tama-
mlandý. Kazý, hafriyat, altyapý ve asfaltlama yapýlan caddenin 130 
metre uzunluðunda ve 10 metre geniþliðinde olduðunu belirten 
Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, “Asfalt sezonunu hava 
muhalefeti nedeniyle 50 günlük bir gecikmeyle açmamýza 
karþýn, plan ve programý yapýlan yol güzergahlarýný sezonda 
tamamlamayý hedefliyoruz. Alaþehirlilerden birazcýk daha 
sabýr ve anlayýþ bekliyoruz.”dedi.

Dev bir organizasyon daha baþarýyla tamamlandý
17. Geleneksel Mesir Ýller Arasý Bahar Karate Turnuvasý, 16-17 Haziran tarihlerinde, Alaþehir Belediyesi'nin ev sahipliðinde; 
Kapalý Spor Salonu'nda yapýldý. 9 il takýmýnýn davetli olduðu turnuvaya 320 sporcunun katýldýðý açýklandý. Konuyla ilgili olarak bir 
açýklama yapan Belediyespor Karate Takýmý Antrenörü Bilal Gültekin, turnuvaya 1995 ile 2005 yýllarý arasý doðumlu ve 2012 
yýlýnda alýnmýþ yada yenilenmiþ lisanslý sporcularýn katýldýðýný ve yarýþmalarýn kata ve kumite dallarýnda yapýldýðýný söyledi. 

Cumhuriyet Caddesi ve 
Ahmet Iþýk Caddesi'nde 
çalýþmalar tamamlandý

Dr. Gökhan Karaçoban
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SAYFA 05 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

Alaþehir Belediyesi, Türkiye'nin bir birinden ünlü 
sanatçýlarýnýn yer alacaðý Ramazan þenliklerine 
hazýrlanýyor. Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler 
Müdürlüðü tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen 
Ramazan Etkinlikleri, bu yýl 15 gün sürecek. 
Mahallelerde iftar sofralarý kurulacak, deðiþik 
animasyon ve oyun gösterileri olacak.

osyal ve kültürel etkin- zasyonlarýndan birini daha ya-
liklere yeni bir boyut ka- pacaklarýný söyledi. Çetin, “Bu Szandýran Alaþehir Bele- yýlki etkinlikleri kýsa tuttuk. 

diyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Dolu dolu bir program hazýrlý-
Müdürlüðü, iddialý bir Rama- yoruz. Ýftar sofralarýný bu yýl 
zan organizasyonu hazýrlamak mahallerde kuracaðýz. Etkin-
için kollarý sývadý. Bu yýlki et- liklerde deðiþik animasyon ve 
kinlikleri kýsa tutan belediye oyun gösterileri de olacak”d 
yönetimi, 15 günlük programa edi.
sevilen ses sanatçýlarýný geti-
rerek, her gece deðiþik prog- ÇETÝN: TÜRKÝYE'NÝN 
ramlarla farklý bir Ramazan SEVÝLEN SESLERÝ 
yaþatmaya hazýrlanýyor. ALAÞEHÝR'DE OLACAK

ÝFTAR SOFRALARI Alaþehir'e sosyal ve 
MAHALLERDE kültürel etkinlikler yönünden 
KURULACAK sýra dýþý bir 'Sosyal belediye-

cilik' anlayýþý getirdiklerini be-
Alaþehir Belediyesi lirten Çetin, etkinliklere ülke-

Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü nin sevilen ses sanatçýlarýnýn 
Orhan Çetin, Ramazan Etkin- geleceðini söyledi. Etkinlik-
likleri ile ilgili yaptýðý açýkla- lere; Mehteran gösterisinin ya-
mada, 4-16 Aðustos tarihleri ný sýra, Doðuþ, Grup Demirtan 
arasýnda Yaz Festivali ve Ra- ve Kolpa Müzik Grubu'nun 
mazan Þenlikleri adý altýnda davetli olduðunu dile getiren 
Alaþehir'de en büyük organi- Çetin, “Türkiye'nin ses starlarý 

Ramazan Þenlikleri'nde Ala-
þehir'de olacak. Sanatçýlarla 
sözleþmeleri yaptýk. Bunlarla 
beraber yerel sanatçýlarýmýzda 
etkinliklerde yer alacak. 
Çeþitli animasyon gösterisi ve 
yarýþmalar da düzenlenecek. 
Müdürlüðümüze bu etkinlik-
leri düzeleme fýrsatý tanýyan 
baþkanýmýza teþekkür ediyo-
ruz. Alaþehirliler bu yýl farklý 
ve dolu dolu bir Ramazan ya-
þayacak.”þeklinde konuþtu.

Alaþehir Belediyesi'nden 
iddialý Ramazan 
organizasyonu
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012 yýlý asfalt sezonuna hýzlý giren ÝKÝ CADDE DE DAHA ÇALIÞMALAR 
Alaþehir Belediyesi, kýsa sürede 9 TAMAMLANDI2cadde de 2 bin 500 metre 

