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KİRAZ'DA CUMHURİYET COŞKUSU 

Kiraz'da Cumhuriyet 'in kurulu-

şunun 93.yıldönümü etkinlikleri 

sabah saatlerinde Şehit Birol Uysal 

Parkı'nda bulunan Cumhuriyet 

Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 

Kaymakamlık Makamı, Garnizon 

Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı'-

na ait çelenkler sunuldu. Saygı duruşu 

ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin 

ardından buradaki tören sona erdi.

Şehit Birol Uysal Parkı'ndaki 

törenin ardından şehir stadyumundaki 

törenlerde öğrenciler şiirler okuyup, 

günün anlam ve önemini belirten 

yazılar okudular. Törenler resmi geçit 

ile sona erdi.

Kiraz'da kutlamalar Fener Alayı ile devam etti
Kiraz'da Cumhuriyet'in 

kuruluşunun 93.yıldönümü etkinlikleri 

akşam düzenlenen fener alayı ve 

yürüyüşle kutlandı. 

Kiraz Belediyesi'nin organize 

ettiği “Cumhuriyet Yürüyüşü” ilçede 

bayram havası yarattı. Hükümet 

Konağı önünde toplanan halk, sivil 

toplum kuruluşları, siyasi parti üyeleri 

ve vatandaşlar hep birlikte 

“Cumhuriyet Yürüyüşü” 

gerçekleştirdi. Yürüyüş Şehit Birol 

Uysal Meydanı'nda saygı duruşu ve 

İstiklal Marşı'nın ardından son buldu. 

Belediye katılım gösteren halka tatlı 

ikram etti.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha 

Özçınar: “Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk'ün öncülüğünde kurulan; 

siyasal, toplumsal ve kültürel alanda 

bir yenilenme, kalkınma, 

modernleşme ve aydınlanma projesi 

olan Cumhuriyetimizin ilanının 93. 

yıldönümünü milletçe birlikte 

kutlamanın coşku ve heyecanı 

içerisindeyiz. Yürüyüşe katılan tüm 

halkımıza teşekkür ediyorum, biz hep 

birlikte Türkiye'yiz” diye konuştu. 

BAŞBAKAN YILDIRIM; KİRAZ’DAYDI
Bir dizi açılış ve ziyaret için 

İzmir'e gelen Başbakan Binali 

Yıldırım Ödemiş ve Kaymakçı'nın 

ardından Kiraz'ın misafiri oldu. 

Kirazda gündeme dair 

açıklamalarda bulunan Başbakan 

Yıldırım “Herşeye rağmen 

hizmetlerimizi siz değerli 

halkımızla buluşturmaya devam 

edeceğiz.” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Bu 

yıl öyle bir yıl oldu ki bütün 

olumsuzlukları yaşadık. Başımıza 

gelen tabiri caizse pişmiş tavuğun 

başına gelmedi. Terör, Rusya ile 

İsrail ile anlaşmazlıklar, darbe 

girişimi, turizmdeki olumsuzluklar. 

Her şeye rağmen Çin ve 

Hindistan'dan sonra bütün 

ülkelerin iki katı kadar büyüme 

gerçekleşti" dedi

Başbakan Binali Yıldırım'ın 

yoğun İzmir programının son 

durağı Kiraz ilçesi oldu. Kiraz'da 

oda temsilcileri ile görüşme 

öncesi, söz verdiği üzere Kaymakçı 

Mahallesini ziyaret eden Başbakan 

Yıldırım, burada halka seslendi. 

Yıldırım, Kiraz'da yaptığı 

konuşmada bu yıl tüm 

olumsuzlukların yaşandığını 

belirterek, "Başımıza gelen tabiri 

caizse pişmiş tavuğun başına 

gelmedi. Terör, Rusya ile İsrail ile 

anlaşmazlıklar, darbe girişimi, 

turizmdeki olumsuzluklar… Her 

şeye rağmen Çin ve Hindistan'dan 

sonra bütün ülkelerin iki katı kadar 

büyüme gerçekleşti. Çünkü bize 

güvenen millet var. Sizlerin güveni 

bizim gücümüzü artırıyor. Sizler 

15 Temmuz'da tanklara karşı 

göğsünüzü siper ettiniz" diye 

konuştu. Sayfa 3'de...

ÇEMBERLİ EFE”DEN

BADEM'E ZİYARET
Kiraz Belediye Başkanı Çemberli Efe lakaplı 

Saliha Özçınar Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut 

Bademe bir ziyaret gerçekleştirdi.

Konu ise Kiraz-Ödemiş toplu taşıma araçlarının 

yol güzergâhıydı. Bir süredir Ödemiş'teki sıkışık 

trafiği kontrol altına almak amacıyla kent merkezi 

dışında gerçekleştirilen yolcu aktarımı ile alakalı 

olarak Kiraz vatandaşlar ulaşım güçlüğü 

çekiyorlardı. Kiraz Belediye Başkanı Saliha 

Özçınar'ın bu konudaki ricasını kırmayan Ödemiş 

Belediye Başkanı Mahmut Badem, her iki kent 

insanı için de ortak bir çözüm önerisini sunarak 

hem Ödemiş, hem de Kirazlı vatandaşların ulaşım 

ve trafik sorununa merhem oldu.

ÖZÇINAR: “VATANDAŞLARIMIZ CİDDİ 

ULAŞIM GÜÇLÜĞÜ ÇEKİYORLARDI”

Sohbet havasında gerçekleşen ikili görüşmede 

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Şengül şu ifadeleri 

kullandı: “Sayın başkanımıza Kiraz halkı adına 

teşekkür ediyorum. Kiraz – Ödemiş yolcu 

güzergâhı konusunda Kirazlı esnaf ve 

vatandaşlardan olumsuz tepkiler alıyorduk. 

Özellikle cumartesi günleri alışveriş amacıyla 

Ödemiş pazarına gelen vatandaşlarımızın 

serzenişleri vardı. Bu vatandaşlarımız arasında 

genci yaşlısı, yürüme zorluğu çekenleri de mevcut. 

Birçok vatandaşımızın ise şehir içinde 2. Kez 

dolmuşa ödeme yapacak maddi güçleri 

bulunmamaktaydı.”

BADEM: “VATANDAŞLARIMIZIN 

SIKINTILARINI ÇÖZEBİLDİYSEK NE MUTLU

Badem  “Uzun bir süredir Kirazlı 

vatandaşlarımızın Ödemiş'in merkezine ulaşım 

noktasında yaşadıkları ciddi bir ulaşım sorunu 

mevcuttu. Kiraz belediye başkanımız Saliha Hanım 

özellikle Kirazlı şoför esnafı ve vatandaşların 

sorunu için bizlerden ricada bulundular. Bizler de 

özellikle Ulus Meydanı kavşağındaki trafik 

yoğunluğunu da gözeterek orta bir yol bulduk. 

