
iraz Belediye Başkanı 

KSaliha Özçınar, 
Ankara'da Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım ve 
Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu ile bakanlıkta
projeler hakkında görüştü.

DİĞER BAŞKANLARLA DA 
BİR ARAYA GELDİ
 Ardından İzmir 
Milletvekili Ak Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Nükhet
Hotar'ı makamında ziyaret
etti. İzmir'in AK Partili Belediye 
Başkanları'nın katılımıyla davet 
edilen yemeğe katıldı.
 Detaylar 8'de

iraz Belediye Başkanı 

KSaliha Özçınar 
Ankara`da Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Sayın Binali 
Yıldırım`ın düzenlediği 
yemekte bir araya geldi.
 Akabinde İzmir 
Milletvekili Ak Parti Genel 

Başkan Yardımcısı Sayın 
Nükhet Hotar`ı ve İzmir 
Milletvekili Hamza Dağ`ı 
ziyaret etti. Ardından Ankara 
BŞB Başkanı İbrahim Melih 
Gökçek ile projeler hakkında 
istişare görüşmesi yaptı.
 Sayfa 2'de

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Türkiye’nin prestijli yayınlarından 
Yerel Yönetimler Dergisi’nin 2015 yılı “En iyi yerel yöneticisi” seçildi.

eride bıraktığımız 2015 yılı içerisinde Kiraz Belediyesi 

Gtarafından sağlanan yüzlerce hizmet ve halka faydalı 
etkinlik ile örnek ilçe belediyelerinden biri haline gelen 

Kiraz Belediyesi’nin karnesi, başkan Özçınar’ın layık görüldüğü 
“YILIN EN İYİ YEREL YÖNETİCİSİ” ödülü olsa gerek. Ödülü 
tüm belediye çalışanları ve Kiraz halkı adına kabul ettiğini ifade 
eden başkanın 2015 yılı karne notu adeta “Yıldızlı Pekiyi”.
 2 seçim atlatan Türkiye’nin birçok noktasında 
durumdan kaynaklanan sıkıntılar baş gösterse de, Kiraz 
Belediyesi, kendi olanaklarında vatandaşına özellikle sosyal 
anlamda hizmetler götürmeye devam ederek gönülleri fethettti.
 2015 yılında Kiraz Belediyesi tarafından hayata geçen 
bazı projeleri sizler için derledik.  Sayfa 4-5

Türkiye’nin yerel yönetim-
ler denildiğinde ilk akla 
gelen prestijli yayınların-
dan “Yerel Yönetimler Der-
gisi” 2015 yılının en değer-
li yöneticilerini açıkladı.

erel Yönetimler Dergi-

Ysi’nin internet sitesi ara-
cılığıyla gerçekleştirilen 

halka açık oylama ile hak ka-
zanılan ödüller, 26 Aralık 2015 
Cumartesi günü Kayseri’de dü-
zenlenen görkemli tören ile 
sahiplerini buldu.

HALKIN OYLARI İLE 
SEÇİLDİ
 Düzenlenen törende, 
halk tarafından “yılın en iyi 

yerel yöneticisi” ünvanına layık 
görülen Saliha Özçınar, Küçük 
Menderes Havzası’nı 
gururlandırdı. Özellikle sosyal 
projeleri kapsamında halkın 
beğenisini toplayan Özçınar, 
ödülünü alırken mutluluğu 
gözlerden kaçmadı.

“SOSYAL PROJELER DEVAM 
EDECEK”
 Kendisini bu ödüle layık 
gören ve oylamaya katılarak 
desteklerini esirgemeyen tüm 
vatandaşlara saygılarını ve 
sevgilerini sunan Özçınar, 
sosyal projelerin devamının 
geleceğini, özellikle merkeze 
uzak mahallelerde ikamet eden 
vatandaşların da, sosyal 

yaşamın eksiksiz birer neferi 
olmaları için ellerinden gelen 
gayreti göstereceklerini ifade 
etti.
 Ödül töreninin ardından 
başkan Özçınar ve ekibi 
haftabaşı mesaisine yetişmek 
için Kiraz’a doğru yola çıktılar.

“GURUR DUYUYORUZ”
 Kirazlı vatandaşlar ise 
başkanın böyle prestijli bir 
ödüle layık görülmesinin 
şaşırtıcı olmadığını, başkan 
Özçınar’ın bu ödülü sonuna 
kadar hak ettiğini, kendisinin 
vatandaşlarla daima iç içe bir 
yönetim tarzını benimsediğini 
ifade ederek, başkanları ile 
gurur duyduklarını söylediler.

BAŞKAN’DAN ANKARA ÇIKARTMASI!Kiraz’ın umutları
YEMYEŞİL!

BÜYÜK ONUR!

iraz Belediye Başkanı 

KSaliha Özçınar,  
vatandaşlarla bir arada 

olmak ve onların sıkıntılarına 
çözüm arayışında olabilmek 
adına; Kirazlı hemşehrilerine 
artık her ay bu köşeden 
seslenecek. Sayfa 2'de

BAŞKAN ÖZÇINAR’IN
KENDİ KALEMİNDEN

“Para ile satılamaz. Kiraz ve komşu lokasyonlarda ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.”

Özellikle gerçekleştirdiği sosyal projeler ile adından sıkça söz 
ettiren Saliha Özçınar’ın namı il ve ilçe sınırlarını aştı.

“KİRAZ’A DAİR HERŞEY!...”
KİRAZ BELEDİYESİ RESMİ YAYIN ORGANIDIR Yıl:5 / Sayı: 38 / Ocak 2016

Kiraz Vakti

ÇEMBERLİ EFE’YE

B
aşbakan Ahmet 
Davutoğlu'nun 
açıkladığı 64. 

Hükümetin Eylem Planı'nda 
yer alan Büyükşehir 
Kanunu'nun yeniden 
düzenlenmesi ve ilçe 
belediyelerin kaynaklarının 
arttırılması ile ilgili maddeler 
başkanları umutlandırdı. 2012 
yılında çıkan Büyükşehir 
Yasası ile birlikte ilçe 
belediyelerinin İller 
Bankası'ndan aldıkları pay 
yüzde 40 oranında azalmıştı. 
Ulaşım hizmetleri, haller, 
otoparklar ve su gibi 
birimlerin gelirlerinin de 
büyükşehir belediyelerine 
aktarılması, ilçe 
belediyelerinde ciddi 
sıkıntılara yol açmıştı. İlçe 
belediyelerinin kaynak ve 
yetkilerinin arttırılması 
yönündeki girişime Ege 
Bölgesi'ndeki ilçe belediye 
başkanlarından tam destek 
geldi.

İmardan vergiye kadar 
baştan sona değişim 
 Hükümet, 
belediyelerin tartışmalı 
uygulamalarına son vermek, 
hizmetlerin aksamasını 
önlemek için Belediyeler 
Yasası'nda kapsamlı değişiklik 
yapacak bir çalışma başlattı. 
Yapılacak değişiklikle parsel 

bazında imar değişikliklerine 
son verilmesi, büyükşehir 
belediyelere vergilerden 
aktarılan payların 
değiştirilmesi gibi 
düzenlemeler bulunuyor. 
Çalışmalarına başlanan ve 
önümüzdeki aylarda Meclis'e 
sevk edilmesi planlanan 
düzenlemede şu değişikliklere 
yer verilmesi düşünülüyor

ÜÇ ANA BAŞLIK : 
 Belediyeler ve 
Büyükşehir belediye 
yasalarında yapılacak 
değişiklikler üç ana başlık 
altında toplanıyor. Bunlar mali 
yapı, idari yapı ve belediye 
başkanları ile belediye 
yetkileri olarak sıralanıyor.

İMAR SINIRLAMASI 
 Parsel bazında imar 
değişikliklerine belli istisnalar 
dışında son verilecek. İstisna 
tanınacak olan yapılar ise 
hastane, okul, zorunluluk 
gerektiriyorsa AVM gibi 
alışveriş merkezleri olacak. 
İmar değişikliklerinden doğan 
rant artışından kamuya pay 
aktarılması sağlanacak.

PANOLARDA İLAN 
EDİLECEK 
 Hangi parselde 
değişiklik varsa bunun büyük 
panolarla yani vatandaşın 

görebileceği şekilde ilan 
edilecek. Bu kararların ilan 
edilmesi vatandaşın imar 
değişikliklerini görüp 
zamanında dava açmasını 
sağlayacak.

VERGİLERİN DAĞITIMI 
DEĞİŞECEK 
 Belediyelerin mali 
yapılarının düzeltilmesine 
ilişkin adımlar da atılacak. Bu 
kapsamda büyükşehir 
belediyelerine toplanan 
vergilerden verilen payın 
dağıtım yönteminde 
değişikliğe gidilecek. 
Vergilerden verilen pay, 
verginin çıkış yeri esasına 
göre değil tüketim yeri 
esasına görev yeniden 
belirlenecek.

BELEDİYE YETKİLERİ 
ARTACAK 
 Belediye 
başkanlarının yerel hizmetlere 
yönelik yetkileri arttırılacak. 
Şehir içi trafik düzenlemeleri, 
elektronik haberleşme gibi 
konularda başkanlara yetki 
aktarımı gündemde.

TAŞERON İŞÇİLER
 Belediyelerde çalışan 
taşeron işçilere kadro 
verilmesi gündemde ancak 
bunun yöntemi henüz belli 
değil. Yapılacak düzenlemede 

taşeron işçilerin kadroya 
alınmasına ilişkin bölümler de 
bulunacak. Belediyeler için 
ayrı bir personel rejimi 
getirilmesi de düşünülen 
formüller arasında yer alıyor.

