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ALAŞEHİR'İN "SİT" SORUNU 
EN KISA SÜREDE ÇÖZÜLECEK

Alaşehir'in en köklü sorunlarından biri olan "SİT" sorununun çözümü için ciddi adımlar atılıyor. 

2009 yılından bu tarafa Alaşehirlilerin mağduriyet yaşadığı sıkıntı ile ilgili göreve gelir gelmez 

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, yetkili kurum ve etkili şahıs nezdinde ki girişimlerini hızlandırdı.

<Konuyla ilgili açıklama yapan Alaşehir Belediye Baş- problemleriyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar 
kanı Ali Uçak, "Göreve geldiğimiz ilk gün söz verdiğimiz Yüksek Kurulu ve Koruma Kurulu nezdinde girişimlerde 
gibi Alaşehir'in tüm sorunlarını tek tek çözeceğiz.Şehir bulunulmuş olup bu girişimler sonucu, sorunun çözümü-
merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın sit alanına ilişkin ne ilişkin ciddi mesafe kat edilmiştir. 8 Sayfa 3

“SORUNUN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN CİDDİ MESAFELER KAT EDİLDİ”

TÜRKMEN MAHALLESİ'NE 
HİZMET YAĞMURU!
<Alaşehir Belediyesi'nin ilçe Alaşehir'in değişik bölgele-
genelinde başlattığı değişim rinde devam eden çalışma-
ve dönüşüm çalışmaları yoğun lardan Türkmen mahallesi de 
tempoda sürüyor. nasiplendi. 8 Sayfa 6

ALAŞEHİRLİLERDEN BAŞKAN 

UÇAK'A BÜYÜK ÖVGÜ

BU BAŞKAN FARK 

YARATIYOR
BU BAŞKAN FARK 

YARATIYOR
ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALİ 

UÇAK, 2 AYDA FARKINI ORTAYA 
KOYARAK, ALAŞEHİRLİLERİN 
TAKDİRİNİ KAZANDI. BAŞKAN 

UÇAK, HER PLAFORMDA SEVGİ 
VE ALAKA GÖRMEYE DEVAM 

EDİYOR. YAPTIĞI HİZMET, 
YATIRIM VE SOSYAL 
BELEDİYECELİĞİN 

GEREKLERİNİ ORTAYA 
KOYAN BAŞKAN UÇAK'IN 

ALAŞEHİRLİLERDEKİ YERİ...!

HAYDİ KADINLAR SPORA 
 < Alaşehir Belediyesi, sosyal 

belediyecilikten de taviz 
vermiyor. Bir çok sosyal ve 

kültürel alanda Türkiye'de sos-
yal belediyeciliğin ilk örnekle-
rini Alaşehirlilere sunan Bele-
diye Yönetimi, Alaşehirli ba-
yanları da unutmayarak, ba-
yanlara özel 'Yaz Spor Okulu' 

açıyor. 8 7'de 

Yaz Spor Okulu'nda 1000 
öğrenciye ücretsiz eğitim
< Alaşehir Belediyesi, ilçe 

genelinde başlattığı 
değişim ve dönüşüm 

çalışmalarının yanı sıra, 
öğrencilere yönelik ücretsiz 

'Yaz Spor Okulları'nı da 
faaliyete açtı. Bu yıl 5 
sportif alanda açılan 

okullara öğrencilerin ilgisi 
büyük oldu. 8 7'de

ALAŞEHİR'İN 

İÇME SUYU 
SIKINTISI 

ÇÖZÜLDÜ
< Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, 87 mahallenin içme 

suyu problemini 1 hafta içerisinde çözerek, Alaşehirlilerin 

takdirini topladı. İlçe genlinde MASKİ ile birlikte 7 günde 22 

sondaj kuyusunu açarak, faaliyete sokan Başkan Uçak, ilçe 

halkına verdiği sözü yere düşürmedi. 8 3'te

YENİ MAHALLE 
YENİDEN İHYA OLDU

< Alaşehir 
Belediyesi, ilçe 

genelinde başlat-
tığı hizmet sefer-
berliği çalışmaları 

kapsamında 
yollarda revizyon 

çalışmalarını 
sürdürüyor. 8 5'te

SERİNYAYLA 
MAHALLESİ'NDE 
DEĞİŞİM  BAŞLADI
< Alaşehir Belediyesi'nin, ilçe genelinde 
başlattığı hizmet seferber liği son sürat 
devam ediyor. Manisa Büyükşehir Bele-
diyesi'nin katkı ve desteği ile değişim ve 

dönüşüm çalışmalarına hız verildi. 8 5'te
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HAFİZE YILDIZ                   

                KADİR YILDIRIM                               

                ÜMİT CANDAN                

HATİCE BAHÇALI                             

MEHMET BARMAN   

FADİME BALDAN

                İBRAHİM KINA                 

MUSTAFA ORDUKAYA                  

KAYBETTİKLERİMİZ

Adı SOYADI Adı SOYADI

İnna Lillahi ve İnna İlahi Raciun 

HÜSEYİN MERES                              

HATİCE YALÇIN                 

EMİNE CİMCİ

NİHAT GÜLERYÜZ                           

MÜSLİME ÇELİK

UMMAHAN ŞAHİN                        

                YAŞAR KURT                      

                NURTAÇ GENÇ                 

                FATMA İLTER                    

                SIDIKA GÖKDAĞ                             

                MEHMET ÖZDİL                               

                HATİCE KURTULMUŞ                     

                FATMA CAN                      

                                           

                                      

                                    

                HAYRİYE EĞRİLMEZ                        

                KADRİYE ÖZGÜR                             

                HATİCE EKİZ                       

                FERDİ EKTİREN                 

                MUSTAFA ERGÜL                           

                GÜLER KARAOĞLAN                      

                SAYİT USLU                        

                CENNET KARAMAN                       

                FAHRİ BENEK                    

                KEVSER GÜLER

UMMAHAN METE    

AYŞE GÜNAL

HÜSEYİN DERİN                               

HAKKI KARADOĞAN                      

                HATİCE ÖZASLAN                            

Alİ BAHÇALI                      

                FİKRİYE YAMAN                               

                ŞÜKRAN KARABOĞA                     

                SÜLEYMAN KARCI

   EMİNE EĞRİLMEZ

  ZEHRA KOLİ  

  OSMAN KARATAŞ 

BAŞKAN UÇAK DUR 
DURAK BİLMİYOR

elediye Başkanı Ali Uçak, Haziran 
ayı içerisindetertip edilen 33 mutlu- BAŞKANLAR, GENÇ ÇİFTİN Bluk organizasyonuna iştirak ederek, MUTLULUKLARINA ORTAK OLDU

Alaşehirlilerin sevinçlerine ortak oldu. 1 ay 
içerisinde vefat eden ailelere de taziye zi- Genç çiftin mutluluklarına şahitlik eden 
yaretlerini ihmal etmeyen Başkan Uçak, Başkan Uçak ve Oda Başkanı Türk, gençle-
acılı ailelerin üzüntülerini paylaştı. Genç rin nişan yüzüklerinin kurdelasını beraber 
çiftlerin nikah akitlerini de yapan Uçak, Ala- kesti. Nişan eğlencesinde aileleri yalnız bı-
şehirlilerle iç içe olamaya özen gösteri- rakmayan başkanlar, karşılıklı harmandalı 
yor.Tepeköy Mahallesi'nin tanınmış eşraf- da oynadılar. Başkanlar, aileleri kutlaya-
larından olan Mehmet-Hatice Ayyıldız'ın rak, genç çifte de ömür boyu mutluluklar 
oğlu Sefa Ayyıldız ile Mahmut-Nilüfer Taş- diledi. Ayyıldız ve Taşbunar aileleri de bu 
bunar'ın kızı Gülbahar Taşbunar'ın evlilik mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırak-
yolunda attıkları nişan merasiminin onur mayarak, mutluluklarına ortak olan Baş-
konukları; Belediye Başkanı Ali Uçak ve Zi- kan Ali Uçak'a ve Oda Başkanı Necdet 
raat Odası Başkanı Necdet Türk'tü. Türk'e teşekkür ettiler.