Artık Kiraz ve Beydağ toplu taşıma araçları Ulus 

meydanının ilerisindeki Kipa Kavşağı'ndan 

kalkarak yol alacak. Vatandaşlarımızın sıkıntısını 

çözebildiysek ne mutlu bize.” dedi. 

ÖZÇINAR “SÖZ
VERDİK YAPIYORUZ”

Merkeze uzak mahallelerdeki vatandaşların ve 

gençlerin sosyal yaşantılarına katkı sağlaması ve 

spora olan faaliyetlere karşı gençleri teşvik amaçlı iki 

halı saha yapılacak.
Sayfa 8'de...
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KOCAOĞLU DESTEK VERDİ, ÜRETİM ARTTI 
Kırsaldaki üreticiyi desteklemek ve 

kalkındırmak için kooperatiflerden, 

birliklerden ve ziraat odalarından destek 

alımları yapan İzmir Büyükşehir 

Belediyesi, bu kez Kiraz'daki peynir 

üreticisini sevindirdi. “İğdeli ve Çevre 

Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi” ile 

Büyükşehir Belediyesi arasında, sosyal 

yardımlarda dağıtılmak üzere kaşar, 

tulum ve beyaz peynir alım sözleşmesi 

imzalandı. Kentin merkeze en uzak ilçesi 

Kiraz'dan tüm İzmir'e seslenen Başkan 

Aziz Kocaoğlu, “29 Ekim'e sahip çıkalım. 

Evlerimizi, iş yerlerimizi 

bağımsızlığımızın simgesi bayrağımızla 

süsleyelim. Mutlaka törenlere, 

etkinliklere sahip çıkalım” dedi.  

Tarım ve hayvancılıkla geçimini 

sağlayan üreticilerin desteklenmesi 

amacıyla Türkiye'de “sözleşmeli 

üretim” modelini uygulayan ilk yerel 

yönetim olan İzmir Büyükşehir 

Belediyesi, İğdeli ve Çevre Köyleri 

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile  

"kaşar, tulum ve beyaz peynir" alımı 

için yeni bir protokol sözleşmesi 

imzaladı. Bayram havasında 

gerçekleştirilen törende Kooperatif 

Başkanı Süleyman Top ve Kiraz 

Belediye Başkanı Saliha Özçınar ile 

birlikte protokole imza atan İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 

Kocaoğlu “12 yıl önce bir yola çıktık. 

Arazi yollarını asfaltlayarak işe başladık. 

2007'den bu yana sadece 

kooperatiflerden 256 milyon liralık alım 

yaptık. Üretici yollarının asfaltlanmasına 

bugüne kadar 382 milyon harcamışız. 

Diğer alımlarımızla birlikte toplamda 

kırsala, yerelin kalkınmasına bugüne 

kadar 643 milyon lira para ayırmışız. 

Bunlar sadece bitenler. Önümüzdeki 

günlerde hızlı bir şekilde hizmetlerimizi 

artıracağız” şeklinde konuştu.

“Cumhuriyetimize, 

bayrağımıza sahip çıkalım”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 

hafta sonu kutlanacak 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İzmirlilere 

bayrak asma çağrısı yaptı. Başkan 

Kocaoğlu, “29 Ekim en büyük 

bayramımız. 23 Nisan'a, 19 Mayıs'a, 30 

Ağustos'a, 9 Eylül'e ama en çok en büyük 

bayram olan 29 Ekim'e sahip çıkmak 

durumundayız. Evlerimizi, iş yerlerimizi 

bağımsızlığımızın simgesi bayrağımızla 

süsleyelim. Mutlaka törenlere, etkinliklere 

sahip çıkalım. Biz bunlara sahip çıkarsak, 

bayramlarımıza, kurtuluş günlerimize 

sahip çıkarsak ülkede birlik beraberliğe 

de sahip çıkmış oluruz. Birlik içinde 

durursak, bütünüz, bütün bir milletimiz. 

'Devletimize, bayrağımıza, 

cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz' dersek, 

ülke üzerinde oyun oynamak isteyenler 

mutlaka geri adım atacak, oyunlarından 

vazgeçeceklerdir” dedi.

“Şikayetleri yerinde 

çözeceğiz”

Yerel hizmetlere de değinen Başkan 

Kocaoğlu, Küçük Menderes Bölge 

Şantiyesindeki asfalt tesisinin yakında 

hizmete açılacağını söyledi. Başkan Aziz 

Kocaoğlu, “İzmir'den buraya ne parke ne 

de asfalt gelecek. Özel ekip sadece Kiraz, 

Beydağ, Ödemiş, Tire, Bayındır, 

Torbalı'nın asfalt ihtiyacını karşılayacak” 

dedi. 19 ilçede yerel hizmet binaları 

kurduklarını kaydeden Başkan Kocaoğlu, 

“İzmir Büyükşehir Belediyesi, binasıyla, 

sorumlusuyla tek muhatabıyla burada 

birim oluşturuyor. Eğer koordinasyonu 

sağlayamazsak, şikayetleri yerinde 

alamazsak, inceleyemezsek, sorumlular 

gidip yerinde bakıp acil olarak çözmezse 

hizmetlerde çok büyük aksama oluyor. 

Eksiklerimiz var ama yeni bağlanan 9 

ilçemize ağırlık veriyoruz” şeklinde 

konuştu.

“Başkan destek verdi, üretim 

arttı”

Emekleri için Başkan Aziz 

Kocaoğlu'na teşekkür eden Kiraz Belediye 

Başkanı Saliha Özçınar, “Başkanımızı 1 ay 

içinde tekrar ağırlayacağız, hizmet 

binamıza verdiği katkılardan dolayı 

teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Kiraz 

İğdeli ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma 

Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı 

Süleyman Top ise imzaladıkları protokolün 

Başkan Aziz Kocaoğlu'nun üreticiye 

verdiği değerin bir göstergesi olduğunu 

söyleyerek şunları kaydetti; “Atatürk 

'Milli ekonominin temeli ziraattır' diyor. 