İLÇE BELEDİYELERİNE 
YETKİ 
 Çarpık yapılaşmayı 
önleyecek düzenlemeler de 
pakette yer olacak. İlçe 
belediyeleri ile büyükşehir 
belediyeleri arasındaki ilişkide 
yaşanan sorunlar giderilecek. 
İlçe belediyelerinin parasal 
sorunlarını çözecek yenilikler 
yapılacak.

HAVZA BAŞKANLARI NE 
DİYOR?

Kiraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar:
 "Bu yasa nedeniyle 
ilçelerimizde maddi olarak 
zorluklar çekiyoruz. Yasanın 
revizyonu ve ilçe 
belediyelerinin kaynaklarının 
arttırılması çok önemli. 
Böylelikle vatandaşlarımıza 
daha iyi ve daha hızlı hizmet 
götürmüş olacağız." 

Torbalı Belediye Başkanı 
Adnan Yaşar Görmez: 
 "İZSU çukur açıyor 
kapatmıyor, vatandaşlar 
durumu bize şikayet etsede 
bizim böyle bir yetkimiz 
olmuyor. Bu noktada 
vatandaşlara yerinde hizmet 
götürebilme adına bu 
düzenleme çok faydalı 
olacaktır. İller Bankası'ndan 
gönderilen payın artması ilçe 
belediyelerine rahat bir nefes 
aldıracaktır." 

Kemalpaşa Belediye 
Başkanı Arif Uğurlu: 
 "Bütünşehir yasası 
bizim elimizi kolumuzu 
bağlıyor. İlçe belediye 
başkanlarının yetkileri, 
Büyükşehir'deki bir daire 
başkanının yetkilerinin de 
altına düşürüldü. Bu nedenle 
çok zorluklar çekiyoruz." 

Menderes Belediye 
Başkanı Bülent Soylu: 
 "Belde belediyelerin 
kapatılıp bünyemize 
bağlanması ile hizmet 
alanımız kat be kat 
büyümüştü. Bu büyümeye 

rağmen aldığımız pay ne 
yazık ki yetersiz kalıyordu. 
Düzenleme ile ilçe belediyeler 
de nefes alabilecek duruma 
gelecektir." 

Selçuk Belediye Başkanı 
Zeynel Bakıcı: 
 "Yapılacak yeni 
düzenlemeyle ilçe belediye 
yetkilerinin arttırılması 
önemli. Birçok hizmetin 
yerelleşme adına Avrupa 
Yerel Yönetimler Özel Şartına 
ve ruhuna uygun şekilde alt 
yönetim olan ilçe 
belediyelerine verilmesinde 
doğruluk var. Bir hizmet ona 
en yakın idare tarafından 
görülür. İlçe belediyeleri 
sadece çöp toplayıp park ve 
bahçelerle ilgilenmemeli." 

Ödemiş Belediye Başkanı 
Mahmut Badem: 
 "Büyükşehir 
Belediyesi'nden yeteri kadar 
hizmet alamadığımız gibi 
mevcut yasayla birlikte elimiz 
kolumuz bağlanıyor. 
Başbakanımız sesimize kulak 
verdi. Çok mutluyuz." 

GİRİŞİMLER SONUÇ GETİRDİ!

AKIN ÇELİK

VEYSEL EROĞLU’NDAN KİRAZLILARA MÜJDE!

rman ve Su İşleri 

OBakanı Veysel Eroğlu,  
Kiraz ilçe pazarında 

düzenlenen iftara katıldı. 
 Belediye makamında 
basın toplantısı yapan Bakan 
Eroğlu, Kiraz'da yapılan 
çalışmalardan bahsetti. Kiraz'a 
müjde olarak kestane eylem 
planı yapacaklarını ifade etti. 
Kiraz'da Suludere Göleti barajı 
yaparak, vatandaşların gelir 
getirici çalışmalarına destek 
verildi. Kiraz'da taşkınlığı 

önlemek amacıyla Kurt öldü 
deresini ıslah edildi .Haliller 
barajı sulama kanalları yapımı 
devam ederken Çatak barajının 
yapımı ise bitirildi. 2 bin 100 
dekar alan sulamaya dahil 
olacağı belirtildi. 
 Eroğlu, AK Parti 
hükümetinden önce Küçük 
Menderes havzasına herhangi 
bir tesis yapılmadığını ifade 
ederek, havzada sulanmadık 
toprak, ıslah edilmedik dere 
bırakmayacaklarını dile getirdi. 

 Kiraz'a müjdelerle 
geldiğini aktaran Eroğlu, ilçeye 
yaptıkları Haliller ve Çatak 
göletleri ile yaklaşık 5 bin 
dekar alanı suladıklarını, bu 
göletlerin Kiraz'a hayat 
verdiğini söyledi. Orman Bölge 
Müdürlüğü’nün çalışmaları 
kapsamında Kiraz'da 
vatandaşlara gelir getirici 
türdeki fidanlarla 
ağaçlandırılan alanlar ise kura 
ile dağıtılacak.
 AKIN ÇELİK

KİRAZ BELEDİYE BAŞKANI SALİHA ÖZÇINAR, YILIN EN İYİ YEREL YÖNETİCİSİ SEÇİLDİ

Başkan Saliha Özçınar, ödülünü alırken, tüm 
Kiraz halkına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

BAŞKAN İLE ÖZEL RÖPORTAJ

6'da

2015 YILINDA KİRAZ’DA
NELER OLDU NELER...

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, haziran ayında Kiraz’a 
gerçekleştirdiği ziyaretinde ilçe halkına büyük müjdeler verdi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve heyeti, Kiraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar’ın ev sahipliğinde ilçe pazarında vatandaşlarla buluştu.

Başkan Özçınar ve İzmir’in diğer AK Partili belediye başkanları
Ankara’da Büyükşehir Yasası ile alakalı sıkıntılarını aktardılar.

Başkan Özçınar ve İzmir’in diğer AK Partili belediye başkanları
Ankara’da Büyükşehir Yasası ile alakalı sıkıntılarını aktardılar.

Büyükşehir Yasası ile mağduriyet yaşadıklarını ifade eden
ilçe belediye başkanlarının talepleri karşılık buldu!
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BAŞKAN ÖZÇINAR’IN KALEMİNDEN...
Değerli Hemşehrilerim;
 Bizler; İzmir'in güzel 
ilçelerinden biri olan 
Kiraz'ımızın ekonomik ve 
sosyal gelişimine katkı 
sağlayarak, halkımızın iş-aş 
derdine son vermek, 
halkımızın yaşam seviyelerini 
yükseltmek ve projeleriyle 
Türkiye'de örnek gösterilecek 
bir kent haline getirmek için 
buradayız.

 Belediyecilik 
anlayışımızda, insan odaklı ve 
tüm kesimleri kucaklayan bir 
yaklaşımla, kentimizde 
yaşayanların gönüllerindeki 
güzellikleri hizmetlerimize 
yansıtma çabası içerisinde 
olacağız.  
 Değerli 
hemşehrilerimizden aldığımız 
takdir ve yetki ile Yeni Türkiye 
yolunda kentimizi büyütmeye, 

güçlendirmeye ve 
güzelleştirmeye çalışacağız.
 Hayatın her alanında 
yürütülen başarılı politikalarla 
ülkemizin gücüne güç, 
enerjisine enerji katan 
hükümetimizin desteği ile 
Kiraz'ın ve bölgemizin gelişime 
katkı sağlayacağız.
 Birlikte yönetmek için 
buradayım. Hizmet aşkıyla 
başladığımız yolda, siz sevgili 

hemşehrilerimden aldığım güç 
ve gönül birliği ile Kiraz'ımızın 
sorunlarını çözmek ve en iyi 
hizmeti sunmak için var 
gücümüzle çalışacağız.
 Saygılarımla. 

Saliha ÖZÇINAR ŞENGÜL
Kiraz Belediye Başkanı

BAŞKANIN KALEMİNDEN....

N
üfusu 40.000 ve altında 
olan ilçe ve beldelerin 
konut ihtiyacının karşı-

lanması ve örnek toplu konut 
projeleri geliştirilmesi amacıyla 
yerel yönetimlerin ve kamu 
idarelerinin arsalar üzerinde 
TOKİ tarafından talep organi-
zasyonu yöntemi ile toplu ko-
nut uygulaması yapılmakta.

SALİHA ÖZÇINAR 
ŞENGÜL’ÜN GİRİŞİMLERİ 
SONUÇSUZ KALMADI
  Kent merkezi veya 
merkeze yakın gelişme aksı 
üzerinde yer alan, genel altya-
pısı tamamlanmış arsalar konut 
inşaatı yapılmak üzere TOKİ'ye 
önerilebilmekte. Kiraz Belediye 
Başkanı Saliha Özçınar’ın 
öncülüğü ve belediyenin 
girişimleri ile Kiraz'a TOKİ ko-
nutları yapımı kararı alındı. 

YETERLİ SAYIDA BAŞVURU 
OLDUĞU TAKDİRDE TEMEL 
ATILACAK!
 Ev ihtiyacı olan ve 
uygun koşullarda ev sahibi 

olmak isteyen vatandaşlar için 
düşünülen bu proje Kiraz 
halkını sevindirdi. TOKİ'den ev 
almak isteyen vatandaşların 

Kiraz Belediyesi ilgili birime 
başvurmaları isteniyor. Yeterli 
sayıda başvurunun yapılması 
halinde çok kısa bir süre de 
TOKİ konutlarının yapımına 
başlanacaktır.

