
ÇOCUKLARIMIZ KORUMA ALTINA ALINIYOR,
PARKLAR KAMERALARLA DONATILIYOR

Alaşehir Belediyesi, fark yaratan sosyal bir projeyi daha hayata geçirdi. Belediye Başkanı Ali 
Uçak'ın bizzat rol aldığı farkındalık projesinde, son dönemlerde artan çocuk istismarını konu 
alan sosyal deneyde tehlikenin boyutları endişe yarattı. Çocukların ailelerinden izin alınarak, 

hayata geçirilen deneyde, çocukların basit bir şekilde kandırılabildiği gerçe-ği ortaya çıktı.

< Yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Alaşehir 

Belediye Başkanı Ali Uçak, "Son günlerde ülke-

mizde yaşanan çocuk istismarları ve ölümlerinden 

dolayı hem çok üzgünüz hem de çok üzüntülüyüz. 

Bu konuda ailelerimiz ne kadar bilinçli, çocukları-

mız ne kadar eğitilebilmişiz ve çocuklarımız eği-

timlerden ne kadar bilgi sahibi olmuşlar, bunu bire-

bir yaşamak için, birebir deneyerek görmek için 

parklara gittik.”dedi. 8 3'te

Alaşehir'den 
 "ASKIDA EKMEK VAR"

kampanyası tam destek
< Alaşehir Belediyesi, 

MHP Genel Başkanı Sa-

yın Devlet Bahçeli tara-

fından Türkiye genelinde 

başlatılan “Askıda Ekmek 

Var “ projesi Alaşehir'de 

bulunan 22 fırında başla-

tıldı. Alaşehir Belediye 

Başkanı Ali Uçak, kam-

panyaya destek amacıyla 

evine üç ekmek aldı, üç 

ekmekte askıya bıraktı. 

Fırıncılar da kampanyaya 

destek verdiler.8 8'de 

İŞTE BAŞKAN, İŞTE HİZMET AŞKI!
ŞAHSİ ARAÇLARI DA ALAŞEHİR'İN HİZMETİNDE!

< Belediye bünyesinde 
bulunan kamyon ve 

araçların yoğun bir mesai 
ile çalışması sebebiyle 

sondaj borularının 
taşınmasında şahsi şirket 

araçlarını da 
vatandaşların hizmetine 
sunan Alaşehir Belediye 

Başkanı Ali Uçak 
Alaşehirlilerin takdirini 

topladı. 8  8'de

< 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, 
tören ve gerçekleştirilen bir dizi etkinliklerle yad edildi. FETÖCÜ hainler tara-
fından yapılan ve  milletin cesareti ve feraseti ile bertaraf edilen kalkışmanın 

2. Sene-i devriyesi kutlamaları Alaşehir'de demokrasi nöbetiyle son buldu.8 4

Alzheimerlı hastalara 
sosyal hizmet sürüyor

 < Alaşehir 
Belediyesi'nin Alzheimer 

hastalarının sosyal 
yaşama katılmalarını 
sağlamak ve hasta 

yakınlarını desteklemek 
amacıyla projelendirdiği 

Alzheimer Hastalığı 
Danışma Merkezi hasta 

ve hasta yakınları ile 
buluşmaya devam 
ediyor. Belediye 

Başkanı Ali Uçak, mer-
kezi ziyaret ederek, 

hastalarla hasbıhal etti, 
görevli personellerden 
de bilgiler aldı.  8 4'te

BAŞKAN ALİ UÇAK İLE ÇOCUKLARIN 
YÜZÜ BİR KEZ DAHA GÜLDÜ
< İki buçuk ay önce gö-
reve gelen Alaşehir Bele-
diye Başkanı Ali Uçak ve 
ekibi tarafından Alaşe-
hir'de başlatılan hizmet 

ve yatırım seferberliğine; 
Türkiye'nin ünlü işadam-
ları da dahil olarak des-

tek veriyor. 8  3'te

50 TIR YENİ NESİL 
OYUN GRUBU GELİYOR
< Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü, ilçeyi güzelleştirmek park, bahçe ve 
ana arterlere estetik bir görünüm kazandır-
mak için yoğun mesaisine aralıksız devam 
ediyor. 8  2'de  

HİZMET SEFERBERLİĞİ 
2. AYINDA!
< Alaşehir Belediye Başkanı Ali 
Uçak ve ekibinin başlattığı 
hizmet seferberliğinde 2 ay geri-
de kaldı.  8 2'de

Alaşehirli gençler 
peygamber ocağına 

UĞURLANDI

GÖNÜL SOFRALARI’NDA BİRLİK BERABERLİK 

SAĞLANIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
< Alaşehir Belediye Başkanı 
Ali Uçak'ın esnaf buluşmaları 
sürüyor. Beşeylül, Soğuksu, 
Yenice mahallelerindeki ile 
Yeni Sanayi Sitesi, Dombay 

kapı ve Sevgi Yolu esnaflarıyla 
sabah kahvaltısında buluşan 
Başkan Uçak, Alaşehirlilere 

müjdeler verdi.  Uçak, 
"Alaşehir için İlçe Belediyesi, 

Manisa Büyükşehir Belediyesi 
ve Ülkemizin seçkin işadamları 

seferber oldu."dedi.  8 6'da

HİZMET YAĞMURU 
SÜRÜYOR
HİZMET YAĞMURU 
SÜRÜYOR

 < Sezonda 80 bin metre (80 
Kilo metre) sıcak asfalt atmayı 
hedefleyen Belediye Yönetimi, 
kısa sürede hedefinin 4'de 2'ini 
tamamladı. 8 5'te
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TSM KOROSU MÜZİK ZİYAFETİ VERDİ
laşehir Belediyesi TSM Korosu Yaz tempo tutarak konsere katkıda bulundu. nülden alkış istiyorum. Bizler göreve geldi-
Konseri'nde izleyenleri büyüledi. Konserde Hicaz, Rast, Nihavent, Muayyer ğimizde gerekirse uyumayacağız hizmet AAlaşehir Cumhuriyet ve Demokra- Kürdi ve Hüzzam gibi değişik makamlarda edeceğiz, demiştik. Tüm birimlerimizle 

si Meydanı'nda verilen konsere Alaşehir Be- koro ve solo olmak üzere 30 eser seslendiril- gece gündüz demeden mesai yapıyoruz. De-
lediye başkanı Ali Uçak, belediye meclis di. ğerli esime bu yoğun tempoya gösterdiği to-
üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı. Değişik lerans nedeniyle huzurlarınızda ayrıca te-
meslek dalları ve esnaflardan oluşan 40 kişi- BAŞKAN UÇAK; şekkür ediyorum. Kadınlarımız başımızın ta-
lik koronun verdiği konser büyük beğeni top- ALAŞEHİRLİLERİN HUZURUNDA cıdır. Tüm kadınlarımıza sevgi ve saygıları-
ladı. 1981 Yılında en genç sanatçılar olarak EŞİNE TEŞEKKÜR ETTİ mı sunuyorum. Benim gücümün yettiği sü-
TRT'de göreve başlayan Ressam, heykeltı- rece, bu koro devam edecek. Halkımız da 
raş, ses sanatçısı ve koro şefi olan 36 yıllık Konser sonunda Koro şefine teşekkür çiçeği müzik zevkini yaşamayı sürdürecektir, 
sanatçı Şef Turgay Kızıltuğ yönetiminde ve- veren Alaşehir belediye başkanı Ali Uçak, emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rilen konserde, izleyenler de zaman zaman "Birbirinden değerli sanatçılarımıza cani gö- rum."dedi. 

Alaşehir Belediyesi Türk 
Sanat Müziği Korosu Yaz  
Konseri'nde Alaşehirliler, 

unutamayacakları bir gece 
yaşadı.  TRT İzmir TSM 

sanatçısı Turgay Kızıltuğ'un 
yönetiminde sahne alan 40 

kişilik koro  30 eser 
seslendirdi. Şarkılara zaman 
zaman eşlik eden izleyenler, 

koroyu alkış tufanına boğdu.

