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TÜRKİYE'MTÜRKİYE'MTÜRKİYE'M

1
5 Temmuz gecesi 
yaşanan darbe girişiminin 
ardından Kiraz'da halk 

sokağa döküldü. Yüzlerce 
vatandaş ellerinde Türk 
Bayrakları ile kent meydanında 
toplanıp darbe girişimini 
protesto etti.

Askerlerin havaya ateş 

açmasına rağmen protesto 
eylemlerini sürdüren 
vatandaşlar, ilçe merkezlerinde 
eylemlerini sürdürerek, darbe 
girişimini protesto eden 
sloganlar attı.

Kiraz Halkı Demokrasiye 
Sahip Çıktı

Binlerce kişi, TSK 

içerisindeki bir grup askerin 
darbe girişiminde bulunmasını 
meydana inerek protesto etti. 
İlçedeki camilerden de halka 
meydana gitmeleri için 
anonslar yapıldı. Camilerde de 
ise gece boyunca selalar 
okundu.

Kiraz Belediye Başkanı 

Saliha Özçınar darbe girişimi ile 
ilgili bir açıklama yaptı. Başkan 
Özçınar yaptığı açıklamada 
“Geçmiş olsun TÜRKİYE 'm. Bir 
kez daha iradene pranga 
vurulmayacağını halkın seçtiğini 
halktan başkasının illegal 
yollardan indiremeyeceğini 
Çanakkale ruhunu tekrar 

canlandırıp 
ülkemize halkın 
sahip çıktığını 
içerde ve 
dışardaki 
hainlere darbe 
girişimlerini 
püskürterek 
gösterdin. 
Rabbim ülkemize 
böyle kara 
günler 
göstermesin 
birliğimizi 
kıyamete kadar 
daim eylesin.

Darbe 
girişimi sırasında 
hayatına 
kaybedenlere 
Allah'tan rahmet 
yaralılara acil 
şifalar dilerken 
tüm halkımıza 
geçmiş olsun 
dileklerimizle 
saygılar sunarım” 
ifadelerini 
kullandı.

K
iraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar İzmir 
Konak meydanında 

"Demokrasi Nöbeti" tutan 
binlerce kişiye seslendi.

Başkan Özçınar 
sözlerinde' 'Demokrasi, Birlik 
ve Beraberlik'' mesajını 
vurgularken; demokrasiye 
darbe girişimine karşı 
"yıkılmadık dimdik ayaktayız" 
dedi.

Başkan Özçınar 
konuşmasını böyle devam 
ettirdi '' Sizlerle tüm Türkiye 
gurur duyuyor yaklaşık 6 
gündür uyumadık 
uyumayacağız ta ki 
Başkomutanımız emir verene 

kadar meydanlarda olacağız. 
Buradan tüm Türkiye'ye hatta 
bize karşı düşman olan 
herkese ciddi bir mesaj 
verdik. Birliğimizden, 
dirliğimizden, 
demokrasimizden, 
vatanımızdan, bayrağımızdan 
asla ve asla canımız pahasına 
da olsa vazgeçmeyeceğimizi 
tüm dünyaya gösterdik. Bizler 
Nene Hatun'un torunlarıyız 
elimize evvel Allah sopayı 
alırda çıkarız, bizler Kurtuluş 
Savaşı'nı omuz omuza 
kazandık bizler Osmanlının 
torunlarıyız'' diyerek sözlerine 
son verdi.
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KİRAZ HALKINA TEŞEKKÜR
K

iraz Belediye  Başkanı 
Saliha Özçınar, 15 
Temmuz darbe girişiminin 

ardından gerçekleştirdiği Ankara 
ziyaretinde Başbakan Binali 
Yıldırım ile bir araya geldi.

Başkan Özçınar'dan 
Başbakan Binali Yıldırım'a 
Ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım'a 
Kiraz Halkının selamını ileten 
başkan Özçınar, Başbakan Binali 

Yıldırım'la 15 Temmuz darbe 
girişimi ve sonrasında 
yaşananlar ile ilgili görüştü. 

Başbakan Binali Yıldırım, 
Kiraz halkına teşekkür ederek,  
başkan Özçınar aracılığıyla 

demokrasi nöbetlerinin devam 
etmesini birlik ve beraberlik ile 
dualarımızın kötüler ve 
kötülüklere karşı yıkılmaz bir 
duvar olacağını ifade etti.
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KİRAZ'DA ANLAMLI
DEMOKRASİ NÖBETİ 
K

iraz'da darbe girişiminin 
önlendiği 15 Temmuz 
gecesinden bu yana 

demokrasi nöbetinin tutulduğu 
alanda gelirini şehit yakınlarına 
vermek üzere el işleri ve takılar 
satan kadınlara, çocuklar da 
çizdikleri resimlerle destek 
verdi.