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, yoğun temposuna rağmen Alaşehirlilerin mutluluklarına ve üzüntüleri-
ne ortak oluyor. Belediye meclis üyeleriyle birlikte, davet aldıkları düğün, nişan ve sünnet merasimle-rine 
katılmaya özen gösteren Başkan uçak ve ekibi, cenazelere de katılarak ailelerin üzüntülerini paylaşıyor.

ALAŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK; 
AİLELERİMİZİN MUTLULUKLARINI 
PAYLAŞIYOR, ÇİFTLERİMİZE ÖMÜR 
BOYU MUTLLUKLAR DİLİYORUZ. 
ACILI AİLELERİMİZİN 
ÜZÜNTÜLERİNİ DERİNDEN 
HİSSEDİYOR, VEFAT EDENLERİMZE 
ALLAH'TAN RAHMET DİLİYOR, 
KEDERLİ AİLELERİMİZE DE 
SABIRLAR DİLİYORUZ.

BU BAŞKAN ÇOK FARKLI
laşehir Belediye Baş- seferberliğinin yanında samimi 
kanı Ali Uçak, sıra dışı hal ve hareketleriyle de fark ya-Abelediyecilik hizmet ve rattı. Önceki akşam mesai biti-

yatırımları ile fark yaratırken, minde Belediye Başkanı Ali 
hal ve hareketleriyle de 'ALA- Uçak'ın belediyenin zemin ka-
ŞEHİRLİLERİN ABİSİ' olma- tındaki pencereye ilişmiş vazi-
yı başardı. Halk ile iç içe olma- yette, protokolden uzak halini 
ya özen gösteren Başkan görenler adeta gözlerine inana-
Uçak'ın samimi tavırları Alaşe- madı. Sıradan bir vatandaş gibi 
hirliler tarafından çok sevil- pencere kenarına oturan Başkan 
di.Belediye Başkanlığı görevi- Uçak'ın bu görüntüsü vatandaş-
ne Besmele ile başlayan Ali lar tarafından "protokolden 
Uçak, 'Alaşehir'in Hizmetkarı- uzak, halka yakın bir başkan" 
yız' sloganı ile başlattığı hizmet sözleriyle yorumlandı. 

Alaşehir Belediyespor, 
forvet transfer etti

eni sezonda Süper Amatör fer çalışmaları kapsamında TFF 
Küme'de şampiyon olarak 2.Lig'de 258 maçta 63 gol, TFF 3. Yyeniden Bölgesel Amatör Lig 93 maçta 37 gol, BAL Ligi 116 

Lige yükselmeyi hedefleyen Alaşe- maçta 48 gol, Türkiye Kupası 9 
hir Belediyespor, yeni sezon için maçta 2 gol atan ve en son Başiske-
transfer çalışmalarını sürdürüyor. le Doğantepespor'da forma giyen 
Yönetim önceki gün Başiskele Do- Recep Serkan Çetintaş ile sözleşme 
ğantepespor'da forma giyen forvet imzaladı. Belediye Yönetiminden 
oyuncusu Recep Serkan Çetintaş'ı yapılan açıklamada, "Başarılı fut-
kadrosuna kattı. bolcumuz Recep Serkan Çetintaş'ı 
Manisa Süper Amatör Küme'de tebrik eder, yeni sezonda başarılar 
mücadele verecek olan Alaşehir Be- dileriz."denildi. 
lediyespor Futbol takımı, dış trans-

Baskı
865 Sokak No:23 Konak/İZMİR
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Ali UÇAK
Alaşehir Belediye Başkanı

ALAŞEHİR’İN 

HİZMETKARIYIZ

Sevgili Alaşehirliler; Sizin inanç, güven 
ve desteğinizle geçirdiğimiz bir ayın ardından, 
büyük bir heyecanla ve yine sizin gazeteniz 
Alaşehir'in Sesi ile karşınızdayız. Bu gazetenin 
önemi;

         ***
M a n i s a  B ü y ü k ş e h i r  B e l e d i y e  

Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve Ekibi ile 
birlikte, Alaşehir'imiz için planlarımızı ve 1 ay 
içerisinde yapmış olduğumuz çalışmaları sizlerle 
paylaşma mıza vesile olmasıdır.

                       ***
Ardından, geçen bir ayda hedefimize ne 

kadar ulaştığımızı, nerede olduğumuzu ve 
birlikte nereye yürüyeceğimizi bir kez daha idrak 
etmiş oluyoruz. Belki de en önemlisi, giderek 
tamamlanan aşamalarla ulaşmayı hedeflediğimiz 
Alaşehir resmini bir kez daha hayalimizde 
canlandırıyoruz.

         ***
Hizmet yarışında, bayrağı devraldığımız 

ilk günden başlayarak, uygar bir şehir 
yönetiminin her şeyden önce “ŞEHRİN 
VİZYONU” ile “MALİ KAYNAKLARI” arasında 
akıllı bir örtüşme sağla-ması gerekmektedir. Bu 
konuda başarılarımız oluşmakta ve geleceğe 
daha umutla bakmaktayız.

Alaşehir Belediyesi, çalışmalarını ve 
hizmetlerini üç ana hedefin gerçekleşmesini 
sağlamak için yürütmektedir. Bunlar; belediye-
mizin 'KURUMSAL GELİŞİMİNİN SAĞLAN 
MASI', ilçemizin 'KENTSEL GELİŞİMİNİN SÜR-
DÜRÜLMESİ' ve Alaşehir halkının 'TOPLUM-
SAL GELİŞİMİNİN DESTEKLENMESİ'dir. 
Belediye-miz, bu amaçlarına katılımcı, şeffaf bir 
yönetim anlayışı ve çağdaş yönetim tekniklerini 
uygula-yarak ulaşmaya çalışmaktadır. 

         ***
Belediyemiz tüm faaliyetlerini gerçek-

leştirirken halkımızla birlikte karar almakta ve 
halkımızın görüşleri doğrultusunda çalışmalarını 
yürütmektedir. Hemşerilerimize daha yakın 
olmak, talepleri, istekleri yerinde dinlemek, 
sorunları kaynağında tespit etmenin yanı sıra 
yapılan çalışmalarla ilgili halkımızı bilgilendirmek 
amacıyla yapılan esnaf toplantıları, istişare 
toplantıları gibi halk toplantılarımızı aralıksız 
devam ettirmekteyiz. Ayrıca, halkımızla diyalog 
kanallarını daha etkin kullanmaya yönelik birçok 
çalışmalarımız bulunmaktadır. Halkımızın istek, 
görüş, düşünce, öneri ve eleştirilerini 
önemsiyor, daha iyi bir belediyeciliğin, 
Alaşehirlilerin katılımıyla oluşacağı inancıyla, 
geliştirmeye ve daha iyi olmaya gayret 
gösteriyoruz. 