uzunluðundaki yollarda asfaltlama          2012'nin yol programýnda olan Yenice 
çalýþmalarýný tamamladý. Þehit Nuri, Þehit Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde (Kayma-
Mustafa, Kurtuluþ, Milli Egemenlik, Gümüþ kamlýk üst caddesi) ve Sakarya Mahallesi 
Pala, Ali Ýhsan Paþa, Cumhuriyet, Ahmet Ahmet Iþýk Caddesi'nde kazý, hafriyat ve alt-
Iþýk ve Anayurt caddelerinde altyapý ve yol yapý çalýþmalarýndan sonra asfaltlama çalýþ-
çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný dile getiren malarý da tamamlandý. Yürütülen çalýþmalar 
Baþkan Karaçoban, “Bu yýl hedeflediðimiz ile ilgili olarak bir açýklama yapan Belediye 
22 kilo metre uzunluðundaki yolda Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, Cumhuri-
asfaltlama çalýþmalarýný tamamlamak. 25 yet caddesine; 130 metre uzunluðunda ve 10 
kiþilik asfalt ekibi ile mesai merhumuna metre geniþliðinde Ahmet Iþýk'a da  350 met-
bakmaksýzýn çalýþmalara baþladýk. Asfalt re uzunluðunda ve 10 geniþliðinde yollara 
sezonunun sonunda Alaþehirliler özledikleri sýcak asfalt atýldýðýný ve bu çalýþmalarýn be-
yollara kavuþacak.”dedi lediyenin imkanlarýyla yapýldýðýný söyledi.

Alaþehir Belediyesi'nin 2012 yýlý yatýrým programýnda olan Yenice Mahallesi 
Bahçelerbaþý Caddesi, Sakarya Mahallesi Kenan Evren Caddesi ve Ýstasyon 

Mahallesi Kanalaltý Sokak'ýn yol güzergahlarýnda kazý, hafriyat ve altyapý 
çalýþmalarý devam ediyor. Çalýþmalarýn baþlatýldýðý sokak ve caddelerde 

altyapý çalýþmalarýnýn da beraber yürütüldüðünü belirten Belediye Baþkaný Dr. 
Gökhan Karaçoban, yol çalýþmalarýnýn aralýksýz sürdüðünü söyledi.

Kýsa sürede 2 bin 500 metre yol asfaltlandý

Dr. Gökhan Karaçoban: 

asýl ki ülke kalkýnmasýnýn yolu kentsel KARAÇOBAN, “ALAÞEHÝR, BU belirterek þunlarý söyledi:
kalkýnmadan geçiyorsa, bugün POTANSÝYELE SAHÝP” “Tespit edilen ana baþlýklarla Alaþehir'in çekici Nkentlerin kalkýnmasýnýn bir yolu da özelliklerini ön plana çýkarmak, turizm 

kentsel markalaþmadan geçtiðini belirten “Bazýlarýnýn zannettiði gibi kentsel potansiyeli yüksek bir kent haline gelmesini 
Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan markalaþma, altyapý yatýrýmlarý ile saðlamak, etkin bir biçimde tanýtýlmasýný ve 
Karaçoban, “Kentsel markalaþma, esas itibarý gerçekleþtirilen bir durum deðildir. Týpký vagon pazarlanmasýný temin etmek, 'Marka Kent 
ile turizm odaklý bir hedeftir. Yani kentlerin üretmekle dünya kenti olunamayacaðý gibi, Alaþehir' çalýþmalarýnýn ana hedefi olmalýdýr. 
turizm gelirleri yolu ile yeni kaynaklar yaratma belediye binasý ya da stadyum yapmakla da Aksi halde markalaþmanýn ne olduðunu 
çabasýdýr.  Markalaþma arayýþý ayný zamanda marka þehir olunmaz. Alaþehir, tarihi kültürel bilmeden, çeþitli toplantýlarda boy göstermenin 
bir proje çalýþmasýdýr. Proje, markalaþýlacak mirasý ve doðal varlýklarýnýn zenginliði nedeni hiç kimseye faydasý olmaz. Bu konuda bir 
ürünlerin ve anahtar mesajlarýn tespitinden, ile markalaþma açýsýndan önemli fýrsatlara bütün olarak çalýþýlmasý çok önemli. Baþarýnýn 
kentin tümünü kuþatacak bir kimlik yaratma sahiptir.”þeklinde konuþan Karaçoban, anahtarý birlik ve beraberlikten geçmektedir. 
arayýþýna kadar, pek çok çalýþmayý içerir.”dedi. Alaþehir'in bu potansiyele sahip olduðunu Biz, bu konuda her þeyi yapmaya hazýrýz.”

“MARKA ALA-ÞEHÝR” için el ele verildi
Alaþehir'in “MARKA ÞEHÝR” olmasý için güç birliði yapýldý. Bu amaç doðrultusunda; 'Marka Takýmý' ve 'Taný-
tým Grubu' oluþturuldu. Oluþumda, Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban da yer aldý. Karaço-
ban, konuyla ilgili olarak yaptýðý açýklamada “Alaþehir, ekonomisi, tarihsel mirasý, doðal varlýklarý, kültürel ve 
sanatsal etkinlikleri ile son yýllarda daha fazla öne çýkmaktadýr. Bunun için markalaþma çok önemli.”dedi. 

laþehir Üzüm Sulama Birliði'nin 2012 yýlý olaðan meclis 
toplantýsýnda, birliðe 2 araç alýmý kararlaþtýrýldý. Birlik Baþkaný Dr. AGökhan Karaçoban baþkanlýðýnda toplanan meclis üyeleri, 

encümen üyelerine; kazýcý-yükleyici kepçe ve Pick-up araç alýmý 
konusunda yetki verdi. Üzüm Sulama Birliði'nin 2012 yýlý olaðan meclis 
toplantýsý, Birlik Baþkaný ve Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan 
Karaçoban'ýn baþkanlýðýnda, Ziraat Odasý'nýn Toplantý Salonu'nda 
yapýldý. Saygý duruþunun yapýlmasýyla baþlayan toplantýda, meclis 
üyeleri, encümen üyelerine birliðe 2 araç alýmý noktasýnda yetki verdi.

