
UÇAK: ALAŞEHİR'DE BİR
DAHA SU KESİLMEYECEK!

 

Alaşehir Belediyesi, ilçe merkezinin ve 72 mahallenin içme suyu problemini 
çözmek için gece gündüz çalışıyor. MASKİ ile ortaklaşa başlatılan çalışmalar 
kapsamında ilçe genelinde 22 adet sondaj kazı çalışmalarının startı verildi. 

laşehir'in içme suyu köyden mahalleye dönüşen 12 ve numunelerin temiz çıktığı 
problemi ay sonuna yerleşim merkezinde de 12 adet bazı kuyulardan desteklemele-Akadar çözüme kavuşu- sondaj çalışmalarında da sona re başladık. Bu ay sonu itibariy-

yor. Alaşehir Belediyesi ve gelindi. le de 10 sondajımız daha aktif 
MASKİ işbirliğinde başlatılan hale gelecek ve çıkan temiz 
sondaj çalışmalarında sona ge- “ŞEHİR MERKEZİNE 10 sular şebekeye dahil edilmesiy-
lindi. İlçe merkezi için Yeni ma- POMPADAN DAHA DES- le; ilçe merkezinin içme suyu so-
halle bölgesinde 5 adet ve Avşar TEKLEME YAPILACAK” runu kökten halledilmiş olacak 
Baraşı bölgesinde de 5 adet İnşaallah. 
olmak üzere, toplamda 10 adet Çalışmaları yakından takip Bu sayede Alaşehir'de bir daha 
sondaj çalışmaları tamamlan- eden Alaşehir Belediye Başkanı su kesilmeyecek. Diğer taraftan 
mak üzere. Çalışmaların netice- Ali Uçak, Haziran ayı sonu iti- su sıkıntısı olan 12 yeni mahal-
lenmesiyle birlikte 10 pompa- bariyle, ilçe merkezine 10 adet lemizde de çalışmaların startını 
dan Alaşehir'e saatte 500-600 sondajdan daha destekleme ya- verdik. Söz konusu çalışmalar-
ton su desteği sağlaması planla- pılacağını belirterek, "Şuan iti- da kısa sürede neticelenecek-
nıyor. İçme suyu sıkıntısı çeken bari ile çalışmaların bitirildiği tir."dedi.
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Alaşehir Belediyesi'nin yeni 
başkanı Ali Uçak oldu

<Eski Alaşehir Belediye  
Başkanının istifa etmesiyle, 
boşalan Alaşehir Belediye 

Başkanlığına MHP'li meclis 
üyesi Ali Uçak seçildi. 

8 Sayfa 4

BAŞKAN UÇAK, 
SÖZÜNÜ TUTTU

< Geçtiğimiz haftalarda göreve 
besmele ile başlayan Alaşehir Bele 

diye Başkanı Ali Uçak, görev yapacağı 
11 ay boyunca başkanlık maaşını 
almayacağını ve maaşını destek 

amacıyla Mehmetçik Vakfı ile Löse 
mili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı 
(LÖSEV) na bağışlayacağını açıkla 

yarak tüm Türkiye'ye örnek olacak 
bir davranış sergilemişti. 8 4'te

ENGELLİ GENÇLER 
'ASKER' OLDU

< Alaşehir'de bir günlüğüne 
temsili olarak askerlik yapa-
cak olan engelli gençler için 

asker kınası etkinliği 
düzenlendi. 8 2'de

BELEDİYE SPOR'DA 
BÜYÜK REVİZYON!
< Alaşehir Belediyespor, futbol ve voleybol takımlarında reviz-
yona gidiyor. Belediye Başkanı ve Belediyespor'un onursal Baş-
kanı Ali Uçak, takımların teknik ekiplerini değiştirdi. Futbol takı-
mının başına teknik direktör Mehmet Ali Beşel, voleybol takımın 
başına da baş antrenör Gül İlter getirildi. 8 7'de

Belediye'nin Ramazan bereketi 

87 MAHALLEYLE BULUŞTU
< Alaşehir Belediyesi, 
bu yılın Ramazan ayı 
bereketini 87 maha-

lleyle paylaştı. 
Ramazan'ın 1. Günü 

başlayan iftar ve 
etkinliklerde binlerce 

Alaşehirli bir araya 
geldi.  8 3'TE

Başkan Ali Uçak, öğrencilerin karne 
sevincine ortak oldu
<Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Celal Şükrü Sayın-
soy Eğitim Kurumları ve Alaşehir İMKB Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi öğrencilerine karne dağıttı. Öğrenci-
lerin Başkan Uçak'a ilgi ve sevgileri dikkat çekti. 8 8'de
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ENGELLİ GENÇLER 'ASKER' OLDU
Alaşehir'de bir günlüğüne temsili olarak askerlik yapacak olan engelli gençler için asker kınası etkinliği düzen-
lendi. Alaşehir Belediyesi ve Alaşehir Engelliler Dayanışma Derneği'nin ortaklaşa organize ettiği asker kınası et-
kinliği Salı Pazarı Alanı'nda gerçekleşti. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak da gençlerin eğlencesine ortak oldu.

