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KİRAZ'DA DEV UYUŞTURUCU
VE SAHTE PARA OPERASYONU

iraz İlçe Emniyet 

KMüdürlüğü ekipleri 2016 
yılına hızlı bir giriş yaptı. 

Piyasaya sahte para sürmek ve 
uyuşturucu ticareti yapmak 
suçundan 4 şüpheli kıskıvrak 
yakalanarak adalete teslim 
edildiler.

Kiraz İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Güvenlik Büro 
Amirliği personeli tarafından 
gerçekleştirilen istihbari 

çalışmalarda, umuma açık bir 
yerde çalışmakta olan H.K. 
(34) ve B.E (32) isimli 
şahısların, İzmir ilinden yüklü 
miktarda 100 TL'lik sahte 
banknot para getirdikleri ve 
piyasaya sürmeye 
hazırlandıkları bilgisine ulaşıldı.

Şahısların aynı zamanda 
sözü edilen sahte paralarla, 18 
yaşındaki O.A. aracılığıyla,  
A.U.(44) isimli şahıstan esrar 

maddesi temin etmeye 
çalıştıkları bilgisine ulaşıldı.

SAHTE PARALARIN 
İNANDIRICILIĞI ÇOK 

YÜKSEK
Alınan istihbari veriler 

eşliğinde O.A.'ya daha 
önceden şüpheli şahıslar 
tarafından verilmiş olan 43 
adet sahte 100 TL'lik banknota 
ulaşıldı. Banknotların sahte 
olduklarının bariz olarak belli 

olmaması ve inandırıcılıklarının 
yüksek kapasitede olması da 
dikkat çekti.

Kiraz Emniyeti tarafından 
konu ile alaklı olarak 
detaylandırma çalışması 
yapılarak H.K., B.E. ve A.U. 
isimli şahısların ikamet 
adreslerine eşzamanlı olarak 
operasyon düzenlendi.

Sayfa 2‘de...

SAĞLIK KONUSUNDASAĞLIK KONUSUNDASAĞLIK KONUSUNDA
ÇOK ÖNEMLİÇOK ÖNEMLİÇOK ÖNEMLİ
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iraz Belediyesi ile Kiraz 

KDevlet Hastanesi ara-
sında imzalanan 

protokol ile birlikte hastaların 
Kiraz Devlet Hastanesi'ne 
ulaşımında büyük bir hizmete 
imza atılıyor.
KİRAZLI HASTALAR ARTIK 
MAĞDUR OLMAYACAKLAR

İmzalanan protokole göre 

hayata geçirilecek olan ortak 
projede, ulaşım sorunu çeken 
Kirazlı vatandaşlar bundan 
sonra Kiraz Belediyesi 
tarafından özel olarak tahsis 
edilen araç eşliğinde hasta-
neye götürülecek; tedavi sü-
reçleri tamamlandığında da 
aynı şekilde evlerine tahsis 
edilen araç vasıtasıyla götürü-

lecekler. Kiraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar ile Kiraz Devlet 
Hastanesi Başhekimi Op.Dr. 
Emrah Karakaya ve Hastane 
Müdürü Durmaz Erdem tara-
fından imzalanarak hayata ge-
çen proje; özellikle dar gelirli 
ve ulaşım zorluğu çeken Kirazlı 
vatandaşlar için büyük önem 
arz ediyor. Sayfa 2‘de...

eteoroloji Genel 

MMüdürülüğü'nün Ocak ayı 
içinde yaptığı uyarıların 

ardından İzmir ve ilçelerinde soğuk 
ve yağışlı hava etkili oldu.

Kiraz ilçesinde de yoğun kar 
yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı bazı 
mahallerinin yolları yağış nedeniyle 
kapandı. Ekipler, mahallelerin 
yollarını açmak için yoğun çaba 
sarf etti. Kiraz Belediyesi ekipleri, 
bazı yolları güçlükle ulaşıma 
açarken, sabaha kadar çalıştı.

Kiraz'da dağlarda çok sayıda 
yerleşim alanının olduğunu 
hatırlatan Kiraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar da, “Ekiplerimiz kar 
nedeniyle kapanma durumu olan 

yollarda çalışmaya devam ediyor. 
Karayolları Bölge Müdürlüğü ve 
AFAD'a bilgi verilmiş olup gerekli 
müdahaleler en kısa zamanda 
yapılacaktır. Kiraz Belediyesi Fen 
işleri ekiplerimiz Sırımlı, Olgunlar, 
Örencik, Zeybekler Taşlıyatak, 
İğdeli bağlantı yolunu ulaşıma açtı. 
Ekiplerimizin sıradaki güzergahı 
Cevizli ve Bahçearası bağlantı 
yollarıdır. Gece başlanan yol açma 
çalışmalarımız devam etmektedir 
aynı zamanda hasta 
vatandaşlarımızı da Kiraz Belediye 
Başkanlığımıza ait olan hasta 
taşıma ambulansımız ile hastaneye 
ulaştırmaktayız” dedi.

Kiraz Belediyesi Fen İşleri Müdürü
Erhan Göktaş ile...

KİRAZ BELEDİYESİ'NDEKİRAZ BELEDİYESİ'NDE
KURUM İÇİ EĞİTİM SEMİNERİKURUM İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ

KİRAZ BELEDİYESİ'NDE
KURUM İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ

iraz Belediyesi, vatandaşlara 

Ksunduğu hizmet kalitesini daha 
üst noktalara taşıyabilmek için 

çalışmalarını sürdürüyor.
23 Ocak 2016 cumartesi günü saat 

09:00'da Belediye Düğün Salonu'nda 
Kiraz Belediyesi Fen İşleri, Temizlik 
İşleri, Park Bahçe ve Destek Hizmetleri 

müdürlüklerine bağlı personellere 
verilen eğitim semineri ile birlikte, 
personellerin işlerini daha sağlıklı ve 
güvenli bir zeminde ifa edebilmeleri için 
gerekli eğitimler verildi.

Eğitim seminerine özel olarak 
davet edilen iş güvenliği uzmanları 
tarafından verilen eğitimde gerek iş 

güvenliği, gerekse kılık-kıyafet 
yönetmeliği hakkında eğitim alan 
belediye personeline, Kiraz Belediye 
Başkanı Saliha Özçınar da eşlik etti.