KARAÇOBAN: BÝRLÝÐE 2 ARAÇ ALINACAK

Meclis üyelerinin tamamýna yakýnýnýn iþtirakiyle yapýlan 
toplantýda Birlik Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, araç alýmlarý ve birliðin 
çalýþmalarý hakkýnda meclis üyelerine bilgiler verdi. Karaçoban yaptýðý 
konuþmada, “Birliðimize ait kepçenin tespit edilemeyen bir nedenden 
dolayý elektrik aksamlarýnýn yanmasý yeni bir aracýn alýnmasýný gündeme 
getirdi. Yanan kepçenin tamiri çok maliyetli. Bu nedenle; çalýþmalarýn 
aksamamasý için bu aracýn yanýnda yine Pick-up marka bir araç daha 
alýnmasý lazým geliyor. Söz konusu araçlarý uygun kredilerle almayý 
hedefliyoruz. Gerekli 
araþtýrmalarýn 
yapýlmasý, kredi 
kullanýmý ve 
araçlarýn alýmý 
noktasýnda 
meclisimizden, 
encümenin 
yetkilendirmesini 
talep ediyoruz” 
þeklinde konuþtu.

Birlik Encümeni, 2 araç alýmý için yetki aldý

Cumhuriyet caddesine 130 metre uzunluðunda ve 10 metre geniþliðinde, Ahmet Iþýk'a da  350 metre uzunluðunda ve 10 
geniþliðinde  sýcak asfalt atýldý.
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SAYFA 06 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

ALAÞEHÝR ZÝRAAT ODASI BAÞKANI NECDET TÜRK, 45 GÜN ÖNCE ALKAN KÖYÜ MURATLAR MEVKÝÝNDE YAÞANAN JEOLOJÝK PATLAMALARIN HALA 
ÇÖZÜLEMEDÝÐÝNÝ VE ÇÝFTÇÝLERÝN MAÐDURÝYETLERÝNÝN GÝDERÝLMESÝ NOKTASINDA DA SOMUT ADIMLARIN ATILMADIÐINI SÖYLEDÝ.

Türk: Zararlar bir an önce tazmin edilmeli

laþehir Ziraat Odasý Türk yaptýðý açýklamanýn 
Baþkaný Necdet Türk, 45 devamýnda da þunlarý söyledi; Agündür süren jeolojik "Ortaya çýkan zararý, firmanýn 

patlamalarla ilgili sorunun karþýlamasý gerekmektedir, 
çözülmesi noktasýnda çalýþmalarýn bundan kaçamaz, firma 
bir türlü noktalanamamasý ve temsilcilerine sesleniyorum, bu 
zararlarýn karþýlanmasý için somut üreticimiz sahipsiz deðil. Firma, 
bir adýmýn atýlmayýþýna tepki bu zararlarý tanzim etmek 
gösterdi. Çiftçilerin sahipsiz zorundadýr. Aksi takdirde, Türkiye 
olmadýðýný belirten Türk, Ziraat Odalarý Birliði nezdinde bu 
“Maðdur olan üreticilerin hak ve firmanýn üzerine, gideceðiz. 
hukukunu ziraat odalarý olarak biz Üreticilerin zararlarýný son 
koruyacaðýz. Hasarlarýn bir an kuruþuna kadar tahsil etmek için 
önce tespit edilmesi gerekir. Bu elimizden gelenli yapacaðýz. 
süreç yavaþ ilerliyor. Biz, iþin Gerekirse dava da açacaðýz. 
talipçisiyiz.”dedi. Odamýz üreticimiz adýna dava 

açmaya yetkilidir. Bir an önce 
TÜRK, “ÜRETÝCÝLER üreticilerimizin zarar ve 
SAHÝPSÝZ DEÐÝLDÝR” ziyanlarýný tespit ederek ödeme 

yapsýnlar.”

Alkan köyü Muratlar mevkiinde; 18 Mayýs tarihinde 
baþlayan, sonuncusu ve en büyüðü olan 7. 

patlamanýn da 18 Haziran'da yaþandýðý jeolojik 
patlamalar bir türlü durdurulamýyor, sorun çözülemiyor. 
Patlamalarda en az 150 dekar ekili alan zarar gördü. 

Bölgeye gelen etkili ve yetkili kiþiler, çiftçilerin 
zararlarýnýn karþýlanacaðýný belirtirken, bu güne kadar 

hiçbir adýmýn atýlmamasý da tepki topluyor.

Milli Stoper'den ahde vefa

alen Denizlispor'da stoper baþladým. Hocalarýmýn ve antrenö-
mevkiinde futbol oynayan rüm Ýsa Özüdüz'ün çok yararýný gör-HAlaþehirli Muhammet Arý' düm. 2005-2006 Sezonunda Deniz-

dan örnek davranýþ. Ailesinin ikamet lispor'a transfer oldum. Buradaki ba-
ettiði Alaþehir'e gelen Milli stoper, þarýmdan dolayý U 17 Milli takýmýna  
bu günlere gelmesinde büyük pay sa- seçildim. Baþarýmda ve buralara gel-
hibi olduðu öðrenilen Alaþehir Bele- memde en çok katkýlarý olan Alaþe-
diye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban hir Belediyespor adýna Belediye 
baþta olmak üzere Alaþehirli hoca- Baþkanýmýz Dr. Gökhan Karaçoban'ý 
larýný ziyaret ederek ahde vefa örneði ziyaret için geldim. Çok mutluyum 
gösterdi. U17 Milli takýma seçilen benim buralara gelmemde emeði 