KİRAZ HALKI GELİŞMEDEN 
ÇOK MEMNUN
 Özellikle sosyal 
mecralarda TOKİ’nin Kiraz’a 
geleceği haberi büyük 
çalkantıya sebep oldu. Kirazlı 
orta direk vatandaşlar 
şimdiden hesap-kitap yapmaya 
başlarken, sosyal medyada 
konu ile alakalı olarak yapılan 
yorumlar, yeterli başvuru 
sayısının tamamlanabileceği 
yönünde umut veriyor.

ORTADİREK MUTLU!
 Özellikle orta gelir 
sınıfındaki vatandaşların en 

büyük hedefleri arasında gelen 
“bir ev sahibi olmak” fikri uzun 
yıllardır TOKİ ile birlikte hayal 
olmaktan çıkmış, yüzbinlerce 
vatandaş ev sahibi olmuştu.
 Ayrıca klasik teknikler 
yerine modern inşaat 
tekniklerinin kullanılıyor olması 
ile birlikte depreme ve diğer 
istenmeyen durumlara karşı 
daha dayanıklı bir yapıya sahip 
olan TOKİ konutları, iç dizaynı 
ve kullanılan malzemelerin 
kalitesi ile de sahiplerini tatmin 
ediyor.
 Ayrıca, ülkenin her 
lokasyonunda inşa edilen TOKİ 
konutları, teslimat sürecinin 
akabinde hatırı sayılır bir 
şekilde prim yaparak 
yatırımcılarının da yüzlerini 
güldürüyor.

AKIN ÇELİK

A
k Parti İzmir Milletvekili 
ve Genel Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr.  Nükhet  

HOTAR , 1 Kasım seçim-lerinin 
ardından teşekkür zi-
yaretlerine Seçim bölgesi olan 
İzmir’in Kiraz İlçesinden başla-
dı.Ak Parti İzmir İl Başkanı Bü-
lent DELİCAN ve İl yönetimi  
ile birlikte  İlk önce Ak Parti 
İlçe Teşkilatına uğrayarak bu-
radaki İlçe yönetimini ,Kadın 
Kollarını, Gençlik Kollarını ve 
partilileri teşekkür eden HO-

TAR ,daha sonra Belediye Hiz-
met Binasına geçerek Kiraz 
Belediye Başkanı  Saliha Özçı-
nar Özçınar’ı makamında zi-
yaret etti. Seçimlerde göster-
miş olduğu özverili çalışmalar 
için Başkana ve ekip 
arkadaşlarına ayrıca  teşekkür  
etti. Hotar’ı kapıda karşılayan 
Başkan Özçınar , Nükhet 
HOTAR’a çiçek ve çeşitli 
hediyeler takdim etti. Aynı 
şekilde HOTAR da Başkan 
Özçınar’a teşekkür ederek, 

hediyesini sundu. HOTAR, 
Belediye Hizmet Binasındaki 
ziyaretini tamamladıktan sonra 
Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar Özçınar ve Meclis Ü-
yeleri ile beraber Kiraz Bele-
diyesi Sosyal Tesislerinde bu-
lunan Koru Otel’de Partililer ve 
Muhtarlarında katılımıyla Öğle 
yemeğine katıldı.Burada kısa 
bir konuşma yapan Nükhet 
HOTAR, ‘1 Kasım seçimlerinin 
Ülkemize ve Milletimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu seçimin 
kaybedeni yok,kazanan Ülke-
miz  ve Milletimiz olmuştur. Hiç 
kimseyi dışlamayacağız, herke-
si kucaklayacağız. İnşallah bu 
seçimde bize oy vermeyen va-
tandaşlarımız ,biz neden Ak 
Partiye oy vermedik ki diyecek 
ve bir daha ki seçimde Ak Par-
tiye oy vereceklerdir. Biz asla 
şımarmayacağız, halkımıza ilk 
günkü aşkla hizmet  etmeye 
devam edeceğiz. Burada de-
ğerli Başkanımız Saliha 
Özçınar’a da huzurunuzda, 
yapmış olduğu  hizmetler ve 
özverili çalışmalarından dolayı 
bir kez daha teşekkür etmek 

istiyorum.Her zaman Saliha 
Başkanımızın yanında ve 
destekçisi olduk,olmaya da 
devam edeceğiz. 3 yıl sonunda 
şuan ki Kirazdan bambaşka bir 
Kirazla karşı karşıya kalacağı-
mızın sözünü veriyorum. Yeni 
dönemde  yapacağımız çalışma 
ile Büyük Şehir size gelmesi 
gereken ekonomik yardımı 
kısıtlayamayacak. Her ilçe hak 
ettiği yardımı kesintisiz ve ye-
rinden alacak. Herkese tekrar 
tek tek teşekkür ediyorum, Al-
lah’a emanet olun.’ diyerek 
sözlerine son verdi.

NÜKHET HOTAR’DAN KİRAZ’A ZİYARET!

Ak Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr.  Nükhet  HOTAR , 1 Kasım 
seçimlerinin ardından teşekkür ziyaretlerine Seçim bölgesi olan İzmir’in Kiraz İlçesinden başladı.

AKIN ÇELİK

iraz Belediye Başkanı 

KSaliha Özçınar’ın  
girişimleri ve koordinesi 

vasıtası ile Kiraz Belediyesi 
çalışanları 24 Kasım 
Öğretmenler Günü vesilesiyle 
ilçedeki tüm okulları tek tek 
gezerek, öğretmenlere 
karanfil dağıttılar.
 Ziyaret edilen 
okullardaki eğtiim-öğretim 
gönüllülerine başkan 
Özçınar’ın selamlarını ileten 

Belediye personeli ile 
öğretmenler hatıra 
fotoğrafları çektirdiler. 
Kendilerini bu özel günde 
unutmayarak incelik gösteren 
başta Kiraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar, Kiraz 
Belediyesi çalışanları ve tüm 
ilçe halkına teşekkür eden 
öğretmenler, bu ince davranış 
neticesinde mutluluklarını 
gizlemediler.
 AKIN ÇELİK

Tek tek karanfil

Kiraz Belediyesi çalışanları, 24 Kasım Öğretmenler Günü
dolayısyla ilçedeki öğretmenlere tek tek karanfil dağıttılar

HABER - FOTO

zmir'in AK Partili Belediye 

İBaşkanları her ay bir ilçede 
toplanarak gerçekleştirdiği 

'Birlik ve beraberlik' buluşma 
toplantısı için Kiraz'da bir 
araya geldi.
 Kiraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar’ın ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen 
birlik ve beraberlik buluşma-
sına; Ak Parti İl Başkanı Bülent 
DELİCAN, Kemalpaşa Belediye 
Başkanı Arif Uğurlu, Kınık Be-
lediye Başkanı Sadık Doğruer, 
Torbalı Belediye Başkanı Ad-
nan Yaşar Görmez, Ödemiş 
Belediye Başkanı Mahmut Ba-
dem, Selçuk Belediye Başkanı 

Dr. Zeynel BAKICI katıldı. Kiraz 
Belediyesinin Sosyal Tesisi 
Koru Otelde gerçekleştirilen 
yemekli toplantıda Başkan 
Özçınar, misafirlerini Sosyal 
Tesislerin girişinde karşıladı.
 Akşam yemeğinde 
Koru Otelde bir araya gelen 
Belediye Başkanları son bir 
ayda gerçekleştirdikleri 
faaliyetleri ve bundan sonra 
neler yapabilecekleri hakkında 
durum değerlendirmesi 
yaptılar. 

“BU TOPLANTILARIN 
FİKİR ALIŞ-VERİŞİ 
NOKTASINDA ÇOK 

FAYDASI OLMAKTADIR”
 Başkan Özçınar, ''Birlik 
beraberlik yemeğine katılan 
tüm Belediye Başkanlarına 
teşekkür etti. Her ay düzenli 
olarak yaptığımız birlik 
beraberlik buluşmamızı bu ay 
Kiraz'da gerçekleştirmiş bulun-
maktayız. Şimdiye kadar yap-
mış olduğumuz faaliyetleri ve 
bundan sonra neler yapabile-
ceğimiz konusunda fikir alış-
verişinde bulunduk. İlçemize 
en iyi hizmeti sunabilmek 
adına bu toplantılar bizim için 
çok faydalı oluyor.'' dedi.

AKIN ÇELİK

DAĞITTILAR

Web : www.kiraz.bel.tr
E-posta : info@kiraz.bel.tr

Kiraz ilçesinde ve komşu lokasyonlarda
dağıtılmak üzere Kiraz Belediyesi

tarafından aylık olarak yayımlanmaktadır.

Yayına başlama: 1 Ocak 2016

“Gazetemizde yer alan köşe 
yazılarından ilgili yazarları, 

haberlerden ise haber 
kaynakları ve muhabirler 

sorumludurlar”

İMTİYAZ SAHİBİ
Kiraz Belediyesi Adına

Belediye Başkanı
SALİHA ÖZÇINAR

SOR. YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Akın Çelik

(Kiraz Bel. Basın Yayın Koordinatörü)

HABER & FOTO
Fadime SAB

(Kiraz Bel. Basın Yayın Personeli)

EDİTÖRYAL HİZMETLER
TARAN MEDYA AJANS BASIN-YAYIN

MATBAACILIK BİL. TEKNOLOJİLERİ SAN. 
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Kiraz, İzmir, 35890 Türkiye
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iraz Belediye Başkanı 

KSaliha Özçınar,  
Ankara`da Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Sayın Binali 
Yıldırım`ın düzenlediği 
yemekte bir araya geldi.

YEMEK SONRASI 
NEZAKET ZİYARETLERİ
 Akabinde İzmir 
Milletvekili Ak Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Sayın 
Nükhet Hotar`ı ve İzmir 
Milletvekili Hamza Dağ`ı 
ziyaret etti. Ardından Ankara 
BŞB Başkanı İbrahim Melih 
Gökçek ile projeler hakkında 
istişare görüşmesi yaptı.