50 TIR YENİ NESİL 
OYUN GRUBU GELİYOR

laşehir Belediyesi Park ve ra monte edileceği müjdesini de retleri seçkin işadamlarımız tara-
Bahçeler Müdürlüğü, il- verdi. fından karşılanan 50 tır yeni nesil Açeyi güzelleştirmek park, oyun grupları da parklarımıza 

bahçe ve ana arterlere estetik bir BELEDİYE ÇALIŞIYOR, monte edilecektir. Şimdiden ha-
görünüm kazandırmak için yoğun ALAŞEHİR GÜZELLEŞİYOR yırlı olsun."dedi.
mesaisine aralıksız devam ediyor. 
Hizmet seferberliği kapsamında Alaşehir Belediye Başkanı Ali 
ilçe genlindeki ihtiyaç duyulan Uçak, “Amacımız her alanda ol-
parklara yeni nesil oyun grupları- duğu gibi peyzaj çalışmalarında 
nın yerleştirileceği de belirtildi. da şehrimizi marka şehir haline ge-
Alaşehir'i görsel yönden de gele- tirmektir. Halkımızı daha fazla ve 
ceğe hazırlamak için büyük efor daha güzel yeşil alanlarla buluş-
sarf eden Alaşehir Belediye Baş- turmak için Park ve Bahçeler Mü-
kanı Ali Uçak ve ekibi, tamamı seç- dürlüğümüzün tüm mahallerimiz 
kin işadamları tarafından karşıla- de yürüteceği peyzaj çalışmaları 
nan 50 TIR yeni nesil çocuk oyun şehrimizin estetiğine ayrı bir hava 
gruplarının yakın zamanda parkla- katacaktır. Yakın bir zamanda üc-

BAŞKAN UÇAK, BİN KURSİYERLE 

BİRLİKTE KİTAP OKUDU
laşehir Belediye Başkanı 
Ali Uçak, Alaşehir Beledi-
yesi'nin açtığı ücretsiz Yaz A

Spor Okulları'nda kurs saatlerin-
den önce kitap okuma etkinliği dü-
zenleyerek öğrencilerle bir araya 
geldi, onlarla birlikte kitap okuya-
rak, kursiyerlere örnek oldu. Bu yıl 
yaz spor okullarında yüzme, bas-
ketbol, karate, futbol ve voleybol 
branşlarında 1000 öğrenciye 
uzman hocalar eşliğinde ücretsiz 

Okulu' açan Alaşehir Belediyesi, kapsamında öğrencilerle birlikte 
eğitim veriliyor

bu alanda rekor kırdı. Yeni sezona kitap okumayı da ihmal etmedi.
hazırlanan ve kurs saatlerinden 

ÖĞRENCİLERLE YAKIN-
önce okuma alışkanlıklarını sür- GENÇLERİMİZİN HER 

DAN İLGİLENDİ
dürmek amacıyla kitap okuma et- ZAMAN YANINDAYIZ
kinliği düzenleyen öğrencileri zi-

2018 yılı yaz sezonunda 5 braşta 
yaret eden ve onlarla yakından il- Kitap okumanın önemine vurgu 

1000 öğrenciye ücretsiz 'Yaz Spor 
gilenen Başkan Ali Uçak, etkinlik yapan ve öğrencilere nasihatlerde 

bulunan Başkan Ali Uçak, " Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'ün hepi-
mizin bildiği 'Ben Sporcunun 
Zeki, Çevik ve Aynı Zamanda Ah-
laklısını Severim' sözüne layık, 
onun izinden giden gençlerimiz 
Yaz Spor Okullarımız sayesinde 
hem sportif faaliyetlerini yürütü-
yor hem de kitap okuyarak kültürel 
faaliyetlerini devam ettiriyor. Ala-
şehir Belediyemiz olarak geleceği-
mizin teminatı olan gençlerimizin 
her zaman yanındayız."ifadelerini 
kullandı. 

HİZMET SEFERBERLİĞİ 2. AYINDA!
laşehir Belediye Başkanı Ali 200 metre uzunluğundaki çevre duvarı 
Uçak ve ekibinin başlattığı da örüldü.Ahizmet seferberliğinde 2 ay ge-

ride kaldı. Alaşehir için Manisa Bü- 12 MAHALLEDE HİZMET VE 
yükşehir Belediyesi ve Türkiye'nin seç- YATIRIMLAR DA SÜRÜYOR
kin işadamlarının büyük destek verdi-
ği hizmet ve yatırım yağmurunda, ilk Belli bir plan ve program dahilinde 
değişim ve dönüşüm bir çok mahalle- diğer mahallelerde başlatılan hizmet 
lerde tamamlandı. Alaşehir Belediye- seferberliği de devam ediyor. 15 ayrı 
si'nin başlattığı hizmet seferberliği son ekiple sürdürülen kilit parke döşeme 
sürat sürüyor. 9 aylık eylem planı çalışmaları kapsamında; İsmailbey, Se-
programı çerçevesinde 1 milyon metre riyayla, Tepeköy, Gümüşçay, Işıklar, 
kare kilit parke taşı döşeme hedefi Kasaplı, Toygar, Gülpınar, Akkeçli, 
koyan Belediye Başkanı Ali Uçak ve Dağarlar, Uluderbent ve Sarıpınar 
ekibi, 2 ay önce startı verilen değişim olmak üzere 12 mahallede de hizmet 
ve dönüşüm çalışmalarında bir çok ma- ve yatırımlar gece gündüz devam edi-
halleyi ihya etti. Çalışmaların tamam- yor. Belediye ekipleri, günün 20 sa-
landığı mahallelerde şimdiye kadar atinde mesai yapıyor. Çalışmaların ta-
toplamda 300 bin metrekarenin üze- mamlandığı ve startı verilen mahalle-
rinde kilitli parke taşı döşemesi yapıl- lerde, muhtarlar ve vatandaşlar, Bele-
dı. Ayrıca, çalışmaların bitirildiği diye Başkanı Ali Uçak ve ekibine te-
Türkmen mahallesinin mezarlığının şekkür ettiler.
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rmak bebek cinayetine duyarsız parklarda daha huzurlu ve güvenli bir or- serdi. Daha sonra çocukları ailelerinin ya- tismara kurban gitmelerinden dolayı sos-
kalmayıp aileye ev hediye eden Ali tamda vakit geçirmeleri adına önemli bir nına getiren ekipler ve Belediye Başkanı yal deney ve farkındalık oluşturmak için 
Uçak, bu kez de Alaşehir Belediye projeye imza atarak, ilçede bulunan tüm Ali Uçak, çocuklara da nasihatlerde bu- parklara çıktık. Çok acı ki denemiş oldu-I

Başkanı olarak Alaşehir'in tüm çocukla- oyun parklarına kamera kurulacağının da lundu. ğumuz 7 ailenin çocuğundan biri hariç 
rına sahip çıktı. Belediye olarak çocuk sözünü verdi. hemen hemen hepsi bu konuda tamamen 
parklarında bir sosyal deney yaptırtan bilgi anlamında çok zayıf kalmış. Çocuk-
Uçak, tehlikenin boyutu sonrası tüm larımızı bu konuda tamamen eğitememi-
çocuk parklarına güvenlik kamerası takı- şiz yada çocuklarımız bu eğitimlerden 
lacağının sözünü verdi. Yapılan sosyal de- çok fazla bir şey almamış bu da bizleri 
neyde sadece bir çocuk dışında tüm ço- çok fazla üzdü. Bizler Alaşehir olarak 
cuklar tanımadıkları kişilerin ikramlarını yaklaşık 2 sene önce Irmak bebek olayını 
alarak onlarla birlikte parkta uzaklaşması yaşadığımızda şahsım olarak 3 kız 1 
tehlikenin boyutunu da gözler önüne erkek toplam 4 çocuk babası olarak çok 
serdi.  Geçtiğimiz yıllarda Alaşehir'de etkilenmiştim. O zamandan beri hala üze-
komşusu tarafından cinsel istismara uğ- rimde o gün yaşamış olduğumuz acı, o 
rayarak öldürülen 3 buçuk yaşındaki yüz karası olay hala beynimde duruyor. 
Irmak Kupal cinayeti Türkiye'yi yasa Bugün şunu gördük yaptığımız deneyler-
boğmuş, o dönemde belediye meclis üye- de. Parklarımızda kamera olayı mutlaka 
liği görevinde bulunan Ali Uçak, olaya olmazsa olmazlarımızdan. Alaşehir Be-
duyarsız kalmamış, minik Irmak'ın aile- lediyesi olarak MOBESE kameraları için 
sine ev hediye ederek hayırseverliği ile girişimlere başladık. Bu konuda valimiz, 
tüm Türkiye'nin gönüllerine taht kur- emniyet müdürümüz ve tüm yetkililerle 
muştu. görüşerek parklar ve birçok yere MOBE-

SE kameraları yerleştirebilmek için biz-
UÇAK: TÜM PARKLARA ler Alaşehir Belediyesi olarak, başkanı 
GÜVENLİK KAMERASI olarak üzerimize ne düşerse yapacağım. 