Eğitim programının ardından 
başkan Şengül ve belediye personeli 
hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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“GELDİĞİMİZ NOKTA, SİSTEMLİ VE PLANLI
BİR ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜDÜR”

Merhaba değerli Kirazlı 
hemşehrilerim. Yeni bir yılın ilk 
haftalarında Kiraz Belediyesi 
olarak, hemşehrilerimizin 
yaşam kalitelerini arttırmak, 
onlara sunmakta olduğumuz 
imkanları daha da iyileştirmek, 
yenilikçi adımlar atarak farklı 
noktalardaki ihtiyaçların tespiti 
ile çözümler üretmek amacıyla, 
yine birçok etkinlik ve projeye 
imza atmış bulunuyoruz.

2016'nın ilk 4 haftalık 
periyodunda sağlık, eğitim, 
sosyal yardımlaşma alanlarında 
yenilikçi projelere imza 
attığımız gibi, ilgili birim 
müdürlüklerimiz de yüksek 
performans ile çalışıp 
vatandaşların yaşam 
koşullarının iyileştirilmesinde 
büyük rol oynadılar. Tüm Kiraz 
Belediyesi çalışanlarına, 
gösterdikleri özveri ve yüksek 
performans için teşekkür 
ediyorum.

2016 yılı Ocak ayında 
gelinen nokta, elbette ki bir 

birikimin neticesidir. Ocak 
ayında verilen hizmet ve 
hayata geçirilen projelerimizin 
arka planında, göreve 
geldiğimiz günden bu yana 
gerçekleştirdiğimiz planlı ve 
sistemli çalışma bulunmakta.

Bu bağlamda, sizlere 
geçtiğimiz yıl yani 2015 yılı 
içerisinde hayata geçirdiğimiz 
bazı projelerimizden 
bahsetmek istiyorum.

PARK VE BAHÇELER 
MÜDÜRLÜĞÜ

- 2015 yılında toplamda 765 
çeşitli türde ağaç budandı.
- 15 mahallemize yeni  oyun 

parkları yapıldı ve 2 adet spor 
aletleri kuruldu.
- 1 adet Engelsiz oyun parkı 

ve 1 adet Engelsiz spor aletleri 
kuruldu.
- 2015 yılnda toplamda 9795 

kg Zeytin toplandı ve bundan 
1600Litre zeytinyağı elde 
edildi.
- Toplam olarak  2015 yılında 

32 bin 300 bitki dikildi.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- Kiraz'da toplamda 30bin 

metrekare kilit parke 
döşenmiştir.                                                                   
- Kiraz'da toplamda 96 km yol 

stabilize edilmiştir.   
TEMİZLİK İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ      
- Kiraz  Mahallelerin yol ve 

sokaklarının temizlik  bakımları 
% 72 oranda yapıldı.

DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ   

- Özel İdareden gelen araç 
sayısı 15 .
- Belediyeye ait araç sayısı 22 
- Toplamda 37 araç. 
- İş makinası sayısı 12  
- Hizmet Aracı sayısı ise 25

BARINAKTAKİ SOKAK 
HAYVANLARI İZLEME 

CETVELİ 
- Toplamda 200 sokak 

hayvanına bakımevinde 
bakmaktayız günlük 
yemeklerinden aşılarına kadar 
hepsi tam yerine gelmekte.

SOSYAL YARDIMLAR  
İlçemizde son 3 ay 

itibariyle yalnız yaşan 100 
yaşlımızın evlerinin temizliği ve 
kişisel bakımları yapılmış olup 
2.El eşya depomuzundan 
yaklaşık 250 aile eşya, giyim 
yardımı yapılmıştır.550 eve 
gıda yardımı, ihtiyaç sahibi 
öğrencilere ise 1000 e yakın 
kırtasiye seti dağıtılmıştır.

Değerli Kirazlı 
hemşehrilerim, şeffaf ve sosyal 
belediyecilik anlayışımız gereği, 
her ay sizlerle bu köşede 
buluşmaya devam etmeye 
çalışacağım. Hizmetler ve 
projeler konusunda gelinen 
nokta ve hayata geçirilmesi 
planlanan projelerimizi sizlerle 
paylaşmaya devam edeceğiz.

Sağlıklı, huzurlu ve mutlu 
bir ay daha geçirmeniz 
temennilerimle…

SALİHA ÖZÇINAR
Kiraz Belediye Başkanı

KİRAZ'DA DEV 
UYUŞTURUCU 

VE SAHTE PARA 
OPERASYONU
BÜYÜK OPERASYON 

DÜZENLENDİ
İzmir İl Emnniyet 

Müdürlüğü Mali Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü ve 
Uyuşturucu ile Mücadele Şube 
Müdürlüğü'nün Kiraz İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ile 
Narkotik köpek destekli olarak 
gerçekleştirdikleri eşzamanlı 
ve ortak operasyonda; 
H.K.'nın ikametinde daha 
önce elde edilen sahte 
paralara ek olarak; 14 adet 
100 TL'lik sahte banknot, 1 
adet ruhsatsız av tüfeği ele 
geçirildi.

A.U. isimli şahsın ikamet 
adresine yapılan operasyonda 
ise toplam 1 kilo 285 gram 
esrar maddesi ele geçirildi.

Gerçekleştirilen başarılı 
operasyonlarda şüpheliler 
eşzamanlı olarak yakalanarak 
adalete teslim edildiler.

BİRİ SERBEST ÜÇÜ 
TUTUKLANDI

Şüphelilerden 18 yaşındaki 
O.A. 18 Ocak 2016 günü 
çıkarıldıkları mahkemece adli 
kontrol şartı ile serbest 

bırakılırken; diğer şüpheliler 
H.K., B.E. ve A.U. Uyuşturucu 
Madde Ticareti Yapmak ve 
Parada Sahtecilik suçundan 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildiler.

KİRAZ İLÇE EMNİYET 
MÜDÜRÜ'NDEN ÇAĞRI!

Kiraz İlçe Emniyet Müdürü 
Uğur İhsan Azap operasyon 
sonrasında gerçekleştirdiği 
açıklamada; vatandaşların 
sahte para ve uyuşturucu 
maddeler konusunda daha 
bilinçli olmaları gerektiğini 
vurguladı. Azap, şüpheli 
görüşen kişi ve olayların vakit 
kaybedilmeden 155 polis 
imdat hattı aracılığı ile ihbar 
edilmesi gerektiğini ifade etti.

Azap ayrıca; tüm suçlar ile 
kararlılıkla mücadele edilmeye 
devam edileceğini ve özellikle 
uyuşturucu ile mücadelede 
sıfır hata töleransı ile 
çalıştıklarını belirtirken, Kiraz 
halkının huzur ve güvenliği 
için operasyonların hız 
kesmeden devam ettirileceği 
bilgisini paylaştı.