Hem Kadınlar Hem 
Çocuklardan Şehit Ailelerine 

Destek
Kiraz'da 15 Temmuz'dan bu 

yana demokrasi nöbeti tutan 
kadınlar, yaptıkları el işi ve 
takıların satışından elde edilecek 
geliri, şehit asker, polis ve gazi 
aileleri dernekleri ile Mehmetçik 
Vakfı'na bağışlayacaklarını 
söyledi. Demokrasi nöbetinin 
tutulduğu meydana anneleriyle 
birlikte gelen çocuklar ise 
çizdikleri resimlerle acılı ailelere 
moral vermeyi hedefliyor.
Kiraz Belediye Başkanı AK Partili 
Saliha Özçınar, demokrasi 
nöbetinin 25. gününde artan bir 
katılımla meydanlarda 
bulunmaya devam edeceklerini 
söyleyerek, "Sonraki emre 

kadar da nöbet tutmaya devam 
edeceğiz. Yanımızda küçük 
misafirlerimiz var. Bizim 
kahramanlarımız aslında moral, 
güç bulduğumuz çocuklarımız. 

Her akşam bizlerle nöbet 
tutuyorlardı, artık resim de 
yapıyorlar. Çizdiğimiz resimleri 
de polis ve asker şehitlerimizin 
ailelerine göndereceğiz. Hem 

nöbetimizi tutuyoruz hem de 
şehit aileleri için birşeyler 
yapmış oluyoruz" diye konuştu.

KİRAZ'DA DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ İÇİN

MEVLİT OKUTULDU
K

iraz Belediyesi'nin 
organize ettiği programda 
darbe kalkışması 

sırasında şehit olan asker, polis 
ve siviller için Mevlit okutuldu, 
lokma dağıtıldı.

Kapalı Mahsül Pazarında 
gerçekleştirilen programda ilçe 
Kaymakamı Mustafa AKGÜL 
Belediye Başkanı Saliha Özçınar, 
İlçe Emniyet Müdürü Uğur Azap 
ve  Sivil Toplum Örgütü 
yöneticilerinin yanı sıra, 
muhtarlar ve Kirazlıların yoğun 
ilgi gösterdiği Şehitler İçin 
Mevlit Etkinliğinde konuşan 
Belediye Başkanı Saliha Özçınar, 
darbe kalkışmasını canı 
pahasına göğüsleyen, polis, 
asker ve sivil şehitlere Allah'tan 

rahmet diledi.
Kiraz Belediye Başkanı 

Saliha Özçınar, “Vatanımıza 
hep birlikte sahip çıkalım. 
Rabbim bizi Başta 
Peygamber Efendimiz (Sav) 
olmak üzere, tüm 
şehitlerimizin şefaatine nail 
etsin inşallah, Bu vatan 
bizim, bir avuç çapulcuya 
bırakamayız. Bu vatan 
sahipsiz değil” diye konuştu. 
4 gündür kendileriyle birlikte 
Demokrasi Nöbetini yürüten 
Kirazlılara  teşekkür eden 
Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar “Cuntacılığa 
soyunup, darbecilikle 
yönetime gelmek istemek 
eşkıyalıktır. Gün birlik olma 
günüdür. Gemlik bu konuda 
çok güzel mesajlar 
vermektedir. Demokrasi 
nöbetimiz sürecektir” dedi.

BAŞKAN
ÖZÇINAR,

BASIN
BAYRAMINI

KUTLADI
K

iraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar, 24 
Temmuz Gazeteciler 

ve Basın Bayramı dolayısıyla 
yayınladığı mesajda “Türk 
basınında sansürün 
kaldırılmasının 108. 
yıldönümünü kutlamanın 
sevincini yaşıyoruz” dedi.

Çemberli Başkan Özçınar, 
basın-yayın organlarının 
toplumun haber alma 
ihtiyacını karşılaması 
noktasında çok önemli bir 

görev üstlendiğini belirttiği 
mesajında, “Çağdaş ve 
demokratik hayatın 
vazgeçilmez unsurlarından 
biri olan basın, kamuoyuna 
tarafsız, doğru ve hızlı 
biçimde bilgi ve haber 
vererek, halkın haber alma 
ve bilgi edinme hakkını 
sağlamada, özgürlüklerin 
ilerlemesi ve kamuoyu 
oluşumunda kamu 
hizmetlerinin toplum adına 
denetiminde büyük bir güce 
sahiptir.