Buradan da bu konuda kimler yetkiliyse 
“EĞİTİM VE hangi birimler, hangi mülki amirler bu ko-

“ÇOCUKLARIMIZA BİLİNÇLENME ŞART”Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, bu nuda yetkiliyse onlarla da görüşüp bu pro-
SAHİP ÇIKALIM”sefer de tüm Alaşehir'in çocuklarına jeyi biran önce faaliyete geçirece-

Yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren sahip çıktı. Türkiye'ye örnek bir davranış ğiz."şeklinde konuşarak, yaşanan istis-
Alaşehir Belediyesi tarafından hazırla- Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, sergileyerek 'insanlık ölmedi' dedirten marların sona ermesi için anne ve babala-
nan sosyal deney ailelere örnek olması "Son günlerde ülkemizde yaşanan çocuk Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, son ra da seslenerek daha duyarlı olunmasını 
açısından görüntülenerek sosyal medya- istismarları ve ölümlerinden dolayı hem günlerde artarak devam eden ve tüm ül- ve çocuklara bu konuda daha fazla eğitim 
da vatandaşlarla paylaşıldı. Deney önce- çok üzgünüz hem de çok üzüntülüyüz. keyi derinden üzen çocuk istismarları ko- verilmesini istedi. 
si ailelerden izin alan ekipler bir çocuk dı- Bu konuda ailelerimiz ne kadar bilinçli, nusunda farkındalık oluşturmak amacıy- Ayrıca, Başkan Uçak'ın da rol aldığı Ala-
şında bütün çocukları ikramlarıyla kan- çocuklarımız ne kadar eğitilebilmişiz ve la bu kez de Alaşehir Belediyesi tarafın- şehir Belediyesi'nin sosyal farkındalık 
dırarak parktan birlikte ayrıldı. Görüntü- çocuklarımız eğitimlerden ne kadar bilgi dan hazırlanan anlamlı bir sosyal projede projesi yerel ve ulusal medyada ses getir-
lerde sadece bir çocuk dışında tüm ço- sahibi olmuşlar, bunu birebir yaşamak rol aldı. Sosyal projenin ardından ailele- di. Çekilen sosyal deney, bir çok ulusal 
cuklar tanımadıkları kişilerin ikramlarını için, birebir deneyerek görmek için park-rin isteklerine de yanıtsız kalmayan Ala- kanalın haber bültenlerinin ilk sırasında 
alarak onlarla birlikte parkta uzaklaşması lara gittik. Son zamanlarda yaşadığımız şehir Belediye Başkanı Ali Uçak, ailele- yer verildi.
tehlikenin boyutunu da gözler önüne Eylül ve Leyla bebeklerimizin cinsel is-rin ve geleceğin teminatı olan çocukların 
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Ali UÇAK
Alaşehir Belediye Başkanı

ALAŞEHİR’İN 

HİZMETKARIYIZ

Değerli hemşerilerim,  sizin güveniniz, belediye 
meclisimizin tüm üyelerinin teveccühü ve Allah'ın 
izniyle 02 Mayıs 2018 akşamından itibaren 
Alaşehir Belediyesi'ni birlikte yönetmek ve mutlu 
bir kent için hizmetinize seçildim. Bize güvenen 
Alaşehirliler için, bizim imtihanımız şimdi 
başlıyor…

****
Allah'ın yardımı, Manisa Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün desteği  ve 
sizin katılımınızla çok iyi hizmetler yapacağımıza 
ve Alaşehir'i geçmişin erdemiyle ve günümüzün 
evrensel değerleriyle sentezleyip insan merkezli, 
çevre dostu, eğitim, sağlık, kültür, tarım, turizm, 
ticaret ve bilim kenti yapacağımızdan ve ALA-
ŞEHRİ büyük bir aile yapacağımıdan hiç şüphem 
yok. Bize gösterilen ilgiye, sevgiye ve güvene 
layık olmaya çalışacağız. Göreve seçildiğimiz 02 
Mayıs 2018 tarihinden itibaren parti rozetlerimizi 
çıkardık.  Şimdi Alaşehir'de yaşayan 102 bin 
hemşerilerimizin belediye başkanıyız.

****
SEVGİLİ HEMŞERİLERİM

“Kadın, çocuk, yoksul, yaşlı, yetim, kimsesiz, 
engelli, işsiz gibi risk gruplarına pozitif ayrımcılık 
yapmaya, trafik ve otopark sorununu kökünden 
çözmeye, köyü kente dönüştürmeye ve şehrin 
her yerini modern parklar ve meydanlarla 
donatmaya, çiftçilere, esnaf ve sanatkârlara, tacir 
ve sanayicilere, işçi, memur, kadın ve engellilere 
götürülecek hizmetleri onlarla birlikte 
planlamaya, Alaşehir'i insan dostu, çevre dostu ve 
sosyal planda büyük bir aileye dönüştürmeye ve 
onu Türkiye'de ve dünyada örnek bir şehir 
yapmaya, Alaşehir'de hızlı, öncü, örnek ve sosyal 
bir belediye kurmaya, Alaşehir'i tarih, kültür, 
eğitim, sağlık, tarım, ticaret, turizm kenti ve 
ulaşımda şehir dostu bir kent yapmaya, canlı ve 
temiz bir çevre oluşturmaya, şehrin yıpranan 
sosyal ilişkilerini, unutulan komşuluk, hemşerilik, 
zayıflayan akrabalık, sadaka vb. geleneklerini 
yeniden ihya etmeye, veren elle alan eli 
buluşturmaya,  Şehri maddi ve manevi planda da 
imar etmeye, 7 gün 24 saat halkın hizmetinde 
olmaya ve belediyeyi halkla birlikte yönetmeye, 
hizmetim süresince haktan ve adaletten 
ayrılmayacağıma, 
SÖZ VERİYORUM!!!

****

KIYMETLİ HEMŞERİLERİM
Alaşehir beni heyecanlandırıyor. Bir sihirli 
dokunuşla ata yadigârı bu şehri; tarih ve kültür 
kenti, eğitim ve sağlık kenti, tarım, ticaret ve 
çevre kenti, insan dostu marka kent karakteriyle 
dünyaya yeniden kazandırma şansımız var. Şehrin 
yıpranan sosyal ilişkileri; unutulan komşuluk, 
hemşerilik, zayıflayan akrabalık, sadaka vb. 
gelenekler bağlamında yeniden ihya edilmeyi 
bekliyor.

****
Alaşehir 7 medeniyetin bıraktığı mirasa sahip 
çıkılacağı, büyüğe sevginin, küçüğe saygının 
toplumsal hayatımızın vazgeçilmezi olacağı 
hizmetleri bekliyor. Alaşehir, yaşlı ve çaresizlerin, 
engelli ve kimsesizlerin, yetim ve yoksulların, 
işsizlerin, çocuk, genç, işçi, memur, esnaf, çiftçi 
ve çalışan tüm kesimlerin, kırda ve şehirde 
yaşayana; 'İyi ki Alaşehir'de yaşıyorum' 
dedirtecek yönetimleri ve hizmetleri arzuluyor. 
Bu şehir, geçmişini inkâr ve ihmal etmeyen ondan 
ilham alan, modern ilim ve fenle geleceğe 
hazırlayan, hayatın ahengini tutturan ve mutluluk 
üreten bir yönetim istiyor. 

****
Bu şehri birlikte yönetmek, maddi ve manevi 
planda yeni baştan inşa etmek için aranızda 
yaşayacağız, bildiklerinizle işe başlayacağız, 
çalışmalarımızı sahip olduklarımızın üstüne 
kuracağız, işimizi bitirip, görevimizi tamamladı-
ğımızda, halka bunu 'biz başardık' dediğimde 
dünyanın en mutlu insanları biz olacağız.Şehri bu 
prensiplerle birlikte yönetmeyi ve hizmetim 
süresince haktan ve adaletten ayrılmamayı, 
Alaşehir'i geleceğe birlikte taşımayı vaat ediyor ve 
kıymetli hemşerilerime selam ve sevgilerimi 
sunuyorum.  Allah mahcup etmesin. 
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE 
ALAŞEHİR BELEDİYESİ EL ELE DAHA GÜZEL 
GÜNLERE...!

ÇOCUKLARIMIZ KORUMA ALTINA ALINIYOR,
PARKLAR KAMERALARLA DONATILIYOR

Alaşehir Belediyesi, fark yaratan sosyal bir projeyi daha hayata geçirdi. Belediye Başkanı Ali Uçak'ın bizzat rol aldığı 
farkındalık projesinde, son dönemlerde artan çocuk istismarını konu alan sosyal deneyde tehlikenin boyutları endişe 
yarattı. Çocukların ailelerinden izin alınarak, hayata geçirilen deneyde, çocukların basit bir şekilde kandırılabildiği gerçe-
ği ortaya çıktı. Başkan Uçak, bu çalışmanın ardından tüm parklara güvenlik kamerası konulması için çalışma başlattı.