         ***
Değerli hemşerilerim; Manisa Büyük-

şehir Belediyemiz ile el ele vererek, 
Belediyemiz, imar, şehircilik, planlama, ulaşım, 
altyapı, çevre, temizlik gibi kentsel hizmetler ile 
sağlık, spor, eğitim, kültür-sanat ve sosyal 
hizmetler gibi toplumsal faaliyetlerde de önemli 
mesafeler kat etmek istiyoruz.  Yapılan 
çalışmalarla şehrimizi yeniden “ ALA – ŞEHİR” 
yapma hedefinde olduğu muzu bilmenizi isterim. 
Hedeflerimde; Alaşehir'i sorunsuz bir şehir 
yapmak, “FESTİVALLER KENTİ” hüviyetine 
büründürmek ve tam anlamıyla “BÖLGENİN 
İHRACAT MERKEZİ” ol-ma sıfatını kazandır-
mak için Belediyemizin başlattığı “HİZMET 
SEFERBERLİĞİ” yolculuğunda durmaksızın, 
planlı bir şekilde yürüyerek, hep daha iyiyi 
hedefliyoruz. Şehrimizi örnek bir şehir yapmak 
istiyoruz. Alaşehir'in altyapı ve yol çalışmaları 
neticelendirildikten sonra, birçok dev projelerin 
sırayla hayata geçirileceğini de sizlere 
müjdelemek istiyorum.  Hiçbir kaygı ve endişe 
duymadan bu çalışmaları Alaşehir için, 
Alaşehirliler için, Alaşehirlilerin en iyisine layık 
olduğunu bildiğimiz için ve yine Alaşehirlilerin 
emanetine sahip çıkmayı ilke edindiğimiz için 
yapmayı kendimize görev edindik.

         ***
Bu yolda bize daima destek olan Meclis 

üyelerimize, müdürlerimiz, memurundan 
işçisine enerjisini Alaşehir için harcayan tüm 
çalışma arkadaşlarıma, kıymetli hemşerilerime 
ayrı ayrı  içten teşekkürlerimi iletir, saygılar 
sunarım. 

  ***
MANİSA  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE 

ALAŞEHİR BELEDİYESİ EL ELE DAHA 
GÜZEL GÜNLERE...!

ALAŞEHİR'İN "SİT" SORUNU 

EN KISA SÜREDE ÇÖZÜLECEK
Alaşehir'in en köklü sorunlarından biri olan "SİT" sorununun çözümü için ciddi adımlar atılıyor. 

2009 yılından bu tarafa Alaşehirlilerin mağduriyet yaşadığı sıkıntı ile ilgili göreve gelir gelmez 

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, yetkili kurum ve etkili şahıs nezdinde ki girişimlerini hızlandırdı.

laşehir'in köklü sorunlarının tespiti ve yatırdı. İstişareler sonunda, Alaşehir Belediye Baş- Şehir merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın sit alanı-
çözümü noktasında ciddi adımlar atan Alaşe- kanlığı'nın vatandaşların sur içi yerleşiminden kay- na ilişkin problemleriyle ilgili Kültür ve Turizm Ba-
hir Belediye Başkanı Ali Uçak, İzmir 2 numa- naklı mağduriyetlerinin giderilmesi ve sorunun çözü- kanlığı, Anıtlar Yüksek Kurulu ve Koruma Kurulu nez-A

ralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü Ko- müyle ilgili talepleri ekip tarafından değerlendirilme- dinde girişimlerde bulunulmuş olup bu girişimler so-
ruma Kurulu Başkanı Mert Çubukçu, Koruma Kurulu ye alındı. nucu, sorunun çözümüne ilişkin ciddi mesafe kat edil-
Müdürü Fuat Keskin, Koruma Kurulu Üyeleri Mine miştir. Umut ediyorum ki yakın zamanda şehir merke-
Tanaç Zeren, İbrahim Malkoç, Çağatay Akar, Serdar “SORUNUN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN CİDDİ ME- zimizde vatandaşımızın sur içi yerleşiminden kaynak-
Aybek, Ramazan Uykur, Timur Çelik ve Manisa Müze SAFELER KAT EDİLDİ” lı mağduriyetleri giderilecek ve sit alanı olan bölgeler-
Müdürü Lütfü Ekinci ile gerçekleştirdiği toplantıda; de inşaat yapılmasına izin verilebilecektir. Sorunun çö-
Alaşehir'de sur içi yerleşim alanlarında mağduriyet ya- Konuyla ilgili açıklama yapan Alaşehir Belediye Baş- zümüne ilişkin bizden desteklerini hiç esirgemeyen 
şayan vatandaşların sorunları ile ilgili kapsamlı bir is- kanı Ali Uçak, "Göreve geldiğimiz ilk gün söz verdiği- başta Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili-
tişare gerçekleştirerek, konuyla ilgili sorunları masaya miz gibi Alaşehir'in tüm sorunlarını tek tek çözeceğiz. miz Sayın Erkan Akçay olmak üzere, Kültür ve Tu-

rizm Bakanlığı'na, Anıtlar Yüksek Kurulu Üyelerine, 
İzmir 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Müdürlüğü Koruma Kurulu Başkanı'na ve üyelerimi-
ze çok teşekkür ederim."dedi.

ALAŞEHİR'İN İÇME SUYU 
SIKINTISI ÇÖZÜLDÜ

laşehir Belediyesi, ilçe merkezinin ve 72 UÇAK, "SÖZ VERDİK, RABBİM BİZİ 
mahallenin içme suyu problemini çözmek için MAHÇUP ETMEDİ”Abaşlattığı çalışmaları 7 günde tamamlayarak bir 

rekora imza attı.. MASKİ ile ortaklaşa başlatılan Çalışmaları yakından takip eden ve bizzat çalışmalara 
çalışmalar kapsamında ilçe genelinde 22 adet sondaj kazı katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Haziran ayı 
çalışmalarını tamamlayarak, analizleri temiz çıkan suları sonu itibariyle, ilçe merkezine 10 adet sondajdan daha 
ana şebekeye dahil etti.. Özellikle şehir merkezi için Yeni destekleme  yapıldığını belirterek, "Şuan itibari ile 
mahalle bölgesinde 5 adet ve Avşar Barajı bölgesinde de çalışmaların bitirildiği ve numunelerin temiz çıktığı 
5 adet olmak üzere toplamda 10 adet sondaj  çalışması kuyulardan desteklemelere başladık. Bu ay sonu 
ivedilikle tamamlandı. Çalışmaların neticelenmesiyle itibariyle ilçe merkezinde 10 sondajımız daha aktif hale 
birlikte 10 pompadan Alaşehir'e saatte 500-600 ton su getirildi ve çıkan temiz sular şebekeye dahil edilmesiyle; 
desteği sağlandı. İçme suyu sıkıntısı çeken köyden ilçe merkezinin içme suyu sorunu kökten halledilmiş 
mahalleye dönüşen 12 yerleşim merkezinde de 12 adet oldu İnşaallah. Bu sayede Alaşehir'de bir daha su 
sondaj çalışmaları da bitirildi. kesilmeyecek. Diğer taraftan su sıkıntısı olan 12 yeni 

mahallemizde de çalışmaları neticelendirdik."dedi.