Bilginin elde edilmesi, 
topluma ulaştırılmasında 
doğru ve tarafsız yayıncılık 
anlayışını ilke edinen ve 
İlimizde kamuoyunu 
bilgilendirme görevini 
başarıyla yerine 
getiren, yazılı, görsel 
ve işitsel basınımızın, 
bütün çalışanlarına 
sevgi ve saygılarımı 
sunar, başarılarının 
devamını dilerim. 
Basında 
sansürün 
kaldırılışının, 
108`nci 
yıldönümünde, 
tüm basın 
mensuplarının 
“24 Temmuz 
Gazeteciler ve 
Basın Bayramını 
kutluyorum” 
dedi.
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Kiraz Belediyesi’nden demokrasiye
sahip çıkanlara yardım eli
1

5 Temmuz Cuma gecesi 
meydanlarda sabahlayan Kiraz 
Halkı;  Kiraz Belediyesi'nden 

desteklenen araçlarla İzmir Konak 
Meydanında demokrasi nöbetine 
devam etti. 

Türkiye'yi sarsan askeri darbe 
girişiminde ülke genelinde tepkiler 
artarak devam ediyor. İzmir'de 

Demokrasiye sahip çıkan binlerce 
insana Kiraz Belediyesi su, çay ve 
gıda servisi gerçekleştirdi.

Başta ülke genelinde başlayan 
demokrasi nöbetleri İzmir'de gün 
geçtikçe daha da artıyor. İzmir Konak 
Meydanında toplanan binlerce 
vatandaş Türk bayrakları ile olaya 
olan tepkilerini dile getirirken diğer 
yandan da birlik ve beraberlik 
görüntüleri sergilemeleri demokrasi 
adına gurur vericiydi.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar: '' O gece Kiraz'da binlerce 
vatandaş başkomutanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın emrini 
gerçekleştirerek sokaklardaydı. Kısa 
bir zaman içerisinde yaklaşık 2 bin 
vatandaşımızla omuz omuza verip 
demokrasi diye haykırdık, hepimiz tek 
bir bayrak altına toplandık ve 
ülkemize milletimize geleceğimize 
sahip çıktık. Bir kez daha iradene 
pranga vurulmayacağını halkın 
seçtiğini halktan başkasının illegal 
yollardan indiremeyeceğini Çanakkale 
ruhunu tekrar canlandırıp ülkemize 

halkın sahip çıktığını içerde ve 
dışardaki hainlere darbe girişimlerini 
püskürterek gösterdik Rabbim 
ülkemize böyle kara günler 

göstermesin birliğimizi kıyamete 
kadar daim eylesin” diye konuştu.

BAŞKAN ÖZÇINAR
KONAK MEYDANI’NDAYDI
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VATANDAŞ KİRAZ'DA DA NÖBETTEYDİ
1

5 Temmuz Cuma akşamı 
yaşananların üzerine, 
Kiraz Belediye Başkanı 

Saliha Özçınar başta olmak 
üzere yüzlerce Kirazlı 
vatandaşın başlatmış olduğu 
demokrasi nöbeti 10 Ağustos 
Çarşamba akşamına kadar 
devam etti.

Darbe girişiminin başladığı 
ilk saatlerden itibaren, sıcak 
gelişmelerin yaşandığı Kiraz'da 
Kiraz Kaymakamı Mustafa 
Akgül, Kiraz İlçe Emniyet 

Müdürü Uğur Azap ve Kiraz 
Emniyet Müdürlüğü Güvenlik 
Büro Amiri komiser Gökhan 
Nacioğlu ile birlikte kriz masası 
oluşturuldu. Gerekli tüm 
tedbirler İlçe Emniyet 
Müdürlüğü tarafından alınırken, 
Kiraz İlçe Jandarma 
Komutanlığı'ndan ''Halkın 
Yanındayız, Herhangi Bir 
Girişime İzin Vermeyiz'' 
açıklaması yapıldı.

Nüfus yoğunluğunun dağ 
köylerinde olduğu Kiraz'da 15 

Temmuz akşamı, okunan selalar 
ile birlikte yaklaşık 2000 kişilik 
bir grup darbeyi lanetlemek için 
meydanlara toplanmışken, 
herhangi bir olumsuz duruma 
karşı Kiraz Belediyesine bağlı 
şantiye işçileri araçlarının 
başlarına geçtiler. Darbe 
girişiminin olduğu gece, birkaç 
provokatörün darbe yanlısı 
sloganları halk tarafından 
hemen bastırıldı.