BAŞKAN ALİ UÇAK İLE ÇOCUKLARIN 
YÜZÜ BİR KEZ DAHA GÜLDÜ

Yıllardır ihtiyacı olan köy okullarını ye- maya devam edeceğiz" diyerek, Tabi ki 
nileyen, eğitim-öğretim alanında far- hayırsever iş adamlarımıza her zaman 
kındalık oluşturan Haliç Üniversitesi bir mesajımız var, hayır yapılan yerde 
Gönüllülük Kulübü, "Hayalimdeki bereket olur. Hayır yapılmayan bir 
Okul Ege" projesi ile mahalle okulla- yerde bereket olmaz, bütün iş adamla-
rında hem sınıfları yeniledi hem de öğ- rımıza buradan sesleniyorum.Yapıla-
rencilerle eğlenceli ve öğretici atölye cak olan her türlü yardımların içinde ol-
çalışmaları yaptı. Gönüllüler proje kap- malarını rica ediyorum. Alaşehir bu tür 
samında masa, sandalye, halı, bilgisa- şeylere her zaman kapısı açık. Gerekti-
yar, projeksiyon, perde, atölye malze- ğinde yanlarına kadar gideriz, gerekti-
meleri, kostüm, kırtasiye malzemeleri, ğinde onları burada ağırlamaktan gurur 
kitap gibi eksiklikleri giderip aynı za- duyarız. Öncelikle herkesin tatilde, de-
manda sınıfları da boyadı. Belediye baş- nizde, plajda tatil yaparken onlar bura-
kanı Ali Uçak, iş adamı SBKV Vakfı ta- ya gelip bu tür etkinlikleri canı gönül-
rafından gönderilen içerisinde boyama den yaptıkları için öğrenci kardeşleri-
kalemleri, boyama kitapları, hikaye ve me teşekkür ediyorum, onlarla ne 
masal kitaplarının bulunduğu paketleri kadar gurur duysak, övünsek azdır. Eği-
öğrencilere dağıttı. Gönüllü üniversite timde kalitenin olmadığı bir ülke ilerle-
öğrencileri öğrencilerle birlikte boya- mez. Eğitime Alaşehir belediyesi ola-
ma çalışmaları yaptı. rak yapılması gereken ne varsa, her 

ki buçuk ay önce göreve gelen hir Belediye başkanı Ali Uçak iş haya- zaman yapmaya hazırız. Ülkemizin ge-
Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak tındaki başarısını sosyal belediyecilik- BAŞKAN UÇAK: leceği çocuklarımız çok önemli. O yüz-
ve ekibi tarafından Alaşehir'de te de iş adamı dostlarıyla ele ele çalışa-İ "EĞİTİMİN HER ZAMAN den çocuklarımız için ne yapılması ge-

başlatılan hizmet ve yatırım seferber- rak, devam ettiriyor. DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ” rekiyorsa yapılmalı."şeklinde konuştu.
liğine; Türkiye'nin ünlü işadamları da 
dahil olarak destek veriyor.  Başkan DÖRT OKUL BAŞTAN Gönüllülük Kulübü Üyelerini çalışma MAHALLELİDEN 
Uçak'ın yakın dostlarından işadamı SONA YENİLENDİ yaptıkları okullarda ziyaret eden Ala- BAŞKAN UÇAK'A TEŞEKKÜR
Sezgin Baran Korkmaz'ın kendi ismi şehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Se-
ile kurmuş olduğu SBKV vakfı da 4 ma- SBKV Vakfı'nın destekleriyle ihtiyacı rinyayla, Aydoğdu, Narlıdere ve Alhan Serinyayla Aydoğdu, Narlıdere ve 
halle okulunu baştan aşağıya yeniledi. olan köy okullarını yenileyen, eğitim- Mahalle okullarımızın yenilenmesine, Alhan Mahalle Muhtarları da Çalışma-
Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak'ın öğretim alanında farkındalık oluşturan bilişim teknoloji sınıfı ve sosyal aktivi- lardan dolayı çok memnun olduklarını 
kadim dostu hayırsever işadamı Sezgin Haliç Üniversitesi Gönüllülük Kulübü te sınıfı kurulmasına vesile olan başta belirterek, "Mahallelerimizde bu tür et-
Baran Korkmaz'ın kendi ismi ile kur- üyeleri Alaşehir Belediye Başkanı Ali Değerli İşadamımız ve Değerli Dos- kinliği ilk defa görüyoruz. Çok mem-
muş olduğu Sezgin Baran Korkmaz Uçak'ın is teği üzerine Alaşehir tum Sezgin Baran Korkmaz'a, SBKV nun olduk. Mahallelerimiz adına Ali 
Vakfı'nın büyük destekleriyle Alaşehir İlçesi'ne bağlı Serinyayla, Aydoğdu, temsilcilerine, Haliç Üniversitesi Gö- başkana teşekkür ederiz."dediler. Ayrı-
Belediyesi iş birliğinde; Haliç Üniver- Narlıdere ve Alhan Mahalle okullarını nüllülük Kulübü'nün değerli öğrencile- ca Serinyayla Mahalle sakinleri, Ali 
sitesi Gönüllülük Kulübü'nün düzenle- da baştan sona yeniledi. rine teşekkür ederim. Çocuklarımızın başkanımız yollarımızı yaptı, toz top-
diği "Hayalimdeki Okul Ege" projesi gözlerindeki mutluluğu görmek bizleri rağın içindeydik. Allah binlerce kez 
ile eğitim ve öğretim alanında farkın- EĞLENCELİ ATÖLYE çok gururlandırdı. Bizler Alaşehir Be- razı olsun başkanımızdan, okulumuz 
dalık oluşturmak amacıyla, Alaşehir'de ÇALIŞMALARI YAPILDI lediyesi olarak gücümüzün yettiği kötü durumdaydı, şimdi okulumuz çok 
dört okul baştan sona yenilendi. Alaşe- kadar eğitimin her zaman destekçisi ol- güzel oldu, çok sevindik."dediler.

ALAŞEHİR BELEDİYESİ İLE TÜRKİYE'NİN SEÇKİN İŞ ADAMLARI EL ELE
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15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, tören 
ve gerçekleştirilen bir dizi etkinliklerle yad edildi. FETÖCÜ hainler tarafından 

yapılan ve  milletin cesareti ve feraseti ile bertaraf edilen kalkışmanın 2. 
Sene-i devriyesi kutlamaları Alaşehir'de demokrasi nöbetiyle son buldu.
5 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü etkinlikleri 
kapsamında darbe girişimden alnın 1

akıyla zaferle çıkan Türk Milleti, zaferin ikinci 
yılında 15 Temmuz akşamı yine demokrasi 
nöbeti tutarak, vatanına sahip çıktı. Alaşe-
hir'de çeşitli etkinliklerle anılan 15 Temmuz 
Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü programı çerçevesinde, Cumhuriyet ve 
Demokrasi Meydanında başlayan Milli Birlik 
Yürüyüşü, aynı alanda sabah namazına kadar 
tutulan nöbetle devam etti.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜNE 
BİNLERCE ALAŞEHİRLİ KATILDI

Etkinliğin gündüz bölümünde gaziler ve şehit-
ler mezarlığı ziyaret edildi, Pazar Camii'nde 
mevlid-i Şerif okutuldu. Cumhuriyet ve De-
mokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar 
protokol ile beraber Sevgi Yolu, İstiklal Cad-
desi ve Atatürk Bulvarı güzergahı üzerinde yü-
rüyüş yaparak, Cumhuriyet ve Demokrasi nin ikinci yıl dönümünde, o gece yeniden can- yakınları, gaziler ve vatandaşlarımız katıldı. 
Meydanı'nda yapılan etkinliklere katıldılar. Et- lanan 'Çanakkale Ruhu'yla, bir direniş ve diri- Duygu dolu anların yaşandığı yürüyüşte, yü-
kinlikte şehitler için saygı duruşu yapıldı. liş öyküsü yazan milletimizin bir ferdi olmak- rüyüşe katılan binlerce kişi ellerinde Türk Bay-
İstiklal Marşı okundu.AK Parti ilçe başkanı tan büyük bir gurur duyduğumu ifade eder; mil- rakları ile hep bir ağızdan "Şehitler ölmez, 
Murat Ertürk, Alaşehir Belediye başkanı Ali leti, vatanı, bayrağı uğruna canını veren 249 şe- Vatan bölünmez", "Darbeye Hayır" şeklinde 
Uçak, Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun hidimize Allah'tan rahmet diler, gazilerimize sloganlar atarak Cumhuriyet ve Demokrasi 
günün anlamını belirten konuşmalar yaptılar. şükranlarımı sunarım. ALLAH, bir daha bu Meydanına ulaştı.
Etkinlik esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tay- millete 15 Temmuzları yaşatmasın. Rabbim 
yip Erdoğan'ın konuşması canlı olarak dinlen- milletimizin birliğini ve beraberliğini daim ey- DEMOKRASİ NÖBETİ 
di ve büyük alkışlar aldı. Etkinlikte dualar, lesin."şeklinde konuştu. SABAHA KADAR SÜRDÜ
Kur'anı Kerim tilaveti, şiirler okundu.

SLOGANLAR ATILDI... Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ar-
UÇAK: UNUTMADIK, dından Kuran-ı Kerim tilavetiyle Şehitlerimi-

UNUTTURMAYACAĞIZ! Sevgi Yolu üzerinde kortej eşliğinde başlayan ze dualar edildi. Sabahın ilk ışıklarına kadar 
yürüyüşe İlçe Kaymakamı Abdullah Uçgun, süre demokrasi nöbetinde alanda bulunan va-

Başkan Uçak konuşmasında; 15 Temmuz Belediye Başkanı Ali Uçak, siyasi parti temsil- tandaşlar sabah ezanının okunmasının ardın-
2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişimi- cileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit dan demokrasi nöbetini sona erdirdiler.