Ziraat hakkında her türlü yardımı yapan 

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 

Atatürk'ün yolundan gittiği için teşekkür 

ederiz. Başkanımız zor şartlarda çalışan, 

zor şartlarda üreten kişileri tercih ediyor, 

özel şirketleri tercih etmiyor. Bu 

Türkiye'ye örnek olabilecek 

davranışlardan biri. 2 yıl önce 40-50 ton 

sütümüz varken şimdi 120 ton sütümüz 

var. Başkanımızın verdiği destekle 

kalkınmamız hızlandı talep arttı. Bunun 

sebebi çiftçiye üreticiye gönül desteği 

veren ve bu destek için kooperatifleri 

seçen; niyeti, zihniyeti, kişiliği güzel Aziz 

Başkanımız. Başkanımız halkına gönül 

vermiş, birilerini zengin etmeye gönül 

vermemiş. Türkiye'ye örnek olabilecek bir 

uygulama. Ülkenin her yeri böyle olsa, 

ülkenin yüzü gülse ne güzel olur” dedi

Kırsaldaki üreticiye 643 

milyon liralık destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Okul 

Sütü” ile başlayıp "Süt Kuzusu" ile devam 

eden projesi için süt ihtiyacını, ihtiyaçlı 

ailelere yapılan sosyal yardımlar için 

yoğurt, kaşar, lor, zeytinyağı, bal ve 

patates ihtiyacını, park-bahçelerin bitki 

ve fidan ihtiyaçlarını “sözleşmeli üretim” 

modeli ile yerel kooperatiflerinden temin 

ederek bu zamana kadar üreticilere 

yaklaşık 256 milyon lira destek verdi. 

Bunların yanı sıra üreticiye ürün 

kalitesini, verimini ve çeşitliliğini 

artırmaya yönelik verilen doğrudan 

destekler ve ziraat odalarına verilen ortak 

tarım makineleri parkı ve iyi tarım 

uygulamaları destekleri ise 388 milyon 

liraya ulaştı. Tüm bu çalışmalarla İzmir 

Büyükşehir Belediyesi'nin kırsaldaki 

üreticiye verdiği toplam destek 643 

milyon 500 bin lirayı geçti.

Halk istedi Çemberli Efe yaptı
Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın 

her hafta Çarşamba günü düzenlediği “Halk 

Günleri” bir sorunun daha çözülmesine 

sağladı. 

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ve 

Fen İşleri Müdürü Erhan Göktaş ile birlikte 

İstiklal Mahallesi Şükrü Hoca Sokak'ta 

yapılan kilit parke döşeme çalışmalarını 

yerinde görerek incelemelerde bulundu.

Vatandaşlar o yoldan çok üzüntülüydü ki, 

Kış aylarında çamur olan yollar adeta 

bataklığa dönüyordu. Kiraz Belediyesi Fen 

işleri İstiklal Mahallesi Şükrü Hoca Sokak'ta 

yapılan kilit parke çalışmasının yanında 

Suludere mahallesinin bağlantı 

yolu olan sokağa 2250 m2 kilit 

parke taşı döşemesi yapıyor.

Mahalle sakinlerinin bu 

isteğini ve ricasını kırmayan 

Çemberli Efe Başkan Özçınar 

halkın dertlerine derman olmaya 

devam ediyor. 

Özçınar “ Her Çarşamba 

günleri gerçekleştirdiğimiz halk 

gününde halkımızın taleplerinden 

biriydi, Halk günü sadece dert 

dinleme değil, sorunları çözme 

platformudur” dedi. 
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BAŞBAKAN YILDIRIM; KİRAZ’DAYDI
"BÖLGEYİ TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN 

TEMİZLİYORUZ"

Dostlukları artırıp düşmanlıkları 

azaltacakları sözünü de tuttuklarını 

kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle 

sürdürdü:

"Rusya ile ilişkilerimizi düzelttik. 

İsrail ile ilişkilerimizi düzelttik. Suriye'de 

akan kanın durması için İsviçre'de toplantı 

yapılıyor. İnşallah orada da bir an önce kan 

durur, günahsız kardeşlerimiz artık bu 

zulümden kurtulur. Biz 'Suriye'den bize 

ne, Irak'tan bize ne' diyemeyiz. Fırat 

Kalkanı ile bölgeyi DEAŞ, YGP gibi terör 

örgütlerinden temizliyoruz."

"NOTÇULARIN NE 

DÜŞÜNDÜĞÜNÜN ÖNEMİ YOK"

Türkiye'nin kredi notunun 

düşürülmesi hakkında da konuşan Yıldırım, 

şöyle konuştu:

"Birileri Türkiye'nin hızını kesmek 

için not düşürmeye başladı ama vatandaş 

onların notunu dikkate bile almadı. Biz not 

milletten alıyoruz. 10 sefer karne verdiniz. 

Baştan aşağı pekiyi. Siz not kırsanız ne 

yazar? Notçuların ne düşündüğünün önemi 

yok. 3-5 puan not düşürmekle Türkiye'ye 

hiçbir etkisi olmaz. Burada duracak 

değiliz. Toplam Türkiye'de çalışanların 

sayısı 21 Avrupa ülkesinin nüfusundan 

daha fazla. Haziran itibariyle 27 milyon 

651 bin vatandaşımızın işi gücü var. Dört 

bir yanda 290 organize sanayi bölgesinde 

1 milyon 600 bin vatandaş işi aş sahibi. 

Bir yandan ülke ekonomisi büyütürken 

diğer yandan yeni iş kapıları açmak için 

kapsamlı bir program başlattık."

"47 BİN 920 ESNAF VE 

SANATKÂR 1 MİLYAR 120 MİLYON 

FAİZSİZ KREDİ KULLANDI"

Esnaf ve sanatkârların durumu ile 

ilgili konuşan Başbakan Yıldırım, 

"Esnafımızın 2002'de kredi alması 

imkansızdı. Yüzde 60 faiz. Nasıl kredi 

alacaksın, alırsan nasıl ödeyeceksin? 

Bunlar yüzde 7 seviyesine düştü. Kredi 

hacimleri 30 kart arttı. Düşünce millet 

fazla açıldı o da ayrı mesele. Allah'a şükür 

enflasyonun altında yüzde 4 seviyesine 

düştü. Esnafımıza destek miktarı 20 

milyar lira. 30 bin liraya kadar kredi 

verme imkanı var. Tam 47 bin 920 esnaf 

ve sanatkar 1 milyar 120 milyon faizsiz 

kredi kullandı. Yaptığımız sadece bununla 

sınırlı değil. Kayıt dışılık konusundaki 

hassasiyetinizi biliyorum. Vergi sosyal 

güvenlik konularında çalışmalarımız 

devam ediyor" dedi.