Alaşehir Belediye 

Başkanı Ali Uçak, 87 

mahallenin içme suyu 

problemini 1 hafta 

içerisinde çözerek, 

Alaşehirlilerin takdirini 

topladı. İlçe genlinde 

MASKİ ile birlikte 7 

günde 22 sondaj 

kuyusunu açarak, 

faaliyete sokan Başkan 

Uçak, ilçe halkına 

verdiği sözü yere 

düşürmedi.
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ALAŞEHİR'İN SORUNLARI ALAŞEHİR'İN SORUNLARI 

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer muhtarlarla buluşma toplantıları kapsamında 2018 yılı  'Muhtarlar Toplantı-
sı'nı Alaşehirli mahalle muhtarları ile yaparak muhtarların istek, öneri ve şikayetlerini dinledi. Alaşehir 
Kaymakamlığı'nın organizesinde, Belediye Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Güvençer 

anisa Valiliği'nin başlattığı kayetlerini dinledi. Manisalı ve Ala- celikle buradayız. Bir önceki toplan-
muh-tarlar toplantısı sürü- şehirli bürokratların katıldığı toplan- tımız üzerinden nerdeyse bir yıl 
yor. Alaşehir Kaymakam- tıda konuşan Vali Güvençer, şunları geçti. Hepimiz biliyoruz ki değil bir M

lığı'nın organizesinde ve Belediye söyledi; yıl öncesine bir gün öncesine geri 
Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Şehit dönmek mümkün değil. Belki geç-
Fethi Sekin Gençlik Merkezi Toplantı GÜVENÇER: SORUNLARI EL mişte bıraktığımız yıllara, günlere 
Salonu'nda gerçekleştirilen 2018 yılı BİRLİĞİ İLE ÇÖZECEĞİZ hakim olamayız ama, eğer Allah ken, birbirimizi daha iyi tanımak, bir- öneri ve şikayetlerini dinlenerek, not-
'Muhtarlar Toplantısı'nda Vali Gü- ömür verdiyse önümüzde yeni günler, birimizi sevmek, bu sevgiye dayalı lar alındı.
vencer, muhtarların istek, öneri ve şi- "Değerli muhtar arkadaşlarım için ön- yeni yıllar var inşallah. Muhtar arka- olarak birbirimizin hukukuna saygı 

daşlarım bu günleri iyi değerlendire- duymanın zeminini oluşturmak oldu- GÜVENÇER'DEN 
bilmek, hayır dua alabilmek manasıy- ğunu ifade etmiştim. İnşallah sizler de BELEDİYE'YE ZİYARET
la, çok ağır bir yük yüklenmiş olmak- aynı kanaattesinizdir. Bir önceki top-
la birlikte aynı zamanda çok büyük lantıda da yine ifade etmiştim, Allaha Vali Güvençer, toplantı öncesi Alaşe-
bir avantaja da sahipler. Sizler kadar, çok şükür önümüzde yumaklaşmış, hir Kaymakamlığını ziyaret etti. Muh-
kamu hizmetkarı olan arkadaşlarım düğümlenmiş çok ciddi, bizi yoracak tarlar toplantısının ardından Alaşehir 
da eğer konumlarını doğru değerlen- sorunlar yok. Geçen seneden bu sene- Belediyesi'ne geçen Manisa Valisi 
direbilirlerse, doğru değerlendirebi- ye mutlaka bazı sorunlar çözüldü, Mustafa Hakan Güvençer, Belediye 
lirsek bu fırsata sahipler. Bir yıl önce bazı sorunlar belki bu seneye kaldı. Başkanı Ali Uçak ile de görüştü. 
epey uzunca konuşmuştum. Hatırla- Bu toplantıda konuşulan her şey tuta- Güvençer'e belediyecilik çalışmaları 
yabildiğim kadarıyla o uzunca konuş- nak altına alınarak, başta kaymakam hakkında kısa bir brifing veren Baş-
manın son cümlelerinde; bu yaptığı- arkadaşlarımız olmak üzere, vilayet- kan Ali Uçak, iade-i ziyarette beraber 
mız toplantıların temel maksadının teki birimlerimizce elbirliği ile takip çekildikleri fotoğrafı çerçeveli tablo-
sorun çözmek olmadığını, yaşadığı- edilerek, çözülebilecekler nihayet- sunu da hediye etti. Vali Güvençer de 
mız ve çözmek durumunda olduğu- lendirile-cek.”dedi. nazik jestinden dolayı Uçak'a teşek-
muz sorunların çözümünde el birli- Vali Güvençer'in açılış konuşmasının kür ederek, görevinde başarı dilekle-
ğiyle, takım arkadaşları olarak çalışır- ardından Alaşehirli Muhtarların istek, rini tekrarladı.

MASAYA YATIRILDIMASAYA YATIRILDI

Uluderbent Mahallesi 
hizmetlerden aslan 
payını aldı

laşehir Belediyesi'nin Manisa Büyük-
şehir Belediyesi işbirliğinde başlattığı 
hizmet ve yatırım tufanından Uluder-A
bent mahallesi de nasiplendi. Mahalle- UÇAK "HİZMETİMİZİN GİRMEDİĞİ 

nin yollarında revizyon, bakım ve onarım çalış- MAHALLE KALMAYACAK”
malarının startı verildi. Belediye Başkanı Ali 
Uçak, çalışmaların yapılacağı sahaları gezerek, Hizmet ve yatırımların uygulanacağı sahaları 
mahalle muhtarı Bahattin Öztürk ve vatandaş- gezen ve mahalle Muhtarı Bahattin Öztürk ile va-
larla sohbet etti. tandaşlarla görüşen Alaşehir Belediye Başkanı 

Ali Uçak, ilçe genelinde hizmet seferberliği baş-
KİLİT PARKELER lattıklarını belirterek, "Alaşehir Belediyemiz 

MAHALLEYE ULAŞTIRILDI olarak ilk gün söz verdiğimiz gibi elimizin değ-
mediği yer, hizmetimizin girmediği mahallemiz 

Alaşehir Belediyesi'nin ilçe merkezinde ve ma- kalmayacak. Çalışmalarımızın Uluderbent Ma-
hallelerde gerçekleştirdiği yol yapım çalışmala- halle sakinlerimize hayırlı olmasını diler, des-
rı kapsamında Uluderbent Mahallesi'nin yolla- teklerini bizlerden hiç bir zaman esirgemeyen 
rında görülen eksikliklerin giderilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ekiplerinin Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi 
büyük destekleriyle, yüklü miktarda kilit parke Yol Yapım ve Daire Başkanımız Sayın Fevzi 
taşı mahalleye ulaştırıldı. Demir ve çalışmalarda emeği geçen herkese te-

şekkür ediyoruz."dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir 
Belediyesi'nin ile el ele başlattığı hizmet 
seferberliği kapsamında, ilçe merkezinde 
ve mahallelerde gerçekleşen  değişim ve 

dönüşüm çalışmaları hız kesmeden 
devam ediyor. Belediye'nin hizmet kervanı 

Uluderbent'te de ulaştı.

BELEDİYE BU 
İŞİ BİLİYOR

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, sıra dışı belediyecilik 
hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. 87 mahallede ortaya çıkan 
sorunlara ivedilikle cevap vermek ve hizmetleri hızlandırmak için 

tüm muhtarların dahil olduğu whatsapp grubu kurdu.

laşehir Belediyesi, hizmet her alanda fark yaratmaya devam 
ve yatırımları hızlandırmak ediyor. Rutin belediyecilik hizmet-Ave ortaya çıkan sıkıntıları bir lerini aksatmadan, sosyal farkında-

an önce çözmek adına,Alaşehir'in lık projelerinden, sosyal ve kültürel 
87 mahalle muhtarının dahil olduğu etkinliklere ve dahi sıra dışı hizmet 
whatsapp grubu oluşturdu. Başlatı- ve yatırımlara kadar, Belediye Yö-
lan uygulama Alaşehirli 87 muhtar- netimi 2 ayda Alaşehirliler için yeni 
lar tarafından takdir gördü. Bu yeni bir vizyon ve misyon ortaya koydu. 
sistem sayesinde, hizmetler hızlan- Bu anlamda Belediye Başkanı Ali 
dırılıyor ve sıkıntılara ivedilikle Uçak ve ekibi Alaşehirliler de iz bı-
cevap veriliyor. Alaşehir Belediyesi rakmayı başardı.
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BASKAN ERGÜN ALASEHİR'İ COK SEVDİ
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe ziyaretleri kapsamında Sarıgöl ziyaretinin ardından Alaşehir ilçesine ziyarette bulundu. Baş 
kan Ergün'ü Alaşehir Belediyesi önünde Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak karşıladı. Başkan Ergün'ün 2 ayda Alaşehir'e 6 ziyaret yapması dikkat çekti.