DESTANI 2 YAŞINDA!
TÜRK MİLLETİNİN DEMOKRASİ 

Alzheimerlı hastalara 
sosyal hizmet sürüyor

Alaşehir Belediyesi'nin Alzheimer hastalarının sosyal yaşama katılmalarını sağlamak ve 
hasta yakınlarını desteklemek amacıyla projelendirdiği Alzheimer Hastalığı Danışma 

Merkezi hasta ve hasta yakınları ile buluşmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ali Uçak, 
merkezi ziyaret ederek, hastalarla hasbıhal etti, görevli personellerden de bilgiler aldı. 

laşehir Belediyesi'nin Türkiye'de 
ilklerden olan sosyal projesi Alzhe-
imer Hastalığı Danışma Merkezi A

hasta ve yakınlarına hizmet vermeye devam 
ediyor. Tamamen ücretsiz olan 30 hasta kapa-
siteli Merkezde; Uzman Gerentolog İpek 
Mutlu, Psikolog Gülin Beşikçioğlu ve Sosyo-
log Hakan Turan hem hastalarla hem de hasta 
yakınlarıyla bir araya gelerek gerekli bilgilen-
dirmeleri ve destekleri sağlıyor. Hastalar, uz-
manlar eşliğinde sabah servis ile evinden alını-
yor, akşam mesai bitiminde servis ile yakınla-
rına teslim ediliyor. Merkezi ziyaret eden Be-
lediye Başkanı Ali Uçak, merkezin imkanla-
rından faydalan hastalarla hasbıhal ederek gö-
nüllerini aldı. Hastalar, Başkan Uçak'ı karşıla-
rında görünce, büyük mutluluk yaşadıkları göz-
lemlendi. Projenin hayata geçirildiği safhada; 
merkezin tüm iç ekipmanları, söz konusu dön-
memde, belediye meclis üyesi olan mevcut Be-

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Alaşe- yoruz. Bu çalışmalarımızdan biri de Alzhe-
lediye Başkanı Ali Uçak tarafından karşılandı-

hir Belediye Başkanı Ali Uçak, “Alzheimer imer Merkezi. Hastalık süresinin uzatılması ve 
ğı biliniyor.

ciddi bir hastalık. Alaşehir'imizin nüfusunun ailelerin bir şekilde nefes almasını sağlayacak 
bir kısmını yaşlı vatandaşlarımız oluşturuyor. bir sistem oluşturmaya çalıştık. 

UÇAK: AMACIMIZ HASTA VE 
Yaşlı vatandaşlarımızın yaşamla olan bağları- Bu tür merkezlere çok fazla ihtiyaç var. Uma-

YAKINLARINA NEFES ALDIRMAK
nı güçlendirmek ve sosyalleşme dönemlerini rım bu proje başka yerlere de örnek olur ve ço-
uzatmak istiyoruz, bunun için çalışmalar yapı- ğalır.”dedi.

UÇAK'TAN GECE 
YARISI DENETİMİ!

laşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, gece mesaisinde olan 
temizlik ekibini denetledi. Gece saat 02.00'de Yenice Amahallesi Bahçelerbaşı caddesinde temizlik yapan 

motorize süpürge ekibi, denetleyen Başkan Uçak, araç şoföründen 
bilgiler aldı. Alaşehir Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerini 
kesintisiz ve aksatmadan günün 7/24 saati sürdürüyor. Belediye 
Başkanı Ali Uçak, plan ve program dahilinde hayata geçirilen 
yatırım ve hizmetlerin denetimlerini de ihmal etmiyor. Gece saat 
02.00'de Yenice mahallesi Bahçelerbaşı caddesinde temizlik yapan 
motorize süpürge ekibi, karşısında Başkan Uçak'ı görünce 
şaşkınlıklarını gizleyemedi. Uçak, temizlik yapan motorize 
süpürge araç şoförünün yanına giderek, hayırlı mesailer 
temennisinde bulundu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
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sathi yol çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor.Kavaklıdere-Horzumke-
serler Mahalleleri arasında sürdürülen 13 
kilometrelik sathi kaplama çalışmaları Ma-
nisa Büyükşehir ve ilçe belediyelerine 
bağlı ekiplerle el ele 2 günde tamamlana-
rak vatandaşların hizmetine sunuldu.

“ALAŞEHİR İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ 
YAPTIK”

Çalışmaları yerinde inceleyerek ekipler-
den detaylı bilgiler alan Alaşehir Belediye 
Başkanı Ali Uçak, "Manisa Büyükşehir Be-laşehir Belediyesi'ne bağlı ekip-
lediyemizin ve ilçe belediyelerimizin ekip ler, Manisa Büyükşehir Belediye-
desteği ile çalışmalarımızı 2 gün gibi rekor si ve 6 ilçe belediyelerinin ekip A
bir süreyle tamamladık. Çalışmalarda biz-destekleri ile alt yapı çalışmaları tamamla-
lerden desteğini hiç bir zaman esirgeme-nan Kavaklıdere-Horzumkeserler Mahal-
yen başta Büyükşehir Belediye Başkanı-leleri arasındaki 13 kilometrelik yolda 
mız Sayın Cengiz Ergün ve ekibine, ilçe be-sathi kaplama çalışmalarını 2 günde bitir-
lediyelerimize ve emeği geçen herkese te-di.
şekkür ederiz. HİZMET İÇİN BİRİZ, HEP Alaşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, ilçe 
BİRLİKTE ALAŞEHİR'İZ."dedi.merkezi ve mahallelerde asfalt kaplama ve 

“2 GÜNDE 13 KİLO METRE 
ASFALT ATILDI BU BİR REKOR"

HİZMET YAĞMURU SÜRÜYORHİZMET YAĞMURU SÜRÜYOR

ALAŞEHİR'İN ÖLÜM KAVŞAĞI TARİH OLUYOR
anisa Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Yılmaz Gençoğlu, Yol Yapım ve M

Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir ve Ala-
şehir Belediye Başkanı Ali Uçak ile birlikte 
Alaşehir'de yapımı devam eden Köprülü 
Kavşak Projesi'nde incelemelerde bulundu. 
Çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirten 
Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğ-
lu, bordür çalışmalarının bitmek üzere ol-
duğunu, ardından yapılacak asfalt çalışma-
sına müteakip kavşağın battı-çıktı kısmının 
trafiğe açı labileceğini dile getirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Alaşe-
hir'de gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde 
incelemek üzere Yol Yapım ve Onarım 
Daire Başkanı Fevzi Demir ile birlikte ilçe-
ye giden Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz 

veren Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz 
Gençoğlu, Alaşehir Belediye Başkanı Ali 

Gençoğlu, “Denizli yolu üzerinde trafik ka- UÇAK: ALAŞEHİR ÖLÜM 
Uçak'ı da ziyaret etti. Ziyarette Alaşehir'de 

zalarının yoğun yaşandığı, trafiğin yoğun ol- KAVŞAĞI'NDAN KURTULACAK
çalışmaları devam eden ve bundan sonraki 

duğu bu bölgede Büyükşehir Belediye Baş-
süreçte yapılması planlanan çalışmalarla il-

kanımızın seçim vaatlerinden biri olan Köp- Böyle bir projenin Alaşehir'e kazandırılma-
gili görüş alışverişinde bulundu. Genel Sek-

rülü Kavşakta çalışmalar hızla devam edi- sı nedeniyle başta Büyükşehir Belediye Baş-
reter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Yol 

yor. Sona yaklaşıldı. Bordür çalışması bit- kanımız Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür 
Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi 

mek üzere. Asfalt çalışmasıyla birlikte bat- eden Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, 
Demir ve Alaşehir Belediye Başkanı Ali 

tı-çıktı kısmının trafiğe açılması mümkün. “Bu kavşak Allah izin verirse çok kısa bir sü-
Uçak daha sonra ilçede yapımına devam edi-

Ardından yan yollar ve peyzaj düzenleme- rede bitecek. Geçmişteki adıyla ölüm kav-
len Köprülü Kavşak Projesi'nde inceleme-

leri yapılınca çalışma daha güzel bir şekilde şağı denilen bu kavşaktan Alaşehirliler kur-
lerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi 

ortaya çıkacak.”dedi. tulacak. Çok güzel bir yatırım oldu. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah 
hepsinden razı olsun.”diye konuştu.

DEMİR: ÇALIŞMALAR PROGRAM 
DAHİLİNDE İLERLİYOR

Kavşak çalışmalarıyla ilgili teknik bilgiler 
veren Yol yapım ve Onarım Daire Başkanı 
Fevzi Demir, “Çalışmamız program dahi-
linde ilerliyor. En kısa zamanda açmak isti-
yoruz. Bordür çalışmalarına müteakip as-
falt çalışması yapılarak ilk etabını Manisa-
Denizli trafiğine açmış olacağız. Şimdiden 
hayırlı uğurlu olsun.”dedi.