KİRAZ'LI ÇOCUKLARIN ŞEHİTLER VE
DEMOKRASİ RESİMLERİ SERGİLENDİ
1

5 Temmuzdan beri 
demokrasi nöbeti tutan 
Kiraz'lı çocuklar ailelerini 

yalnız bırakmayarak.15 
Temmuz Şehitleri ve Demokrasi 
adına resim çizdiler, çizdikleri 
resimler Valilikte sergilendi.

Kiraz Belediyesi ve Şehit 
Asker Polis Aileleri Yardımlaşma 
Derneği ile birlikte düzenlenen 

serginin açılışına İzmir Valisi 
Erol Ayyıldız, Ege Ordu 
Komutanı Abdullah Recep, 
İzmir İl Emniyet Müdürü Celal 
Uzunkaya,  Kiraz Belediye 
Başkanı Saliha Özçınar, Şehit 
Asker Polis Aileleri Yardımlaşma 
Derneği Başkanı Hüsniye 
Karpat ve dernek üyeleri ile 

Kirazlı çocuklar katıldı.
Özçınar “15 Temmuz 

bizim için bir milat oldu”
Konuyla ilgili olarak Kiraz 

Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar “Öncelikle Valimize ve 
İl Emniyet Müdürümüze 
teşekkür ederim bize böyle bir 
olanak sunduğu için. Bugün 
Şehit Asker Şehit Polis Aileleri 

Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği bizlere eşlik edip böyle 
bir organizasyonu beraber 
gerçekleştirdiğimiz için de 
teşekkür ediyorum. 15 Temmuz 
bizim için bir milat oldu. 15 
Temmuz'dan beri Demokrasi 
Nöbeti tutan çocuklarımız 15 
Temmuz Şehitleri ve Demokrasi 

adına resim çizdiler, çizdikleri 
resimleri bugün sergiledik, 
onlar bizlerin yarınları. Vatan 
için canını verenlerin ulaştığı 
şehitlik mertebesinin en yüksek 
makam. Şehit ailelerinin 
acılarını aynı duygularla ile 
ortak olup, her zaman 
yanlarında olacağımızın 
bilinmesini isterim.'' diye 
konuştu.

Karpat“Başkanımızın 
duyarlılığı diğer belediye 
başkanlarına örnek olsun”

Şehit Asker Polis Aileleri 
Yardımlaşma Dayanışma 
Derneği Başkanı Hüsniye 
Karpat “Burada olmaktan çok 
mutluyuz Öncelikle Sn. Valim, 
Ege Ordu Komutanım, İl 
Emniyet Müdürüm ve Kiraz 
Belediye Başkanım bizimle canı 
gönülden ilgilendi. 
Başkanımızın duyarlılığı diğer 
belediye başkanlarına örnek 
olsun, bu vatan kolay 
kazanılmadı uğrunda canlar 

verildi. Geriye kalan şehit 
ailelerine yardım götürmek 
dayanışma içinde olmak bizim 
boynumuzun borcu. Bugün 

çocuklarımız birlik beraberlik 
adına güzel resimler çizmiş 
onlara ve Valiliğimize emeği 
geçen herkese verdiği 

desteklerden dolayı teşekkür 
ediyoruz. 'diye konuştu.
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ŞEHİT ASKER POLİS AİLELERİ YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA DERNEĞİ’NDEN

KİRAZ BELEDİYESİ'NE ANLAMLI ZİYARET

K
irazlı kadınlar ve 
çocuklardan oluşan bir 
grup resim ve el işleriyle 

şehit ailelerine destek olmak 
amacıyla yaptıkları el işlerini 
Kiraz Belediye binasında 
sergilenerek satışa sunuldu.

15 Temmuz darbe girişimin 
ardından Kiraz Belediyesi 
önünde nöbete tutan Kiraz 
halkı olaylarda yaşamını yitiren 
şehitlere destek olmak 
amacıyla bir etkinlik düzenledi. 
Kirazlı kadınlar ve çocuklardan 
oluşan bir grup resim ve el 
işleriyle şehit ailelerine destek 
olmak amacıyla yaptıkları el 
işlerini Kiraz Belediye binasında 
sergilenerek satışa sunuldu. 
Kirazlı çocukların yaptıkları 
resimler ise Şehit Asker Polis 

Aileleri Yardımlaşma 
Dayanışma Derneğine 
teslim edildi. Toplanan 
paralar ise derneğe bağış 
olarak verildi.