"2019'DA TÜRKİYE YÜZDE 20 

DAHA BÜYÜMÜŞ OLACAK"

Önümüzdeki 3 yıl büyüme, enflasyon, 

reformların ne olacağını anlattıklarını 

söyleyen Yıldırım, "Bu taahhüt demektir. 

Şeffaflık budur. Şeffaflık millete hesap 

vermek demektir. Ne yapıyorsan milletin 

onayını alarak yapmak demektir. Bu 

program Türk insanına güvenin tam 

ifadesidir. Tüm olumsuzluklara rağmen 3 

yılda üst üste yüzde 5 büyüyeceğiz. 

2019'da Türkiye yüzde 20 daha büyümüş 

olacak. Türkiye'nin bölgenin barışı, 

milletin zenginleşmesi, işsizliğin 

azaltılması için büyümeye ihtiyaç var. 

Üretmezsek orta gelir tuzağından 

çıkamayız. Onun için bu memleketin genç 

ve çalışkan insanları bizim en büyük 

kaynağımızdır" dedi.

"YÜZDE 7,5 ENFLASYONU BİLE 

ÇOK GÖRÜYORUZ"

Hedefleri aktarmaya devam eden 

Başbakan Yıldırım, "Enflasyon 2002'de 

yüzde 70'lere hatta yukarılara çıktı. Bu 

sene enflasyon yüzde 7,5. bunu bile 

yüksek görüyoruz. Gelecek yıllarda 

enflasyonu yüzde 5'e kadar indireceğiz. 

Aslında yüzde 5'e kadar indirdik. Fark 

ettiler, Gezi olaylarını başlattılar. Hemen 

rahatsız oldular, karıştırmaya başladılar. 

Kamu borçların milli gelire oranı yüzde 

30'un altına inmiş olacak. Yarınımız 

bugünden iyi olacak. Ne uluslar 

arası tezgahlar ne bölücü terör, ne 

FETÖ terörü Türkiye'nin hızını 

kesmeyecek, yoluna engel 

olamayacak. 14 yıl boyunca ilk 

günden bugüne kadar siyasi ve 

ekonomik istikrarı çok önemsedik 

ve gözümüz gibi koruduk. 

Başardıklarımızla asla övünmedik, 

yetinmedik. Geldiğimiz nokta, 

rehavete düşmemize sebep 

olmadı" ifadelerini kullandı.

"İZMİRLİ OLMAK BOŞ 

LAFLA OLMAZ"

Konuşmasında İzmir'e 

övgüler yağdıran Yıldırım, şöyle 

konuştu:

"Görevimiz güzellikleri doğru 

kullanmak, İzmir'in potansiyeli bir başka. 

Hem ulusal hem uluslararası büyük 

potansiyel taşıyor. Böyle bir şehrin 

milletvekili olmak, benim için en büyük 

şeref ve onurdur. Bu şehirden sadece 

milletvekili seçip göndermediniz 

aynı zamanda ülke yönetiminde 

de büyük sorumluluk yüklediniz. 

Bunun ne anlama geldiğini 

biliyorum. 79 milyon vatandaşın 

barış ve huzur içinde yaşaması 

için ne lazımsa bütün 

arkadaşlarımızla var gücümüzle 

çalışacağız, çabalayacağız. 

Gereğini yapacağız. Bütün 

amacımız sizlere layık olmak. 

İzmir'i kendi arazileri gibi 

görenler, İzmir bizimdir diye 

propaganda yapanlar İzmir'e ne 

yaptılar? Bu soruyu 

cevaplamaları gerekiyor. İzmirli 

olmak boş lafla olmaz. İzmirli 

olmak İzmir'e hizmet etmekle olur."

"ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI 

GÖSTERİYORUZ"

"Ben Kirazlılar kadar Kirazlı oldum" 

diyen Başbakan, "İzmir'in bugün esnaf ve 

sanatkarlar için neler yaptık; kalkınma 

hamlemize omuz verdiniz, daha güzel bir 

Kiraz ve İzmir için çalıştınız. Biz de 

elimizden gelen gayreti gösterdik. Esnaf 

ve sanatkarlarımız Türkiye'nin bel 

kemiğidir. Ahilik kültüründen gelir. Esnaf 

ve sanatkarın gürültü patırtısı olmaz. 

Gösterişi sevmez ama istihdamın, 

üretimin, kalkınmanın lokomotifidir. 

Tüccar, sanayici, çiftçilerimiz daha verimli 

çalışsın diye elimizden gelen çabayı 

gösteriyoruz. Bize düşen sizin sorunlarınızı 

çözmek, dertlerinizi dinlemek ve çare 

bulmak. Mazeret değil çözüm üretmek. 

Toplumun bütün paydaşlarıyla bir araya 

geliyoruz, dertlerini dinliyoruz. Tabii 14 yıl 

boyunca memleketin kalkınması için çok 

önemli işler yapıldı ama burada bitti mi? 

Yok. Yapacağımız çok iş 

var"açıklamasında bulundu.

"BİRİNİ 

TEMİZLİYORSUN BİRİ 

GELİYOR"

Bir yandan ülke ekonomisini 

geliştirirken diğer yandan 

Türkiye'nin önüne çıkanları 

temizlemekle meşgul olduklarını 

belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Birini temizliyorsun biri 

geliyor. Vesayetçiler, darbeciler… 

Engelleri birer birer aşarak 

buraya geldik. En son 15 Temmuz 

böyle bir gece vakti alçak FETÖ 

yapacağını yaptı, milletin tankı 

toplu silahı uçağıyla milletin 

üzerine bomba yağdırmaya 

başladı ama bu millet 

bombalardan tırsar mı? Onlara 

öyle bir ders verdi ki. Darbecilere 

darbeyi vurdu yerin dibine batırdı. 

Bu milletle hiç kimse bilek güreşi 

yapamaz. Herkes ayağını denk 

alsın. Türkiye bölgenin 

istikrarıdır."

"TARIM ÜRÜNLERİ 

İHRACATIMIZI 40 MİLYAR DOLARA 

ÇIKARACAĞIZ"

Bugün açıkladığı Milli Tarım Projesi 

ile ilgili de konuşan Yıldırım, "Türkiye, 

tarımda ve hayvancılıkta hatırı sayılır 

ülkelerden biri. Kendi kendine yeten çok az 

sayıdaki ülkelerden biri. Tarım ürünleri 

ihracatımızı 18 milyar dolara çıkarttık. 