UÇAK, "HİZMET İÇİN BİRİZ, 
HEP BİRLİKTE ALAŞEHİR'İZ"
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laşehir Belediyesi'nin 2 ay önce 2 AYDA 32 BİN METRE SICAK met rekoru kırdı. Alaşehirliler, çalışmalar- büyük mutluluk duyuyor, biz de bahtiyar olu-
başlattığı hizmet seferberliği çerçe- ASFALT, 48 BİN METRE SATİ dan memnun olurken, Başkan Uçak ve ekibi yoruz. Hizmetkarı olduğumuz hemşerileri-Avesinde; altyapı sıkıntısı olmayan KAPLAMA de takdir topluyor. Çalışmaların bitirildiği mizin sevinçleri bizleri onurlandırıyor. Kısa 

mahallelerde toplamda 32 bin metre (32 ve başlatılan mahallenin muhtarları ve sa- sürede toplamda 80 kilo metrelik yol güzer-
Kilo metre) sıcak asfalt çalışması gerçekleş- Alaşehir'de hizmet ve yatırım seferberliği kinleri çalışmalarda emeği geçen ve destek gahının çalışmalarını tamamlayarak, halkı-
tirildi. aralıksız sürüyor. Belediye Başkanı Ali veren herkese teşekkür ediyor. mızın hizmetine sunduk. Çalışmalarımızın 
 Sezonda 80 bin metre (80 Kilo metre) sıcak Uçak ve ekibi, 87 mahallede tam gaz çalışı- başındayız. Daha çok işimiz var. Alaşehirli-
asfalt atmayı hedefleyen Belediye Yöneti- yor. Fizibilite çalışmalarının tamamlandığı UÇAK: DAHA İŞİN BAŞINDAYIZ ler rahat olsun. 9 aylık eylem plan ve prog-
mi, kısa sürede hedefinin 4'de 2'ini tamamla- ve altyapı çalışmalarının bitirildiği mahalle- ramlarımızı sahaya uyguladığımızda, Alaşe-
dı. Sati kaplama çalışmalarında da 300 bin lerde toplamda 32 kilo metre sıcak asfalt ça- Daha hizmet seferberliğinin başında olduk- hir 87 mahallesiyle değişim ve dönüşümü ya-
metrelik hedef koyan Başkan Uçak ve ekibi, lışması tamamlandı. Bir çok mahallede ise larını belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ali şayarak, farlı bir konumda olacak. Bunun sö-
şimdiye kadar 48 bin metre (48 kilo metre) sati kaplama çalışmaları devam ediyor. Şim- Uçak, "Alaşehir'i imar ve ihya çalışmaları- zünü veriyorum. Hizmet bizden takdir Ala-
yol güzergahı da tamamlandı. diye kadar 48 kilo metre sati kaplama çalış- mız yoğun tempoda sürüyor. Gerçekleştiri- şehirlilerden."şeklinde konuştu.

ması gerçekleştiren Alaşehir Belediyesi hiz- len hizmet ve yatırımlardan Alaşehirliler 
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GÖNÜL SOFRALARI’NDA BİRLİK BERABERLİK 

SAĞLANIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak'ın esnaf buluşmaları sürüyor. Beşeylül, Soğuksu, Yenice mahallelerindeki ile Yeni Sa-
nayi Sitesi, Dombay kapı ve Sevgi Yolu esnaflarıyla sabah kahvaltısında buluşan Başkan Uçak, Alaşehirlilere müjdeler ver-
di.  Uçak, "Alaşehir için İlçe Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ülkemizin seçkin işadamları seferber oldu."dedi. 

laşehir Belediyesi'nin başlattığı şarısız olduğum zaman oturup ağlayan bir in-
esnaf buluşmaları devam ediyor. sanım. O yüzden Alaşehir belediyesinde de 
Eski Belediye Binası önünde bulu- çok daha güzel şeyler yapacağız."dedi.A

nan vakıflara ait tarihi çınarın gölgesinde ve-
rilen sabah kahvaltısına çarşı esnaflarının il- GÜZEL HİZMETLERE İMZA 
gisi büyük oldu. Beşeylül, Soğuksu, Dom- ATACAĞIZ, BAŞARISIZLIĞA 
bay Kapı, Yenice mahallelerindeki, Yeni Sa- TAHAMMÜLÜMÜZ YOK”
nayi Sitesi ve Sevgi Yolu esnaflaıyla sabah 
kahvaltısında buluşan Belediye Başkanı Ali Belediye Başkanı Ali Uçak, planlanan ve 
Uçak kahvaltıda esnaflara müjdeli haberler programlanan hizmet ve yatırımların müjde-
de verdi. Uçak, "Alaşehir için İlçe Belediye- sini de vererek, "Belediye olarak geçen yıl 
miz, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Tür- yapmış olduğumuz hizmetin bu sene 8 ayda 
kiye'nin seçkin işadamları seferber tam 25 katını planladık. Bir milyon M2 taş 
oldu."dedi. Esnaflar da bu tür etkinliklerin döşeyeceğiz, geçen yıl 2-3 ekiple taş döşer-
tekrarlanmasını istediler. ken şu anda tam 15 ekibimiz taş döşüyor. 300 

KM satıh kaplama yapacağız. 80 KM sıcak 
UÇAK, "ALAŞEHİR BELEDİYESİ asfalt yapacağız. 8 Aylık yatırım programı-

ALAŞEHİR HALKININDIR” mız Manisa Büyükşehirle eşdeğer. Hizmet 
ve yatırımlarda bizlere her daim destek olan 

Ücretlerini kendisinin bizzat karşıladığı kah- Manisa Büyükşehir belediyemize teşekkür 
valtı organizasyonlarında esnaflara hitap ediyoruz. Büyükşehir belediye başkanımız 
eden Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Sayın Cengiz Ergün ve ekibinden Allah razı 
"Alaşehir belediyesi Alaşehir halkınındır. olsun. Ne istiyorsak bizlere her türlü yardım- Türkiye'deki bütün işadamlarından destek 
Alaşehir belediyesinin kapısı size sonuna da bulunuyorlar."şeklinde konuştu. alarak yapıyoruz. Allah hepsinden razı 
kadar her zaman açıktır. Bizler Alaşehir Be- olsun, bunların hepsi Alaşehir halkı için. 
lediye başkanı değil bizler, sizlerin hizmet- “İŞ ADAMLARINDAN DA DESTEK 40'ın üzerinde sondaj çakarak su sorununu 
karıyız. Ben o düşünceyle, o beyinle, o kol- ALIYORUZ VE ALMAYA DEVAM çözdük. "ifadelerini kullandı
tuğa, o makama geldim oturdum. Şundan he- EDECEĞİZ”
piniz emin olun. Benim o koltuktan, o ma- “ALAŞEHİR'E BİN ARAÇLIK 
kamdan bir beklentim, bir menfaatim yada Başkan Uçak konuşmasının devamında da, OTOPARK YAPACAĞIZ”
her hangi bir şeyim asla yoktur, o makamdan "Alaşehir çok şanslı bir ilçe, büyük iş adam-
güç almak için değil, o makama güç vermek ları, holdingler Alaşehir'de iş yapıyorlar. Halen Pazar yeri olarak kullanılan Pazar ye-
için geldim. Sizlere, herkese eşit miktarda Kendi girişimlerimizle onlardan da destek rini bin araçlık otopark, üzerini de yeşil alan 
hizmet vermek için oraya geldim. Şundan he- aldık. Kimisine düğün salonu, kimisine olarak planlıyoruz. Bu konuda çalışma yapı-
piniz emin olun ki, sizlere hizmet etmek, çocuk parkı, kimsine bir köyün parke taşını lıyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra, hal-
benim için bir onur, bir gururdur. Benim için döşetiyoruz, kimisine bir mahallenin asfaltı- kımızın da görüşlerini alarak, otopark ve 
o kadar büyük bir mutluluk ki, gece deme- nı yaptırıyoruz. Yani kendi çevremizdeki iş yeşil alan yapacağız. 
den, gündüz demeden, kendi ekibimizle ina- adamlarından da sizlere hizmet verebilmele-
nın günün 20 saatini belediyede geçiriyoruz. ri için ricada bulunduk. Onlarda bizim yanı- “SEVGİ YOLU YENİDEN DİZAYN 
Ve bundan inanılmaz büyük bir zevk alıyo- mızdalar. Şu anda bizim yaptığımız hizmet- EDİLECEK”
ruz. Kendi işimde yakaladığım başarıyı bu- ler, yaklaşık 80 milyon TL, Alaşehir'in bir yıl-

ve program yapıyoruz. Proje tam manasıyla görüşleri bizler için çok önemlidir. Bunu rada yakaladığım zaman daha çok mutlu olu- lık bütçesi 50 milyon TL. Alaşehir belediyesi Sevgi Yolunda faaliyet gösteren esnaflarımı-
ortaya çıktığında, sizlerle istişareler yapıla- bilin. yorum. Ömrümde başarısızlığı kabullenen olarak bu hizmetlerin ancak yüzde 10'nu ya- za bir müjdemiz daha var. Bu sahayı yeniden 
rak, sahaya uygulaması yapılacak. Sizlerin bir insan değilim. Ben kendi işimde bile ba- pabiliriz. Ancak biz Manisa Büyükşehir ve dizayn ediyoruz. Yeni bir proje üzerinde plan 