iziksel ve zihin- da onlar la bir likte Asker Bizim Asker” 
se l  enge l ler i  olmak, sıkıntılarını, dedi.
sebebiyle yaşıt- dertlerini, coşkularını F
ları ile birlikte paylaşarak bir gün de MANİSA'DA BİR 

askere gidemeyen olsa genç le ri mi zin GÜN ASKERLİK 
gençler için düzenle- şanlı üniformamızı gi- YAPACAKLAR 
nen ve renkli görüntü- yecek olmasına ortak 
lere sahne olan prog- olmak bizleri gururlan- Program hediye takdi-
rama; Alaşehir Kayma- dırdı. Alaşehir Beledi- mi, askerlere kınası ya-
kamı Abdullah Uçgun, yesi olarak, engellileri- kılması ve gençlerin da-
Alaşehir Belediye Baş- mizin sadece bugün vullar eşliğinde gönül-
kanı Ali Uçak, Alaşehir değil her zaman yanın- lerince eğlenmesi ile 
Engelliler Dayanışma da olduğumuzu bura- sona erdi. 20 Askere 
Derneği Başkanı İbra- da bir kez daha vurgu- çayda çıra eşliğinde 
him Taşgöz, Alaşehir gençlerin sevincine or- gelli olsalar da yürek- onlarla birlikte doyası- lamak istiyor, gençleri- kına yakıldı. Askere gi-
Belediyesi meclis üye- tak olan Kaymakam Ab- leri vatan ve bayrak ya eğlenen Alaşehir Be- mize hayırlı teskereler decek engelliler ve 
leri ve çok sayıda va- dullah Uçgun, "Yarın sevgisi ile dolu olan kar- lediye Başkanı Ali diliyorum.”dedi. Gece- aileleri gecede doyası-
tandaş katıldı. Manisa'da yapılacak deşlerimizi tebrik edi- Uçak,” Türk Milleti ola- de konuşan Engelliler ya eğlendiler. Askerler 

temsili yemin törenine yorum" dedi. rak asker ocağını kut- Derneği başkanı İbra- Manisa Piyade Er Eği-
UÇGUN; "BU TABLO katılacak olan 22 en- sal peygamber ocağı him vatani görevinizi tim Tugayı'nda bir gün 

DÜNYANIN HİÇ gel li kar de şi mi zin UÇAK “HER ZAMAN olarak gören, dünya- bitirmenizi canı gönül- askerlik yaparak, geri-
BİR ÜLKESİNDE asker kınasına katıldık. YANINIZDAYIZ” daki ender uluslardan den diliyorum. Tüm ye dönecekler. Engelli 

GÖRÜLEMEZ Bu dünyanın hiç bir ül- biriyiz. Bu kapsamda ailelere bu etkinliğe ka- askerler askere git-
kesinde görüleme- Engelli gençlerin coş- özel gençlerimiz için tıldıkları için teşekkür mekten çok mutlu ol-

Et kin li ğe ka tı la rak yecek bir tablodur. En- kusuna ortak olan ve düzenlenen program- ediyorum, “En Büyük duklarını belirttiler.
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ALAŞEHİR’İN 

HİZMETKARIYIZ

Ali UÇAK
Alaşehir Belediye Başkanı

Değerli Alaşehirliler; Milliyetçi Hareket Partili, 
Adalet ve Kalkınma Partili ve Cumhuriyet Halk 
Partili Belediye Meclis üyelerimizin  tamamının 
teveccühüyle Besmele ile görevimize başladık. 
Beytülmal'de Şehrül Emin olmanın hakkını vermek, 
hemşerilerimizin güven ve itibarını kazanmak için 
ekibimizle beraber yorulmadan, usanmadan ve büyük 
bir heyecanla çalışacağız. Rabbim utandırmasın. 

       ***
Öncelikle tüm Alaşehirlilerin, sonuna geldiğimiz, 
Ramazan-ı Şerif ayını en kalbi duygularla 
kutluyorum. Rahmet, bereket ve mağfiret ayının 
sevincini hep birlikte yaşadık. Ramazan Bayramına 
kavuşturan Rabbimize hamd olsun. Başta 
Alaşehirliler olmak üzere tüm İslam aleminin 
bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. 

       ***
Bölgesinde güçlü ekonomisinin yanı sıra, güçlü 
teknik ve sosyal altyapıya sahip olan Alaşehir, aldığı 
yoğun göçün de etkisiyle hızlı bir büyüme ve gelişme 
trendi göstermektedir. Bu nedenle; Manisa 
Büyükşehir Belediyemizle birlikte Alaşehir'de yatırım 
ve hizmet seferberliğini başlatıyoruz. Buna paralel 
olarak Alaşehir'in düzenli ve sistemli büyümesi 
açısından Belediyeciliğin önemi de bir kat daha 
artmaktadır. Sorumluluğumuzun farkında ve 
bilincindeyiz. 

