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C
umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 

Başbakan Binali Yıldırım, Tire'deki SÜTAŞ'ın 

Entegre Tesislerinin açılış töreni sonrası Kiraz'a 

geçerek, meydanda kendisini bekleyen vatandaşlara 

Başbakanlık otobüsünden hitap ettiler. 

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'a verdiği 

ziyaret sözünü yerine getirdiği için mutlu olduğunu 

belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde Başbakan 

Binali Yıldırım'ın, bakanların ve milletvekillerinin 

olduğuna işaret ederek bu ziyaretin anlamlı bir ziyaret 

olduğunu söyledi.

Erdoğan sözlerine “Ben, bu akşam mutluyum çünkü 

Saliha kardeşime, kızıma (Kiraz Belediye Başkanı Saliha 

Özçınar) sözüm vardı. Sözümü yerine getirdiğim için 

mutluyum, bu güzel bir tevafuk oldu." diyerek başladı.

“Tek millet, tek bayrak,

tek vatan ve tek devlet”

Konuşmasında 'tek millet, tek bayrak, tek vatan ve 

tek devlet' vurgusunda bulunan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, hükûmetin Başbakan Binali  Yıldırım 

başkanlığında tüm bakanlarıyla çalışmalarını dinamik bir 

ş e k i l d e  y ü r ü t t ü ğ ü n ü ;  t e r ö r l e  m ü c a d e l e n i n 

sürdürüldüğünü kaydetti ve “Dikkat ederseniz terörle tek 

cephede mücadele etmiyoruz; PKK'sı, PYD'si, DHKP-

C'si, FETÖ'sü, DEAŞ'ı, hepsiyle bir mücadele… Büyük 

devlet işte bugünlerde belli olur, büyük devlet bu 

operasyonlarda belli olur” dedi.

“15 Temmuz'da dik durdunuz”

Alandaki vatandaşlara "Birbirimize inanacağız, biz 

size inanıyoruz. Çünkü sizler 15 Temmuz'da dik 

durdunuz." diyen Erdoğan, 80 m”ilyonun "tek millet" 

olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek bayrak vurgusu 

yaparak, "Bizim bu bayrağımızdan başka öyle paçavralar 

maçavralar bize bayrak diye yutturulamaz. Rengi 

şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız 

şehidimizin ta kendisi." dedi.

"Şu Anda El-Bab Kuşatılmış Vaziyette"

Terörle mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Terörle mücadelemizde şu anda biz dikkat ederseniz 

tek cephede mücadele etmiyoruz; PKK'sı, PYD'si, 

DHKP-C'si, FETÖ'sü, DEAŞ'ı, hepsiyle bir mücadele. 

Büyük devlet, işte bu günlerde belli olur, büyük devlet bu 

operasyonlarda belli olur. Rabb'imiz ne diyor 'Allah 

yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler 

ancak siz bilemezsiniz.' Şimdi, bizim şehitlerimiz ölü 

değil, diri. Dolayısıyla onlar şu anda bizi görüyor, onlar 

bizi şu anda dinliyor. Onun için ne mutlu onların 

annelerine babalarına."

Konuşması sonrasında Erdoğan ve beraberindekiler 

Kiraz Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı 

Saliha Özçınar'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

“Kıymetli hemşehrilerim. Bugün Kiraz “Kıymetli hemşehrilerim. Bugün Kiraz 
tarihe tanıklık ediyor. Bir tarafımda her tarihe tanıklık ediyor. Bir tarafımda her 
zaman varlığı ile güç veren “Babam” zaman varlığı ile güç veren “Babam” 
dediğim insan. Başbakanımız Binali dediğim insan. Başbakanımız Binali 
Yıldırım. Allah ondan bin kere razı Yıldırım. Allah ondan bin kere razı 

olsun. Diğer tarafta elimden tutupta olsun. Diğer tarafta elimden tutupta 
çıkaran, diğer babam. çıkaran, diğer babam. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Eroğan. Allah ondan da bin kere razı Eroğan. Allah ondan da bin kere razı 
olsun. Babamın en büyük hayaliydi… olsun. Babamın en büyük hayaliydi… 

Onun hayalini gerçekleştirdiğime Onun hayalini gerçekleştirdiğime 
inanıyorum. Sizler adına inanıyorum. Sizler adına 

Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, 
Bakanlarımıza, Milletvekillerimize çok Bakanlarımıza, Milletvekillerimize çok 
teşekkür ediyorum. Allah hepinizden teşekkür ediyorum. Allah hepinizden 

razı olsun.”razı olsun.”