BAŞKAN UÇAK, GÖRME ENGELLİ 50 
VATANDAŞA BASTON HEDİYE ETTİ
Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, görme engelli 50 vatandaşa dağıtılması için baston hediye etti.  
Alaşehir Belediye Binası önünde yapılan baston dağıtma törenine katılan Başkan Ali Uçak, gözleri bağlı 
olarak, görme engellilerin yaşadıkları zorlukları yaklaşık 50 metre  bastonla yürüyerek, tecrübe de etti.

laşehir Belediyesi, bir sosyal UÇAK: ENGELLERİ HEP BİRLİKTE şayarak, hissederek anlatmak, anlamak lum olarak beraberce birlikte ortadan kaldı-
projeye daha imza attı. Engelli va- KALDIRALIM daha faydalı olacağına inanıyorum. Ben çok rırsak, yaşam standartlarımız engelliler ola-
tandaşlara her daim pozitif ayrımcı- kısa yada iki dakikalık bir yürüyüşte, bir çok rak yükselecektir ve eşit şartlarda yaşamaya A

lık yapan Belediye Yönetimi, görme engelli Baston dağıtım töreninde konuşan Belediye şeyi anladım ki, engelli kardeşlerimizi yürü- başladığımız zaman huzur ve mutluluk arta-
50 vatandaşa dağıtılması için baston hediye başkanı Ali Uçak, "Engelli kardeşlerimizin dükleri yollarda onlara engel olacak hiçbir caktır."dedi. 
etti. yaşadıkları problemler sadece kendileri şeyi onların önüne koymamak lazım. Engel- Alaşehirli bir görme engelli bayan da, baş-
Dağıtım törenine katılan ve engellilerin ya- değil ailelerinin, çevrenin toplumun kısaca- li kardeşlerimizi gördüğümüz zaman durup kanımız Ali Uçak'ın jestinden duygulandı-
şadıkları sıkıntıları tecrübe etmek için, göz- sı tüm insanların ortak sorunudur. Biz sosyal onlara gerekli ilgiyi ve yolu göstermemiz ğını belirterek, "Bende bir Alaşehirli olarak, 
leri kapalı bir şekilde 50 metre yürüyen Be- belediyecilik anlayışı çerçevesinde engelli lazım. Ben kendim bunu yaşayarak bizzat sözde değil özde olmalı yapılacak işler. Baş-
lediye Başkanı Ali Uçak, sağlıklı her bireyin kardeşlerimizin her zaman yanındayız. En- hissettim, yaşamadan anlaşılmıyor. Alaşehir kana inanıyorum, özüyle sözüyle bu işin ar-
bir gün engelli adayı olduğunu unutmaması gelli kardeşlerimizin en güzel şekilde yaşa- belediyesi olarak bütün esnaflarımızdan kasında duracağına, engellilere destek ola-
gerektiğini söyledi. yabilmeleri için, her türlü desteği vereceğiz. rica ediyorum ve sesleniyorum, lütfen en- cağına inanıyorum."dedi. 

Yaşamadan anlatsan insanlar anlamaz. Ya- gelli yollarına hiç bir şey koymayın, engelli 
kardeşlerimiz çok rahat bir şe-
kilde yürüsünler. Hep birlikte 
engelleri kaldıralım."dedi.

PEHLİVAN: EŞİT ŞAR-
LARDA 

YAŞAMAK İSTİYORUZ

Dağıtım törenine katılan Ma-
nisa Altı Nokta Körler Derne-
ği Başkanı Hüseyin Pehlivan 
da, "Başkanım çok güzel nok-
talara değindi. Bizlerin sava-
şını verdiğimiz şeyler bunlar. 
Yollardaki engeller. Yollarda-
ki rehber yollarımızın kapan-
ması, engelli rampalarına 
araç park edilmesi. Bizleri ha-
yattan kopartan şeyler. Top-
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UÇAK, BASIN ÇALIŞANLARINA YEMEK VERDİ
Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Alaşehir'de görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcilerine bir akşam yemeği verdi. Sarıkız Restoran'da düzenlenen akşam yemeğine Belediye Meclis Üyeleri  Bilgehan Noyan, Cafer Özkakaya ve Ümit Kos da katıldı.

4 Temmuz Gazeteciler ve yacaklarını ifade eden Başkan "2.5 aydır ekibimizle birlikte aşk lışmalarımız belli bir plan ve prog-
Basın Bayramı dolayısıyla Uçak, "Alaşehir Belediyesi'ni şa- ve şevk ile günün 20 saati çalışıyo- ramda sürüyor.
Alaşehir'de görev yapan ulu- ibelerden uzak, şeffaf, sorgulana- ruz. Bıkmadan, usanmadan ve yo-2

sal ve yerel basın çalışanlarına Ala- bilir ve hesap verebilir bir anlayış- rulmadan sıkıntıları ve problemle- “PARK VE BAHÇELER 
şehir Belediye Başkanı Ali Uçak ta- la yönetmeye kararlıyız. Bu dü- ri çözüyoruz. Bundan şikayetçi REVİZE EDİLECEK”
rafından bir yemek verildi. 3 Bele- şünceden hareketle basın çalışan- değil, mutlu oluyoruz ve zevk alı-
diye Meclis Üyesi'nin de katıldığı larımızdan beklentimiz belediye yoruz. Daha işin başındayız. 8 Alaşehirliler için bir çok sosyal ve 
basın yemeği samimi bir ortamda ile ilgili her türlü iddia ve söylem- aylık dev bir yatırım ve hizmet se- kültürel etkinlikler planlıyoruz. Za-
geçti. Yemek sonrası Başkan leri bizimle paylaşmaları. ferberliği planladık. Bütçesi 80 manı geldiğinde bir bir hayata ge-
Uçak, gazetecilerle yerel ve ulusal Bizim kurum olarak düşünce ve ce- milyon TL'dir. Manisa Büyükşehir çecek. 8 ayda 50'in üzerinde park 
gündeme dair fikir alış verişinde vaplarımıza yer vermeleridir. Bu Belediyemiz, İlçe Belediyemiz ve ve yeşil alanda revize çalışmaları 
bulundu. konuda basın çalışanlarımızla son ülkemizin seçkin işadamlarının yapılacak. 50 oyun grubunu park-

derece olumlu bir diyalog içinde dahil olduğu dev eylem progra- larımıza yerleştireceğiz. Oyun 
UÇAK; "ALAŞEHİR olacağımızın sözünü veriyoruz." mında; iki buçuk zaman diliminde grupları yakın bir zamanda bize 

BELEDİYESİNİ ŞEFFAF BİR dedi. 40 kuyu açarak Alaşehir merkezi- ulaşacak. Parklarımıza güvenlik 
BİÇİMDE YÖNETECEĞİZ” nin ve 72 mahallenin içme suyu sı- kameraları yerleştiriyoruz. Çalış-

“ALAŞEHİR'İN HİZMET kıntısını çözerek, halkımızın du- malar yakın zamanda başlayacak.
Yemek sonrası basın çalışanları ile KARIYIZ” asını aldık. 
sohbet eden Alaşehir Belediye Baş- 15 ekiple mahallelerde kilitli “BAŞARISIZLIĞA 
kanı Ali Uçak, yerel ve ulusal Gazetecilerle ulusal ve yerel gün- parke döşeme çalışmalarımızla dö- TAHAMMÜLÜMÜZ YOK”
basın çalışanlarına her zaman deme dair değerlendirmeler yapan nüşümü başlattık. Asfalt ve sati 
doğru ve tarafsız yayıncılık yap- Belediye Başkanı Ali Uçak, Alaşe- kaplama çalışmalarımız aralıksız Başarısızlıkta oturup ağlayan bir 
malarını tavsiye etti. Alaşehir Be- hirlilerin efendisi değil, hizmetka- sürüyor. Sezonda 300 kilo metre kişiliğe sahibim. Kendi işimde de 
lediyesi olarak basın çalışanlarına rı olduklarını belirterek, şunları sati kaplama ve 80 kilo metre de aynı kamu hizmetlerinde de bu 
her zaman gerekli kolaylığı sağla- söyledi: sıcak asfalt atma hedefimiz var. Ça- durum değişmeyecek. Onun için 

kesinlikle başarısızlığa tahammü-
lümüz yok. Alaşehir'i imar ve ihya 
için ekibimizle birlikte yola çıktık. 
Bu konuda şahsım çok şanslı. 20 
yıllık tecrübeli bir ekip ile çalışı-
yorum. Halkımıza vefa borcumuz 
var. Bu nedenle yapacak çok işi-
miz var.”