       ***
Geleceğin Alaşehir'ini bir bütün olarak ele alan 
yönetimimiz, gerçekleştireceği yatırım ve hizmetlerle 
daha sorunsuz bir Alaşehir hedefine emin adımlarla 
ilerleyecektir. Alaşehir'in şehircilik anlamındaki 
eksiklik ve sorunları, kısa, orta ve uzun vadeli 
programlarla çözüme kavuşturulacak, yapılan yatırım 
ve hizmetler sırasıyla altyapı tamamen bitirilerek, üst 
yapı düzenlemeleri kalıcı olarak dizayn edilecektir. 

                       ***
Alaşehir genelinde değişim ve yenileme projesi 
çerçevesinde; şehir merkezinde bulunan tüm park ve 
bahçelerde revize çalışmaları yeniden start alacak, 
özellikle kilit parke ihtiyacı olan yeni 
mahallelerimizin ihtiyaçları en kısa sürede 
karşılanacak. Asfalt çalışmaları en hızlı şekilde 
gerçekleştirilecek  ve halkımızın hizmetine 
sunulacaktır. Ayrıca yeni park ve yeşil alanlar 
oluşturulacak. Alaşehir'e yeni kimlik kazandıracak 
önemli projeler de hayata geçirilerek, altyapıdan 
üstyapıya hizmet ve yatırımlarımız aralıksız sürecek. 
Aynı zamanda,   72 yeni mahallemizin köklü 
sorunlarına çözümler üretilecek. Manisa Büyükşehir 
Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Cengiz Ergün'ün destekleriyle Alaşehir'imizin tüm 
sorunları gece gündüz demeden çalışılarak 
çözümlenecektir. Bunun sözünü veriyorum. 

       ***
Alaşehir'imizi hemşerilerimizin gurur duyduğu, 
özellikle dışarıdan gelenlerin de gıpta ile beğendikleri 
bir kent haline getirmenin uğraşını vereceğiz. Şu anda 
Alaşehir'in her noktasında devam eden alt ve üstyapı 
çalışmalarımız, bundan sonra da yoğun bir şekilde 
artarak devam edecektir. Çalışmalarımız sırasında 
geçici de olsa vatandaşlarımızın ve özellikle de 
esnaflarımızın yaşadıkları rahatsızlıklardan dolayı 
göstermiş oldukları anlayış ve desteklerine de 
şimdiden teşekkür ediyorum. 

       ***
Bütün çabamız siz değerli hemşerilerimiz içindir. 
Çalışmalar bittiğinde insanlarımız çok daha 
güzelleşmiş bir Alaşehir'de daha rahat ve huzurlu 
yaşamanın mutluluğuna kavuşacaktır. Şunu özellikle 
belirtmek isterim ki; göreve geldiğimiz ilk günden bu 
yana bizlerden desteğini hiç esirgemeyen Manisa 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e,  
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimize, 
Genel Sekreter Yardımcılarımıza, Daire 
Başkanlarımıza, Maski Genel Müdürümüze,Genel 
Müdür Yardımcılarımıza ve Tüm Manisa Büyükşehir 
Belediyesi Personeline sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum. Daha modern bir Alaşehir temennisiyle, 
bütün hemşerilerimin tekrar sonuna geldiğimiz 
mübarek Ramazan Şerif ayını tebrik eder, akabinde 
gelecek olan Ramazan Bayramı'nın, sağlık, mutluluk 
ve huzur getirmesi dilerim. MANİSA  
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ALAŞEHİR 
BELEDİYESİ EL ELE DAHA GÜZEL 
GÜNLERE...!

Belediye'nin Ramazan bereketi 
87 mahalleyle buluştu
Alaşehir Belediyesi, bu yılın Ramazan ayı bereketini 79 mahalleyle pay-
laştı. Ramazan'ın 1. Günü başlayan iftar ve etkinliklerde binlerce Alaşehirli 
bir araya geldi. Geleneksel sokak iftar sofraları bu yıl ilk kez köyden 
mahalleye dönüşen yaşam merkezlerinde kuruldu. Alaşehirlilerin büyük 
ilgi gösterdiği iftar ve etkinliklerde Ramazan ruhu tam anlamıyla yaşandı. 

öreve başlar başlamaz, 
hizmet ve yatırımlarda se- Alaşehir Belediyesi'nin çiçeği bur-Gferberlik başlatan Alaşe- nundaki Başkanı Ali Uçak, Rama-

hir Belediye Başkanı Ali Uçak ve zan ayı boyunca organize edilen 
ekibi, Ramazan ayının bereket ve iftar programlarında ve şenlikle-
coşkusunu bu yıl ilk kez köyden rinde Alaşehirlilerle kucaklaştı. 
mahalleye dönüşen 87 yaşam mer- İftar sofrasının kurulduğu mahal-
kezinde buluşturdu. 28 mahallede lelerde vatandaşlarla orucunu açan 
sokak iftar sofrası kuran Belediye Başkan Uçak, şenliklerin yapıldığı 
Yönetimi, 59 mahallede de Rama- yerlerde de mahallelinin Ramazan 
zan şenliklerini de Alaşehirlilerle coşkusuna ortak oldu. Alaşehirli-
yaşattı. Etkinlik ve programlara lerin büyük sevgi gösterilerine 
Alaşehirlilerin ilgisi büyük oldu. mahsar olan Uçak, iftar program-

larında yemek ve çocuklara oyun-
BAŞKAN ALİ UÇAK, caklar dağıtarak, gönüllere taht 

 GÖNÜLLERE TAHT KURDU kurdu.