anisa Büyükşehir Be- etti. 
lediye Başkanı Cengiz Hayırlı işler dileyen Başkan Ergün 
Ergün, ilçe ziyaretleri ve beraberindekiler, yol üzerinde M

kapsamında Alaşehir'e ziyarette bulunan Alaşehir Eşmeliler Spor Ku-
bulundu. Alaşehir Belediye Başkanı lübü'nü ziyaret ederek hatıra fotoğ-
Ali Uçak ve vatandaşların karşıladığı rafı çektirdi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başka-
nı Cengiz Ergün'e Salihli Belediye BAKKAL ŞÜKRÜ EVİ'NDE 
Başkanı Zeki Kayda, Turgutlu Bele- İNCELEMEDE BULUNDU
diye Başkanı Turgay Şirin, Sarıgöl Be-
lediye Başkanı Necati Selçuk, Kula Başkan Cengiz Ergün, esnaf ziya-
Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, retlerinin yanında Manisa Büyükşe-
MASKi Genel Müdürü Yaşar Coş- hir Belediyesi tarafından restoras-
kun, MASKİ Genel Müdür Yardım- yonu yapılan Bakkal Şükrü Evi'nde ve beraberindekiler Alaşehir Cum- tandaşlarla sohbet etti.
cısı Mahmut Bilgen, Büyükşehir Be- incelemede bulundu. Ali Uçak'ın Be-huriyet ve Demokrasi Meyda-
lediyesi Zabıta Daire Başkanı Aydo- lediye Başkanlığı görevini devraldığı nı'ndan başlayarak Sevgi Yolu üze- BAŞKAN ERGÜN'E 
ğan İra, Büyükşehir Belediyesi Mec- günden bu tarafa, Büyükşehir Bele-rinde bulunan esnafları ziyaret ede- MEŞALE YAKTILAR
lis Üyeleri eşlik etti. diye Başkanı Cengiz ergün'ün Ala-rek hayırlı işler diledi. Başkan Ergün 

şehir'e 6 ziyaret gerçekleştirmesi, ve beraberindekiler esnafların ve va- Başkan Ergün'e esnaf ziyareti sıra-
ESNAFLARI ZİYARET ETTİ, dikkat çekerken, 2 başkanın uyum-tandaşların geçmiş bayramlarını kut- sında bir grup esnaf meşale yakarak 
BAYRAMLARINI KUTLADI lu çalışmaları, ilçede hizmet ve yatı-ladı. Başkan Ergün ve beraberinde- sevgi gösterisinde bulundu. 

rım yağmurunun başlamasının ha-ki protokol üyeleri sokak üzerinde Başkan Ergün burada bir süre es-
Ziyaret kapsamında Başkan Ergün bercisi olarak yorumlandı.bulunan bir kahvede oturarak va- nafların yanında durarak sohbet 

SERİNYAYLA 
MAHALLESİ'NDE 
DEĞİŞİM  BAŞLADI
Alaşehir Belediyesi'nin, ilçe genelinde başlattığı hizmet seferber 
liği son sürat devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 

katkı ve desteği ile değişim ve dönüşüm çalışmalarına hız verildi.

anisa Büyükşehir Belediyesi ve 
Alaşehir Belediyesi ekipleri Alaşehir Mahalle halkının büyük sevinçle karşıladığı Mve Mahallerinde değişim çalışma- çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı-

larına ara vermeden devam ediyor. Bu kap- nı açıklayan Alaşehir Belediye Başkanı Ali 
samda çalışmalarını hızlandıran ekipler, Se- Uçak, "İlçe merkezi ve mahallelerimizin daha 
rinyayla mahallesinde toplamda 35 bin met- modern bir görünüme kavuşması için çalış-
rekare döşenecek olan kilit parke çalışmala- malarımız gece gündüz devam edecek." 
rının startı da verildi. dedi.

YAMAN: ÇALIŞMALARDAN 
MEMNUNUZ

Çalışmalar ile ilgili memnuniyetini dile geti-
ren Serinyayla mahalle muhtarı Hüseyin 
Yaman, "Eskiden mahallemizde çocuklarımız 
oyun oynayacak, bisiklet binecek alan bula-
mıyordu. Yaşlılarımız yollarda yürüyemiyor-
du. Cengiz Başkan ve Ali Başkan'dan Allah 
razı olsun. Onların özverili çalışmaları neti-
cesinde mahallemiz sakinleri daha huzurlu 
ve mutlular."dedi.

UÇAK: ÇALIŞMALAR EN KISA 
SÜREDE TAMAMLANACAK

YENİ MAHALLE 
YENİDEN İHYA OLDU

Alaşehir Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı hizmet seferberliği çalışmaları 
kapsamında yollarda revizyon çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Ali 

Uçak ve ekibi, çalışmaların yapıldığı bölgeleri ziyaret ederek, ekiplerden bilgi aldı. 
Başkan Uçak, asfalt atım makinesine çıkarak, yola asfalt da serdi.

laşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Uçak, "Sıkıntı ve problemleri çözmek için 
Muhtarlar Derneği Başkanı ve buradayız. Alaşehir'i geleceğe hazırla-AYenice Mahalle Muhtarı Şevket mak için imkanlar dahilinde, belli bir plan 

Çömçömoğlu, Barış Mahalle Muhtarı ve program çerçevesinde hizmet ve yatı-
Bekir Karataş, Yeni Mahalle Muhtarı Ali rımlarımızı yapıyoruz. Sizlerden sabır 
Karadayı, Ilıca Mahalle Muhtarı Musa bekliyoruz."dedi.
Akşit, Fen İşleri Müdürü Emin Dikici ve 
Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Yeni 
mahallede atılan sıcak asfalt yapım ça-
lışmalarını yerinde takip etti. Çalışama 
ekiplerinden bilgi alan Başkan Uçak, ça-
lışmaların hızlandırılması talimatını da 
verdi. Başkan Uçak'ın ziyaret ve talimatı-
nın ardından bölgedeki çalışmalar kısa 
sürede tamamlandı. Ardından Ilıca Ma-
halle sakinlerinin talep ve şikayetleri din-
leyen Başkan Uçak ve beraberindekiler, 
mahallede yapılması planlanan çalışma-
larla ilgili incelemelerde de bulundu. Ma-
hallelinin yakın ilgi gösterdiği Başkan 
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TÜRKMEN MAHALLESİ'NE HİZMET YAĞMURU!
Alaşehir Belediyesi'nin ilçe genelinde başlattığı değişim ve dönüşüm çalışmaları yoğun tempoda sü-
rüyor. Alaşehir'in değişik bölgelerinde devam eden çalışmalardan Türkmen mahallesi de nasiplendi.