Dr. Gökhan Karaçoban da yaptýðý keþfedip, spora kazandýrmak. Alaþe-Arý'nýn hedefi büyük. geçen herkese teþekkür ediyorum. 
açýklamada “Alaþehir belediyesi yýl- hir'i spor alanýnda da en iyi þekilde Hedefim Profesyonel olarak, Amilli 
lardýr spora katkýlarda bulunuyor. temsil etmek olacaktýr. Muhammet ARI: EMEÐÝ GEÇEN HERKESE formayý giymek.”dedi.
Akhisar  Belediyesporu örnek alarak bizim içimizden yetiþmiþ bir evladý-TEÞEKKÜR EDÝYORUM
spora daha baþarýlý yatýrýmlarý yap- mýz. Onun baþarýsýyla bizler mutlu KARAÇOBAN: ÝNÞALLAH 
mayý planlýyoruz . Tüm halkýmýzýn oluyor, övünüyoruz. Ýnþallah onu Alaþehir Tokuçzade Camii MUHAMMET'Ý MÝLLÝ 
temsil edildiði belediyesporda yeni milli futbolcumuz olarak imam hatibi Ramazan Arý'nýn oðlu FULBALCU OLARAK ÝZLERÝZ
yönetim kurulunu oluþturduk. Ama- izleriz.”þeklinde konuþtu.olan milli stoper Muhammet Arý, 
cýmýz Muhammet gibi yetenekleri “Alaþehir Beledyespor'da futbola Alaþehir Belediye Baþkaný 

Alaþehir Belediyespor'da futbol oynarken 2005-2006 
sezonunda,  Denizlispor'a transfer olan, Denizlispor'da 

oynarken de U 17 Milli takýma kaleci olarak davet edilen 
halen Denizlispor'da top koþturan milli stoper Muhammet 

Arý,  Alaþehir'e gelerek ailesini ziyaret etti. Arý, 
Belediyespor'da top oynadýðý dönemde futbol hayatýna yön 
veren Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban'ý 

da unutmayarak, ziyarette bulundu.1996 doðumlu olan 
Muhammed'in hedefi A Milli takým formasýný giymek.

laþehir Üzüm Sulama Birliði Yönetimi, yaz dönemi 
sulama sezonunu resmen açtý. Birlik Baþkaný ve ABelediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, Yönetim 

Kurulu Üyesi ve Ziraat Odasý Baþkaný Necdet Türk ve yö-
neticilerin katýldýðý törenle Avþar Barajý'nýn kapaklarý açýldý. 
Kapaklarýn açýlýþý kurban kesilerek ve dua edilerek gerçek-
leþtirildi. Yaz sulamasý dekar baþý 15 TL olarak belirlendi.

KARAÇOBAN: BARAJDA 70 MÝLYON 
METREKÜP SU VAR

Alaþehir'in ve Alaþehirlilerin can damarlarýndan biri 
olan Avþar Barajý'nda su kapasitesinin 70 milyon metreküp 
civarýnda olduðunu belirten Birlik Baþkaný Dr. Gökhan Ka-
raçoban, yaz sulama sezonunda çiftçilerin maðdur edilme-
yeceðini söyledi. Karaçoban,  baraja baðlý damla sulama 
sistemlerinin 1 Mayýs tarihiden itibaren aktif hale getirildi-
ðini de belirterek þunlarý söyledi: “Avþar Barajý'nda su 
sýkýntýsý yok. Dolayýsýyla üreticiler dilediði kadar arazilerini 
sulayabilecek. Sezonda müstahsile en az iki, isteyene 4 kez 
bile su verilebilecek. Sulama suyu belli plan ve program 
dahilinde sýra ile verilecek. Sulama fiyatýný yönetim olarak 
dekar baþý 15 TL belirledik. Yaz döneminde 65 bin dekar 
arazi sulamasý hedefliyoruz. Üreticilerimize bol bereketli ve 
afatsýz bir sezon diliyoruz.”þeklinde konuþtu.

Yaz sulama sezonu 
dualar eþliðinde açýldý
Alaþehir'de yaz sulama dönemi resmen baþladý. Alaþe-
hir Üzüm Sulama Birliði Baþkaný ve Belediye Baþkaný 
Dr. Gökhan Karaçoban, Ziraat Odasý Baþkaný Necdet 
Türk ve yöneticilerin katýlýmýyla, Avþar Barajý'nýn 
kapaklarý; kurban kesilerek ve dua edilerek açýldý.

laþehir Devlet Hastanesi'nde yangýn terek, ”Bu yönde uygulamalý tatbikatlarla va-
tatbikatý yapýldý. Poliklinik giriþinde, tandaþlarýmýz, kurum ve kuruluþ personelini Abinanýn 2. katýnda ve hastane bahçesin- eðitmeye çalýþýyoruz. Program kapsamýnda 

de çýkarýlan suni yangýnlardan sonra, hastane- gerçekleþtirilen tatbikatýn baþarýyla sonuçlan-
nin sivil savunma ekipleri ve personeli alarma mýþ olmasý hepimizi memnun etti. Bu vesileyle 
geçirildi. Yangýna ilk müdahale, sivil savunma tüm arkadaþlarýma teþekkür ediyorum.”dedi. 
ekipleri ve hastane personeli tarafýndan yapýldý. Morgül, hava sýcaklýðýnýn mevsim 
Alaþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü, telefon normalleri üzerinde seyretmesinden dolayý 
edildikten sonra 3 dakika içinde olay yerine in- yaygýn çýkma olasýlýðýnýn arttýðýný, bu konuda 
tikali de dikkat çekti. Çýkarýlan suni yangýnlara vatandaþlarýn duyarlý ve dikkatli olmasý gerek-
müdahale uygulamalý olarak yapýldý. tiðini de sözlerine ekledi.