Önümüzdeki 2023'e kadar 40 milyar 

dolara çıkaracağız. Tarım ve hayvancılığın 

milli gelirdeki payını 140 milyar dolar 

üzerine çıkaracağız. Ürettiklerimizin daha 

iyi fiyata satılması için havza bazlı tarım 

sistemine geçeceğiz. Herkes aynı ürünü 

ekmeyecek. Verilen teşviklerle üretici 

memnun kalacak. Tarımda en büyük girdi, 

gübre ve mazot. Bir süre önce gübrenin 

KDV'sini kaldırdık, şuan gübrede yüzde 

23'e varan indirim var. 'Bu yetmez' dedik, 

2017'de üretilecek tarımsal ürünler için 

mazot desteği yeniden gözden geçirildi. 

Buna göre yarısını siz ödeyeceksiniz, 

yarısını biz ödeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"ŞEHİTLER BİZİM BAŞ 

TACIMIZDIR"

Yıldırım, şehit haberleriyle ilgili de 

şöyle konuştu:

"Bu toprakların bedeli büyük. Bu 

toprakları elde tutmanın bedeli büyük. 

Tabii canımız oluyor. Şehitlerimiz, 

gazilerimiz oluyor ama her şeye rağmen 

acılarımızı bağrımıza basacağız. Şehitler 

bizim baş tacımızdır. Onlar ölü değildir. Bu 

milletin kalbinde yaşamaya sonsuza kadar 

devam edecek. Bu bayrak yükseklerde 

dalgalanıyorsa o şehitlerin şahadeti 

sayesindedir."

"ZOR OLANI HEMEN YAPARIZ, 

İMKANSIZ BİRAZ ZAMAN ALIR"

"Biz sorunları torunlara bırakan bir 

parti değiliz. Zor olanı hemen yaparız, 

imkansız biraz zaman alır" diyen Yıldırım, 

anayasa değişikliği ile ilgili de, "Şimdi 

anayasa meselesi piyasaya geldi. 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı 

'bu işi bitirelim' dedi. Bizim için eyvallah. 

Ya parlamenter sistemi güçlendirelim ya 

da bu fiili durum böyle gitmez AK Parti 

nasıl istiyorsa buyursun getirin. 'Başımız 

gözümüz üstüne' dedik, Meclise 

getireceğiz. Yeter ki Meclisten 

meydanlara indirelim. Meydanlara 

indirdikten sonra bu millet gereğini yapar. 

Üniter yapıyı koruyacağız. Bunun kilidini 

sizler açacaksınız. Siyaset işin içinden 

çıkamadığı zaman millete geliyor. Millet 

de en güzel şekilde çözümü üretiyor. Şimdi 

başkan seçeceksiniz. Sizlere güveniyoruz. 

Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha 

Özçınar, program sonunda Başbakan 

Yıldırım ve eşi Seniha Yıldırım'a 

fotoğraflarının basılı olduğu çerçeve 

hediye etti.
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Kiraz Belediye Başkanı 

Saliha Özçınar Cumhuriyetimizin 

kuruluşunun 93.yılı dolasıyla bir 

kutlama mesajı yayınladı.

Özçınar mesajında “Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk'ün 

öncülüğünde kurulan; siyasal, 

toplumsal ve kültürel alanda bir 

yenilenme, kalkınma, 

modernleşme ve aydınlanma 

projesi olan Cumhuriyetimizin 

ilanının 93. yıldönümünü 

milletçe birlikte kutlamanın 

coşku ve heyecanı 

içerisindeyiz.

Kurtuluş Savaşı'nın 

zaferle sonuçlanması ve 

ardından Cumhuriyet'in 

kurulması tarihin yazdığı 

ender bir başarıdır. Şanlı 

bayrağımızın göklerde 

dalgalanmaya başlaması 

Türk Milleti'nin her ne 

koşul altında olursa olsun 

bağımsızlığından ödün 

vermeyeceğini belgelemiş, 

böylece Cumhuriyetimiz, 

aklın ve bilimin 

üstünlüğünü benimseyen, 

özgürce düşünebilen, kararlarını 

bağımsız ve sorumluluk bilinci 

içinde verebilen yetkin bireyler 

yetiştirmiştir. Kurtuluş Savaşı, 

Milletimizin var olma savaşı, 

Cumhuriyet ise yeniden dirilişin 

simgesi olmuştur.

Unutulmamalıdır ki; 

Cumhuriyet her şeyden önce 

barışın, huzurun ve kardeşliğin 

gölgesinde büyüyen demokrasi 

ağacıdır. Büyük Türk Milleti 

sahip olduğu değerlere her ne 

koşul altında olursa olsun sahip 

çıkan, kardeşliği din, dil, ırk, 

mezhep gibi bölücü unsurlara 

feda etmemeye yeminli bir 

millettir.

93 yıl önce yaşananlar, 

bizlere bugünümüzü armağan 

edenlerin zaferiydi. Bu zafer çok 

az millete nasip olacak kadar 

büyük ve onurlu bir sorumluluğu 

temsil etmekteydi. Hem bizden 

öncekilere hem de bizden 

sonrakilere karşı taşıdığımız 

sorumluluk ağır ancak, bir o 

kadar da gurur vericidir. Bu 

bilinçle her gün bir basamak 

daha yükselmek için neler 

yapabileceğimizin hesabını 

yapmalı, emanetçisi olduğumuz 

mirası bizden sonrakilere çok 

daha iyi koşullar altında teslim 

etmeliyiz.

Bu vesile ile 

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk başta 

olmak üzere silah arkadaşlarını 

ve aziz şehitlerimizi rahmetle, 

kahraman gazilerimizi minnet ve 

şükranla anıyor; İzmirli 

hemşerilerimizin ve tüm 

milletimizin Cumhuriyet 

Bayramı'nı kutluyorum.

ÖZÇINAR “BÜYÜK TÜRK MİLLETİ

YEMİNLİ BİR MİLLETTİR”

19 Ekim Muhtarlar günü

ilk defa kutlandı

19 Ekim Muhtarlar günü Şehit 

Birol Uysal Meydanında Tören ile 

kutlandı. Cumhuriyet Mahallesi 

Muhtarı Mustafa Okka Atatürk 

anıtına çelenk koydu akabinde 

Çömlekçi Mahallesi Muhtarı Nihat 

Dilber Muhtarları temsilen bir 

konuşma gerçekleştirdi. Törenin 

ardından Belediye Başkanı Saliha 

Özçınar Şehit Özgür Küçük Sosyal 

Tesislerinde Muhtarlara Kahvaltı 

programı gerçekleştirdi. Başkan 

Özçınar  “Geçtiğimiz yıl, 

muhtarlarımız ve muhtarlık 

müessesesinin ihtiyaçları, 

karşılaştıkları sorunlar ve bu 

sorunlara yönelik çözüm önerileri 

ile bu müessesenin tarihsel 

bağlarını korumak amacıyla,19 

Ekim günü hükumetimiz tarafından 

"Muhtarlar Günü" olarak 

belirlenmiştir. Ülkemizde 18 bini 

köy ve 32 bini de mahalle olmak 

üzere yaklaşık 50 bin muhtarlık ve 

muhtar bulunmakta. Dolayısıyla, 

halkımızın tercihi ve seçimiyle 

işbaşına gelmiş muhtar 

kardeşlerimiz, son derece önemli 

bir makamda bulunmaktadırlar. Bu 

gün vesilesiyle, tüm 

muhtarlarımıza çalışmalarında 

kolaylık ve esenlikler diliyorum." 

diye konuştu.