KİRAZ'DA YEŞİL SEFERBERLİKKİRAZ'DA YEŞİL SEFERBERLİKKİRAZ'DA YEŞİL SEFERBERLİK

Kiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü 
2016 yılına hızlı başladı. Müdürlüğe 
bağlı ekipler, Belediye Deneme 
Serası'na tam 10.685 adet çeliklik bitki 
dikerek, Kiraz ilçesinin yeşile ve 
doğaya karşı olan sevgisini gözler 
önüne serdiler. Ekiplerin bu gibi 
çalışmaları sürdüreceği, paylaşılan 
bilgiler arasında.

KİRAZ'DA ZEYTİN BEREKETİ

iraz Belediyesi Park ve Bahçeler 

KMüdürlüğü ekiplerinin çalışmaları 
eşlinde toplanan zeytinler 

işlenerek yağa dönüştürüldü.
Kiraz'a bağlı uzak mahallelerden 

Aydoğdu Mahallesi'nde gerçekleştirilen 
çalışma ile olgunlaşan zeytinler özenle 
toplanarak işlenmek üzere yağ üretim 
tesisine nakledildi. Burada işlene  
zeytinler yağa dönüştürülerek Kiraz 
ekonomisine katkı sağlamak üzere 
şişelendiler.

Küçük Menderes Havzası'nın temel 
tarım ürünlerinden biri olan zeytin, 
işlendikten ve özellikle yağa 
dönüştürüldükten sonra ekonomik değer 
olarak artış göstermekte.

Kiraz Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü’ne bağlı ekipler
Belediye serasına çeliklik bitki dikerek çalışmalarına devam ediyorlar.

Kiraz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin
çalışmaları eşlinde toplanan zeytinler işlenerek yağa dönüştürülüyor

Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenlenen operasyonla
14 adet sahte 100 Tl’lik banknot, 1 adet ruhsatsız tüfek
ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdiler

KORU OTEL veKORU OTEL veKORU OTEL ve
AİLE RESTAURANTAİLE RESTAURANTAİLE RESTAURANT

Nezih bir ortamdaNezih bir ortamda
sevdiklerinizlesevdiklerinizle
birlikte...birlikte...

Nezih bir ortamda
sevdiklerinizle
birlikte...

Tel.: 0 232 572 47 01 - 572 43 01Tel.: 0 232 572 47 01 - 572 43 01Tel.: 0 232 572 47 01 - 572 43 01
Yeni Mh. Kelletepe Mevkii / KİRAZ
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SAĞLIK KONUSUNDA
ÇOK ÖNEMLİ PROTOKOL!

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE 
BİR ÖNEMLİ ADIM DAHA

Kiraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar imzaladıkları 
protokol ile alakalı olarak: 
“Kiraz'da uzak mahallelerde 
yaşayan vatandaşlarımızın, 
daha sağlıklı şartlarda tedavi 
edilmeleri sağlanacak olup; iş 
gücü kaybı önlenerek 
mahallinde etkin tedavi 
imkanlarına kavuşmuş 
olmalarını hedefleyerek bu 
çalışmayı hayata geçirdik” 
ifadelerini kullandı.

SOLUĞU HASTALARIN 
YANINDA ALDI

Kiraz Belediye Başkan`ı 
Saliha Özçınar protokol 
imzalarının ardından soluğu 
Kiraz Devlet Hastanesi'nde 
tedavi amacıyla bulunan 
hastaları ziyaret ederek geçmiş 
olsun dilekerini iletti. Hastaların 
ihtiyaçları konusunda bilgiler 
alan Çemberli Efe, 
“Ziyaretimizle hastalarımıza bir 
nebze olsun moral 
aşılayabildiysek ve acılarını 
hafifletebildiysek ne mutlu 
bizlere” ifadelerini kullandı.

SİZİN FAZLANIZ,SİZİN FAZLANIZ,
ONLARINONLARIN

EKSİĞİEKSİĞİ

SİZİN FAZLANIZ,
ONLARIN

EKSİĞİ

iraz Belediyesi'nden Kiraz Belediye 

KBaşkanı Saliha Özçınar'ın öncülüğü 
ve koordinasyonu ile örnek bir proje 

daha yükseldi. Belediye, gerekli 
koordinasyon çalışmaları eşliğinde ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara uzanan bir umut eli 
oldu.

Başkan Çemberli Efe, hayata 

Başkan Çemberli Efe, hayata 

geçirdiği sosyal projeler 

geçirdiği sosyal projeler 

neticesinde geçtiğimiz ay

neticesinde geçtiğimiz ay

“Yılın En İyi Yerel Yöneticisi” 

“Yılın En İyi Yerel Yöneticisi” 

ödülüne layık görülmüştü.

ödülüne layık görülmüştü.

Başkan Çemberli Efe, hayata 

geçirdiği sosyal projeler 

neticesinde geçtiğimiz ay

“Yılın En İyi Yerel Yöneticisi” 

ödülüne layık görülmüştü.

Kiraz Belediye Başkanı
Saliha Özçınar Şengül

ve beraberindeki ekip, Kiraz'a bağlı 
Kibar Köyü'nü ziyaret ederek

vatandaşlarla bir araya geldiler. 
Olumsuz hava koşullarının getirdiği 

zorluklara rağmen kapı kapı dolaşarak 
vatandaşla bir araya

gelen ekip, köylülerin gönlünü aldı.
“Sizin fazlanız, onların eksiği” projesi 

kapsamında kıyafet, ayakkabı, mont ve 
başka ihtiyaçları lan vatandaşlara, proje 
kapsamında temin edilen eşyaları teslim 

eden Çemberli Efe, bu çalışmaların devam 
edeceğini ve daha fazla noktaya ulaşmayı 

hedeflediklerinin sinyallerini verdi.

Kiraz Belediyesi ile Kiraz Devlet Hastanesi arasında imzalanan
protokol ile birlikte hastaların Kiraz Devlet Hastanesi'ne ulaşımında
büyük bir hizmete imza atılıyor.

Kiraz Belediyesi uygulamayla geçirdiği proje ile
ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut ışığı oldu
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K
iraz Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğünü ziyaret 
eden Cephe Gazetesi 

ekibi, Fen işleri Müdürü Erhan 
Göktaş ile görüşerek Kiraz'da 
Belediye Fen işlerinin yapmış 
olduğu son çalışmalarla ilgili 
olarak bilgi aldı.