BAŞKAN ALİ UÇAK, ŞEHİT 

AİLELERİNİ GÖNÜLLEDİ
Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Alaşehirli şehit ailelerin sahur 
sofrasına misafir oldu. Şehit ailelerin gönüllerini alan Başkan 
Uçak, her daim şehitlerin emanetlerine sahip çıkacaklarını söyledi.

laşehir Belediyesi'nin yoğun Ramazan program-
larına rağmen Alaşehirli şehit ailelerini de unut-Amayan Başkan Ali Uçak, sahur programlarını da 

şehitlerin emanet olan ailelerine ayırdı. Sahurda bir çok 
gönül sofrasında Alaşehirlilerle bir araya gelen Başkan 
Uçak, Girelli mahallesinin şehidi Mehmet Şimşek ve Killik 
mahallesinin şehitleri Evren Kara ve Hüdaverdi Özkan'ın 
ailelerine sahurda sürpriz yaptı ve ailelerle birlikte sahur 
yaparak gönüllerini aldı. 
Şehit ailelerin gönüllerini alan ve onlarla halleşen Belediye 
Başkanı Ali Uçak, şehitlerin emaneti olan ailelerine sahip 
çıkmanın boyunlarının borcu olduğunu belirterek, "Şehit 
ailelerimiz, başımızın tacıdır. Vatanımızın bekası ve huzuru 
için şehedet şerbetini içen kahraman evlatlarımızın 
emanetleri, emanetimizdir. Yerel yöneticiler olarak, onların 
her daim yanında olacak sevinçlerine ve dertlerine ortak 
olacağız."dedi.
Başkan Ali Uçak'ın sahur programlarına; Belediye meclis 
üyeleri, Hasan Alıcı, Barış Acar, Ziraat Odası Başkanı 
Necdet Türk ve mahalle muhtarları da eşlik etti.
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Alaşehir Belediyesi'nin yeni 

Alaşehir Belediye eski Başkanı’nın görevinden istifa etmesiyle, boşalan 
Alaşehir Belediye Başkanlığına MHP'li meclis üyesi Ali Uçak seçildi. 

laşehir Belediye sine verdikleri destek dola- “MAAŞIMI 
Meclisinin olağan- yısıyla teşekkür etti. Uçak, MEHMETÇİK VE 
üstü toplantısında “Bugünden itibaren hizmet LÖSEV VAKFI'NA A

Eski Başkan’ın istifa etme- seferberliği başlatıyoruz. BAĞIŞLIYORUM”
siyle boşalan başkanlık ma- Alaşehir Belediyesi'nde bu-
kamı için seçim yapıldı. Se- günden itibaren siyaset bit- Görev yapacağı 11 ay bo-
çimde toplantıya katılan miştir. Tüm belediye mec- yunca maaş almayacağını 
MHP, AK Parti ve CHP'li lis üyelerimizle birlikte, hal- belirten Uçak, "Belediye 
21 üyenin tamamının oyla- kımızla diyalog içinde ola- başkanlığı görevinden bir 
rını alan Alaşehir ve Mani- rak halkımıza hizmet ürete- kuruş maaş almayacağım. 
sa Büyükşehir Belediyele- ceğiz. Kaynaklarımızı israf 11 ay boyunca maaşımı 
rinin Meclis Üyesi Ali etmeyeceğiz. İşimiz zor bi- Mehmetçik Vakfı ile Löse-
Uçak, Alaşehir Belediyesi- liyorum. Ama birlik ve be- mili Çocuklar Sağlık ve Eği-
nin yeni başkanı seçildi. raberlik içinde hep birlikte tim Vakfı'na bağışlayaca-

MHP'li, 8 AK Parti'li, ve 6 Yeni başkan Ali Uçak, baş- çalışarak bu zorluğun üste- ğım" dedi. Uçak'ın bu cüm-
SALON TAMAMEN CHP'li olmak üzere 25 üye- kanlığa seçildikten sonra OY BİRLİĞİYLE sinden geleceğiz."dedi. leleri salondaki vatandaşlar 

DOLDU den oluşuyor. yaptığı konuşmada, beledi-SEÇİLDİ tarafından uzun süre alkış-
Ali Uçak toplantı salonuna ye meclis üyelerine kendi- landı.