öreve başlamasının ar- ve geldiği günden bu yana mahal- parke döşeme çalışmalarımız ile 
dından dur durak deme- lemiz için ne istediysek yapıldı destekliyor ve yeniliyoruz. Ma-
den çalışmalarına devam ve yapılmaya devam ediyor. Ön- hallemizde vatandaşlarımızın sı-G

eden, merkez ve kırsal mahalle- celikle mahalle sakinlerimizin kıntı yaşadığı yollarımızı yapa-
lerin sorunlarını bir bir çözüme muzdarip oldukları sorunları rak ulaşım sıkıntısını da bu şekil-
kavuşturan Alaşehir Belediye hızlı bir şekilde çözüme kavuştu- de çözmüş olacağız İnşallah. Ala-
Başkanı Ali Uçak, Türkmen Ma- ran Alaşehir Belediye Başkanı- şehir'imizde 1 milyon metrekare 
halle sakinlerinin isteklerini yeri- mız Ali Uçak'a, çalışmalara ver- kilit parke taşı döşeme projemiz 
ne getirmek için çalışmalara hızlı miş oldukları büyük desteklerden ile ulaşımın yapılmasında zorluk 
bir şekilde start verdi. dolayı Manisa Büyükşehir Bele- çekilen hiçbir yol bırakmayaca-

diye Başkanımız Sayın Cengiz ğız.”ifadelerini kullandı.
ISLAH VE MENFEZ Ergün'e ve çalışmalarda emeği 
ÇALIŞMALARINDA geçen tüm belediye ekiplerine, “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
SONA YAKLAŞILDI şahsım ve mahalle sakinlerimiz BAŞKANIMIZ SAYIN 

adına teşekkür ederim. Allah on- CENGİZ ERGÜN'E VE 
Son günlerde meydana gelen lardan razı olsun.” MASKİ GENEL 
aşırı yağışların etkisiyle zarar MÜDÜRÜMÜZ SAYIN 
gören Türkmen Mahallesi'nde, “DAHA YAŞANILABİLİR YAŞAR COŞKUN'A 
Alaşehir Belediye Başkanı Ali ALAŞEHİR İÇİN GECE TEŞEKKÜR EDERİM”
Uçak'ın talimatıyla Manisa Bü- GÜNDÜZ DEMEDEN gelerde belediye ekiplerinin yü-
yükşehir Belediyesi ve Alaşehir ÇALIŞMAYA DEVAM” Başkan Ali Uçak konuşmalarını rüttüğü kilit parke döşeme çalış-
Belediyesi'ne bağlı ekipler ıslah şöyle sonlandırdı:” Kapasitesi malarının sonunda Türkmen Ma-
ve menfez yerleştirme çalışmala- Mahalle sakinlerinin istek ve şi- dolan Türkmen Mahalle Mezarlı-hallesi adeta yepyeni bir görünü-
rına başladı. Özellikle yağmur su- kayetlerini yerine getirerek daha ğımızın yanına da vatandaşları-me kavuşacak. 
larının tehlike oluşturduğu evler- yaşanılabilir bir Alaşehir için mızın talebi üzerine ek mezarlık 
de ve alanlarda yapılan çalışma- gece gündüz demeden çalıştıkla- alanı oluşturduk. Yapımı kısa EK MEZARLIK ALANI 
lar mahalle sakinlerini oldukça rını ifade eden Alaşehir Belediye süre içerisinde tamamlanacak ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
memnun etti. Başkanı Ali Uçak da, ”Muhtarı- olan çalışmalarımızın Türkmen 

mız ve vatandaşlarımız, Türk- Mahallemiz'e ve Alaşehir'imize Öte yandan mahallede dört bir 
devam ediyor. birlikte büyük sorunlar yaşıyor-KİLİT PARKE men Mahallemiz'de bulunan bazı hayırlı olmasını temenni ediyor, yandan değişim ve dönüşüm ger-

duk. Menfez olmayan bölgelere ÇALIŞMALARI bölgelerde özellikle şiddetli yağ- ortaklaşa yürüttüğümüz hizmet-çekleştiren Manisa Büyükşehir 
ATILGAN: “ALLAH yakın evlerimizde yaşayan va-DEVAM EDİYOR mur sularının mahalle için tehlike lerimizde her zaman büyük bir Belediye ve Alaşehir Belediyesi 

ONLARDAN RAZI OLSUN” tandaşlarımız yağmur sularından arz ettiği bizlere iletti. Bizler de uyum içerisinde çalıştığımız ve Fen İşlerine bağlı ekipler; men-
büyük ölçüde etkilendi. Ayrıca Aynı zamanda kilit parke taşı dö- Alaşehir Belediyesi ekiplerimiz desteklerini hiçbir zaman bizler-fez, ıslah ve kilit parke çalışmala-

Çalışmaları yakinen takip ederek kışın çamur, yazın toz olan yolla-şeme çalışmalarını eş zamanlı ola- ile birlikte mahallemizde incele- den esirgemeyen Manisa Büyük-rına ek olarak Türkmen Mahalle 
konuya dair açıklamalarda bulu- rımız kilit parke çalışmalarının ta-rak ilçe merkezinde ve mahalle- melerde bulunarak, menfez ile şehir Belediye Başkanımız Sayın Mezarlığı'nın kapasitesinin dol-
nan Türkmen Mahalle Muhtarı mamlanmasının ardından daha lerde yürüten belediye ekipleri, tehlikeyi ortadan kaldırmak adı- Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel ması nedeniyle, geçtiğimiz hafta-
Murat Atılgan şunları söyledi: güzel ve kullanışlı olacak. Tüm Türkmen Mahallesi'nde de çalış- na zaman kaybetmeden harekete Müdürümüz Sayın Yaşar Coş-larda mezarlığın yanında bulu-
”Mahallemizin bazı bölgelerinde bu sorunlar mahallemizin kana-malarını sürdürüyor. Bozuk olan geçtik. Ayrıca mahallelerimizde kun'a canı gönülden teşekkür edi-nan 4 bin 950 metrekare alanda 
yağmur sularının yükselmesiyle yan yarasıydı. Başkanımız göre-ve ulaşımda zorluk çekilen böl- kötü durumda olan yolları kilit yorum.”ek yeni mezarlık çalışmalarına 

BELEDİYE YÖNETİMİ, 
İLKLERE İMZA ATIYOR

Her akşam 
kurduğu sokak 

iftarlarıyla mahalle 
sakinlerinin 

dayanışmasına ve 
kaynaşmasına 
öncülük eden 

Alaşehir 
Belediyesi, bu kez 

de Kadir 
Gecesi'nin 
bereketini 

paylaşmak için 
Cumhuriyet ve 

Demokrasi 
Meydanı'nda 
sahur sofrası 

kurdu. Alaşehirliler 
bu özel geceye 

büyük ilgi 
gösterdi.

laşehir tarihinde ilk kez köyden Uçak yaptığı açıklamada; ”Bu güzel ma-
mahalleye dönüşen 72 mahal- nevi ortamda birlikte sahur yapmayı biz-Alede bu yıl iftar sofraları kuran ve lere nasip eden Cenabı Hak'ka hamd 

Ramazan şenlikleri düzenleyen ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin te-
AlaşehirBelediyesi, 1000 aydan daha celli ettiği mübarek günde bizlerle bir-
hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi likte bu atmosferi paylaşan tüm hemşe-
için özel program tertip etti ve sahur sof- rilerimize teşekkür ederim.”ifadelerini 
rası kurdu. Bu özel gecede; Kur'an-ı kullandı.
Kerim tilavetleri yapıldı. semazen gös-
terilerine yer verildi. İlahiler seslendiril-
di. Tam anlamıyla gecenin maneviyatı 
yaşatılmaya çalışıldı. Sahur programına 
katılan tüm vatandaşlarla tek tek selam-
laşıp, Ramazanlarını ve Kadir gecelerini 
tebrik eden Başkan Ali Uçak, vatandaş-
larla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal 
etmedi.  Sahur vaktinin manevi güzelli-
ğini kalabalık bir sofra etrafında yaşamak 
için ilçe ve mahalle sakinleri ile bir araya 
gelen Alaşehir Belediye Başkanı Ali 