BAŞKAN ANKARA’DA 
FAKAT ÇALIŞMALAR TAM 
GAZ DEVAM!
 Başkan Özçınar’ın  
kısa süre aralıklarla 

gerçekleştirdiği Ankara 
ziyaretleri ile birlikte Kiraz`ın 
gelişimi açısından olumlu yol 
kat edildiği görüşü 
vatandaşlar arasında hakim 
düşünce olarak göze 
çarparken; aynı zamanda 
ilçe içindeki yatırımlar da son 
hızıyla devam ediyor. Son 
olarak geçtiğimiz gün Kiraz 
Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekiplerince 
muhtelif parklarda ve 
refüjlerde mevsim çiçek 
dikimi gerçekleştirildi. 

VERİMLİ GEÇTİ
 Başkan Özçınar’ın  
Ankara ziyareti esnasında 
Kiraz ile alakalı olarak çok 
sayıda temasta bulunduğu 
ve seyahatin oldukça verimli 
geçtiği bilgisi paylaşıldı.
 AKIN ÇELİK

Başkan
ÖZÇINAR

Ankara’da!

Kiraz Vakti Kiraz Vakti

Başkan Özçınar, Ankara’da çok sayıda temasta bulundu.KİRAZ HALKINA TOKİ MÜJDESİ!

GİRİŞİMLER SONUÇ VERDİ!

Yeterli başvurunun olması halinde TOKİ konutlarının Kiraz’a geleceği 
haberini alan Kirazlı ortadirek vatandaşlar haberi sevinçle karşıladılar.

TÜM SORU, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ İLE 
ALAKALI OLARAK KİRAZ BELEDİYESİ 
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER 

DEPARTMANIMIZ İLE İLETİŞİME 
GEÇEBİLİRSİNİZ.

İRTİBAT TEL: 0 (232) 572 30 20
info@kiraz.bel.tr

iraz Belediyesi Park ve 

KBahçeler Müdürlüğü 
ekiplerince Yağlar ve 

Şemsiler mahallelerindeki 
yapılan oyun parklarının 
etrafına bordür taşı döşemesi 
gerçekleştirildi. 

ÇOCUKLARIN OYUN 
ALANLARININ 
İYİLEŞTİRİLMESİ 
HEDEFLENDİ
 Yapılan çalışma ile 
birlikte çocukların daha kaliteli 
ve verimli oyun alanlarına 
sahip olmalarının amaçlandığı 

vurgusunu yapan Kiraz 
Belediyesi yetkilileri, oyun 
çağındaki çocukların hayat 
tecrübelerini ve bilgi 
birikimlerini oyunlar 
aracılığıyla 
gerçekleştirdiklerinin 
bilincinde olduklarını bu tip 
çalışmaların devam edeceğini 
ifade ettiler. 

BORDÜR TAŞLARI DA 
DÜZELTİLDİ
 Bunun yanı sıra, Yeni 
mahalle ve civar parklarda 
zaman içerisinde bozulan ve 

yıpranan bordür taşları 
düzeltilerek vatandaşların 
hizmetine sunuldu. 

MERKEZE UZAK 
MAHALLELERE POZİTİF 
AYRIMCILIK
 Bilindiği üzere Kiraz 
Belediyesi, başkan Saliha 
Özçınar önderliğinde uzun bir 
süredir merkeze uzak 
mahallelere gerçekleştirdikleri 
çevresel yatırımlar ile adından 
söz ettirmişti.
 AKIN ÇELİK

KİRAZ’DA BULUŞTULAR
AK PARTİLİ BAŞKANLAR 

OYUN ALANLARI YENİLENDİ!

Kiraz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Yağlar ve Şemsiler 
mahallelerindeki yapılan oyun parklarının etrafına bordür taşı döşemesi gerçekleştirildi.

�raz Beled�yes� Fen İşler� Müdürlüğü 

Kek�pler� tarafından Karaburç Mahalles� 
yol bakım ve tem�zl�k çalışması 

yapılmakta. Özell�kle merkeze uzak nüfusu 
yoğun b�r �lçem�z olan K�raz'ın sözü ed�len 
mahallelerde yaşamaları muhtemel sorunların 
ortadan kaldırılması �le alakalı olarak 
görevlend�r�len K�raz Beled�yes� Fen İşler� 
Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar, aralık ayı 
�çer�s�nde Karaburç Mahalles�'nde yol bakım ve 
tem�zl�k çalışmalarını tamamlayarak 
vatandaşları memnun ett�ler.

UZAK MAHALLELERE ÖZEL İLGİ
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C
ephe Gazetesi İmtiyaz 
Sahibi Ali tutku Kaytaran ve 
Genel Koordinatör Evrim 

Kaytaran, dün Kiraz Belediye 
Başkanı Saliha Özçınar’a 
makamında ziyaret gerçekleştirdi-

ler. Yaklaşık 1 saat süren görüş-
me, sıcak bir sohbet havasında 
geçerken, sohbet gündemi elbette 
ki Kiraz ve Kiraz’ın gelişimi süreci 
ile alakalıydı.
 Başkan Özçınar, oldukça 

samimi bir şekilde gerçekleştirdik-
leri hizmetler hakkında bilgi verir-
ken, gelecekte hayata geçirmek 
istediği projeleri ile alakalı olarak 
da paylaşımda bulundu. Başkan 
Özçınar’ın açıklamaları şu şekil-

deydi:

“Uzak köylerdeki hastalarımı-
zı merkeze taşıyoruz”
 “Bütün hastalarımızı mer-
keze taşıyabilmek için 112'den bir 
ambulans rica ettik. Tek bir iğne 
yüzünden felçli hale gelen 4-5 
tane vatandaşımız var, merkeze 
olan mesafelerinden dolayı, tek bir 
iğne vurulmak için buraya gelemi-
yorlar ve komşularından yardım 
alıyorlar ve bu çoğu zaman kötü 
sonuçlar doğurabiliyor. Bizim ama-
cımız tek bir iğne içinde olsa va-
tandaşımıza hizmeti götürebilmek. 
Bu bir evde bakım hizmeti değil, 
evde bakım hizmeti müdahale ge-
rektirir, biz müdahale etmiyoruz, 
vatandaşın sağlık hizmetinden ya-
rarlanması için taşıyoruz. Ayrıca 
uzak köylerde bulunan ve ihtiyacı 
olan hastalarımızın çevre hastane-
lerden randevu alınmasında bele-
diye içerisindeki arkadaşlarımız 
yardımcı oluyorlar. Randevusu 
alınan vatandaşımız, randevu gü-
nü ve saatinde; hastaneye ulaştırı-
lıyor ve tedavisi sonuçlanana ka-
dar ilgileniliyoruz.”

“65 yaş üstü tek başına 
taşıyan vatandaşa temizlik ve 
yemek hizmeti”
 “65 yaş üstü tek başına 
yaşayan, gerçekten ihtiyacı olan 
ve isteğe bağlı olarak tüm vatan-
daşlarımıza evde temizlik hizmeti 

vermeye başladık. Bunun yanı sıra 
köy programlarımız dâhilinde haf-
tada bir gün evde sıcak yemekleri 
pişirilip, tüm hafta boyunca sıcak 
yemek yemelerini sağlamak adına, 
bayana bayan, erkeğe erkek gö-
revli arkadaşlarım çalışmaya baş-
ladılar.”

“Her yeni doğum yapan 
anneye a'dan z'ye bebek 
ihtiyaçları”
 “Doğum yapan bütün 
vatandaşlarımıza, içerisinde yeni 
doğan bebeğin tüm ihtiyaçlarını 
karşılayacak olan yeni doğan çan-
tası hediye ediyoruz. Bu uygulama 
sadece ihtiyaç sahiplerine değil 
tüm doğum yapan vatandaşlarımı-
za sosyal yardım olarak sağlan-
maktadır.”

“Yeni evlenen çiftlere ev 
eşyaları”
 “Yeni evlenen çiftlerimiz 
ide unutmayalım, geçmeyelim is-
tedik, tüm yeni evlenen çiftlerimi-
ze küçük hediyeler hazırlıyoruz. 
Tabi ki evlenen çiftelere mağduri-
yetleri varsa ikinci elde olan sıfır 
eşyalardan evlerini döşemeleri ko-
nusunda yardımcı oluyoruz.”

“Zabıta tutanağı ile belirlenen 
ihtiyaç sahiplerinin evlerine 
tadilat hizmeti”
 “Yine sosyal yardımlaşma 
kapsamında, zabıta tutanağı ile 
tespit edilen ve ihtiyacı olan tüm 
evlerin tadilatlarını gerçekleştiriyo-
ruz. Kapısı, penceresi her neye 
ihtiyacı varsa gerekli onarımlarını 
gerçekleştiriyoruz.”

“Amaç halkın yaşam 
standardını bir adım yukarı 
çıkarabilmek “
 “Aslında tüm bu sosyal 
hizmetleri vermemizd ki amacımız, 
özellikle ihtiyacı olan insanlarımı-
zın yaşam kalitelerini bir derece 
de olsa arttırabilmek. Yaşam stan-
dartlarında bir nebze de olsa kalite 
sağlayabilmek. Özellikle uzaklık 
mağduriyetlerini bir nebzede olsa 
giderebilmek.”