Şehit Fethi Sekin Gençlik gelişinde belediye çalışan-Olağanüstü toplantı Bele-
Merkezi Toplantı Salonun- ları ve kalabalık bir vatan-diye Başkan Vekili, CHP'li 
da yapılan olağan üstü mec- daş topluluğu ile karşılan-Ahmet Öküzcüoğlu'nun 
lis toplantısında Ali Uçak, dı. açılış konuşmasının ardın-
MHP, AK Parti ve CHP'li Olağanüstü toplantı esna-dan, gündemin ilk maddesi 
meclis üyelerinin ortak ka- sında salonu tamamen dol-olarak ele alınan başkanlık 
rarıyla belediye başkanlığı- duran partililer ve belediye seçimi önerisinin oy birli-
na aday gösterildi. Mecliste çalışanları Ali Uçak lehine ğiyle kabulüyle başladı.. 
yapılan kapalı zarf usulü oy- sloganlar attı.Kapalı zarf usulüyle yapı-
lama ile toplantıya katılan lan seçimde 21 üye oy kul-
21 oyun tamamını alan Ali UÇAK, “HİZMET landı. Oy kullanan 21 üye-
Uçak, Alaşehir'in yeni be- SEFERBERLİĞİ nin tamamının oylarını 
lediye başkanı seçildi. Ala- BAŞLATIYORUZ”alan Ali Uçak yeni başkan 
şehir Belediye Meclisi, 11 seçildi.

BAŞKAN UÇAK, SOZUNU TUTTUBAŞKAN UÇAK, SOZUNU TUTTU
Geçtiğimiz haftalarda göreve besmele ile başlayan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, görev yapacağı 11 ay bo-
yunca başkanlık maaşını almayacağını ve maaşını destek amacıyla Mehmetçik Vakfı ile Lösemili Çocuklar Sağlık 
ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) na bağışlayacağını açıklayarak tüm Türkiye'ye örnek olacak bir davranış sergilemişti.

laşehir Belediye landı. larımızı sunarız.”dedi.
Başkanı Ali U-
çak'ın söz konusu “ÇOK ANLAMLI “TÜRKİYE'YE A

bağış jestinin ardından BİR DAVRANIŞ” ÖRNEK TEŞKİL 
Mehmetçik Vakfı İzmir EDİYOR”
Temsilcisi Emekli Kur. Ziyarette Alaşehir'de ol-
Albay Ahmet Tuncer, maktan çok mutlu olduğu- Ardından konuşan Meh-
Subay Kemal Özer, İzmir nu ifade eden İzmir metçik Vakfı İzmir Temsil-
LÖSEV Halkla İlişkiler LÖSEV Halkla İlişkiler cisi Emekli Kur.Albay 
Koordinatörü Gamze Bel- Koordinatörü Gamze Bel- Ahmet Tuncer, “ Alaşehir 
çin Edirne ve Halkla İlişki- çin Edirne,” Ramazan Ayı Be le di ye Baş ka nı mız 
ler So rum lu su Burak bizim için çok kıymetli bir Sayın Ali Uçak'a öncelikle 
Korkmaz, Alaşehir'e gele- dönem. Böyle bir dönemde vakfımız ve şahsımız 
rek, Başkan Uçak'ı maka- 30 binden fazla ailemize adına, yeni görevinin ha-
mında ziyaret ederek te- maddi ve manevi destek ve- yırlı olmasını diliyoruz. 
şekkürlerini sundu. riyoruz. Bu anlamda, Göreve gelmesinin ardın-

görev yapacağı 11 ay bo- dan maaşını vakfımıza ba-
“MEHMETÇİK VAKFI yunca maaşını vakfımıza ğışlayacağını açıklayan 
VE LÖSEV'İN DAİMA bağışlamaları ve bizi dü- Başkan Ali Uçak'ın bu dav-

YANINDAYIZ” şünmeleri çok anlamlı bir ranışı Türkiye'ye örnek teş-
olan maddi desteğin mikta- şehit yakınlarımıza destek takdir ediyorum. Alaşehir davranıştı. İleriki dönem- kil ediyor. Bu duyarlılığın-

Ziyaretlerinden dolayı rı değil. Yegane amacımız, olmak, lösemili çocukları- Belediyesi olarak Meh- lerde de Başkanımızla pek dan dolayı sosyal sorumlu-
Meh met çik Vakfı ve sınırlarımız içerisinde ve mıza bir nebze olsun umut metçik Vakfı ve LÖSEV'in çok çalışmalar yapacağız. luk bilincini en üst seviye-
LÖSEV temsilcilerine ayrı ötesinde ay yıldızlı bayra- ışığı olmaktır. LÖSEV'in bugün olduğu gibi her Bizleri örnek davranışıyla de tutan Başkanımız Sayın 
ayrı teşekkür eden Alaşehir ğımızı kıymetlendirmek ve Mehmetçik Vakfı'nın zaman yanında olduğumu- mutlu eden Başkanımız Ali Uçak'a şahsım ve vak-
Belediye Başkanı Ali adına canlarını ortaya yapmış olduğu çalışmaları zu bir kez daha belirtmek is- Sayın Ali Uçak'a vakfımız fımız adına teşekkür edi-
Uçak, “ Burada önemli koyan askerlerimize ve yakından takip ediyor ve tiyorum.”ifadelerini kul- adına teşekkür eder, saygı- yoruz.”şeklinde konuştu.