MORGÜL: TATBÝKATLARLA 
VATANDAÞLARI EÐÝTMEYE 
ÇALIÞIYORUZ

Baþarýyla sonuçlanan yangýn ta-
tbikatýndan sonra açýklamalarda bulunan 
Alaþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürü Sü-
leyman Morgül ,”Müdürlük olarak yan-
gýn ve diðer doðal afetler sýrasýnda önce-
likli olarak nelerin yapýlabileceði, mal ve 
can kaybýnýn asgariye indirilmesi konu-
sunda nasýl davranýlmasý gerektiði husu-
sunda yýllardýr çalýþma yaptýklarýný belir-

Devlet Hastanesi'nde yapýlan tatbikat gerçeði aratmadý
Alaþehir Devlet Hastanesi 
Sivil Savunma Müdürlüðü'nün 
organizasyonunda ve Alaþehir 
Belediyesi Ýtfaiye 
Müdürlüðü'nün katkýlarýyla 
gerçekleþtirilen yangýn 
tatbikatý baþarýyla sonuçlandý. 
Yapýlan tatbikatlar gerçeðini 
aratmazken, itfaiye ekiplerinin 
olay yerine 3 dakikada 
gelmesi de dikkat çekti.
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2012 yýlýnýn Haziran ayýnda 24 vatandaþýmýzý 
kaybetmenin üzüntüsünü hep birlikte yaþadýk. Vefat eden 

vatandaþlarýmýzýn her birine Allah'tan (c.c) rahmet, kederli 
ailelerine, yakýnlarýna ve dostlarýna baþ saðlýðý diliyorum.

Alaþehir Belediye Baþkaný
Dr. Gökhan Karaçoban

Ýnna Lillahi ve Ýnna Ýlahi Raciun 

01 HAZÝRAN - 30 HAZÝRAN TARÝHLERÝ
ARASINDA KAYBETTÝKLERÝMÝZ

Adý SOYADI Ölüm Tarihi

AYÞE AKGÜN

MUSTAFA IRK

ÝBRAHÝM KARAKIÞ

AHMET FAHRÝ SESKÝR

FETÝYE MOZAK

EMÝNE ÖZATA

HASAN PAYLAN

METÝN KARPAT

AKÝLE YÜZÜGÜZEL

MEHMET LAÇÝN

FADÝME DÖÐER

HALÝME ERCAN

AYÞE TURHAN

YAÞAR KERSÝN

MEHMET ÇÝÇEK

FATMA ÇELEBÝ

FATMA TEKÝN

BAHRÝYE GERS

ALTIN YILMAZ

HASBÝ GEDÝKLÝ

MAHMUT AKPINAR

ÝBRAHÝM KAYA

MEHMET ATA

HASAN ÇAKIR

02.06.2012

06.06.2012

07.06.2012

09.06.2012

09.06.2012

08.06.2012

08.06.2012

08.06.2012

11.06.2012

13.06.2012

14.06.2012

17.06.2012

15.06.2012

16.06.2012

18.06.2012

19.06.2012

21.06.2012

22.06.2012

23.06.2012

24.06.2012

25.06.2012

23.06.2012

25.06.2012

26.06.2012

SAYFA 07 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

anisa ve ilçelerini kapsayan Veteran Voley-
bol Ligi'nde Soma Veteranlar'a yenilen Ala-Mþehir Belediyespor Veteran Takýmý ikinci ol-

du. Ekibimiz, Manisa Çok Amaçlý Spor Salonu'nda oy-
nanan final maçýnda Soma Veteranlar'a 3-0 maðlup 
olarak döndü. 

Soma'da daha önce 3-2 yendiði Soma Veteran-
lara final maçýnda, 3-0 yenilen Alaþehir Veteranlarý, 
Manisa tarihinde bir ilk olan bu þampiyona ile büyük bir 
baþarýya imza attý. Ýkinci olarak Alaþehir'e dönen Ve-
teran Takýmýný Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, 
tebrik etti. Ýlk defa Manisa Valiliði tarafýndan organize 
edilen bu turnuvada ikincilik dereceside bir baþarý oldu-
ðunu dile getiren Karaçoban, “Turnuvaya 5 takým katýl-
dý. Bizim takýmýmýz yeni kuruldu. Bu nedenle elde edilen 
ikincilikte bir baþarýdýr. Takýmýmýzý kutluyorum.”dedi.

Turnuvada Alaþehir Belediye Spor'u; Þevket 
Çömçömoðlu, Ýbrahim Þeker, Halil Ayten, Ali Ova-
lýoðlu, Mehmet Akþen, Ali Çömçömoðlu, Ozan Özçe-
lenk ve Önder Üstünbaþ temsil etti.