UÇAK, SANAYİ ESNAFIYLA 

KAHVALTI YAPTI
Alaşehir'i geleceğe hazırlamak için kolları sıvayan 

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, sorunların tespiti 
ve çözüm yolları için istişare toplantıları düzenliyor. 

laşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, noktasında onları her konuda destekliyoruz. 
sanayi esnafı ile kahvaltı yaptı. Sanayi Esnafımızın daha çok güçlenmesi, üretmesi ve ASitesinde düzenlenen kahvaltıya esna- ilçe ekonomimize katkı sağlaması için destek-

fın katılımı yoğun oldu. Başkan Uçak esnafla lerimiz bundan sonrada artarak devam edecek-
teke tek tokalaşırken kahvaltıda esnafın Alaşe- tir."dedi.
hir Belediyesi'nden beklentileri masaya yatı-
rıldı. Alaşehir'in imarı ve ihyası için büyük 
efor sarf eden Başkan Uçak, sanayici esnafının 
talep ve önerilerin dinledi.

UÇAK: HER DAİM 
ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ

Kahvaltılı toplantıda esnafları dinleyen Alaşe-
hir Belediye Başkanı Ali Uçak toplantıda yap-
tığı konuşmada,"Esnaflarımız bizim can da-
marımız. 
Alaşehir Belediyemiz olarak esnaflarımızla sü-
rekli istişare ediyor ve sorunlarının çözümü 
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HAYDİ KADINLAR SPORA 
laşehir Belediyesi, sosyal bayan eğitmenler eşliğinde yapılacak 
belediyecilikten de taviz ver- olan spor etkinliğine ön kayıtlarımız Amiyor. Bir çok sosyal ve kü- başlamıştır. Son Başvuru tarihi 15 

ltürel alanda Türkiye'de sosyal bele- Temmuz 2018 olup, Başvuruların Ala-
diyeciliğin ilk örneklerini Alaşehirlilere şehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
sunan Belediye Yönetimi, Alaşehirli Müdürlüğüne yapılması gerekmekte-
bayanları da unutmayarak, bayanla- dir."denildi. Bu arada 15 Temmuz'da 
ra özel 'Yaz Spor Okulu' açıyor. başlayacak olan ve ücretsiz Alaşehirli 
Alaşehir Belediyesi'nden bir sosyal Bayanlara özel açılacak 'Yaz Spor 
proje de Alaşehirli bayanlara. Konuy- Okulu'na şimdiden 400 kadının baş-
la ilgili olarak yapılan açıklamada, vuru yaptığı belirtildi. Uzman bayan 
"Yaz ayları süresi boyunca, Alaşehir hocalar tarafından verilecek spor eği-
Belediyemizin ücretsiz olarak bayan- timinin yaz boyunca süreceği açık-
larımız için düzenlemiş olduğu, landı.

Yaz Spor Okulu'nda 1000 
öğrenciye ücretsiz eğitim

HİZMET VE YATIRIM İÇİN 
BELEDİYE SAHAYA İNDİ

öreve geldiği günden beri sıra 
dışı belediyecilik anlayışını 
ortaya koyan ve insan odaklı G
çalışmalara imza atan Alaşehir 

Belediye Başkanı Ali Uçak, icracı birim 
müdürleriyle sahaya inerek, sorunların 
tespit, teşhis ve çözüm yollarını sahada 
belirliyor. Bu çerçevede mahalleleri zi-
yaret eden Başkan Uçak ve ekibinin son 
durağı Barış mahallesi oldu. Alaşehir Be-
lediyesi, insan merkezli hizmet ve yatı-
rım çalışmalarını 3 ana metotla sahaya uy-
gulamaya koyuyor. Alaşehir'in sorunları-
nı ilk önce tespit eden, sonra teşhis koyan 
Belediye Başkanı Ali Uçak ve ekibi, son 
olarak da hizmet ve yatırımlara mahalle 
sakinleriyle beraber karar veriyor. Saha 
çalışmaları kapsamında Belediye Başka-
nı Ali Uçak ve ekibi merkez mahalleler-
den Barış mahallesine çıkartma yaptı. Meclis Üyesi Barış Acar ile birlikte Barış Ali Uçak, hizmet ve yatırımda sınır tanı-

Mahallesinde incelemelerde bulunarak, madıklarını belirterek, "Alaşehir'in so-
BELEDİYE YÖNETİMİ birim amirleri ile birlikte mahallenin so- runlarını tespit ediyor, teşhis koyuyor ve 

BARIŞ MAHALLESİNİ DİNLEDİ runlarının çözülmesi noktasında istişare- çözüm üreterek, sahaya uyguluyoruz. 87 
lerde bulundu. Başkan Uçak, mahalle mahallemizi bir bütün olarak ele alarak, 

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, kahvehanesinde mahalle sakinleriyle soh- imar ve ihya çalışmalarımıza ara verme-
Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yenice bet etti, mahalle esnafını ziyaret ederek, den ve mesai merhumu gözetmeksizin 
Mahalle Muhtarı Şevket Çömçömoğlu, hayırlı işler diledi. sürdürüyoruz. Merkez mahallelerimiz-
Barış Mahalle Muhtarı Bekir Karataş, den Barış mahallesinde inceleme ve isti-
Yeni Mahalle Muhtarı Ali Karadayı, Ilıca UÇAK: HİZMET VE şare toplantımızı gerçekleştirdik. Plan ve 
Mahalle Muhtarı Musa Akşit, Fen İşleri YATIRIMDA SINIR YOK program dahilinde kısa sürede çözüm 
Müdürü Emin Dikici, Park ve Bahçeler odaklı ve insan merkezli hizmet ve yatı-
Müdürü Kadriye Morgül, İmar ve Şehir- Mahalle ziyaretinin ardından değerlen- rımlarımızın startı verilecek."şeklinde ko-
cilik Müdürü Cuma Vural ve Belediye dirmelerde bulunan Belediye Başkanı nuştu.

Alaşehir Belediyesi, ilçe genelinde 
başlattığı değişim ve dönüşüm 
çalışmalarının yanı sıra, öğren-
cilere yönelik ücretsiz 'Yaz Spor 

Okulları'nı da faaliyete açtı. Bu yıl 
5 sportif alanda açılan okullara 
öğrencilerin ilgisi büyük oldu.

laşehir Belediyesi, sosyal belediyeciliğin kursiyerler ve aileleriyle tek tek ilgilenerek, sohbet 
gereği yerine getirerek, öğrencileri de edip hasbıhal etti. Başkan Uçuk ziyarette yaptığı Aunutmadı. Belediye Yönetimi, bu yıl 'Yaz konuşmada, "Belediyemiz olarak beş branşta açı-

Spor Okulları'nda ücretsiz5 branşta kurs açtı. lan yaz spor okullarından öğrencilerimizin en iyi şe-
Büyük ilgi gören kurslarda bin öğrenciye ücretsiz kilde yararlanabilmesi adına her türlü imkanlarımı-
eğitim veriliyor. zı seferber ettik. Bütün çocuklarımıza iyi tatiller ve 

iyi eğlenceler dilerim."dedi.
UÇAK: TÜM İMKANLARI 

SEFERBER ETTİK

Alaşehirli öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli 
geçirip, becerilerini arttırabilmeleri amacıyla 
"Haydi Çocuklar Spora" sloganıyla Alaşehir Bele-
diyesi'nin ücretsiz olarak açtığı Yaz Spor Okulları 
Voleybol branşımızda kurs gören öğrenciler ile bir 
araya gelen Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, 