başkanı Ali Uçak oldu
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YENİ BAŞKAN ALİ UÇAK, TÖRENLE 
KOLTUĞUNA OTURDU
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Eski Belediye Başkanının isti-
fa etmesinin ardından, Alaşehir Belediye Meclis Üyelerinin tamamının oylarını ala-
rak Alaşehir Belediye Başkanı seçilen Ali Uçak'ın görevi devralma törenine katıldı.

ski Alaşehir Belediye Baş- şehir heyeti çiçeklerle karşılarken, ceğiz. Desteklerinizle dağları, ova 
kanının istifa etmesinin ar- Başkan Ergün'de tüm vatandaşlar- yapacağız. Alaşehir için hizmet se-
dından Alaşehir Belediye la tek tek tokalaştı. ferberliği başlatıp, tüm sorunları E

Meclisi tarafından seçilen yeni baş- çözeceğiz."dedi.
kan Ali Uçak düzenlenen törenle UÇAK: ALAŞEHİR'DE Alaşehir Belediye Başkanı Ali 
görevine başladı. Uçak, Alaşehir HİZMET SEFERBERLİĞİ Uçak'ın konuşmasının ardından 
Belediye Meclisi'nde üyelerin ta- BAŞLADI sahneye davet edilen Manisa Bü-
mamının oylarını alarak Alaşehir yükşehir Belediye Başkanı Cen-
Belediye Başkanlığı görevine se- Alaşehir Belediyesi'ndeki görev giz Ergün, Uçak'a Kuran-ı Kerim 
çildi. Bu seçimlerin ardından Ala- değişim töreni saygı duruşunda bu- ve çiçek takdiminde bulunarak, 
şehir'de görev değişim töreni ger- lunulması ve İstiklal Marşı'nın yeni görevinde başarılar diledi.
çekleştirildi. Manisa Büyükşehir okunmasıyla başladı. Ardından 
Belediye Başkanı Cengiz Ergün Alaşehir Belediyesi'nin yeni baş- ERGÜN: ALAŞEHİR HAK 
ve beraberindeki heyeti, Alaşe- kanı Ali Uçak bir konuşma yaptı. ETTİĞİ HİZMETLERİ 
hir'de büyük bir coşkuyla karşı- Besmele çekerek konuşmasına ALACAK
landı. Ergün'ün alana gelişinde atlı başlayan Alaşehir Belediye Baş-
birlik ve seymen ekibi eşlik eder- kanı Ali Uçak, "Siz yanımızda ol- Alaşehir Belediyesi'ndeki görev 
ken, vatandaşlar da alkışlarla dukça Alaşehir'in tüm sorunlarını değişim töreninde Manisa Büyük-
tempo tuttu. Alaşehir Belediyesi çözeceğiz. Bugünden itibaren siz- şehir Belediye Başkanı Cengiz 
önünde Manisa Büyükşehir Bele- lerin de desteğiyle çok çalışaca- Ergün de bir konuşma yaptı. Ko-
diye Başkanı Cengiz Ergün'ü Ala- ğız, uyumayacağız, dinlenmeye- nukları selamlayarak sözlerine 

başlayan Başkan Ergün, "Biz Ala- Vatandaşa hizmet en büyük, mut-
şehir de de Manisa'da da yan yana luluk. Bu anlamda devlette de-
omuz omuza çalışmalarımıza vamlılık esastır anlayışıyla hiçbir 
devam edeceğiz. Üzerine basa hizmeti yarım bırakmadan sizlere 
basa söylüyorum. Bundan kimse ulaştıracağımızdan şüpheniz ol-
şüphe duymasın. Bugüne kadar masın."diye konuştu.Manisa Bü-
Alaşehirimize neler kazandırdıy- yükşehir Belediye Başkanı Cen-
sak, ve hala kazandırmaya devam giz Ergün'ün konuşmalarının ar-
ediyorsak; Alaşehir'in sorunları dından dualar eşliğinde kurban ke-
bizim sorunumuz, mutluluğu sildi. Görev değişim töreni Mani-
bizim mutluğumuz. Vatandaşımı- sa Büyükşehir Belediye Başkanı 
za hizmet aşkıyla çabalıyoruz. Biz Cengiz Ergün ve beraberindeki he-
hep bunun sözünü verdik. Bunun yetin Alaşehir Belediye Başkanı 
uğrunda elimizden gelen çaba ve Ali Uçak'ı makamında ziyaret et-
gayreti göstermeye çalışıyoruz. mesiyle son buldu.
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Alaşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ilçe genelinde yürüttüğü asfaltlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yo-
ğun hafta içi mesaisinin ardından Yenimahalle Hürriyet Caddesi üzerinde yapımı devam eden asfalt yapım çalışmalarını 
yerinde takip eden Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, asfalt serme makinesine çıkarak işçilerle birlikte yola asfalt attı. 