Belediyespor'un yeni yönetimi iþ baþý yaptý
Alaþehir Belediyespor'un yeni yönetimi mazbatasýný alarak iþ baþý yaptý. Yeni yönetim, Belediye 
Meclis Toplantý Salonu’nda Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban ile bir araya gelerek ilk top-
lantýsýný da gerçekleþtirdi. Yöneticilerle tanýþan Karaçoban, yeni yönetime baþarý dileklerini iletti.

eniden oluþturulan konuþmada þunlarý söyledi: bölgelere tnasferler yapýla- DENETÝM KURULU daðýlýmý yaptý. Yapýlan görev 
Alaþehir Belediye- “Belediyespor olarak her cak. Bu harcamalar için ge- Ramazan Sevinç, Süleyman daðýlýmýnda Mehmet Taþpýnar Yspor yönetimi, maz- branþta baþarýyý yakalamak rekli ödeneðiniz mevcut. Ta- Öztürk ve Hüseyin Olgun baþkanlýðýndaki yönetimde;  

batalarýný alarak görevlerine için birlikte özverili bir çalýþ- kýmlarýmýzý bir adým ileriye Baþkan vekilliðine Nevzat 
baþladýlar. Belediye Baþkaný ma baþlatacaðýz. Futbol, Vo- taþýmak için sponsorluk an- BELEDÝYESPOR'UN Toy, Genel Kaptanlýk görevi-
Dr. Gökhan Karaçoban'ý ziya- leybol, basketbol ve karate de laþmalarý yapýlmasý gereki- YENÝ YÖNETÝMÝNDE ne Av. Fedayi Kozan, alt yapý 
ret eden yöneticiler, meclis daha iddialý takýmlar oluþ- yor. Zor ve meþakkatli bir gö- GÖREV DAÐILIMI sorumluluðu görevine ASÝAD 
toplantý salonunda ilk toplan- turmak için çalýþacak, beledi- revi üstlendiniz. Sizlere ba- YAPILDI Baþkaný Sami Çeltikoðlu, hu-
týlarýný da yaptýlar. Toplantý- ye olarak hep yanýnýzda ola- þarýlar diliyorum.” kuk iþleri sorumluluðu göre-
nýn açýlýþ konuþmasýný yapan caðýz. Birlikte baþarýyý yaka- Öte yandan, geçtiði- vine Av. Bilgehan Noyan ve 
Baþkan Karaçoban, yeni yö- layacaðýz. Tnasfer sezonunu BELEDÝYESPOR'UN miz günlerde bir araya gelen sponsorluk iþleri görevine ise  
netim kuruluna baþarý dilekle- açýldý. Takýmlarýn hocalarý YENÝ YÖNETÝMÝ ÞU Alaþehir Belediyespor yöne- Pehlivanoðlu Müdürü Kadir 
rini ilettikten sonra, yaptýðý belirlendikten sonra, gerekli ÝSÝMLERDEN OLUÞTU timi kendi aralarýnda görev Tokabaþ getirildi.

Alaþehir Belediye-
spor'un yeni yönetim kuru-
lundaki isimler dikkat çekti. 
Karma bir yönetim oluþturan 
Baþkan Mehmet Taþpýnar'ýn 
baþkanlýðýnda yönetim kuru-
lunda þu isimler yer aldý:
Sami Çeltikoülu, Nevzat Toy, 
Av. Fedayi Kozan, Derman 
Özdemir, Kadir Tokabaþ ve 
Av. Bilgehan Noyan.

Alaþehir Belediyespor Veteran 
Voloyebol Takýmý ikinci oldu

Alaþehir Belediyespor'dan transfer ataðý
Deðiþik siyasi görüþlere sahip ve tanýnmýþ 

simalardan oluþturulan Alaþehir Belediyespor'un 
yeni yönetimi ilk icraatýný yaptý. Transfer ataðýna 
kalkan yönetim, bayan voleybol takýmýna 3 yeni 
oyuncu transfer etti. Güçlü bir kadro oluþturmak 

için kollarý sývayan baþkan ve yönetim kurulu 
üyeleri, ilk önce takýmýn baþýna antrenör Soner 

Binici'yi, yardýmcýlýðýna ise Ali Naci Yeþil'i getirdi.

laþehir Belediyespor, katýldý.
transfer ataðýna kalk-Atý. Deðiþik siyasi gö- KARAÇOBAN, YENÝ 

rüþlere sahip ve tanýnmýþ si- EKÝBE VE 
malardan oluþan yeni yöne- OYUNCULARA 
tim, Belediyespor'un Onursal BAÞARILAR DÝLEDÝ
Baþkaný ve Belediye Baþkaný 
Dr. Gökhan Karaçoban'ýn Ýmza töreninde ko-
makamýnda gerçekleþtirilen nuþan Belediyespor Onursal 
imza töreninde bayan voley- Baþkaný ve Alaþehir Beledi-
bol takýmýnýn baþýna; antre- ye Baþkaný Dr. Gökhan Ka-
nör Soner Binici'yi, yardým- raçoban, yeni yönetim kuru-
cýlýðýna ise Ali Naci Yeþil'i luna ve transferlere baþarýlar 
getirdi. Ayrýca takýma; Rev- diledi. Karaçoban, “Baþarý-
þen Baþboða, Begüm Eren- nýn anahtarý birlik ve bera-
sayýn ve Huriye Karaboða da berlikten geçiyor. Hep bir-
transfer edildi. likte, her branþta baþarýyý ya-

Antrenör ve oyuncu- kalayacaðýz. Voleybola ayrý 
larýn imza törenine: Alaþehir bir ilgim var. Bu sporu daha 
Belediye Baþkaný Dr. Gök- fazla seviyorum. Takýmýmý-
han Karaçoban'ýn yaný sýra, zý bir adým öteye taþýyacak 
Spordan Sorumlu Belediye antrenör ve 3 oyuncu trans-
Meclis Üyesi Murat Biber, ferini yaptýk. Yapýlanma ça-
Belediyespor Baþkaný Meh- lýþmalarýmýz diðer þubelerde 
met Taþpýnar, Ýlçe Spor Mü- de devam ediyor. Futbol ta-
dürü Ýbrahim Þeker, Voleybol kýmýnýn baþýna baþarýlý ve ta-
Þube Sorumlusu Þevket nýnmýþ bir hocayý getirdik. 
Çömçömoðlu, yöneticiler Av. Her bir þubede güçlü kad-
Bilgehan Noyan, Recep Dal- rolar oluþturulacak” þek-
kýlýç ve Derman Özdemir de linde konuþtu.