“56 Mahalleye hizmet 
götürüyoruz”

2014 yılının Mayıs Ayından 
bu yana görevde olan Kiraz 
Belediyesi Fen İşleri Müdürü 
Erhan Göktaş ' 30 Mart 
seçimleri ile birlikte kabul 
edilen Büyükşehir yasası ile 
Kiraz ilçesine bağlı toplam 56 
tane mahallemize kesintisiz 
hizmet götürüyoruz. 
Belediyelerin Fen İşleri 
Müdürlüklerinin görev tanımları 
oldukça geniştir. Bizim işimiz 
sadece yollarla ilgili değil, 
okullarımızın boyanmasından 
tamirata, çeşme arızalarından 
camilerimizin temizliğine kadar 
hizmet görürken, resmi 
kurumlarımızın yardım 
çağrılarına da cevap vermek 
durumundayız. Ancak Kiraz'ın 
dağınık coğrafyası gereği  en 
önemli sorunlarımızdan biri 
yollarımız ve halkımızın refah 
içinde yaşayabilmesi için Kiraz 
Belediyesi Fen işleri olarak 
gece gündüz demeden 
çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.'dedi

“Zaman ve iş kaybı 
yaratmadan çalışıyoruz”

İş zamanlamasını iyi 
yapmaya çalıştıklarından 
bahseden Göktaş 'Kiraz ilçemiz 
coğrafi olarak bakıldığında 
gerek köylerin merkeze uzaklık 
mesafesi, gerekse dağlık yapısı 
olarak Fen işleri birimlerinin 
çalışmaları yürütmesi açısından 
oldukça zorludur. Bizden önceki 
dönemde yapılan çalışmalarda 
zaman ve iş planlamasında 
sıkıntılar yaşandığını biliyorduk. 
Örneğin Haliller Mahallesinde 
çalışma yapılırken yarım 
bırakılıp Suludere' ye 
gidildiğinde zaman ve iş 
gücü kaybetmiş olursunuz. 
Biz bunun önüne 
geçmeye çalışıyoruz. 
Öncelikle çalışma 
başlattığımız köydeki 
çalışmamızı tamamlayıp 
diğer köye geçerek; 
elimizdeki kısıtlı 
olanaklarımızla kısa zamanda 
en fazla hizmeti vermek 
hedefimizdir' şeklinde konuştu.
“ Şikayet Dilekçelerini Tek 

Tek Okuyorum”
Halkın isteği önceliğimizdir 

görüşünde olan Fen İşleri 
Müdürü ' Göreve geldiğim 
günden bu yana; bizim 
birimimizle alakalı 
vatandaşlarımızdan gelen 
yapan şikayet dilekçelerini tek 
tek okumaya 

çalışıyorum. Ancak sadece 
gelen şikayet dilekçeleri ile 
hareket etmek de yetersiz 
kalıyor, onun için sürekli olarak 
sahada ekip arkadaşlarım ile 
birlikte yapılan çalışmaları 
inceliyor, sorunları yerinde 
çözmeye çalışıyoruz. Sahada 
karşılaştığımız sorunlarla ilgili 
raporlar hazırlıyor yapılabilecek 
en etkin hizmeti vatandaşa 
vermeye gayret ediyoruz. Bu 
konuda belediye zabıta 
ekipleri

miz
de, 
sahada karşılaştıkları sorunları, 
vatandaşın isteklerini bize 
aktararak bize yardımcı 
oluyorlar.'dedi.

“Kış Gelmeden Yol  
Kenarları Temizlikleri 

tamamlandı”
Yolların temizliği ile 
ilgili bilgi veren 
Erhan Göktaş ' 
Kiraz'ın özellikle 
köy yolları kışın 
yoğun kar yağışı 
yaşamaktadır. 
Ulaşım 
zorlaşmakta ve 
yol kenarında ki 
ağaçlar yolları 
tahrip 
etmektedir. 
Özellikle yoğun 
kar yağışı 
başlamadan yol 

kenarı temizlik 

işlerimizi bitirmeye gayret 
ettik.Bu çalışmalarımızı devam 
ettirmekteyiz.Örneğin 
geçtiğimiz gün ekiplerimiz 
Altınoluk Mahallesi ve Hisar 
Mahallesi  yol temizlik 
çalışmasını gerçekleştirdiler. 
Bunun yanı sıra 30 köyümüzde 
merkezi temizlik hizmetimizi 
tamamladık. Kışın gelmesi ile 
birlikte kar yağışından 
etkilenen köy yollarımıza 
hemen müdahale ederek kar 

küreme ve yolu açma 
hizmetini en kısa 

zamanda 
ulaştırmaya 

gayret 
ediyoruz.4-5 
Ocak 
tarihlerinde 
yaşadığımız 
yoğun kar 
yağışı 

sonunda 
kapanan 

Ahmetler-Nazilli 
bağlantı yolu Kiraz 

Belediyesi Fen İşleri 
ekipleri tarafından 

temizlenerek  ulaşıma 
açılmıştır.' Şeklinde 
bilgi verdi.
“Kilit parke ve yol 

yapım 
çalışmalarına 

devam”
'2015 yılı 

içerisinde kilittaş 
döşeme ve 
asfaltlama 
çalışmalarını yoğun 
olarak 
gerçekleştiren 
Kiraz Belediyesi 
Fen İşleri 
Müdürlüğünün 
hedefinde  2016 
yılı içinde 265 bin 
metrekare asfalt 
ve 245 bin 
metrekarede 
kilitparke 
döşeme çalışması 

yapmak 
bulunuyor. Aynı 
zamanda  Hisar 
Mahallesi ile 
Kırkköy 
arasındaki 
bağlantı yolu 
kilit taşı döşemesi 
çalışmaları devam 
ederken, Kiraz Merkez 
Hisar yolu üzerinde yol 
genişletme ve temizleme 
çalışmaları da tüm hızıyla 
sürüyor.' İfadelerini kullanan 
Fen işleri müdürü Göktaş 
çalışmaların devam edeceğini 
belirtti.
“Olanaklarımız Kısıtlı Ama 

Çalışmalarımız artarak 
devam ediyor”