Özçınar, Şehit 
Yakınlarıyla Buluştu

Kiraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar ile birlikte 
Şehit Asker Polis Aileleri 
Yardımlaşma Dayanışma 
Derneği üyeleriyle birlikte 
Hisar Tepe Sosyal 
Tesislerinde yemekte bir 
araya geldiler. 5 yıl önce 
şehit olan Mustafa 
Hardal'ın Veliler 
Mahallesinde bulunan 
baba evin de Hardal 
ailesini ziyarette bulunarak 
Hardal şehit olduktan      12 gün sonra dünyaya gelen 

oğlu Mustafa Hardal ile 
yakından ilgilendi.

Konuyla ilgili olarak Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha Şengül 
; “Bugün Şehit Asker Şehit Polis 
Aileleri Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği bizlere eşlik 
etti onlara geldikleri için 
teşekkür ediyorum. Vatan için 
canını verenlerin ulaştığı şehitlik 
mertebesinin en yüksek 
makam. Şehit annelerinin 
acılarını aynı duygularla ile 
ortak olup, her zaman 
yanlarında olacağımızın 
bilinmesini isterim” şeklinde 
konuştu.

Şehit Asker Polis Aileleri 
Yardımlaşma Dayanışma 
Derneği Başkanı Hüsniye 
Karpat '' Burada olmaktan çok 
mutluyuz Sayın Başkanım 
bizimle canı gönülden ilgilendi 
başkanımızın duyarlılığı diğer 
belediye başkanlarına örnek 
olsun, bu vatan kolay 
kazanılmadı uğrunda canlar 
verildi, geriye kalan şehit 
ailelerine yardım götürmek 
dayanışma içinde olmak bizim 
boynumuzun borcu keşke diğer 
belediye başkanları Saliha 
Özçınar gibi olsa bize verdiği 
desteklerden dolayı teşekkür 
ediyoruz'' dedi.

BAŞKAN ÖZÇINAR, ZABITA TEŞKİLATININ

60. KURULUŞ YILINI KUTLADI
B

aşkan Özçınar,  köklü 
kuruluşlardan olan Zabıta 
Teşkilatının kuruluşunun 

60. yılını kutladı.
Başkan Özçınar, zabıta 

personelinin, daha yaşanabilir 
bir kent hedefine ulaşmada çok 
önemli rolü olduğunu belirterek 
belediye Zabıta Teşkilatının 
60.Kuruluş Yılını Zabıta 
personeliyle kutladı.

Konu ile ilgili olarak Başkan 
Özçınar “Toplum olmanın 
gereği olarak beklenen huzur 
ve düzeni yerine getirmeye 
çalışan zabıta ekiplerimiz 
ilçemizde özveriyle görev 
yapmaktadır. Ülkemizin en 
köklü kurumlarından bir tanesi 
olan Zabıta Teşkilatı birçok 
olumsuzluğa rağmen değişik 
görev alanlarında vatandaşlara 

hizmet vermekte. Zabıta 
müdürlüğümüz bütün personeli 
ile vatandaşın vatandaşın 
yanında ve onun hizmetinde. 
Onların işini kolaylaştırmak ise 
esnaf ve vatandaşlarımızın 
elinde. Daha huzurlu, düzenli 
ve sağlıklı bir Marmaris için 
lütfen Zabıta personelimize 
çalışmalarında yardımcı olalım. 
Halkın sağlığını ve huzurunu 
tehdit eden tüm unsurlarla 
mücadele eden Zabıta 
teşkilatının kuruluş 
yıldönümünü en içten 
dileklerimle kutluyor, mesai 
gözetmeksizin gece gündüz 
demeden özveriyle çalışan tüm 
zabıta mensuplarına 
çalışmalarında başarılar 
diliyorum” dedi.
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KİRAZ FEN İŞLERİ, SICAK HAVA DEMEDENKİRAZ FEN İŞLERİ, SICAK HAVA DEMEDENKİRAZ FEN İŞLERİ, SICAK HAVA DEMEDEN

TÜM HIZIYLA ÇALIŞIYOR TÜM HIZIYLA ÇALIŞIYOR TÜM HIZIYLA ÇALIŞIYOR 
Çalışmalarını tüm hızıyla 

sürdüren Kiraz 
Belediyesi Fen İşleri 

Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 
gece gündüz demeden 
durmaksızın çalışarak 
Kirazlılara hizmet vermeye 
devam ediyor.