GAZETECİLERE HEDİYE 
VERDİ

Yerel ve ulusal basın çalışanlarının 
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın 
Bayramını kutlayan Alaşehir Be-
lediye Başkanı Ali Uçak, davetli 
basın çalışanlarına çeşitli hediye-
ler verdi. Uçak daha sonra davetli 
gazetecilerle selfi çekti. 

Alaşehirli gençler peygamber ocağına uğurlandı

atan borcunu ödemek için hazırlık yapan Ali Uçak,” Türk Milleti olarak asker ocağını kutsal 
98/3 tertip Alaşehirli gençlerin Peygamber peygamber ocağı olarak gören, dünyadaki ender Vocağına uğurlanma törenleri sürüyor. uluslardan biriyiz. Bu kapsamda gençlerimiz için 

Belediye Başkanı Ali Uçak, Hacıbey mahallesi düzenlenen programda onlarla birlikte olmak, 
gençlerin asker eğlence merasiminin onur konuğu sıkıntılarını, dertlerini, coşkularını paylaşarak, 
oldu. Başkan Uçak, gençlerin heyecanına ortak gençlerimizin şanlı üniformamızı giyecek olmasına 
olurken, onlarla harmandalı oynadı, kınalı kuzulara ortak olmak bizleri gururlandırdı. Alaşehir Belediyesi 
Türk bayrağı hediye etti. olarak, gençlerimizin sadece bugün değil her zaman 

yanında olduğumuzu burada bir kez daha 
UÇAK: HAYIRLI vurgulamak istiyor, gençlerimize hayırlı teskereler 

 TESKERELER DİLİYORUM diliyorum. Geleceğimizin teminatı olan 
kardeşlerimizin sağ sağlim vatani görevini 

Asker gençlerin coşkusuna ortak olan ve onlarla tamamlayıp ailelerine kavuşmasını Cenabı Allah'tan 
birlikte doyasıya eğlenen Alaşehir Belediye Başkanı niyaz ederim.”dedi. 

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, vatani görevine ifa edecek olan 98/3 devre Alaşehirli asker genlerin 
eğlencesine katılarak, coşkularına ortak oldu. Hacıbey mahallesinde tertip edilen eğlence programının 
onur konuğu olan Başkan Uçak, gençlerle harmandalı oynadı ve asker gençlere Türk bayrağı hediye etti.
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ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALİ UÇAK, MHP GENEL BAŞKANI SAYIN 

DEVLET BAHÇELİ'NİN ÜLKE GENELİNDE BAŞLATTIĞI 'ASKIDA EKMEK 

VAR PROJESİ'NE DESTEK VERMEK İÇİN İLÇE GENELİNDE HİZMET 

VEREN FIRINCI ESNAFLARINI ZİYARET ETTİ. BAŞKAN UÇAK, 

KAMPANYAYI FIRINLARA EKMEK ASARAK BAŞLATTI. KAMPANYAYA 

VATANDAŞLAR VE FIRINCILAR DA DESTEK VERDİLER.

Alaşehir'den 
"ASKIDA EKMEK VAR" 
kampanyası tam destek
Alaşehir Belediyesi,  MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli tarafından Türkiye genelinde başlatılan “Askıda Ekmek  Var “ projesi  Alaşehir'de bulunan 22 fırında 
başlatıldı. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, kampanyaya   destek amacıyla  evine üç ekmek aldı, üç ekmekte askıya bıraktı. Fırıncılar da  kampanyaya destek verdiler. 

aşkan Uçak, Mehmet Aslan'a ait fırına  şehir'de başlatmış bulunuyoruz. Bu kampanya-
giderek, sıraya girdi, evine üç ekmek aldı, yı Alaşehir'deki fırınların tamamı destek veri-
askıda ekmek var kampanyası içinde üç yor. Hepsine de buradan  çok  teşekkür ediyo-B
ekmek alarak, askıya bıraktı. Ekmek al- rum. Alaşehir halkımıza da buradan sesleniyo-

maya gelen vatandaşlarda askıya ekmek bıraka- rum, Askıda Emek Var kampanyasına imkanları 
rak, kampanyaya destek verdiler. Konuyla ilgili dahilinde destek vermesini bekliyorum, hepsi-
olarak bir açıklama yapan Alaşehir Belediye Baş- ne şimdiden teşekkür ediyorum. "şeklinde ko-
kanı Ali Uçak, "Sayın genel başkanımızın başlat- nuştu.
mış olduğu 'Askıda Ekmek Var' kampanyasına, 
Alaşehir Belediyesi olarak tam destek veriyo- VATANDAŞLARDAN DA TAM DESTEK GELDİ
ruz. Alaşehir merkezde bulunan bütün fırınları-
mızı gezdik, bu kampanyaya hepsi de destek ver- İsmail İnceman, "Alaşehir Belediyesinin başlat-
diklerini bizlere açıkladılar ve her fırınımıza bir mış olduğu bu kampanyayı bizde destekliyoruz. 
yazı astık. İlk kampanyaya destek olarak bende Çok güzel bir şey, ihtiyacı olanlar gelip alabilir. 
askıya 3 adet ekmek bıraktım. İhtiyacı olan va- Belediye reisimize bundan dolayı çok teşekkür 
tandaşlarımız da gelip buradan, alabilecekler. ederiz." 
Ekmekleri alabilecekleri ve görebilecekleri bir Gülistan Kocaman da, "İyi olduğunu düşünüyo-
yere asacağız. Sayın Genel Başkanımızın başlat- rum. Umarım gerçekten ihtiyaç sahibi olanlar, 
tığı kampanyanın tam arkasındayız. Nebi Alem gelip o ekmeği oradan alabilirler." Fırıncı esnafı 
Hz. Muhammed'in (s.a.v) 'Komşusu açken tok Mehmet Aslan ise, "Alaşehir belediyemizin baş-
yatan bizden değildir.' Sünnet-i seniyesi için as- latmış olduğu Askıda Ekmek Kampanyasını fı-
kıda ekmek var kampanyasını an itibariyle Ala- rıncılar olarak hepimiz destekliyoruz."

İŞTE BAŞKAN, İŞTE HİZMET AŞKI!
ŞAHSİ ARAÇLARI DA ALAŞEHİR'İN HİZMETİNDE!

Belediye bünyesinde bulunan kamyon ve araçların yoğun bir 
mesai ile çalışması sebebiyle sondaj borularının taşınmasında 
şahsi şirket araçlarını da vatandaşların hizmetine sunan Ala-
şehir Belediye Başkanı Ali Uçak Alaşehirlilerin takdirini topladı.

anisa Büyükşehir destekleriyle başlattığı sondaj diğimiz ve yapmayı planladığı-
Belediyesi ve MAS hamlesine hız kesmeden devam mız projeler ile vatandaşlarımı-MKİ Genel Müdürlü- ediyor. Bu kapsamda Alaşehir zın rahat bir yaşam sürmelerini 

ğü'nün destekleriyle, Alaşehir Belediyesi ilçe merkezi ve ma- sağlıyoruz. Alaşehir Belediyesi 
Belediyesi tarafından ilçe mer- hallelerde içme suyu temininde olarak temel vazifemiz vatan-
kezinde ve mahallelerde içme kullanmak üzere sondaj borusu daşlarımız için daha güzel, daha 
suyu temini için yürütülen 40'ın ve ek parça alımı gerçekleştirdi. yaşanılır bir şehir inşa etmek. 
üzerindeki sondaj çalışmaların- Alaşehir'imizin en ücra nokta-
da kullanmak üzere sondaj bo- “VATANDAŞLARIMIZA sında dahi hizmeti vatandaşları-
ruları ve ek parçalarının alımını HİZMET ETMEK mıza götürmek bizim boynu-
gerçekleştirildi. BOYNUMUZUN BORCU” muzun borcu. Çalışmalarımızı 

sürdürürken bizlere vermiş ol-
Alaşehir Belediye Başkanı Ali Belediye bünyesinde bulunan duğu sonsuz desteklerden dola-
Uçak, göreve geldiği günden bu kamyon ve araçların yoğun bir yı Büyükşehir Belediye Başka-
yana ilçe merkezinde ve mahal- mesai ile çalışması sebebiyle nımız Sayın Cengiz Ergün'e, 
lelerde vatandaşlara daha sağ- sondaj borularının taşınmasın- MASKİ Genel Müdürümüz 
lıklı ve kesintisiz içme suyu te- da şahsi şirket araçlarını da va- Sayın Yaşar Coşkun'a ve çalış-
mini gerçekleştirmek için Ma- tandaşların hizmetine sunan malarda emeği geçen herkese te-
nisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediye Başkanı Ali şekkür ederim."şeklinde konuş-
MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Uçak, "İlçemizde hayata geçir- tu.
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