Son olarak Belediye 
imkanlarından bahseden Kiraz 
Belediyesi Fen İşleri Müdürü 
'Kiraz Belediyesi  Fen İşleri 
Müdürlüğümüzde İŞKUR'daki 
işçilerimizle birlikte 80 kişi 
çalışıyor.  İş makinası olarak 2 
greyder, 1 adet kepçe, 1 bir 
adet dozerimiz bulunmaktadır. 
Hizmet verdiğimiz alan 
büyüklüğü göz önüne 

alındığında imkânsızlıklar içinde 
imkan yaratmaya çalışıyoruz 
diyebiliriz. Elbette ki 
büyükşehir belediyelerinin 
sahip oldukları iş gücü ve 
makina taçhizat gücüne sahip 
değiliz, ancak önemli olan Kiraz 
halkına verilen hizmettir 
diyerek gece gündüz 
ekiplerimiz ile çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Halkımızın bizi 
takdir ettiğinin farkındayız. Her 
hava şartında sürekli olarak 
sahada çalışan ekibimize Kiraz 
halkının samimi içten yaklaşımı 
ve desteği, çalışmalarımıza 
verdikleri takdir işimizin bizi en 
mutlu eden yanıdır.' Şeklinde 
konuşmasını tamamladı.

KİRAZ'DA FECİ KAZA !
KİRAZ'DA FECİ KAZA !
KİRAZ'DA FECİ KAZA !

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ !
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ !
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ !

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRTİLDİ
Kiraz yönünden Ödemiş istikametine doğru 

yol alan ve alkollü olduğu öğrenilen 1990 
doğumlu Yaşar Bahar yönetimindeki, 06 FDM 52 
plakalı Tofaş marka otomobil, karşı yönden Kiraz 
istikametine doğru yol alan 35 GB 4422 plakalı 
ecza deposu minibüsü ile kafa kafaya çarpıştılar.

ARAÇLAR 200 METRE SÜRÜKLENDİLER
Kazanın etkisiyle yaklaşık 200 metre 

sürüklenen araçlar hurdaya döndü.
Kazanın ardından hayvancılık mesleği ile 

ilgilendiği öğrenilen 1990 doğumlu Yaşar Bahar, 
olay yerinde yaşamını yitirirken, minibüs 
sürücüsünün burnu bile kanamadı.

KİMYASAL MADDELERE KARŞI ÖNLEM
Olay yerine intikal eden ilçe jandarma ve 

bölge trafik ekipleri, ecza deposu aracından 
sızması muhtemel kimyasallara karşı çevreyi 
güvenlik şeridine alarak kimseyi olay mahalline 
sokmadılar. Kazaya karışan minibüs sürücüsü 
emniyet yetkilileri tarafından göz altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yeri inceleme ve savcının gelmesiyle 

birlikte talihsiz gencin gazete kağıtları ile örtülen 
cansız bedeni kaldırılarak Kiraz Devlet Hastanesi 
Morgu'na gönderildi. Yolda araç çekim ve 
temizlik çalışmaları tamamlandı.

Olay ile alakalı olarak soruşturma başlatıldı.

Ödemiş-Kiraz karayolu 
üzerinde 29 Ocak 2016 
saat 18:00'de meydana 

gelen feci kazada 
alkollü olduğu 

öğrenilen bir kişi feci 
şekilde yaşamını yitirdi.

KİRAZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ ERHAN GÖKTAŞ:

“KİRAZ İÇİN ÇALIŞMALA DEVAM”

Kiraz Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler zor hava
şartlarına rağmen çalışmalarına devam ediyorlar

Meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
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ALTINOLUK MAHALLESİ'NE YENİ YOL
iraz Belediyesi Fen 

Kİşleri Müdürlüğü, 
Kiraz'ın uzak mahal-

lelerinde gerçekleştirdiği yol 
çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor. Müdürlüğe 
bağlı ekipleri son olarak 
Altınoluk Mahallesi'nde 
çalışmalar gerçekleştirdiler.

25 Ocak 2016 günü 
Kiraz Belediyesi birimleri 
tarafından paylaşılan bilgiye 
göre, Kiraz'ın uzak ma-
hallelerinden bir tanesi olan 
Altınoluk Mahallesi Maviler 
Mevkii'de gerçekleştirilen 

çalışmalar ile mahalle, yeni 
yoluna kavuşmaya bir adım 
daha yaklaşmış durumda.

Bilindiği üzere Kiraz 
nüfusunun neredeyse %80'i 
uzak mahallelerde, yani eski 
ismiyle yüksek rakımlı 
köylerde yaşamakta. Bu 
sebepten ötürü Kiraz 
Belediyesi, özellikle kış 
aylarında Kirazlıların ulaşım 
ve nakliye konularında 
sıkıntı çekmemesi adına sıkı 
bir çalışma içerisine girmiş 
bulunmakta.

KİRAZ'DAKİRAZ'DA
SAĞLIKLISAĞLIKLI
YAŞAMYAŞAM
SEMİNERİSEMİNERİ

KİRAZ'DA
SAĞLIKLI
YAŞAM
SEMİNERİ

iraz Türk Telekom Yatılı Bölge Ortaokulu'nda 

K11 Ocak 2016 akşam üstü saat 17:00'de 
sağlık ve sağlıklı yaşam konularında 

farkındalık yaratılması amacıyla  “Sağlıklı Yaşam 
semineri “ düzenlendi.

Düzenlenen seminere; Kiraz Kaymakamı 
Mustafa Akgül, Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Şengül, Kiraz İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Yazıcı, 
Kiraz Devlet Hastanesi Müdürü ve Başhekimi katıldı.

Seminere katılım gösteren öğrencilerin 
tamamına “diş fırçası ve diş macunu” dağıtılarak 
ağız ve diş sağlığı konularında farkındalık yaratıldı.

BARAJ EVLERİBARAJ EVLERİ
YOL AÇIMI ÇALIŞMALARINA DEVAMYOL AÇIMI ÇALIŞMALARINA DEVAM

BARAJ EVLERİ
YOL AÇIMI ÇALIŞMALARINA DEVAM

Kiraz Belediyesi Kiraz Belediyesi 
Fen İşleri Fen İşleri 

Müdürlüğü Müdürlüğü 
çalışmalarına hız çalışmalarına hız 
kesmeden devam kesmeden devam 

ediyor. Kiraz'ın ediyor. Kiraz'ın 
Karaman Karaman 

Mahallesi'nde Mahallesi'nde 
“Baraj Evleri Yol “Baraj Evleri Yol 

Açımı” Açımı” 
çalışmalarını çalışmalarını 

sürdüren ekip, sürdüren ekip, 
olumsuz hava ve olumsuz hava ve 
zemin koşullarına zemin koşullarına 

rağmen rağmen 
çalışmalarına ara çalışmalarına ara 

vermedi.vermedi.