“52 Mahallemizi ve bu 
mahallelerdeki tüm haneleri 
tek tek dolaştık”
 “30 Mart seçimlerinden 3 
ay önce seçim programı dahilinde 
başlamıştık. 52 mahallede bulunan 
tüm haneleri tek tek dolaştım. 
Böyle bir işe kalkışmak için hepsini 
kendi gözümle görmem gerekiyor-
du, yerinde tespit etmem gereki-
yordu. Gidip kahvehanelerde siya-
set yapmak yerine, tek tek evlere 
giderek halkın taleplerini ve bek-
lentilerini  analiz etmek istedim. 
İnsanlarımız çok şey istemiyor as-
lında, temel yaşamsal ihtiyaçları 
var. Örneğin şuan gıda paketleri-
mizi düzenli olarak, ihtiyaca göre 
ayda bir, iki ayda bir yerlerine ile-
tiyoruz, hatta Ramazan Ayında da 
tüm yaşlılarımıza gıda yardımı ger-
çekleştirdik. Bu projeler, ihtiyaçları 
yerinde tespit ettiğim için ilk haya-
ta geçirmek istediğim projelerdi ve 
İzka'dan da bu projeyi onaylattık.”

“İzka Projesinin ana amacı 
dijital veritabanı oluşturmak”

 “Evet İzka'ya projemizi 
onaylattık ancak bu hizmetlerin 
kaynağı İzka'dan gelmiyor. 
İzka'nın kapsamı çok daha farklı, 
İzka bizim için dijital ortamda veri 
topluyor böylece köylere gittiğimiz 
zaman daha randımanlı çalışıyo-
ruz, verim sağlıyoruz. Her gittiği-
miz yada bize gelen vatandaşın 
otomatik olarak veri tabanı gün-
cellemesi yapılıyor,  böylece hangi 
vatandaşımızın neye ihtiyacı var 
çok daha hızlı ve etkin şekilde ula-
şabiliyor ve yapılan hizmeti çok 
daha verimli hale getirebiliyoruz. 
Dijital veri tabanı bize bu noktada 
büyük artı sağlıyor. Bunun dışında 
bu hizmet ve yardımlar belediye 
tarafından, belediye kaynakları ile 
halka ulaştırılıyor.”

“Tüm okula başlayan 
çocuklarımıza kırtasiye 
malzemesi dağıttık”
 “Okullar açıldığından bu 
yana ihtiyacı olan tüm öğrencileri-
mize çanta, kırtasiye malzemesi 
ve ayakkabı dağıttık. Tüm ihtiyaç 
sahiplerine ulaştık, ulaşmaya da 
devam ediyoruz. Bize bağlı olan 
56 mahallemize çanta ve gıda 
paket yardımında hepsine ulaştık. 
Temizlik hizmetlerimiz de şu an 
için sadece merkezde, fakat 
köylere de önümüzdeki günlerde 
ulaşacağız.”
 “7 Haziran seçimlerinden 
bu yana gıda ve okul ihtiyaçları 
anlamında 56 mahallemizi ev ev 
iki tur dolaştım. Nokta bazında 
değil kapı kapı dolaşarak hem 
ziyaret hem de hediyelerini ver-
mek amaçlı vatandaşlarımıza 
ulaştık. Aslında vatandaş başkan-
larını dairede otururken değil de 
yanlarında görmüş oluyorlar. Va-
tandaş bunu biliyor artık seçimden 
seçime sahaya çıkan bir başkanları 
yok, her daim yanlarında görebile-
cekleri bir başkanım. Bütünşehir 
yasası burada köyleri çok etkiledi. 
Geçen hafta Ankara'ya yaptığımız 
ziyarette bu konuyu yetkililere 
sunduk. Kentimizi olumlu etkile-
yecek revizyonların yapılacağı 
inancı ve temennisi içerisindeyim.”

“Yarından itibaren merkezde 
çalışmaya başlıyoruz.”
 “Göreve geldiğim günden 
beri köylerle ilgileniyorum. Bu ko-
nuda merkez biraz rahatsız ama 
merkez çalışmalarıma yani ziya-
retlerime de yarından itibaren 
başlıyorum. Günde en az 100 
kişiyle görüşüyorum.”

“Siyasetçi kimliğimden önce 
bir eğitimciyim”
 “Babam, 30 yılı aşkın bir 
süre siyaset yaptı. Bundan ve 
öğretmen olamadan kalma bir 
alışkanlık olacak ki bütün birimlere 
müdahil olmak istiyorum. Rahat 
edemiyorum konulardan bilgim 
olamayınca. Babamı 29 yaşında 
kaybettim. Hizmet aşkı çok bü-
yüktü babamın. Hep sorardım kü-
çükken Kiraz'ı  benden daha mı 
çok seviyorsun diye o da bana bu 
insanların ihtiyacı var kızım derdi. 
Şimdi onu çok daha iyi anlıyorum. 
Genetik bir yapı bizimkisi. Ben 
babamın kızıyım ancak siyasetçi-
den öte ilk önce bir eğitimciyim.”

BAŞKAN ÖZÇINAR’IN ÖZEL RÖPORTAJI

KİRAZ’A HATIRA ORMANI KAZANDIRDILAR

"
İnsan İçin Umut Derneği" 
ile Kiraz Belediyesi`nin 

ortaklaşa düzenlediği, "Bir 
Fidan Bin Kardeşlik" projesi 
kapsamında ilk fidanlar 
toprakla buluştu. Kiraz`ın 
Karaman mahallesinde 
oluşturulacak olan hatıra 
ormanı için düzenlenen 
etkinliğe Kiraz Belediye 
Başkanı Saliha Özçınar, Kiraz 
Orman İşletme Şefi Durmuş 
İlker Şahin,"İnsan İçin Umut 
Derneği" Başkanı Menşure 
Gökçe, Ak Parti İl Kadın Kolları 
Başkanı Gözde Keskin, Ak 
Parti Karabağlar Kadın Kolları 
Başkanı Hande Bayık, Ak Parti 
Kiraz Kadın Kolları Başkanı 
Ayfer Duran, Ak Parti Konak 
Kadın Kolları Başkanı Seyran 
Yıldız Karahan ve ilçelerin 
kadın kolları üyeleri katıldı. 
 "Bir Fidan Bin 
Kardeşlik" projesi ile Kirazın 
Karaman mahallesinde; 
toplamda 50 dekar alanda 
oluşturulacak olan "Sahra 
Karahanlar" adı verilen hatıra 
ormanı için; ceviz, badem ve 
çam fıstığından oluşan 1050 
adet fidan toprakla 
buluşturuldu."İnsan İçin Umut 
Derneği" ve Kiraz 
Belediyesi`nin işbirliği ile 
oluşturulan hatıra ormanına 
adının verildiği, “İnsan İçin 
Umut Derneği” Başkanı 
Menşure Gökçe’nin yeğeni 
olan küçük Sahra, toprağa 
dikim işlemi biten fidanlara 
kendi elleriyle can suyunu 
verdi. 
 İnsan İçin Umut 
Derneği Başkanı Menşure 
Gökçe bu projenin Kiraz`a 
yakışacağını düşündüğünü 
belirterek ; "Biz "İnsan İçin 
Umut Derneği" olarak 3 yıldır 
çalışmalarımızı verimli biçimde 
sürdürmeye devam ediyoruz. 
Bugün burada Kiraz Belediyesi 
işbirliği ile Kiraz`a kazandırmış 
olduğumuz "Sahra 
Karahanlar" hatıra ormanımız 
derneğimizin oluşturduğu  
ikinci orman. İlk ormanımızı 
Kınık Belediyesi`ne 
kazandırarak 1000 adet ceviz 

fidanı dikimini 
gerçekleştirmiştik. Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar, İzmir genelinde tek 
kadın başkanımız olduğu için, 
"İnsan İçin Umut Derneği" 
olarak bundan sonra 
hayatımızda yer alacak olan 
bütün projelerimizi Kiraz’a 
yapacağız. Ben ve ekibim her 
türlü projeye hazırız. Kiraz 
Belediye Başkanım Saliha 
Özçınar’a bize bu fırsatı 
tanıdığı için çok teşekkür 
ederim. Kazandırmış 
olduğumuz hatıra ormanımız 
Kiraz Belediyesi ve Kiraz 
halkına hayırlı uğurlu olsun" 
dedi. 

Hatıra ormanına yeğeninin 
adını verdi 
 "İnsan İçin Umut 
Derneği "Başkanı Menşure 
Gökçe "Bir Fidan Bin 
Kardeşlik" projesi kapsamında 
oluşturdukları hatıra ormanına 
yeğenin adını verdiğini ifade 
ederek; “Derneğimiz olarak 
"Bir Fidan Bin Kardeşlik" 
projesi kapsamında 
oluşturduğumuz hatıra 
ormanının benim için bir 
anlamı var. Adının Kiraz`a 
yakışacağını düşünerek, hatıra 
ormanımıza yeğenim olan 
"Sahra Karahanlar Hatıra 
Ormanı” adını verdim. Hem 

ismini yaşatmak, hem de 
ömür boyu ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızın her yediği 
meyvede yeğenim Sahra’ya 
teşekkür etsinler diye onun 
adını verdim."dedi. Bunun 
üzerine küçük Sahra, Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar’a ve "İnsan İçin Umut 
Derneği" Başkanı Menşure 
Gökçe`ye teşekkürlerini 
sundu. 

Kiraz`a yeni projeler yolda
 Kiraz için yakın 
zamanda gerçekleştireceği 
yeni projeler hakkında bilgiler 
veren Dernek Başkanı Gökçe ; 
"İnsan İçin Umut Derneği" 
olarak bundan sonraki 
projelerimizin hepsini Kiraz"a 
yapacağız. Çocuklarımıza bir 
spor tesisi kazandırmak için 
çalışmalarımız devam ediyor. 
Kiraz’a yapacak olduğumuz 
diğer bir projemiz olan 
kütüphaneyi ilçeye iki hafta 
gibi kısa bir süre sonunda 
kazandıracağız. Ayrıca Kiraz 
için en çok istediğim 
projelerden birisi de "hayvan 
ormanı " adı altında içinde 
büyükbaş hayvanların yer 
aldığı bir çiftlik kurmak. 
Böylece halkımız büyük baş 
hayvanların etinden, 
sütünden, yumurtasından en 
iyi bir şekilde 

yararlanabilecek."dedi. 