UÇAK, JET HIZIYLA BİR ENGELİ 
DAHA ORTADAN KALDIRDI

Geçtiğimiz günlerde Engelliler Haftası nedeniyle Alaşehir En-
gelliler Dayanışma Derneği ve Alaşehir Özürlüler Derneği'ni zi-

yaret eden Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak'ın ziyaretleri sıra-
sında dile getirilen engelsiz hat talebi jet hızıyla devreye girdi.

onuyla ilgili açıklama yapan İlçemizde yaşayan tüm vatandaşları bu 
Alaşehir Belediye Başkanı Ali konuda duyarlı olmaya davet ediyo-KUçak, “Bundan böyle ilçemiz ruz.”dedi.

genelinde engellilerin kullanımı için 
ayrılan tırtırlı sarı şeritli yollar ile ram-
palara, engelliler için tahsis edilen park 
alanlarına fuzuli işgalde bulunanlara 
karşı mağdur olan engellilerin imdadına 
anında 
“ENGELSİZ WHATSAPP İHBAR 
HATTI” yetişecek" ifadelerini kullandı. 
Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturu-
lan bu hattın tanıtımı için bizzat Belediye 
Başkanı Ali Uçak'ın talimatıyla dernek 
yöneticilerini yerlerinde ziyaret ederek iş-
leyiş hakkında bilgilendirme de bulunan 
Zabıta Müdürü Erol Kacar ise," 0 543 
845 28 93 numaralı WhatsApp ihbar hat-
tını kullanarak ilçemiz genelindeki tüm 
engelli vatandaşlara daha kolay hizmet 
verebilmenin önünü açtık. 
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Uçak: Sen, Ben yok "ALAŞEHİR" var
ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALİ UÇAK, 24 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ YAPILAN CUMHURBAŞKANLIĞI VE 27. 

DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMLERİNİN ARDINDAN, ALAŞEHİRLİLERE ÖNEMLİ BİR MESAJ 
VERDİ.ALAŞEHİRLİLERİ BİRLİK VE BERABERLİĞE DAVET EDEN BAŞKAN UÇAK, SEÇİMİN SONUŞLARININ 

ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLAR GETİRMESİNİ TEMENNİ EDEREK YAYIMLADIĞI MESAJINDA; 

ALAŞEHİRLİLERDEN BAŞKAN UÇAK'A BÜYÜK ÖVGÜ

BU BAŞKAN FARK YARATIYORBU BAŞKAN FARK YARATIYOR
ir Belediye Başkanı düşünün, sorunları çözmek bizim görevimizdir zenleyen, bu etkinliklerin büyük kıs-
göreve MHP'li, AK Partili diyen, mını köyden mahalleye dönüşen yer-BveCHP Belediye Meclis üye- Bir Belediye Başkanı Düşünün, her lerde yaparak

lerinin ittifakıyla oy birliği ile seçil- akşam en az 4 mahalle programı “BİZİM VATANDAŞIN AYAĞI-
miş olsun,Bir Belediye Başkanı düşü- yapan, ramazan ayında sahurlarının ta- NA GİTMEMİZ LAZIM”
nün, göreve gelir gelmez mamını şehit aileleri ve yalnız yaşan diyen ve bu etkinliklerin tamamına da 
“DEVLETE MİLLETE HİZMET annelerin evinde yapan, evine sabaha katılarak halkıyla iç içe olan, Bir Be-

İÇİN ÜCRET ALINMAZ, BU karşı 4 de gelen sabah 07'de yeniden lediye Başkanı Düşünün, mütevazili-
İŞLER görevinin başında olan, günde 3 saat ği hiçbir zaman elden bırakmayan, ço-

ALLAHIN RIZASINI KAZAN- uyuyup 21 saat vatandaşı için çalışan, cuklarla çocuk, gençlerle genç, yaşlı-
MAK İÇİN YAPILIR” nasıl dayanıyorsun diyenlere larla yaşlı olabilen, belediye çalışan-

diyerek maaşını Lösemili Çocuklara “ÇOK BİLE UYUYORUZ BU larına “ABİ” diye hitap edebilen, ka-
ve Mehmetçik Vakfına bağışlamış GÖREVİ ALDIYSAK tıldığı programlarda ayrı masa, proto-
olsun,Bir Belediye Başkanı Düşünün, GEREKİRSE HİÇ kol istemeyen
milyonlarca dolarlık ticaret hacmi UYUMAYACAĞIZ” “BEN VATANDAŞTAN AYRI 
olan, sektöründe Türkiye birincisi diyebilen,Bir Belediye Başkanı Dü- OLAN HİÇBİR YERDE OTUR-
olan şirketi varken şünün, göreve gelir gelmez Manisa MAM”

“MİLLETE HİZMET ETMEK, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz diyen,Bir Belediye Başkanı Düşü-
TİCARET YAPMAKTAN ÇOK Ergün'ün ve MASKİ 'nin desteğini so- nün, Alaşehir'de aşırı yağmur sebe-

DAHA ÖNEMLİDİR” nuna kadar alan ve Büyükşehir Bele- biyle sel felaketi olduğunda yağmur-
diyerek Belediye Başkanlığını tercih diye Başkanı Cengiz Ergün'ün deste- luğunu ve çizmelerini giyerek zarar 
etmiş olsun, Bir Belediye Başkanı Dü- ğiyle Alaşehir'in yıllarıdır devam gören yerlerin tamamını bizzat ince-
şünün, ma-kam şoförüne kapısını aç- eden su sorununu 1 hafta içerisinde leyen ve 1 gün içerisinde zarar gören 
tırmayan, 5. Katta olan makamını va- çözen, görev süresi boyunca dinlen- yerleri eski haline getiren,
tandaş yorulmasın diye belediyenin meyeceğini, yorulmayacağını ve Ala- DÜŞÜNÜN, HAYAL EDİN, 
zemin katındaki 15 metre karelik şehir halkının tüm sorunlarını tek tek SEVİNİN VE KIYMETİNİ 
odaya taşıyan, çözeceğini söyleyen,Bir Belediye BİLİN. ALAŞEHİRLİLER 
Bir Belediye Başkanı Düşünün, göre- Başkanı Düşünün, bunca hizmetin ve BU BELEDİYE BAŞKANI 
ve geldiği ilk bir ayda 87 mahallenin yoğunluğun arasında sosyal etkinlik-

SİZİN BELEDİYE BAŞKA-tamamını dolaşan, sorunları yerinde lere de zaman ayıran göreve geldiği 
NINIZ, HEPİNİZİN ALİ tespit eden, belediyede ilk bir ayda toplam 57 ramazan eğlen-

ABİSİ, HALKIN ADAMI ALİ “BİZİM GÖREVİMİZ DEĞİL” cesi ve 30 adet ramazan iftar programı 
UÇAK'TIR.sözünü yasaklayan, Alaşehir'deki tüm düzenleyen, sahur programları dü-

ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALİ UÇAK, 2 AYDA FARKINI ORTAYA KOYARAK, ALAŞEHİRLİLERİN TAKDİRİNİ KAZANDI. BAŞKAN UÇAK, HER PLAFORMDA SEVGİ VE ALAKA GÖRMEYE DEVAM EDİYOR. YAPTIĞI HİZMET, YATIRIM VE SOSYAL BELEDİYECELİĞİN GEREKLERİNİ ORTAYA KOYAN BAŞKAN UÇAK'IN ALAŞEHİRLİLERDEKİ YERİ...!