Kiraz Belediyesi 
Fen İşleri 

Müdürlüğü 
çalışmalarına hız 
kesmeden devam 

ediyor. Kiraz'ın 
Karaman 

Mahallesi'nde 
“Baraj Evleri Yol 

Açımı” 
çalışmalarını 

sürdüren ekip, 
olumsuz hava ve 
zemin koşullarına 

rağmen 
çalışmalarına ara 

vermedi.

eydağ'ın Çiftlik Mahallesi'nde olduğu 

Bgibi Kiraz'da da baraj suyu altında 
kalan mahalleler için İzmir İl Özel 

İdaresi'nce yaptırılan yeni konutlar 
vatandaşların hizmetine sunuldu. Karaman 
Mahallesi baraj evleri olarak adlandırılan 
bölgede Kiraz Belediyesi Fen İşleri ekipleri 
yol açmak için kontak çevirdi. Çalışmaların 
kısa sürede tamamlanarak baraj evlerine 
ulaşım yolunun da asfaltlanacağı belirtildi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan 
Saliha Özçınar, gerek ilçe merkezinde 

gerekse de çevre mahallelerde 
vatandaşların hayatını kolaylaştırmak üzere 
çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Özçınar, “Karaman Mahallemizde baraj 
suyu altında kalan evlerin yerin geçmiş 
dönemde özel idare tarafından yaptırılan 
küme evlerin ulaşım sıkıntısını çözmek 
üzere iş makinelerimizle bölgedeyiz. Kısa 
süre içinde yol açıp gerekli kaplamayı da 
yapacağız. Fen İşleri ekiplerimiz ilçemizin 
dört bir yanında mevsim koşulları ne olursa 
olsun halkımızın hizmetinde” diye konuştu.

Seminerde öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda
farkındalık yaratmaları sağlandı 
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VİRA BİSMİLLAHVİRA BİSMİLLAHVİRA BİSMİLLAH
İ

zmir Güney Bölgesi Genel 
Sekreteri Prof.Dr.Behzat 
Özkan himayelerinde kiraz 

ilçesinde vatandaşların çok 
dağınık mezralarda yaşamaları 
ve sağlık sorunlarının 
tedavisinde ulaşımda zorluklar 
yaşadıkları hususu Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar tarafından, iletilmesi 
üzerine Kiraz Devlet Hastanesi 
Başhekimi Op.Dr.Emrah 
Karakaya ve Hastane Müdürü 
Durmaz Erdem tarafından Kiraz 
Belediyesi ile ortaklaşa 
gerçekleştirilen proje 
kapsamında sürücüsü Kiraz 
Belediye Başkanlığı'nca 
görevlendirilen aracımızla 
Hastaneye ulaşımda zorluk 
çeken hastaların yerleşim 
yerinden getirilip tedavi sonrası 
ilgilinin evine teslim edilmesi 
programı kapsamında İzmir 
Güney Bölgesi Sekreterliği 
tarafından Kiraz Devlet 
Hastanesine temin edilen 14+1 
taşıma kapasiteli tam 
donanımlı hasta taşıma aracı 
06/01/2016 tarihi itibariyle 
“vira bismillah” diyerek ilk 
seferine Kiraz ilçe merkezinden 
başladı.

İlerleyen günlerde Kiraz'ın 
en uzak mahallesi olan Cevizli, 

Umurlu, 
Ozan, ve 
Ovacık 
başta olmak 
üzere ulaşım 
hizmeti 
verilmeye 
başlanacak 
Kiraz'da 
uzak 
mahalleler-
de yaşayan 
vatandaşları
mızın daha 
sağlıklı 
şartlarda 
tedavi 
edilmeleri 
sağlanacak 
olup, iş 
gücü kaybı 
önlenerek 
mahallinde 
etkin tedavi 
imkanlarına 
kavuşmuş olacaklar.

Bu kapsamda bir başka 
farkındalık etkinliği ise Kiraz 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 
Kiraz Devlet Hastanesi 
yönetimi girişimleri neticesinde 
trafikte Ambulans araçlarının 
geçiş üstünlüğüne dikkat 
çekmek ve farkındalık 
yaratmak amacıyla hazırlanan 

afişler, başta şehir esnafları 
olmak üzere servis araçları ve 
okul taşıtlarına asılmak 
suretiyle halk ile paylaşıldı.

Bu bağlamda her daim 
gece-gündüz vatandaşlar, her 
türlü sorunların çözümü 
noktasında onların yanında 
olduğunu her fırsatta 
vurgulayan; başta Belediye 
Başkanı Saliha Şengül olmak 

üzere, İzmir Güney Kamu 
Hastaneleri Genel Sekreteri 
Op.Dr.Behzat Özkan'a, İlçe 
Emniyet Müdürü Uğur İhsan 
Azap'a, Hastane Baştabibi 
Op.Dr.Emrah Karakaya ve 
Hastane Müdürü Durmaz 
Erdem'e, Kirazlı esnaf, 
muhtarlar ve vatandaşlar 
tarafından teşekkür edildi.

KİRAZ’DA KİLİT
PARKE TAŞI

DÖŞEMELERİ
HIZ KESMİYOR

iraz Belediyesi Fen İşleri 

KMüdürlüğü`ne bağlı 
ekipler, 2016 yılına da 

hızlı bir başlangıç yaparak kilit 
parke taşı döşeme işlemlerini 
sürdürdüler.

Geçtiğimiz hafta Kiraz`ın 
birçok mahallesinde süren 

çalışmaların adresi bu kez; 
Ceritler Gölbaşı Mevkii oldu.

Özellikle merkeze uzak 
mahallelerde gerçekleştirilen 
çalışmalar, bu alanlarda 
yaşayan Kirazlı vatandaşlarda 
memnuniyet yaratıyor.

FEN İŞLERİ ÇALIŞMALARIFEN İŞLERİ ÇALIŞMALARIFEN İŞLERİ ÇALIŞMALARI
AY BOYUNCA HIZ KESMEDİAY BOYUNCA HIZ KESMEDİAY BOYUNCA HIZ KESMEDİ

 Ayrıca öğleden sonra ise 
İğdeli ve Ören Mahallelerinde de 
yol temizlik çalışmaları 
gerçekleştirilerek Kirazlı 
vatandaşların ulaşımda 
yaşamaları muhtemel aksaklıklar 
en alt düzeye indirildi.