BELEDÝYESPOR 'DA HAYRETTÝN TOPAL DÖNEMÝ
< Yeni yönetimin göreve gelmesiyle hedefleri büyüten Alaþehir Be-
lediyespor'da Futbol takýmýnýn teknik direktörlüðüne de Kulaspor'da 
yakaladýðý baþarýlar ile dikkat çeken bölgemizin tanýnmýþ teknik 
direktörlerinden Hayrettin Topal'ý getirildi. 2009 -2010 ve 2010-
2011 Sezonlarýnda Kulaspor'da görev yapan Hayrettin Topal, ta-
kýmýný çalýþtýrdýðý ilk  sezonunda belgesel lige çýkarma baþarýsý 
göstermiþ, ikinci sezonda da  oldukça mütevazi kadrosuyla 
Salihli, Ödemiþ, Sandýklýspor ve Donatýmspor  gibi güçlü 
takýmlarýn bulunduðu bölgesel lig grubunda  
takýmýnýn ligi üst sýralarda bitirmesini 
saðlamýþtý. Hayrettin Topal'ýn önümüzdeki 
günlerde Alaþehir'e gelip görevine baþlayýp 
gelecek sezonun planlamasý için 
çalýþmalara baþlamasý bekleniyor.



SEMÝH EVCÝL PARKI: Altyapý 
çalýþmalarý tamamlandý ve 
bordür çalýþmalarýna bu hafta 
baþlanmasý bekleniyor.

ZÜMRÜT EVLER PARKI: Sahada yürüyüþ yollarý, 
bordür ve aðaçlandýrma çalýþmalarý 
tamamlandý. Çim yapýlacak alanlar hazýrlandý, 
çim ekimi için hava þartlarýnýn oluþmasý 
bekleniyor. Ekim iþleminin son bahar aylarýnda 
yapýlmasý hedefleniyor.
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"Bu gecenin müminler için hem maðfiret ve ilahi rahmete kavuþma vesilesi, 

hem de birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularý için bir fýrsattýr. Berat 

Kandili'nin aydýnlattýðý manevi ortam, dinimizin genel ibadet ve hayýr 

anlayýþýna uygun olarak kendimiz ve çevremiz için yararlý davranýþlarda 

bulunmamýzý saðlayacak bir bilinç tazeleme imkaný sunmaktadýr. Bu bilinç 

tazelemenin gerçekleþebilmesi için önce Cenab-ý Hakka içtenlikle 

yönelmek, iþlediðimiz hata ve günahlardan dolayý piþmanlýk duyarak 

O'ndan af dilemek, benzeri hata ve günahlarý bir daha iþlememek için 

kararlý bir duruþ gerekir. Bu fýrsat kapýsýnýn açýldýðý manevi iklimin hem 

ülkemizde hem de bölgemizde yaþanan acýlara çare olmasý, çaðýn getirdiði 

sýkýntýlarla bunalan ruhlara, manevi hayatýn ihmaliyle daralan kalplere þifa 

olmasý dileklerimle Alaþehirli hemþehrilerimin ve tüm Türk-Ýslâm Âleminin 

Berat Kandilini kutluyor, insanlýðýn barýþ, huzur ve saadetine, bütün 

müminlerin affýna vesile olmasýný Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.”

KUTLAMA

Dr. Gökhan Karaçoban 
Alaþehir Belediye Baþkaný

laþehir Belediyesi yapýldý ve sözleþme aþamasý- belirten Park ve Bahçeler çekleþtirdik. Çim alanlarýnýn 
Park ve Bahçeler Mü- na gelindi. Parkýmýz, sözleþ- Müdürü Peyzaj Mimarý Kad- daha iyi bakýmlarýný yapmak Adürlüðü, yaz sezonu me tarihine müteakiben 2 ay riye Özdoðan, “Süleyman De- için özel gübre sipariþinde de 

çalýþma programý çerçevesin- içerinde bitirilmesi ön görülü- mirel Bulvarý ve caddesinde bulunduk.”þeklinde konuþtu.
de baþlattýðý 4 ayrý park ala- yor. Semih Evcil Parkýnda ise aðaçlandýrmalar devam edi-
nýndaki çalýþmalarýný aralýk- bordür çalýþmalarý bu hafta yor. Bu bölgede dikili olan 
sýz sürdürüyor. Çamlýk, Þela- baþlayacak. Zümrüt Evler 182 adet palmiye türlerini ge-
le, Semih Evcil ve Zümrüt Ev- Parkýnda  da yürüyüþ yollarý, niþ alanlara taþýmaya çalýþý-
ler park alanlarýnda çalýþma- bordür ve aðaçlandýrma çalýþ- yoruz. Bunlarý Kenan Evren 
larýn devam ettiðini belirten malarý bitirildi.”dedi. parkýnda deðerlendirmek 
Birim Müdürü Peyzaj Mimarý istiyoruz. Bu türler çok 
Kadriye Özdoðan, yol yapým ÖZDOÐAN: YOL deðerli aðaç türleri en 
sahalarýnda da aðaçlandýrma GÜZERGAHLARI DA  ucuzu 900 TL. Yol-
çalýþmalarýnýn sürdüðünü AÐAÇLANDIRILIYOR lara uygun deðil. 
söyledi. Özdoðan, Çamlýk Yollara dikilebile-
Parkýndaki çalýþmalarda sona Yol çalýþmalarýnýn ol- cek aðaç türlerinin 
gelindiðini ve bir hafta içeri- duðu bölgelerde, yolun orta seçimini de yapý-
sinde tamamlanacaðýný belir- refüj ve kaldýrýmlarda aðaç- yoruz. Bu konuda 
terek, “Þelale Parkýnýn ihalesi landýrmalarýn yapýldýðýný da ihalemizi de ger-