Dur durak bilmeden yol 
bakım, onarım, temizlik, kilit 
parke döşemesi ve çevre 
düzenlemesi çalışmalarını 
devam eden Fen İşleri 
ekipleri gerek kırsaldaki 
mahallelerde ve gerekse 
merkez mahallelerde yoğun 
mesaiye devam ediyor.

Kiraz Belediyesi Fen 
İşleri ekiplerinin temmuz ayı 
çalışmaları kapsamında 
yapılan çalışmaları ise şöyle;

Çömlekçi Mahallesi, 
mahalle merkezi ve İskân 
Mevkiinde greyder çalışması,

Veliler Mahallesi, İkiztepe 
Mevkii'nde dolgu malzemesi 
ve kaya kumu kullanılarak 
yol alt yapı çalışması,

Yeşildere, Saçlı ve 
Karabolu mahallelerinde 
romiks çalışması,

Ceritler Mahallesi ve 
Veliler Mahallesi arasında 
bulunan Yartepe Mevkii'nde 
malzemeli yol bakım 
çalışması,

İZSU'yun kazdığı yerlere, 
kilit parke döşeme çalışması,

Sarıkaya Mahallesinde 
yol çalışması,

Eskipazar Mevkiinden 
başlayıp Kiraz Devlet 
Hastanesi yoluna kadar yol 
ve kaldırım temizliği,

Şemsiler Mahallesi'nde 
yol temizliği bu ay yapılan 
çalışmalar arasında yer 
almaktadır.

YEŞİLDERE, SAÇLI VE 
KARABOLU 

MAHALLELERİNDE 
ROTMİX ÇALIŞMASI
Kiraz Belediyesi Fen 

İşleri Müdürlüğü altyapı 
çalışmaları ve hava 
şartlarından dolayı oluşan 
çukurların doldurulması için 
Yeşildere, Saçlı ve Karabolu 
asfalt yama çalışmaları 
gerçekleştirildi.

Kiraz Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler, yollarda oluşan 
çukurları rotmix adı verilen 
soğuk asfaltla yama 
çalışması yaparak onardılar. 
Daha sonra rotmix serimi 
yapılan asfalt silindirle ezildi.
İZSU KAZDIĞI YERLERE, 

KİRAZ 
BELEDİYESİ'NDEN KİLİT 

PARKE ÇALIŞMASI
Kiraz'da İZSU ekiplerinin 

yaptığı çalışmalar sonucu 
kazılan yerlere kilit parke 
taşı tamiri yapılıyor. 

Kiraz'da İZSU ekiplerinin 
yaptığı çalışmalar vatandaşı 
çileden çıkardı. Kazdıkları 
yolları eski haline 
getirmeyen İZSU ekipleri 
vatandaştan geçersiz not 
almıştı. 

İZSU ekipleri 1 ay önce 
kazdıkları Kiraz'ın 
Cumhuriyet Mahallesi'nde 
bir marketin önünü arıza 
sebebiyle kazdı. Aradan 
geçen süre zarfında 
vatandaşın yoğun olarak 
Kiraz Belediyesi'ne şikâyette 
bulunması üzerine belediye 
ekipleri sorumluluğu 
olmadığı halde vatandaşın 
isteğini yerine getiriyor. 

İZSU yetkililerine 
seslenen Kiraz Belediyesi, 
"Nasıl bulduysan öyle bırak, 
vatandaşları mağdur etmek 
bizim politikamızda yok" 

diyerek İZSU ekiplerinin 
yaptığı çalışmalar sonucu 
kazılan yerlere kilit parke 
taşı tamiri yapıyor.

SARIKAYA SONUNDA 
YOLUNA KAVUŞTU
Kiraz Belediyesi Fen 

İşleri ekipleri tarafından 
sürdürülen çalışmalar 
kapsamında, Sarıkaya 
Mahallesi'nde başlatılan yeni 
yol yapım çalışmaları 
sürüyor.  Yolunun 
tamamlanmasının ardından 
bölgede yaşanan aksaklıklar 
giderilerek, daha rahat bir 
ulaşım imkânı sağlanmış 
olacak.

Yolun geçtiği 
mahallelerdeki vatandaşlar 
söz konusu yolun 
açılmasından duydukları 
memnuniyeti dile getirerek 
emeği geçenler teşekkür 
ettiler.