Bilindiği üzere Kiraz 
nüfusunun neredeyse %80'i uzak 
mahallelerde, yani eski ismiyle 
yüksek rakımlı köylerde 
yaşamakta. Bu sebepten ötürü 
Kiraz Belediyesi, özellikle kış 
aylarında Kirazlıların ulaşım ve 
nakliye konularında sıkıntı 
çekmemesi adına sıkı bir çalışma 
içersine girmiş bulunmakta.

iraz Belediyesi Fen İşleri 

KMüdürlüğü, Kiraz'ın uzak 
mahallelerinde 

gerçekleştirdiği yol çalışmalarına 
hız kesmeden devam ediyor. 
Müdürlüğe bağlı ekipleri son olarak 
Kırköy  Mahallesi'nde yol bakım ve 
rotmiks çalışamaları 
gerçekleştirirken; İğdeli Azmanlar 
ve Ören Mahallelerinde ise yol 
temizlik çalışmaları gerçekleştirdiler.

26 Ocak 2016 günü Kiraz 
Belediyesi birimleri tarafından 
paylaşılan bilgiye göre, Kiraz'ın 
uzak mahallelerinden bir tanesi 
olan Kırköy Mahallesi'nde 
gerçekleştirilen çalışmalar ile 
mahallenin yıpranmış olan 
yollarında yenileme ve rotmiks 
çalışmaları gerçekleştirildi.

Hastaneye ulaşımda zorluk çeken hastaların yerleşim yerinden getirilip
tedavi sonrası ilgilinin evine teslim edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı

Ceritler Mahallesi Gölbaşı Mevkii civarında
kilit parke taşı döşeme işlemlerine devam ettiler.

Kırköy Mahallesi’nde yol bakım ve rotmiks çalışmaları yapılırken
İğdeli ve Ören Mahallelerinde yol temizlik çalışması yapıldı

Şair sordu:
Aşk dedi
Hangi mevsimde güzel şairem?
Cevap verdi şaire:
Aşk dört mevsimliktir dedi..
Dört mevsim ayrı güzel
Dört mevsim ayrı özel...
Şair ekledi:
İlkbaharda tomurcuk,
Yazda olgun başak,
Güzde hasat ,
Kışta huzur...
Şaire üstüne basa basa
Koyun koyuna
Dört mevsim yaşam dedi..
Uzaktan uzaktan
Seslendiler.
Kavuştular şiirde...
Dört mevsim
Birbirine hasret,
Özlemle...

ŞİİR
KÖŞESİ

DÖRT MEVSİM

Serpil ÇakmakSerpil ÇakmakSerpil Çakmak



ŞUBAT 2016 7

PARK BAHÇELERDEPARK BAHÇELERDE
ÇALIŞMALAR TAM GAZ!ÇALIŞMALAR TAM GAZ!

PARK BAHÇELERDE
ÇALIŞMALAR TAM GAZ!

iraz Belediyesi tarafından 

Kparklarda başlatılan 
revizyon çalışmaları 

kapsamında yer alan parkları 
yenileme çalışmaları devam 
ediyor. Park-Bahçe Müdürlüğü 
ekiplerinin parklarda bakım ve 
onarım çalışmaları tüm hızıyla 
sürüyor.

Oyun parkı düzenleme 
çalışmaları

Kış mevsimi sürecinde 
parklarda ve yeşil alanlarda 
çalışmalara hız veren Kiraz 
Belediyesi çalışmalar kapsamında 
Park Bahçe Müdürlüğü ekip-
lerince Koru Otel bahçesindeki 
oyun gruplarının altına kauçuk 
zemin döşenerek etrafı bordür 

taşıyla çevrelendi. Yeşildere Ma-
hallesi'nde yapılan oyun parkının 
etrafına bordür taşı döşemesi 
tamamlanmıştır. İstiklal Mahal-
lesi'nde ise Nusret Güner ve Ye-
nimahalle Bahar Sokak Parkın-
daki kırılan bordür taşları da 
yenilenerek çevre düzenlemesi 
yapıldı.

Spor aletleri yenilendi
Kiraz Belediyesi Park Bahçe 

Müdürlüğü ekipleri tarafından 
Atatürk Rekreasyon alanındaki 
arızalı olan spor aletlerinin par-
çaları değiştirilerek onarımı ya-
pıldı. Koru Otel Bahçesi'ndeki 
park içerisine 3 adet spor aleti 
yerleştirildi.

Kiraz Belediyesi tarafından parklarda başlatılan revizyon çalışmaları
kapsamında yer alan parkları yenileme çalışmaları devam ediyor. 

iraz Belediyesi Fen İşleri 

KMüdürlüğü'ne bağlı ekipler, 
Hisar Mahallesi'nde yol temizlik 

çalışmaları gerçekleştirdiler. Bir gün 

içinde aynı anda kentin birçok yerinde 
devam ettiren ekiplerin çalışmaları 
vatandaşlar tarafından memnuniyetle 
karşılandı.

Hisar Mahallesi’ndeki çalışma ile yollar
temizlenerek halkın kullanımına sunuldu

HİSAR MAHALLESİ’NDE
YOL TEMİZLİK
ÇALIŞMALARI YAPILDI

KİRAZ BELEDİYESİ'NDENKİRAZ BELEDİYESİ'NDEN
KAR SEFERBERLİĞİKAR SEFERBERLİĞİ

KİRAZ BELEDİYESİ'NDEN
KAR SEFERBERLİĞİ

iraz'da 18 Ocak 2016 akşam 

Ksaat 19.00'da başlayan 
yoğun kar yağışı, köy 

yollarının kapanmasına neden oldu. 
Kar yağışı gece 03.00'a kadar 
etkisini sürdürdü. Adeta Sibirya 
soğukları yaşayan Küçük Menderes 
Havzası'nda birçok yüksek rakımlı 
alan kara teslim oldu. Bir süre 
kendi imkânlarıyla ilerlemeye 
çalışan vatandaşlar, sonuç 
alamayınca Kiraz Belediyesi'ne 
ulaşarak yardım istedi.

Kiraz Belediyesi Fen İşleri 
Müdürü Erhan Göktaş çalışmalar 
hakkında bilgiler vererek 
oluşabilecek tüm olumsuzluklara 

karşı, önlem aldıklarını ve 
müdahale için hazırda 
beklediklerini belirttiler. Kendisinin 
de sahaya inerek çalışmaları 
yerinde incelediğini ifade etti. 