Kiraz Zihinsel ve Bedensel 

Engelsiz Umutlar Derneği özel 

üyeleri Kiraz Belediyesi Düğün 

salonunda Kiraz Belediyesi'nin 

katkılarıyla “Troya” sirkini izledi.

Kiraz Zihinsel ve Bedensel 

Engelsiz Umutlar Derneği 

organizatörlüğünde 

gerçekleştirilen etkinlikte çeşitli 

animasyon gösterileri ve şovlar 

sirk sanatçıları tarafından 

etkinliğe katılan özel çocuklara ve 

ailelerine sunuldu.

Kiraz Zihinsel ve Bedensel 

Engelsiz Umutlar Derneği Başkanı 

Atiye Okka ; “ Engelli engel birey-

lerin kaynaşması adına dernek 

olarak organize ettiğimiz etkinliğin 

üçüncüsü dün yaptık. Kiraz 

belediye salonunda kiraz belediye 

başkanı Saliha hanıma salonu 

ücretsiz tahsis etmesini rica ettik. 

Bizleri kırmayarak her zaman 

destek olduğu için teşekkür ederiz. 

Duyarlılığı için tolga bey ve ekibine 

sonsuz teşekkür ederiz” dedi.

“TROYA” ÖZEL ÜYELER

İÇİN SERGİLENDİ

Bilim Şenliği'nde öğrenciler
maharetlerini ortaya koydular

İzmir'in Kiraz İlçesinde, ilk 

kez bilim şenliği düzenlendi. 

Kapalı Pazar yerinde düzenlenen 

bilim şenliğinde öğrenciler 

maharetlerini ortaya koydular. 

TUBİTAK 4007 kapsamında 21 

okulun katılımıyla gerçekleşen 

bilim şenliği, Kiraz Milli Eğitim 

Müdürlüğüyle belediyenin ortak 

çalışması olarak yapıldı. Şehir 

merkezinden ve köylerden gelen 

2500 öğrenci ve dez avantajlı 

öğrencilerinde katıldığı 

etkinliklere, Türkiye'de 38 proje 

katıldı.  Bornova ve Kiraz ilçeleri 

de bu projelerden dereceye 

girenler arasında yer aldılar.  

Projeyi İki Öğretmen 

Yürüttü

TUBİTAK 'ın açtığı 

“Tüketmek değil, üretmek 

istiyoruz” adlı projeyi Kiraz 

Milli Eğitim Müdürlüğünde 

görevli bilgisayar 

öğretmenlerinden, Barış 

Tufantepe ve Gülşah Akın 

TUBİTAK yarışmalarına 

katılarak başarıya imza attılar. 

4 gün devam edecek olan 

etkinlikte, tema ya uygun çok 

sayıda atölye yer aldı.

Etkinlikle ilgili düzenlenen 

törene kaymakam Mustafa 

Akgül, belediye başkanı Saliha 

Özçınar, milli eğitim müdürü 

Osman Yazıcı, TÜBİTAK'tan 

Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Ahmet Ataç, Ege 

Üniversitesi Prof. Dr. 

Zeynep Bozkurt, TUBİTAK 

Bilim Toplum programları 

müdürü Mustafa Orhan, 

çevre milli eğitim 

müdürleri, öğretmenler ve 

öğrenciler katıldılar. 

Milli eğitim müdürü 

Osman Yazıcı yaptığı 

konuşmada 

“Çocuklarımızın yaparak 

yaşayarak öğrenmelerinin 

daha verimli olduğunu 

bildiğiz için, özellikle 

projenin yürütücüsü Barış 

Tufantepe ve Gülşah Akın 

günlerce bu proje için çalıştılar. 

Çok gayret sarf ettiler, 60 kişilik 

bir öğretmen kadromuzla , diğer 

ilçelerden gelen 5 bin 

öğrencimize “Tüketmek değil, 

üretmek istiyoruz” projesini 

öğrencilerimize yaşatarak 

öğretmiş olacağız. Bunların 

içindeki hevesi ve aşkı 

uyandırmaya çalışacağız.”

Kaymakam Mustafa Akgül 

“Dünyadaki gelişmiş ülkelerden 

hemen hemen hepsi 

tükettiklerinden çok üreten 

ülkeler. “Tüketmek değil, 

üretmek istiyoruz” adlı projede, 

bilimi ve teknolojiyi de tüketmek 

değil, üretmek istiyoruz.  Bilim 

ve teknolojinin üretiminde, şuan 

Türkiye ye öncülük eden 

TUBİTAK ve diğer bu konuda 

çalışan savunma sanayi, yeni 

katma değerler yaratarak, 

Türkiye nin 21.yüzyılda bilim ve 

teknoloji üreterek söz sahibi 

yapmasını canı gönülden 

temenni ediyorum. Bu 

yavrularımız içerisinde de 

gelecekte teknolojiye büyük 

yararlar sağlayacak olanların 

çıkacağına inanıyor ve emeği 

geçen öğretmen ve 

öğrencilerimizi kutluyorum”.

Bilim Şovu 

Gökbilim teknoloji bilim 

merkezinden Dr. Muzaffer 

Çamurdan ve Deniz Birol 

Gökçe'nin çeşitli kimyasallar 

kullanarak yaptıkları deneyler 

bol bol alkışlandı. Daha sonra, 

atölyeler gezilerek, öğrencilerin 

yaptığı projeler taktir topladı. 