Çemberli Efe Türkiye 
genelinde proje yapımında 
birinci oldu
 Türkiye genelinde 
proje yapımında birinci olan 
Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar ; "İnsan İçin Umut 
Derneği" ile belediyemizin 
ortaklaşa düzenlediği, "Bir 
Fidan Bin Kardeşlik" projesi 
kapsamında ilk fidanlarımızı 
toprakla buluşturduk. Bizim 
için çok önemli ve güzel bir 
etkinlik oldu. "Bir Fidan Bin 
Kardeşlik" projesi kapsamında 
düzenlediğimiz etkinliğimizde 
bizi yalnız bırakmayıp 
yanımızda oldukları için 
desteklerinden dolayı 
kendilerine çok teşekkür 
ediyorum.”dedi.
 Fidan dikiminden 
sonra Kiraz Belediyesi 
tarafından Şehit Özgür Küçük 
Sosyal Tesisleri’nde misafirlere 
yemek ikramında bulunuldu. 
Yemek sonunda Kiraz Belediye 
Başkanı Saliha Özçınar Şengül 
“İnsan İçin Umut Derneği” 
Başkanı Menşure Gökçe’ye 
çalışmalarından dolayı 
teşekkür ederek, kendilerine 
çiçek takdim etti.

“İnsan İçin Umut Derneği" ile Kiraz Belediyesi`nin ortaklaşa düzenlediği, 
"Bir Fidan Bin Kardeşlik" projesi kapsamında ilk fidanlar toprakla buluştu.

Küçük Menderes Havzası ve Türkiye’nin en eski günlük yayınlarından biri olan Cephe Gazetesi ekibi 
ile samimi bir söyleşi gerçekleştiren Başkan ÖZÇINAR, projelerden ve yapılanlardan bahsetti.

K
iraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar, Kiraz 
devlet Hastanesi 

personeli ve Evde Sağlık 
Hizmetleri Ekipleri ile mahalle 
ziyaretlerinde bulundu.
 Mahalle 
ziyaretlerinde ekiplerle 
birlikte vatandaşları ziyaret 
eden Özçınar, vatandaşların 
istekleri ve sıkıntıları 
konusunda da 
değerlendirmelerde bulundu. 
 Daha önce de Kiraz 
Devlet Hastanesi'nde yeni 
doğan bölümündeki aileleri 
ziyaret eden Şengül, bu sefer 
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü 
dolayısıyla hem yaşlıları, hem 
de Evde Sağlık 
Hizmetleri'nden yararlanan 

aileleri ziyaret etti. 

Başkandan Çocuklara 
Hediyeler
 Başkan Özçınar,  
2015-2016 eğitim öğretim 
yılının başlaması vesilesiyle 
de gittiği evlerdeki okula 
başlayan çocuklara çeşitli 
hediyeler dağıttı. Okul 
çantası, kalem, silgi, defter 
gibi kırtasiye malzemelerini 
çocuklara hediye eden 
Özçınar, daha sonra da 
yaşlıları ziyarette bulundu.

Özçınar: “Her Gün Sizlerle 
Beraberiz”
 Ziyaretleri 
kapsamında mahallelerdeki 
yaşlıları da 1 Ekim Dünya 

Yaşlılar gününde unutmayan 
Başkan Özçınar, çeşitli 
mahallelerdeki birçok yaşlı ile 
birlikte sohbet etti. 
Vatandaşların sıkıntılarını ve 
isteklerini kaydeden Özçınar,  
'Yaşlılarımıza olan bağlılık 
duygularımızın belirli tarihler 
ile sınırlı olmadığını belirterek 
yılın her günü sizlerle birlikte 
olduğumuzun 
unutulmamasını ümit 
ediyorum' dedi.  
 Açıklamasının 
devamında ise Özçınar '1 
Ekim Dünya Yaşlılar Günü 
vesilesiyle, tüm değerli 
büyüklerimize tüm kalbi 
duygularımla yaşam 
sevinçlerinin hiç 
kaybolmadığı, uzun ve 

sağlıklı ömürler diliyor, sevgi 
ve saygılarımı sunuyorum' 
dedi.

Kaymakam İle Kiraz 
Ortaokulu'na Ziyaret
 Kiraz Kaymakamı 
Mustafa Akgül ile beraber 
Kiraz Ortaokulu'na ziyarette 
bulundular. Kiraz Ortaokulu 
Müdürü Yasin Şekertekin'e 
yeni eğitim öğretim yılında 
başarılar dileyen Kaymakam 
Akgül ve Başkan Özçınar, 
buradan sınıfları gezerek 
öğrencilerle buluştular. 
Verdikleri hediyelerle 
çocukları sevindiren 
Kaymakam ile Başkan, 
buradan sonra öğrenciler ile 
birlikte okulda öğle yemeği 

yediler. 

İtfaiye personeline çiçek 
jesti
 Başkan Özçınar, 
İtfaiye Haftası münasebetiyle 

de Kiraz İtfaiye personeline 
çiçek göndererek haftalarını 
kutladı.

VATANDAŞLARA ZİYARETE GİTTİ

Sadece belediyedeki halk günlerinde değil, diğer zamanlarda da halk ile iç içe etkileşimde olarak hizmet 
üretmeye çalışan başkan Özçınar, eğitimci kimliğinin de verdiği tecrübe ile çocuklarla özel olarak ilgilendi.

Halkın canını emanet ettiği itfaiye personelini de ihmal etmeyen 
başkan Özçınar, itfaiye personeline çiçek jestinde bulundu.

AKIN ÇELİK

HABER - FOTO

AKIN ÇELİK

HABER - FOTO

HİSAR TEPE'YE YENİ BİR SOLUK

Kiraz Belediyesi'nin geçtiğimiz yaz Hisar Mahallesi'nde 
hizmete sunduğu Şehit Özgür Küçük Sosyal Tesisleri kış 
mevsimi için yeniden düzenlendi.Tesislerde kahvaltı 
,akşam yemeği hizmeti veriliyor.

KİRAZ MANZARASI

Kiraz'a nezih bir tesis kazandırdıklarını kaydeden Kiraz 
Belediye Başkan'ı Saliha ÖZÇINAR ŞENGÜL 'İlçe 
merkezimize sadece 2 Km mesafede eşsiz Kiraz manzarası 
ile geçtiğimiz yaz hizmete sunduğumuz tesislerimiz yaz 
boyunca oldukça yoğun günler yaşadı.Kiraz'ın sosyal 
yaşantısına yeni bir soluk kattı.

AİLE ORTAMI

Vatandaşlarımzın aileleriyle rahatça vakit geçirebileceği 
imkanları sunan tesisimizde sabah kahvaltıları ve akşam 
yemeği organizasyonları da en iyi şekilde yapılabiliyor.

Akın ÇELİK
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K
iraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar; 
babası Dursun Özçınar'ın 30 Mart 2014 
yerel seçimleri için adaylık görüşmelerine 

başladıktan bir hafta sonra, kalp krizinden 
hayatını kaybetmesi üzerine, babasının vasiyetini 
yerine getirerek 30 Mart 2014 akşamı Kiraz'ın ilk 
kadın belediye başkanı seçildi. Türkiye'nin en 
genç belediye başkanlarından biri olan Özçınar'a 
seçim çalışmaları boyunca boynundan çemberini 
eksik etmeyen “Kız Çocuğu”, “Körüklü Asena” ve 
“Topuklu Efe” lakapları takıldı.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar 
“Kadın ruhu fark yaratır”
 Hizmet etmenin erkek işi değil bir gönül 
işi olduğunu söyleyen Kiraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar kadın başkan olmanın 
zorluklarından bahsederek kadın ruhunun fark 
yarattığını söyledi. Aklında siyasetle ilgilenmek 
gibi bir fikir yokken babasının vefatının ardından 
siyasete atılmaya karar verdiğini söyleyen Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha Özçınar insanlığa hizmet 
etmenin babasının vasiyeti olduğunu belirtti. Her 
zaman bir hizmet insanı olduğunu ve insanları 
mutlu etmenin kendisine de mutluluk verdiğini 
ifade etti.
 Hizmet için kolları sıvayan başkan 
ÖZÇINAR ve belediyenin tecrübeli ve dinamik 
ekibi, hizmet ve faydalı etkinliklerini ard arda 
sıraladılar.

Kiraz'da Bayram Havası
 Yerel üreticinin desteklenmesi amacıyla 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kiraz ilçesinin İğdeli 
ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
ile kaşar peyniri ve lor alımına ilişkin 'ön alım 
protokolü' imzaladı. Bu protokolle tarım ve 
hayvancılık kooperatiflerinin kendi ayakları 
üzerinde durarak ve pazarda rekabet ederek 
marka olmaları sağlanması yolunda bir adım 
atılmış oldu.

Geri kalmanın kazanca döndüğü ilçe 
“Kiraz”
 Halkın büyük bölümünün kırsalda 
yaşadığını ve tarımla geçimini sağladığını 
belirten 'Çemberli Efe' lakaplı Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar, ilçeye adını veren kirazın dışında, 
Türkiye'nin önemli baklava ustalarının tercih 

ettiği antep fıstığı üretiminde de büyük atılım 
içinde olduklarını vurguladı. “İzmir'in saklı 
bahçesi” olarak tanıttığı ilçesinde Kiraz'ın dışında 
birçok organik ürün yetiştirdiklerini söyledi. 
Başkan ÖZÇINAR Kirazlıların el emeği göz nuru 
neyi varsa ortaya çıkarmak ve yetiştirilen tüm 
organik ürünleri kısa sürede marka olarak 
tezgâhlarda yerini alacağı belirtti. 