Kar küreme çalışmaları
devam ediyor

Kiraz Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri yoğun kar 
yağışından dolayı, Altınoluk, 
Çavdarlar, Maviler ve Saraçlar 
Sokakları üzerinde gerçekleştirdiği 
kar küreme çalışmaları ile birlikte 
vatandaşın mağduriyetlerini 
giderebilmek adına ellerinden 
gelen gayreti göstererek canhıraş 
biçimde çalışmaktalar. Başaran 

Sarısu- Ozan bağlantı yolunda da 
çalışmalar devam etmekte olup 
ulaşıma açıldı. Kiraz Belediyesi 
geçtiğimiz akşam saat 21.00 
sıralarında başlayan yol açma 
çalışmalarını 30 kişiden oluşan bir 
ekiple aralıksız sürdürüyor.

Hastalar hastaneye ulaştırıldı
Ekipler, tarafından gece boyu 

süren çalışmalar sonucu Sırımlı, 
Olgunlar, Örencik zeybekler 
Taşlıyatak, İğdeli bağlantı yolu 
ulaşıma açıldı. Aynı zamanda 
Cevizli Mahallesi'nde KOAH hastası 
olduğu öğrenilen bir kişi Kiraz 
Belediye'ne ait hasta taşıma 
ambulansı ile hastaneye ulaştırıldı.

Kiraz'daki yoğun kar yağışı, köy yollarının kapanmasına neden oldu.
Kiraz Belediyesi’ne bağlı ekipler zor şartlara rağmen yolları ulaşıma açtılar
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KİRAZ BELEDİYESİ'NE PROJE

iraz Belediyesi, ilçede bulunan 

Kliseler arasında başlattığı 
“Yaşanılabilir Kiraz Projeleri” 

kapsamında dün Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi konferans salonunda  
22 Ocak 2016 saat 13:00'da; Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha Özçınar ve 
Kiraz Kaymakamı Mustafa Akgül, 
öğrencilerle söyleşide biraya geldi. 
Düzenlenen söyleşiye Kiraz 
Kaymakam'ı Mustafa Akgül, Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Kiraz 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman 
Yazıcı, okul öğretmenleri ve çok 
sayıda öğrenci katıldı.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar konuyla ilgili olarak;“'Kiraz 
adına neler yapabiliriz' projesi 
kapsamında, öğrencilerden gelen 
projeler doğrultusunda 3 projeyi 
hayata geçirmek için derecelendirdik. 
Birinci olan proje Kiraz Ç.P.L'den 
Nilgün Ovlak adlı öğrencinin yeşil alan 

projesi. Proje ile sosyal yaşamı 
desteklemek adına ilçede bulunan 
çocukların, gençlerin ve ailelerin 
rahat vakit geçirmelerini hedefliyoruz. 
İkinci proje yine Kiraz Ç.P.L'den 
Mukaddes Işık adlı öğrencinin organik 
tarım ve el sanatları projesi. Bu 
projeyle amaç; köylü insanına destek 
vermek için bahçelerinde yetiştirdiği 
mahsulleri satmasını sağlamak ve 
kadınları iş hayatında belli bir yere 
sahip olmasını sağlamak. Üçüncüsü 
ise durak projesi. Bu projeyle her 
köye belli noktalar belirleyip durak 
koymayı hedefliyoruz. Bu üç projeyi 
hayata geçirmek için çalışmalarımızı 
başlatacağız. Öğrencilerle soru cevap 
halinde görüş ve isteklerini aldık. Bu 
projelerimizi de en kısa zamanda 
değerlendireceğiz. Öğrencilerimizden 
kendilerine birer hedef belirleyip o 
hedefte ilerlemelerini istiyorum. 
Kendilerini güzel bir Üniversite 

görmekle birlikte Kiraz'ı gençlere 
emanet ediyorum. Projeler 
kapsamında Kiraz'a bir de sinema 
salonu kazandıracağız. Bu müjdeyi de 
gençlerimize burada vermek 
istedim.”dedi.

lçin Şan 120 sorunun 120'sini de 

Ebilerek Türkiye birinciliğinde ismini 
duyurdu. İzmir'in en uç ilçelerinden 

biri olan Kiraz da TEOG sınavlarında Elçin 
Şan adında ki kız öğrenci,120 sorunun 
120'sini de bilerek Türkiye birinciliğinde 
ismini duyurdu.

Kiraz Ortaokulu 8-E sınıfında okuyan 
Elçin Şan, girdiği TEOG sınavında aldığı 
başarıyla Kiraz'da günün öğrencisi oldu. 
Emekli bankacı Nuri Şan'ın kızı olan Elçin 
Şan, bu başarısını düzenli çalışmaya ve 
stres yapmamaya bağlıyor.

Elektrik veya elektronik mühendisi 
olmayı hedefleyen 15 yaşındaki Şan, 
başarısıyla Kiraz'ın gururu haline geldi.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar, başarılı öğrenciye Kiraz 
Belediyesi namına tablet ödülünü takdim 
ederken, "Kiraz'ımızda bu şekilde özverili 
ve başarılı gençlerimizin olduğunu bilmek 
mutluluk verici. Onca büyükşehir ve 
yoğun nüfuslu şehirde yaşayan rakiplerini 
geride bırakarak Kiraz'ımızın adını 
duyuran öğrencimiz ile gurur duyuyor, 
kendisine teşekkür ediyoruz." dedi

Okul Müdürü Yasin Şekertekin, “Elçin 
kızımızla gurur duyuyoruz. Okulumuzun 
ismini tüm Türkiye'ye tanıttı. Biz 
okulumuzda, okul yönetimi ve okul 
öğretmenleri olarak, öğrenci merkezli 
çalışmayı ön plana çıkardık. 
Öğrencilerimizi seviyoruz ve 
öğrencilerimize değer veriyoruz. Bu da 
başarıyı getiriyor. Kendisini kutluyorum.”

Anne Nefise Şan ise kızının 
başarısının planlı bir şekilde çalışmaya 
bağlı olduğunu belirtiyor.

Kiraz'ın gururu Elçin,
TEOG'da 120 sorunun 120'sini de bildi.

“Yaşanılabilir Kiraz Projeleri” kapsamında düzenlenen
konferansa katılım yoğundu.

Elçin Şan düzenlene TEOG Sınavı’nda soruların
tamamını doğru yanıtlayarak Kiraz için büyük sevinç kaynağı oldu