Hüseyin Sarı Ortaokulundan 

Gökhan Emre Şahin ve Erdem 

Okan 'ın robotu oluşturan 

mekanik parçalarla meydana 

getirdikleri yılan robotu bir hayli 

ilgi topladı. Robotun karşısına 

geçip el sallandığında eli ısırması 

çocukların alkışlarına neden 

oldu. Bu arada, Ödemiş 

Belediyesi Bilim Merkezinin 

açtığı atölyede, bulunan 

harmandalı oynayan robot ilgi 

görürken, hücre ve DNA modeli 

üzerinde işlemler anlatıldı. Statik 

elektrik üretimi ile kız öğrenciler, 

saçlarının havaya kaldırılışını 

büyük bir zevkle izlediler.
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PARK - BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARIPARK - BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARIPARK - BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI

Kiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri Kiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri 
tarafından Yeni Mahalle Menderes Bulvarı'nda tarafından Yeni Mahalle Menderes Bulvarı'nda 

bulunan refüjde yabani ot temizliği ve çapalama bulunan refüjde yabani ot temizliği ve çapalama 
çalışması yapılmıştır.çalışması yapılmıştır.

Kiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri 
tarafından Yeni Mahalle Menderes Bulvarı'nda 

bulunan refüjde yabani ot temizliği ve çapalama 
çalışması yapılmıştır.

Kiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri Kiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri 
tarafından Belediye Koru Otel Sosyal Tesisleri ve tarafından Belediye Koru Otel Sosyal Tesisleri ve 
Yazlık Düğün Salonu'nda genel temizlik ve çevre Yazlık Düğün Salonu'nda genel temizlik ve çevre 

düzenlemesi yapılmıştır.düzenlemesi yapılmıştır.

Kiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri 
tarafından Belediye Koru Otel Sosyal Tesisleri ve 
Yazlık Düğün Salonu'nda genel temizlik ve çevre 

düzenlemesi yapılmıştır.

Kiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri Kiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri 
tarafından Atatürk Rekreasyon Alanı'nda çim tarafından Atatürk Rekreasyon Alanı'nda çim 

biçme çalışması yapılmaktadır.biçme çalışması yapılmaktadır.

Kiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri 
tarafından Atatürk Rekreasyon Alanı'nda çim 

biçme çalışması yapılmaktadır.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar 

her hafta Çarşamba günleri düzenlenen halk 

günü buluşmalarının devam ediyor.

Başkan Saliha Özçınar halk günü nedeni 

ile belediyeye gelen vatandaşlarla tek tek 

ilgilenirken, Halk Günü'ne gösterilen ilginin 

kendisini mutlu ettiğini dile getiren Özçınar, 

her hafta yaptığımız halk günü buluşmaları 

kapsamında vatandaşımız ile bir araya 

gelmek beni mutlu ediyor. Halk günlerinde 

vatandaşlarımızın talep ve sorunlarını da 

ilgili birimlerimizle çözüme kavuşturuyoruz.  

Bizim için her gün halk günü aslında. Çünkü 

her zaman halkımız ile iç içeyiz ama bugün 

daha özel.” dedi. 

Başkan Özçınar ” Alan olarak dağınık bir 

ilçe konumundayız ve mahallelerimizi karış 

karış dolaşıyoruz. İnsanlarımız buraya 

geldiğinde bizimle görüşüyorlar ve 

sorunlarını taleplerini bana iletiyorlar. 

İnsanlarımızın yolda, sokakta veya başka bir 

yerde bize anlatamadığı ifade edemediği 

dertleri oluyor. Halk günü bu nedenle 

gerek halkımız gerekse bizim için 

önemli bir çalışma oldu" şeklinde 

konuştu.

BAŞKAN ÖZÇINAR: HALK 

BAŞKAN BİZİ BEKLİYOR DİYOR 

VE GELİYOR

Başkan Özçınar :"Halk Günü ile 

halkımızın mutlu olmasını sağlamaya 

çalışıyoruz. Dertlerine derman olmak 

istiyoruz. Halkımızın sorunları 

karşısında belediye olarak elimizden gelen 

bir şey varsa bunu yapmak adına tüm 

ekibimiz ile birlikte çalışıyoruz. Bunun yanı 

sıra vatandaşlarımızın birimlerimiz ile ilgili 

sorunları karşısında direk talimatlarımızı 

vererek anında çözüm bulmaya çalışıyoruz. 

Onlar varsa biz varız.” dedi.

KİRAZ'DA “HALK GÜNÜ”
GELENEK HALİNE GELDİ

Kiraz Belediyesi çocuklar ve 

Kiraz halkı için çalışmaya devam 

ediyor.

Sosyal Belediyeciliğin gerektiği 

şekilde hizmet vermeye gayret eden 

Kiraz Belediyesi, Çocuklar için 

oluşturulan oyun parkları 

sayesinde onların özgürce 

vakit geçirmesini sağlıyor. 

Bu kapsamda Kiraz 

Belediyesi Park Bahçe 

Müdürlüğü ekipleri 

tarafından Suludere İ.Ö. 

Okulu bahçesinde bulunan 

oyun grubunun bakım 

onarım çalışması yapıldı.

Özçınar “Biz tüm 

çalışmalarımızı Kiraz Halkı 

ve geleceğimizin teminatı 

olan çocuklarımız için 

yapıyoruz. Yapmaya da 

devam edeceğiz ”dedi.

KİRAZ BELEDİYESİ'NDEN
PARKLARA BAKIM VE ONARIM 
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BAŞKAN SALİHA ÖZÇINAR

YAŞLILARI UNUTMADI
Kiraz Belediye Başkanı Saliha 

Özçınar 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü 

dolasıyla bir mesaj yayınladı.

Özçınar mesajında şu ifadeleri 

kullandı 1Yaşlılarımız; geçmişimizin 

tecrübelerini bugünlere aktaran, 

milli kültür ve değerlerimizi 

yarınlara taşımamızı sağlayan 

toplumsal hayatımızın en kıymetli 

hazineleridir.

Yaşlılık dönemi herkes 

tarafından saygı ve itibar görmenin 

arzu edildiği, minnet ve şükran 

duygularının en üst seviyede 

beklendiği hassas bir evredir. 

Onların toplumla bütünleşmelerini 

ve yaşama bağlı kalmalarını 

sağlamalıyız.

Bu duygularla bütün değerli 

büyüklerimizin 1 Ekim Dünya 

Yaşlılar Gününü kutluyor, 

kendilerine sağlıklı uzun ömürler 

diliyor, sevgi ve saygılarımı 

sunuyorum.” dedi.