lçe merkezinde ve mahal-
lelerde, vatandaşları yol soru- Alaşehir genelinde hizmet ve yatı-İnundan kurtarmak için gece rım seferberliğine başladıklarını 

gündüz demeden yoğun çaba belirten Belediye Başkanı Ali 
sarf eden Alaşehir Belediyesi, Ye- Uçak, ekibiyle birlikte Alaşehir hal-
nimahalle Hürriyet Caddesi üze- kına verilen sözleri en kısa za-
rinde yapımı devam eden asfalt manda tek tek yerine getirecekle-
yapım çalışmalarını sürdürüyor. rini ifade söyledi. Yol çalışmaları-
Belediye Başkanı Ali Uçak, çalış- nın büyük bölümünü kısa sürede 
maları yerinde takip ederek, asfalt bitirmeyi hedeflediklerini kayde-
serme makinesine çıkarak işçiler- den Başkan Uçak, Belediye çalı-
le birlikte yola asfalt attı. şanlarına özverili çalışmaları se-

bebiyle teşekkür de etti.
“YOL ÇALIŞMALARINI 

KISA SÜREDE TAMAMLAMAYI 
HEDEFLİYORUZ”

Başkan Ali Uçak'tan Vali 
Güvençer'e nezaket ziyareti

laşehir Belediye Baş- rek, yürütülen çalışmalar hak-
kanı Ali Uçak, Manisa kında bilgiler verdiklerini söy-
Valisi Mus-tafa Hakan ledi. Uçak, Güvençer'e destek-A

Güvençer'e nezaket ziyaretin- lerinden ve misafirperverlikle-
de bulundu. Ziyarette, fikir alış rinden dolayı teşekkür de etti. 
verişinde bulunulduğu belirtil- Vali Güvençer de ziyaretleri ne-
di. Manisa Valisi Mustafa deniyle Belediye Başkanı Ali 
Hakan Güvençer, Belediye Baş- Uçak'a teşekkür ederek, Bele-
kanı Uçak'ı makamında kabul diye Başkanı olarak Alaşehir'e 
etti. Ziyarette konuşan Başkan güzel hizmetler vereceğine 
Uçak, Alaşehir'in sorunlarını inandığını belirtti ve çalışma-
konuşmak amacıyla ziyareti larında başarılar diledi.
gerçekleştirdiklerini ifade ede-
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açıklandı.nümüzdeki sezon 
Bayanlar Voleybol 

TÖRENLE İMZALARI 2. Ligi'nde müca-Ö
dele edecek olan Alaşe- ATTILAR
hir Belediyespor Bayan 
Voleybol Takımı Baş ant- Kulüp Başkanı Derman 
renörlüğüne Gül İlter ge- Özdemir, yeniden anlaş-
tirildi. İmza töreninin ar- ma sağlanan Fatih Yıl-
dından konuşan Alaşehir mazlar, Bekir Gökoğlan, 
Belediye Başkanı Ali kaleci Akın Yalçınkol ve 
Uçak, “Hedefimiz takımı- Hüseyin Arslan ile Bele-
mızı 1.Lig ve ardından diye Başkanı Ali Uçak'ın 
Sultanlar Ligi'ne çıkar- da katıldığı bir toplantıda 
mak. Tecrübeli ve çalış- bir araya geldi. Geçtiği-
kan bir hoca olan Gül miz sezon başarılı per-

Ödülleri'nde, voleybol- di. Özdemir de hazır bulun- rosunu kurmak için de 
İlter'in takımımızı belir- formans gösteren fut-

daki başarısından dolayı du. kolları sıvadı. Alaşehir Be-
lediğimiz hedefe taşıya- bolculardan Fatih Yıl-

'yılın teknik direktörü' lediyespor, yeni sezonun FUTBOL TAKIMIN cağına canı gönülden ina- mazlar, Bekir Gökoğlan, 
ödülünü aldı. 9 Eylül Üni- transfer çalışmalarına HEDEFİ 2.LİG TRANSFER HAREKETI nıyorum. Alaşehir Bele- kaleci Akın Yalçınkol ve 
versitesi Beden Eğitimi başladı. DA BAŞLADIdiyesi olarak takımımız Hüseyin Arslan ile anla-
ve Spor Yüksekokulu me- İç transferde sözleşmesi İmza töreninin ardından için elimizden gelen des- şılarak sözleşmeleri ye-
zunu olan İlter, ardından biten 4 futbolcu ile söz-konuşan Alaşehir Beledi- Önümüzdeki sezon Ma-teği vermeye hazırız. Ta- nilendi. 
Köln Spor Akademisi'ni leşme yenilenirken, kad-ye Başkanı Ali Uçak; Ala- ni sa  Süper  Ama tör  kımımızın yeni Baş ant- Yönetim ayrıca dış trans-
bitirdi. Türkiye'ye dön- royu güçlendirme çalış-şehir Belediyespor 'un Küme'de şampiyonluk renörü Gül İlter'i tebrik ferde Salihli Belediyes-
dükten sonra ise Ege Üni- maları da sürüyor. Dış önümüzdeki sezon he- mücadelesi verecek olan eder, yeni sezonda başa- por'dan Ümit Mutlu'yu da 
versitesi'nde voleybol transferde de 1 sporcuy-deflerinin önce Bölgesel Alaşehir Belediyespor yö-rılar diliyoruz.”ifadeleri- kadrosuna dahil etti. 
üzerine yüksek lisans la anlaşmaya varıldığı Amatör Lig ardından netimi, yeni sezonun kad-ni kullandı.
yaptı. zaman kaybetmeden 3. 