Kiraz Belediyesi'nden 23 Nisan Şenlikleri 
 Kiraz Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenlikleri “Süt ile 
Müt” adlı çocuk tiyatrosu gösterisi ile başladı. 

Kiraz Belediyesi Düğün Salonu'nda 
gerçekleştirilen ilk gösteri Türk Telekom Yatılı 
İlköğretim Bölge Okulu ile Hüseyin Sarı 
İlköğretim Okulu öğrencilerine yapıldı.Kiraz 
Belediyesi'nce 5.'si düzenlenen 23 nisan ulusal 
egemenlik ve çocuk bayramı şenliklerine tüm 
çocuklar davet edilirken, etkinliklerin tamamının 
ücretsiz olduğu bildirildi. Kiraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar okulların 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına da 
katıldı. kiraz 5'inci 23 nisan çocuk bayramı 
şenliğini dev oyun parkı, dev kaydırak, zıpla 
yapış, dev basket,yüz boyama,pamuk şekeri 
ikramı,hediye balon dağıtımı ve air futbol 
oyunları ile devam edildi.

Kiraz Belediyesi hizmet için kolları sıvadı
 Kiraz Belediyesi Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü tarafından yazılarak İzmir 
Kalkınma Ajansı, Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve 
Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı 
kapsamında hibe almaya hak kazanan “ Dijital 
Tespit Şefkatli Hizmet” isimli proje ile 12 yeni 
istihdam gerçekleştirildi

Kiraz Gençlik Merkezi ve Çocuk Evi 
hizmete açıldı
 Köylere Hizmet Götürme Birliği 
tarafından yaptırılan Kiraz Gençlik Merkezi ve 
Çocuk Evi, bir dizi açılış gerçekleştirmek üzere 
Kiraz'a gelen İzmir Valisi Mustafa Toprak 
tarafından açıldı.Daha sonra tesiste inceleme 
yapan Toprak, Kiraz Anadolu Lisesi ve Kiraz Çok 
Programlı  Lisenin bahçesinde oluşturulan çok 
amaçlı spor salonu da oluşturuldu.

Kiraz festivali yapıldı
 Kiraz'da düzenlenen festivalde başta 
Kiraz olmak üzere ilçede yetişen diğer meyve ve 
sebzeler de kurulan stantlarda tanıtıldı. 
Festivalde En güzel kiraz yarışması da yapıldı. 
Kiraz Belediyesi jürisinin birinci seçtiği Kiraz 
yetiştiricisine çapa makinesi  ikinci yetiştiriciye 
budama seti, üçüncü yetiştiriciye ise ilaçlama 
seti hediye edildi.İlçede düzenlenen festival, 
Hüseyin Turan konseriyle sona erdi.

Başkan ÖZÇINAR önce protokolle, sonra 
ilçe teşkilatı ve çocuklarla bayramlaştı
 Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen 
bayramlaşma töreni Kiraz Belediye Şehir 
Salonunda yapıldı. Başkan ÖZÇINAR önce 
Protokolle, sonra ilçe teşkilatı ve çocuklarla 
bayramlaştı.

Kiraz Belediyesi, oluşturduğu ikinci el eşya 
mağazası ile vatandaşların bağışladığı 
eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
 Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar 
“Sizin fazlanız onların eksikliğini gideriyor” 
sloganıyla yeni bir proje başlattı.Her türlü elbise, 
ayakkabı,çanta,elektronik eşya,mobilya,koltuk 
takımı,okul araç gereçleri ve oyuncakları yardıma 
muhtaç ailelere ulaştırmak için 2. El Eşya 
Mağazası açtı. Mağazanın, vatandaşların 
bağışladığı beyaz eşyadan, giyim ürünlerine, 
mobilyadan oyuncağa kadar geniş ürün 
yelpazesi bulunan 2. El eşya mağazası ihtiyaç 
sahiplerine haftanın 6 günü hizmet vereceği 
belirtildi.

Kiraz, Hayvan Varlığı Bakımdan 21 İli 
Geride Bıraktı
 İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Ahmet Güldal, Kiraz ilçesinde mahalle 
muhtarları ve tarımsal örgütlerin temsilcileri ile 
bir araya geldi.Yapılan toplantıda Kiraz'ın 
tarımsal alt yapısı hakkında bilgi veren Güldal, 
konuşmasında ilçenin hayvancılık potansiyeline 
vurgu yaptı. 75 bin büyükbaş ile Kiraz'ın, hayvan 
varlığı bakımından 21 ili geride bıraktığını 
vurgulayan Güldal, 2014 yılında İzmir'de üretilen 
sütün yüzde 13'ünün ilçeden karşılandığını 
söyledi.

Kiraz Belediyesi Sendika Sözleşmesi 
yenilendi
 Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar personeliyle birlikte sendika 
sözleşmesini öğle yemeğinde bir araya 
gelerek yeniledi. 3 yıllık olarak yenilenip 
imzalarını atılan sözleşme yemeğinde 
Başkan ÖZÇINAR'e plaket hediye edildi.
Kiraz'da vatandaşa evde sağlık hizmeti
Sosyal Belediyecilikte örnek çalışmalarıyla 
dikkat çeken Kiraz Belediyesi evde sağlık 
hizmeti başlattı. Bu kapsamda Uzunköy, 
Pınarbaşı ve ovacık mahallerindeki 
vatandaşlara sağlık taraması yapıldı. 
Belediye Başkanı Saliha Özçınar,”Sağlık 
hizmetini kırsal kesimde yaşayan 
vatandaşlarımızın ayağına kadar 
götürüyoruz” dedi.

Kiraz Belediyesi Türk Sanat Müziği 
korosu oluşturdu
 Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar'ün büyük desteği sonucu Kiraz 
Belediyesi Türk Sanat Müziği Korusu 
oluşturuldu. Mustafa Kemal Atatürk 
Rekreasyon Alanı önünde türk sanat müziği 
korosunun gerçekleştirdiği konser herkesi 
mutlu etti.

İZKA'DAN “Kiraz Kalkınıyor” projesine 
onay
 Kiraz Belediyesi'nin İzmir Kalkınma 
Ajansı İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının 
Azaltılması Mali Destek Programı 
kapsamında yerel üreticilerin desteklenmesi 
amacıyla hazırladığı projesi destek almaya 
hak kazandı. Sözleşmeyle birlikte Kiraz ve 
bölge köylerine hizmet verecek yöre 
çiftçisinin ürettiği tarımsal ürünlerin 
korunmasına yönelik soğuk hava deposu 
tesisi kuruldu 1 milyon 225 bin bütçeli ve 
24 ay süreli projenin 919 bin TL si İZKA 
tarafından finanse edildi.

Çemberli Efe babasının projesini 
hayata geçirdi
 iraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar vefat eden babası Durmuş 
Özçınar'ın Kiraz Halkına kazandırmak 
istediği en büyük projesi olan Jeotermal 
Projesini hayata geçirdi.

Kiraz Belediyesi'nden kırsala sağlık 
taraması
 Kiraz Belediyesi ile Kiraz Devlet 
Hastanesi ortak bir çalışmaya imza atarak 
maddi imkanı olmayan ve yardıma muhtaç 
vatandaşlara Ramazan ayında hizmet 
götürüyor. Özellikle yaşlıların bulundukları 
bölgelerin sağlık hizmeti alabilmesi için 
Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Kiraz 
Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Emrah 
Karakaya, Hastane İdari Ve Mali Hizmetler 
Müdürü Durmaz Erdem ile Kiraz Devlet 
Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekibi 
ortak bir projeye imza attı.

Kiraz'da öğrencilere yeni eğitim yılı 
hediyeleri verildi
 Kiraz Kaymakamı Mustafa Akgül ve 
Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kiraz 
Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere 
başarılar dileyip, yeni eğitim yılı için 
hediyelerini verdi.

ÖZÇINAR'dan şehit ve gazi ailelerine 
anlamlı iftar
 Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, 
şehit ailelerine, anne babasını kaybeden 
çocuklara Kiraz Koru Otel'de iftar yemeği 
verdi.
 Kiraz Koru Otel'de verilen yemeğe 
ÖZÇINAR, belediye meclisi üyeleri, 
belediyenin birim müdürleri, muhtarlar, 
şehit ve gazi aileleri ile çocukları katıldı. 
İftar yemeğinden sonra çocuklara otelin 
bahçesinde, geleneksel Türk gölge oyunu 
olan Hacivat ve Karagöz Canlı performans 
gösterisi gerçekleştirildi. Hacivat ve 
Karagöz gölge oyununu ilk defa canlı 
performans olarak izleyen çocuklar ve 
aileleri çok mutlu olurken, Karagöz ve 
Hacivat canlandırmasına gösteriyi izleyen 
çocuklar da dâhil oldu.

Engelli ve yaşlıların evleri temizlendi
 Kiraz Belediyesi “Sizin fazlanız onların 
eksiğini gideriyor” adlı sosyal projesi ile 
artık kullanılmayan tüm ihtiyaç fazlası 
eşyaları toplayarak ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara proje ile engelli ve yaşlı 
vatandaşların evlerinde bayram temizliği 
yapıldı.