Parklarda çalýþmalar aralýksýz sürüyor
Alaþehir Belediyesi'nin yoðun bir þekilde sürdürdüðü altyapý, yol yapým, bakým ve onarým çalýþmalarýn yaný sýra, park ve bahçelerdeki 
çalýþmalarý da aralýksýz devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüðü tarafýndan yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Birim Müdü-
rü Peyzaj Mimarý Kadriye Özdoðan, Çamlýk, Þelale, Semih Evcil ve Zümrüt Evler park alanlarýndaki çalýþmalarýn sürdüðünü söyledi. 

ataltepe kavþaðýndan sarýkýz köprü- han Karaçoban, bölgede 6 bin 339 metre 
süne ve sarýkýz köprüsünden de Ata- bordür döþendiðini ve kaldýrýmlarýna 4 bin Ç
türk Anadolu Lisesi'ne kadar olan yol 881 metre kare beton atýldýðýný belirterek, 

aðlarý kapsayan toplamda 2 bin 700 metrelik “Sahada ayrýca bin 800 metre kanalizasyon 
duble yol çalýþmalarý sonlandýrýldý. Çalýþma- ve içme suyu þebekesi ile bin metre de yað-
larýn ihale kapsamýnda yapýldýðýný ve olum- mur isale hattý döþemesi yapýldý. Bu altyapý 
suz hava þartlarý nedeniyle bu yýla sarktýðýný çalýþmalardan sonra, yol aðý satih kaplandý.” 
belirten Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gök- dedi.

Alaþehir Belediye Baþkaný Dr Gökhan Karaçoban, Çataltepe kavþaðýndan Sarýkýz köp-
rüsüne ve Sarýkýz köprüsünden de Atatürk Anadolu Lisesi'ne kadar olan yol aðlarýný 
kapsayan çalýþmalarýn hava muhalefetinden dolayý bu yýlýn Haziran ayýnda tamamlan-
dýðýný söyledi. Hizmete açýlan yol güzergahlarýnýn altyapýlarýnýn yapýldýðýný da dile geti-
ren Karaçoban, yolun bölünmüþ, ortadan refüjlü ve duble olarak, satih kaplama yapýldý-
ðýný belirtti. Karaçoban, yolun çift taraflý ýþýklandýrýlmasýnýn da bittiðini sözlerine ekledi.

Çataltepe yolunda da iþlem tamam:

Çataltepe trafiðe açýldý

KARAÇOBAN: ÇATALTEPE YOLU 
BÖLÜNMÜÞ OLARAK HÝZMETE AÇILDI

Yolun ortadan refüjlü, bölünmüþ ve duble yol olarak planlan-
dýðýný belirten Alaþehir Belediye Baþkaný Dr. Gökhan Karaçoban, 
Çataltepe yolunun hizmete açýldýðýný belirterek, þunlarý söyledi: “ 
Çataltepe yolu,1800 metre uzunluðunda ve 20 metre geniþliðinde. 
Ortadan refüjlü ve duble yol olarak düzenlendi. Yeni hastane yolu 
900 metre uzunluðunda tek yön olarak hizmete sokuldu. Kaldýrýmý ve 
iki taraflý ýþýklandýrmasý da yapýldý. Toplamda 2 bin 700 metreye tekamül eden ve 52.000 
metre alaný kapsayan yol aðýnýn altyapýsý da bitirildi. Bu bölgenin altyapýsýnda; yeni içme 
suyu izale hattý, kanalizasyonunu, yaðmur suyu drenaj hattý ve civardaki iþletmelerin 
yangýn hidratlarý musluklarý çýkýþý da yapýldý. Çataltepe kýsmýnda yolun dolgularýný ve satih 
kaplamalarýný bitirdik ve hizmete açtýk. Elde olmayan nedenlerden dolayý yolun trafiðe 
açýlmasý gecikti. Bundan dolayý Alaþehirlilerden özür diliyoruz.”

Dr. Gökhan Karaçoban

PARKLARDA HANGÝ ÇALIÞMALAR YAPILDI VE YAPILIYOR?PARKLARDA HANGÝ ÇALIÞMALAR YAPILDI VE YAPILIYOR?

ÇAMLIK PARKI:  Park yeniden 
düzenlendi. Yürüyüþ yollarý, çim 
alanlarý, hizmet binasý, havuz ve oyun 
gruplarý yenilendi. Yapýlan bu 
çalýþmalarda sona gelindi. Elektrik 
tesisatý döþendi. Havuz 
ýþýklandýrýlmasýnda özel letler 
kullanýlacak. Parkýn önümüzdeki 
günlerde hizmete açýlmasý bekleniyor.

ÞELALE PARKI: Belediye kendi 
imkanlarýyla temelini attýðý 
projede, ihale süreci tamamlandý. 
Sözleþmelerin yapýlmasý 
bekleniyor. Kýsa sürede iþlemlerin 
bitirilip, iþe baþlanmasý 
bekleniyor. Parkýn, sözleþme 
tarihine müteakiben 2 ay içerinde 
bitirilmesi ön görülüyor.
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