Lig ve 2. Lige taşımak ol-BAŞARILI HOCA GÜL 
ALAŞEHİR duğunu belirterek, yeni İLTER KİMDİR?

BELEDİYESPOR'A sezon öncesi göreve ge-
YENİ TEKNİK ADAM tirilen Mehmet Ali Beşel' 

Başarılı antrenör Sultan-
e başarı dileklerini iletti.

lar Ligi ve 1.Lig'de yer 
1978 İzmir doğumlu olan Önümüzdeki sezon Ma-alan 71 takımda görev 
Beşel; sırasıyla Karsıya-ni sa  Süper  Ama tör  yapan tek kadın antre-
ka, Menemen Belediyes-Küme'de Şampiyonluk nör. İlter, 2016 Ocak 
por, Bornova 1881 ve mücadelesi verecek olan ayında Türkiye Spor Ya-
son olarak da Yeni Çans-Alaşehir Belediyespor zarları Derneği İzmir Şu-
por Kulüpleri'nde görev Futbol Takımı'nda teknik besi tarafından düzenle-
yaptı. İmza törenlerinde; di rek tör lük gö re vi ne nen Ege'de Yılın Spor 
kulübün başkanı Derman Mehmet Ali Beşel getiril-

BELEDİYE SPOR'DA BÜYÜK REVİZYON!
Alaşehir Belediyespor, futbol ve voleybol takımlarında revizyona gidiyor. Belediye Başkanı ve 
Belediyespor'un onursal Başkanı Ali Uçak, takımların teknik ekiplerini değiştirdi. Futbol takımının 
başına teknik direktör Mehmet Ali Beşel, voleybol takımın başına da baş antrenör Gül İlter getirildi.
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Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp 
sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği 
günlerdir. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek 
dileğiyle, başta Alaşehirlilerin olmak üzere, bütün Türk-İslam Aleminin 
Ramazan Bayramını kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Ali UÇAK
ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 

Başkan Ali Uçak, öğrencilerin 

karne sevincine ortak oldu
Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Celal Şükrü Sayınsoy Eğitim Kurumları ve Alaşehir İMKB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine karne dağıttı. Öğrencilerin Başkan Uçak'a ilgi ve sevgileri dikkat çekti.

017-2018 Eğitim dan Selahattin-Zuhal Ba- rek, “Gençlerimiz ülkemi-
Öğretim yılının sona rutçu Anadolu Lisesi'ni de zin geleceği. Geleceğimizi 2ermesiyle ilçemizde, ziyaret eden Başkan Ali daha parlak hale getirebil-

ilk, orta, lise ve dengi okul- Uçak, öğrencilere ve öğret- mek için, belediyemiz ola-
larda karne heyecanı ya- menlere iyi tatiller diledi. rak elimizden gelen desteği 
şandı. Öğrencilerin karne sağlamaya devam edece-
heyecanlarına ortak olan UÇAK, EĞİTİM ğiz. Bugün öğrencilerimiz 
Alaşehir Belediye Başkanı CAMİASINA İYİ karne heyecanı yaşıyor. 
Ali Uçak, , Celal Şükrü Sa- TAİLLER DİLEDİ Tüm öğrencilerimizi tebrik 
yınsoy Eğitim Kurumları ediyorum. Şimdi tatilde 
ve Alaşehir İMKB Mesleki Karne törenlerinin ve ziya- hem ders çalışıp hem de din-
ve Teknik Anadolu Lise- retlerinin ardından bir lenerek önümüzdeki eği-
si'nde düzenlenen törenlere açıklama yapan Alaşehir tim öğretim yılını da başa-
katılarak öğrencilere kar- Belediye Başkanı Ali rılı bir şekilde hazırlana-
nelerini takdim etti. Karne- Uçak, öğrencilerin daha iyi caklardır. Öğrencilerimize 
lerini Başkan Ali Uçak'ın şartlarda eğitim almalarını en büyük desteği veren öğ-
elinden alan öğrenciler ise sağlamak adına belediye retmenlerimize de çok te-
büyük mutluluk yaşadı. olarak ellerinden gelen des- şekkür ediyorum.”şeklinde 
Karne törenlerinin ardın- teği vereceklerini ifade ede- konuştu.