Kiraz Belediyesi'nden yerinde sağlık 
hizmeti
 Sosyal Belediyecilik konusundaki örnek 
çalışmalarıyla dikkat çeken Kiraz Belediyesi 
Ramazan ayı boyunca yardıma muhtaç 
durumdaki vatandaşlara yapılan gıda 
yardımlarının yanında kırsal  
mahallelerimizde yaşayan özellikle yaşlı 
vatandaşların yerinde sağlık hizmeti 
alabilmesi için Kiraz Devlet Hastanesi Evde 
Sağlık Hizmetleri ekibi ile beraber Uzunköy, 
Pınarbaşı ve Ovacık mahallelerinde 
vatandaşlara sağlık taraması yapıldı. Kiraz 
Belediyesi sağlıklı yaşam uygulamasının 
her alanda en güzel şekilde 
gerçekleşmesini sağladı.   

Kiraz Belediyesi'nden tekerlekli 
sandalye
 Kiraz Belediyesi sosyal belediyecilik 
anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıtımı 

yaptı.

Kiraz Belediyesi'nden çocuklara oyun 
grubu
 Kiraz Belediyesi tarafından Yenimahalle, 
istiklal Mahallesi, Şemsiler Mahallesi,Çömlekçi 
mahallelerinde yeni oyun grupları Kuruldu.

Kiraz Belediyesi'nden şehit, yetim ve 
öksüz ailelerine iftar yemeği
 Kiraz Belediyesi tarafından şehit, 
Öksüz,Yetim ailelerine iftar yemeği verildi 
Belediye Meclis üyelerinin ve mahalle 
muhtarlarının katıldığı iftar yemeğinin ardından 
hacivat ve karagöz oyunu oynanıp miniklere 
başkan tarafından hediye paketi verildi

Kiraz Belediyesi öğrencileri 2.kez 
Anıtkabir'e götürdü
     Kiraz Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü 
anma etkinliği kapsamında 10 öğrenciyi 
Anıtkabir ziyaretine gönderdi. İki öğretmen ve 
üç belediye görevlisinin eşliğinde Anıtkabir'e 
giden 10 öğrenci, Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar'e kendilerine sunduğu bu güzel imkân 
için teşekkür etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet 
Hotar ilk teşekkür ziyaretini Kiraz'a yaptı
 Ak Parti İzmir Milletvekili ve Genel 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nükhet Hotar , 1 
Kasım seçimlerinin ardından teşekkür 
ziyaretlerine Seçim bölgesi olan İzmir'in Kiraz 
İlçesinden başladı.Ak Parti İzmir İl Başkanı 
Bülent Delican ve İl yönetimi ile birlikte İlk önce 
Ak Parti İlçe Teşkilatına uğrayarak buradaki İlçe 
yönetimini ,Kadın Kollarını, Gençlik Kollarını ve 

partilileri teşekkür eden Hotar ,daha sonra 
Belediye Hizmet Binasına geçerek Kiraz Belediye 
Başkanı Saliha Özçınar'ü makamında ziyaret 
etti.Seçimlerde göstermiş olduğu özverili 
çalışmalar için Başkana ve ekip arkadaşlarına 
ayrıca teşekkür etti.

Kiraz'da Toplu İş Sözleşmesi yapıldı
 Kiraz Belediyesi, belediyenin Bel-Mar 
şirketinde çalışan işçiler için üç yılı kapsayacak 

şekilde Belediye-İş Sendikası ile toplu iş 
sözleşmesi imzaladı. Yıllık ortalama yüzde 15 
zam öngören sözleşme çerçevesinde giyim, 
akaryakıt gibi yardımlar da yılda iki kez nakit 
olarak işçilere verildi.

Kiraz'da örnek proje
 Kiraz Zihinsel ve Bedensel Engelsiz 
Umutlar Derneği tarafından, Kiraz ilçesinde 
sosyal çalışma olan  'Engelsiz Umutlar Yeşeriyor' 
projesi ile, Kiraz'da çiçek serası kuruldu. Zihinsel 

ve Bedensel Engelsiz Umutlar Derneği, burada 
mevsimlik çiçek yetiştirmeye başladı. Dernek 
üyesi engelli vatandaşlar, ilk çiçek ve bitkilerin 
tohumlarını ise toprakla buluşturdu.

Kiraz, artık İzka'nın da desteğiyle birlikte 
Bilgi Teknolojileri ile iç içe
     Kiraz Belediyesi Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü tarafından yazılarak; İzmir 
Kalkınma Ajansı 2014 Bilgi Toplumuna Dönüşüm 
ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek 
Programı'na sunulan “Dijital Tespit Şefkatli 
Hizmet” isimli proje hibe almaya hak kazandı. 
Dezavantajlı kişilerin tespitinin yapılması ve 
onlara hizmet sunulmasını hedefleyen ve İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülecek 
olan proje; ile 12 kişilik yeni istihdam, ilçe 
koşullarına uygun yeni bilgisayar yazılımlarının 
sağlanmasını içeriyor.

Kiraz'ın gururu oldular
 24-25 Aralık tarihleri arasında İzmir'de 
düzenlenen Okullar arası İl Güreş 
Şampiyonası'nda grekoremen stil ve serbest 
stilde Kiraz Belediyesi Güreş Kulübü Sporcuları 
takım halinde birinci oldu. Toplam 25 madalya 
alarak ilçenin yüzünü güldüren Kiraz Belediyesi 
Güreş Takımı Sporcuları, mart ayında yapılan 
Bölge Güreş Şampiyonasında da  İzmir ve Kiraz'ı 
temsil ettiler.

Kiraz Belediyesi kriz masası kurdu
 Kiraz Belediyesi yol çalışma ekipleri,  kar 
yağışı nedeni ile kapanan yolları açma 
çalışmaları yaptı. Kiraz Belediye Başkanı Saliha 

Özçınar başkanlığında oluşturulan Kriz Masası 
Devreye girdi. Ulaşıma kapalı mahallelerinin 
muhtarlarına temel ihtiyaç sıkıntısı yaşanması 
durumunda belediye başkanlığına bilgi verilmesi 
istendi. Başkan ÖZÇINAR yoğun kar yağışı 
nedeni ile kapanan köy yollarını ulaşıma açma 
çalışmalarını yerinde izledi. 

Kiraz'da uzak mahallelere belediye eli!
 Kiraz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından Karaburç Mahallesi yol bakım 
ve temizlik çalışması yapıldı. Özellikle merkeze 
uzak nüfusu yoğun bir ilçe olan Kiraz'ın sözü 
edilen mahallelerde yaşamaları muhtemel 
sorunların ortadan kaldırılması ile alakalı olarak 
görevlendirilen Kiraz Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar, Karaburç 
Mahallesi'nde yol bakım ve temizlik çalışmalarını 
tamamlayarak vatandaşları memnun ettiler.

Kiraz'a “Sahra Karahanlar Hatıra Ormanı”
 "İnsan İçin Umut Derneği" ile Kiraz 
Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği, "Bir Fidan 
Bin Kardeşlik" projesi kapsamında ilk fidanlar 
toprakla buluştu. "Bir Fidan Bin Kardeşlik" 
projesi ile Kirazın Karaman mahallesinde; 
toplamda 50 dekar alanda oluşturulacak olan 
"Sahra Karahanlar" adı verilen hatıra ormanı 
için; ceviz, badem ve çam fıstığından oluşan 
1050 adet fidan toprakla buluşturuldu."İnsan 
İçin Umut Derneği" ve Kiraz Belediyesi'nin 
işbirliği ile oluşturulan hatıra ormanına adının 
verildiği,  “İnsan İçin Umut Derneği” Başkanı 
Menşure Gökçe'nin yeğeni olan küçük Sahra, 
toprağa dikim işlemi biten fidanlara kendi 
elleriyle can suyunu verdi.
 Tüm bu hizmetlerin sonucunda, Kiraz'ın 
Çemberli Efe'si Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar, 26 Aralık 2015 tarihinde, Türkiye'nin en 
prestijli ödüllerinden biri olan  “Yerel Yönetimler 
Dergisi Ödülleri” kapsamında; yılın en iyi yerel 
yöneticisi ünvanına layık görüldü.
 AKIN ÇELİK

KİRAZ BELEDİYESİ'NDEN BAŞARI VE ETKİNLİK DOLU BİR 2015

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar 2015 yılı içinde birçok siyasetçiyi
Kiraz’da ağırlayarak, kentin başkent tarafından farkındalık seviyesini yükseltti.

Kiraz Belediyesi 2015 yılı içinde sendika ile toplu sözleşme yenilemesi
yaparak, belediye emekçilerinin memnuniyetlerini tesis etti.

2015 yılının, Kiraz’da adeta çevre yılı olarak kabul edilebilir. Yıl içinde
çok sayıda park ve bahçe belediye ekipleri tarafından yenilendi.

Sosyal faaliyetlerin yanı sıra, çevresel etkinlik ve yatırımlarda da 
eksik kalmayan Kiraz Belediyesi, ayrıca bu tip girişimleri destekledi.

İktidar partisi AK Parti’nin birçok üst düzey yöneticisi 2015
yılında Kiraz’ı ziyaret ederek, kentin gelişimine tanık oldular.

Başkan Özçınar yılın son haftasında “Yılın En 
İyi Yerel Yöneticisi” ödülüne layık görüldü.

Çarşamba günlerini halk günü olarak değerlendiren başkan, diğer günlerde de 
vatandaşın yanında olmayı ve hizmetleri birebir takip etmeyi tercih ediyor.

Hiç kuşkusuz, 2015 yılı Kiraz için adeta 
bir sosyal ve kültürel yılı oldu.

Onlarca farklı hizmeti hayata geçirirken halkın ve 
özellikle çocukların yanında olmayı ihmal etmedi.