CERİTLER 
MAHALLESİ’NE 

MALZEMELİ YOL BAKIM 
ÇALIŞMASI

Kiraz Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü, yaz 
boyunca yol yapım 
çalışmalarına ara vermeden 
devam ediyor. Çalışmalar 
kapsamında yol yapım ve yol 
düzenleme çalışmaları ile 
birçok noktada yol yapım ve 
onarım çalışmaları sürüyor. 

Kış ayında yağan yoğun 
kar ve yağmur sebebi ile 
aşınan ve bozulan 
caddelerde tamirat işlemleri 
yapan ekipler tarafından 
Ceritler Mahallesi ve Veliler 
Mahallesi arasında bulunan 
Yartepe Mevkii'nde 
malzemeli yol bakım 
çalışması yaparak yolu 
bakımlı hale getirildi.

PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ
“DAHA GÜZEL KİRAZ” İÇİN ÇALIŞIYOR

iraz Belediyesi Park ve 

KBahçe İşleri Müdürlüğü 
ekipleri çalışmalarını 

tüm hızıyla sürdürerek “Daha 
Güzel Kiraz” için çalışıyor. 
İlçenin dört bir yanında 
birden fazla ekiple değişik 
alanlarda işlerini yürüten Park 
Bahçeler Ekipleri parklardaki 
çocuk oyun gruplarının tamiri, 
yeşil alan bakımları, ağaç 
budama ve sera çiçekçiliği 
gibi birden fazla kolda 
çalışıyorlar. 

Kiraz Belediyesi Park ve 
Bahçe İşleri Müdürlüğü'nün 
Temmuz ayı içerisinde 
gerçekleştirdiği çalışmalar ise 
şöyle;

· Suludere Mahallesinde 
bulunan parkın kırık 
banklarının tamiratı ve 
boyama işlemi 

· Atatürk Rekreasyon 

alanı ve Nusret Güner 
parklarının sulama çalışması 

· Atatürk Rekreasyon 
alanında sulama çalışması 

· Atatürk Bulvarı'nda 
bulunan refüjlerde yabani ot 
temizliği ve çapalama 
çalışması 

· Mehmet Kıvanç, İsmet 
Korkmaz, Mehmet Niğde, 
Molla hasan Ve Şimşek 
sokakta bulunan parkların 
sulama işlemleri 

· Otogar çevresi yeşil 
alanların çim biçme işlemi ve 
Şehit Özgür Küçük Sosyal 
tesisleri çevresinde yabani ot 
temizliği

· Hükümet Konağı 
bahçesindeki palmiyelerin 
budama işlemi

· Mustafa Şahin, Ahmet 
Faruk Niğde, İsmet Korkmaz, 
Fedai Kök, Şehit Birol Uysal 

Parkları, otogar ve Koru Otel 
Çamlık alanın sulama 
çalışması

· Mustafa Şahin parkında 
çim biçme çalışması 

· Atatürk bulvarındaki 
refüjde bulunan bitkilerin 
çapalama işlemi ve yabani ot 
temizliği 

· Pakize Keskin, Mustafa 
Korkmazer, Şehit Birol Uysal, 
Yeşil Kiraz, Molla Hasan ve 
Şimşek Sokaktaki parkların 
sulama işlemleri

· Karaman Mahallesindeki 
okul bahçesinde tehlike arz 
eden çam ve dut ağaçlarının 
budama işlemi 

· Nusret Güner, Şehit 
Birol Uysal ve Fedai Kök 
parklarında çim biçme 
çalışması yapıldı.
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BAŞKAN ÖZÇINAR'DAN, GÜNDÜZ “HALK GÜNÜ”
AKŞAM DEMOKRASİ NÖBETİ BULUŞMASI 
K

iraz Belediyesi'nin 
haftanın her Çarşamba 
günü düzenlenen Halk 

Günü buluşması tüm hızıyla 
sürüyor. Başkan Özçınar, 
gündüz halk gününde ve 
akşam demokrasi nöbetinde 
kirazlılarla biraraya geliyor. 

Çalışmalar hakkında bilgi 
veren ve vatandaşların tüm 
sorularını büyük bir içtenlikle 
cevaplayan Başkan Saliha 
Özçınar'a vatandaşlar büyük ilgi 
gösteriyor. Ziyaretlerinde halkın 
problemlerini dinleyen Başkan 
Özçınar; “Değişim ve gelişimde 
sürekliliği yakalayarak, sosyal 
belediyeciliğin hayat bulduğu, 
şeffaf belediyecilik anlayışı 
çerçevesinde belediye 

hizmetlerini şehrin her 
noktasına ulaştırmak için gece 
gündüz çalışıyoruz” şeklinde 
konuştu.