“KİMSE YOKSA BİZ VARIZ”
Kiraz Belediyesi, "Sizin 

Fazlanız Onların Eksiğini 

Gideriyor" adlı Sosyal 

Sorumluluk Projesi kapsamında 

yaşlı ve bakıma muhtaç ailelere 

hizmete ve aynı zamanda 2.el 

eşya ve giyim olarak ihtiyaç 

sahiplerine yardım ulaştırmaya 

devam etti.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha 

Özçınar "Evlerini temizlemekte 

zorlanan, çocukları uzakta olan 

veya bakacak kimsesi olmayan 

yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın 

kimsesi olmaya, onların her daim 

yanında ve hizmetinde olmaya 

devam edeceğiz" dedi.

Kiraz Belediyesi  bünyesinde 

başlatılan "Sizin Fazlanız Onların 

Eksiğini Gideriyor" projesi 

kapsamında çalışmalarına 

kaldığı yerden devam 

ediyor.Herkesin bir engelli ve 

yaşlı adayı olduğuna dikkat 

çeken Kiraz Belediye Başkanı 

Saliha Özçınar "Bu yüzden 

engelli ve yaşlılarımızın bir nebze 

olsun hayatlarını kolaylaştırmak 

ve mutlu olmalarını sağlamak, 

sosyal belediyeciliğin bir gereği. 

Evlerini temizlemekte zorlanan, 

çocukları uzakta olan veya 

bakacak kimsesi olmayan yaşlı 

ve engelli vatandaşlarımızın 

kimsesi olmaya, onların her daim 

yanında ve hizmetinde olmaya 

devam edeceğiz" diye konuştu. 

Kiraz Belediyesi'nce 

Muharrem ayı dolayısıyla aşure 

dağıtıldı.

Kiraz Belediyesi şantiyesinde 

düzenlenen programa katılan 

Belediye Başkanı Saliha Özçınar 

şantiye personeline aşure dağıttı.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha 

Özçınar “Aşure pişirme geleneği 

bize Hz. Nuh Peygamber'den 

gelmiştir. Hz. Nuh zamanında 

büyük bir tufan olmuştur. 

Tufandan kurtulanlar gemide 

kalan birçok yiyeceği bir kaba 

koyarak pişirmişler ve ortaya 

güzel bir yiyecek ortaya 

çıkarmışlardır.  Katkı sağlayan 

herkese teşekkür ediyorum. 

Muharrem ayımız mübarek olsun” 

dedi.

“Çemberli Efe”
personeline aşure ikram etti

Ölümünün 78. yılındaÖlümünün 78. yılında
saygı ve rahmetle anıyoruz.saygı ve rahmetle anıyoruz.

Ölümünün 78. yılında
saygı ve rahmetle anıyoruz.

Saliha ÖZÇINAR 
Kiraz Belediye Başkanı
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARIFEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARIFEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI

Kiraz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

ekipleri tarafından Yeniköy ve Gedik 

Mahallesi'nde rotmiks çalışması yapıldı.

Kiraz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

ekipleri tarafından İğdeli Mahallesi Azmanlar 

Mevkii'nde heyelan ve menfez temizliği 

yapılmaktadır.

Kiraz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

ekipleri tarafından Karaburç Mahallesi, 

İğdeli Mahallesi ve Ören Mahallesi'nde 

greyder çalışması yapılmaktadır.

Kiraz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

ekipleri tarafından Karaman Mahallesi'nde 

ekskavatör çalışması yapılmaktadır.

Kiraz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

ekipleri tarafından Sarısu Mahallesi'nde 

yol genişletme ve açma çalışması 

yapılmaktadır.

Çayağzı Mahallesi Tekke Mevkii'ndeki 

engelli vatandaşımızın uzun zamandır 

yapılmayan yolu Kiraz Belediyesi Fen İşleri 

Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 



EKİM 2016

Kiraz Belediye Spor Güreş Takımı antrenmanlara başladı. Haftaiçi hergün 15:00 - 17:00 saatleri Kiraz Belediye Spor Güreş Takımı antrenmanlara başladı. Haftaiçi hergün 15:00 - 17:00 saatleri 

arası Türk Telekom Y.İ.B.O Orta Okulu'nda, 17:00 - 19:00 saatlerinde Kiraz Belediyesi Kapalı Spor arası Türk Telekom Y.İ.B.O Orta Okulu'nda, 17:00 - 19:00 saatlerinde Kiraz Belediyesi Kapalı Spor 

Salonu'nda antremanlar yapılmaktadır. Katılmak isteyen herkese açıktır .Salonu'nda antremanlar yapılmaktadır. Katılmak isteyen herkese açıktır .

Kiraz Belediye Spor Güreş Takımı antrenmanlara başladı. Haftaiçi hergün 15:00 - 17:00 saatleri 

arası Türk Telekom Y.İ.B.O Orta Okulu'nda, 17:00 - 19:00 saatlerinde Kiraz Belediyesi Kapalı Spor 

Salonu'nda antremanlar yapılmaktadır. Katılmak isteyen herkese açıktır .

Kiraz Belediyespor Güreş Takımı antrenmanlara başladı

ÖZÇINAR “SÖZ VERDİK YAPIYORUZ”
ÇEMBERLİ EFE ANKARA'DAN MÜJDELERLE GELDİ

Merkeze uzak mahallelerdeki 

vatandaşların ve gençlerin sosyal 

yaşantılarına katkı sağlaması ve 

spora olan faaliyetlere karşı 

gençleri teşvik amaçlı iki halı 

saha yapılacak.

Daha önce Ankara'da Spor 

Toto Teşkilat Başkanı Mehmet 

Muharrem Kasapoğlu ile iki adet 

yeni halı sahanın yapımı için 

Karaburç-Çayağzı Mahalleleri 

arasına bir adet ve Umurlu 

Mahallesine bir adet halı saha 

yapımı için anlaşan Çemberli efe 

Geçtiğimiz gün tekrar Ankara'ya 

ziyaret gerçekleştirdi.

Özçınar” Söz verdik 

yapıyoruz”

İzmir Milletvekili Kerem Ali 

Sürekli ile birlikte Ankara Spor 

Toto Teşkilat Başkanı Mehmet 

Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret 

ederek ihtiyaç olan mahallelerde 

yapmayı planladığı Halı Sahası 

projeleri için görüş alışverişinde 

bulundular. 2017 Yatırım Planına 

alındığını Haliller ve Suludere 

Mahallelerine toplamda 2 tane 

halı saha yapımına 2017 yılında 

başlanacak. Ayrıca Arkacılar 

Mahallesine de Voleybol ve 

Basketbol sahası içinde sözünü 

alan Başkan Özçınar "Söz Verdik 

Yapıyoruz Kiraz'ımıza Hayırlı 

olsun”. dedi.