“Bizim için her gün
halk günü”

Halk Günü'ne gösterilen 
ilginin kendisini mutlu ettiğini 
dile getiren Başkan Özçınar , 
"Halk günü buluşmaları 
kapsamında vatandaşımız ile 
bir araya gelmek beni mutlu 
ediyor. Her hafta düzenli olarak 
Çarşamba günleri 
vatandaşlarımızla buluşuyoruz. 
Bu buluşmalarımız her geçen 
gün daha kalabalık bir ortamda 
gerçekleşiyor. Bizim için her 
gün halk günü aslında. Çünkü 
her zaman halkımız ile iç içeyiz 

İnsanlarımız buraya geldiğinde 
randevu almadan mutlaka 
benimle görüşüyorlar ve 
sorunlarını taleplerini bana 
iletiyorlar. Her hafta Çarşamba 
günü düzenlediğimiz başkan ve 
halk buluşmasında, 
vatandaşlarımızın talep ve 
sorunlarını da ilgili 
birimlerimizle çözüme 
kavuşturuyoruz.

Vatandaşlar halkın 
isteklerini halkın dilinden 
dinleyen bir Belediye başkanına 
sahip oldukları için şanslı 
olduklarını ve yapılan 
çalışmaları beğendiklerini dile 
getirirken, Başkan Özçınar'ın 
başarılarının devamını dilediler.

KİRAZ BELEDİYESİ EVLERE TEMİZLİK

HİZMETİNİ SÜRDÜRÜYOR
iraz Belediyesi'nin yaşlı ve 

Kkendi işlerini göremez 
ihtiyaç sahibi vatandaşlar 

için başlatmış olduğu evde 
temizlik hizmetleri vatandaşlar 
tarafından takdirle karşılanıyor.

Hayata geçirdiği insan odaklı 
hizmetlerle vatandaşları 
ötekileştirmeden ve ayrım 
gözetmeden yaptığı çalışmalar 
kapsamında, yaşlı ve kendi işini 
göremez durumda olan 
vatandaşlar için başlattığı evde 
temizlik hizmetlerini devam 
ettiriyor. 

Sürdürülen çalışmalar 
kapsamında belediye temizlik 
görevlileri tarafından yaşlı ve 
ihtiyaç sahibi vatandaşların 

evlerinde periyodik temizlik ve 
bakım hizmetleri veriliyor. Günlük 
rutin işlerini yapmakta zorluk 
çeken yaşlı ve ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara yardım eli uzatan 
belediye ekipleri, yaşlılar için 
hem sağlıklı bir yaşam hem de 
ferah ve temiz bir ev ortamı 
sunuyorlar

Kiraz Belediyesi 'Evlere 
Temizlik Ekibi tarafından Temmuz 
ayı içinde Kiraz'da İkamet eden 
Ayşe Teyze, Ömriye Teyze ve Ali 
Amca'nın evleri temizlendi.

“Siz de temizlik ihtiyacı 
olduğunu düşündüğünüz yaşlı 
ailelerimizi Turkuaz Masaya 
bildirirseniz siz de katkı da 
bulunmuş olursunuz.”

BAŞKAN ÖZÇINAR,
MUHTARLARLA GÖRÜŞTÜ

K
iraz Belediye 
Başkanı Saliha 
Özçınar, mahalle 

muhtarıyla bir araya 
gelerek istişare 
toplantısı yaptı. 

Kiraz Belediyesi 
Toplantı Salonu'nda 
gerçekleştirilen 
toplantıya Kiraz 
Kaymakamı Mustafa 
Akgül ve mahalle 
muhtarları katıldı.

Kiraz'ın 56 mahalle 
muhtarından 35 'inin 

katıldığı toplantıda 
mahallelerde bulunan 
su sorunu görüşüldü.

Muhtarlara yapılan 
çalışmalar hakkında 
bilgi veren ve 
ihtiyaçlarını soran 
Başkanı Özçınar, “Rutin 
aralıklarla bir araya 
geldiğimiz 
muhtarlarımızla işbirliği 
içerisinde tüm 
mahallelerimize hizmet 
götürmeye devam 
edeceğiz” dedi.
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KİRAZ
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Kiraz Belediye BaşkanıKiraz Belediye Başkanı

Saliha ÖZÇINAR
Kiraz Belediye Başkanı