“Kıymetli hemşehrilerim. Bugün Kiraz 
tarihe tanıklık ediyor. Bir tarafımda her 
zaman varlığı ile güç veren “Babam” 
dediğim insan. Başbakanımız Binali 
Yıldırım. Allah ondan bin kere razı 

olsun. Diğer tarafta elimden tutupta 
çıkaran, diğer babam. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Eroğan. Allah ondan da bin kere razı 
olsun. Babamın en büyük hayaliydi… 

Onun hayalini gerçekleştirdiğime 
inanıyorum. Sizler adına 

Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, 
Bakanlarımıza, Milletvekillerimize çok 
teşekkür ediyorum. Allah hepinizden 

razı olsun.”



KASIM - ARALIK 2016

49
Kasım - Aralık

27-12-2016

“SÖZÜMÜ YERİNE
GETİRDİM”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:

İzmir'in Tire ve Kiraz ilçeleri 23 Aralık'ta tarihi bir 

gün yaşadı. İki ilçe de uzun yıllar sonra hem 

cumhurbaşkanını hem de başbakanı konuk etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali 

Yıldırım tarafından açılışı yapılan SÜTAŞ'ın Tire'deki süt 

entegre tesisleri 80 milyon dolarlık maliyetiyle bölgenin 

en büyük yatırımlarından biri. Tesisler tarım ve 

hayvancılık alanında bölge ekonomisine ciddi katkı 

sağlayacak. Cuma günü yapılan açılışının ardından 

Erdoğan ve Yılıdırm Kiraz'ı da ziyaret etti. Burada 

Belediye binası nünde kendilerini karşılayan coşkulu 

kalabalığa ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım seslendi. 

Kiraz'ın hep yanlarında olduğunu vurgulayan Başbakan 

Binali Yıldırım, "Kiraz, dimdik ayaktaydı sayın 

cumhurbaşkanım. Onun için Kiraz'a ne yapsak azdır. 

Allah’ın izniyle insanımızın yüzünü güldürecek, bugüne 

kadar olduğu gibi, bundan sonra aynı kararlılıkla 

hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizi bölmeye, 

parçalamaya çalışan şer odaklarına da gerekli cevabı işte 

burada, Kiraz'da verdiğimiz gibi vereceğiz. Birliğimizi 

daha da geliştireceğiz, ülkemizi bu alçak şer odaklarından 

kurtaracağız" dedi.

SÖZÜMÜ YERİNE GETİRDİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Bu 

akşam mutluyum, çünkü Saliha kardeşime, kızıma sözüm 

vardı. Sözümü yerine getirdiğim için mutluyum. Bu tabi 

güzel bir tevafuk oldu, hem Başbakanımız, bakan 

arkadaşlarımız, milletvekillerimiz hep birlikte Kiraz'dayız, 

bunun için çok anlamlı. Sayın Başbakanımızın da ifade 

ettiği gibi İzmir'de önemli açılışlar yaptık. Bu açılışlarla 

birlikte bu eser kervanı yürümeye devam ediyor. Gerek 

enerjide, gerekse de süt endüstrisinde entegre muhteşem 

bir tesisi Tire'de açtık. 85 milyon dolarlık bir tesis, 850 

kişinin çalışacağı bir tesis. Böyle bir tesis bu bölgeye 

farklı bir güç katacak. Binali kardeşimden bir şey rica 

edeceğim. Biliyorum ki; o Saliha kardeşini hiç yalnız 

bırakmadı ama, bundan sonra da gerek kendisi, gerek 

milletvekili arkadaşlarıyla özellikle Kiraz'a daha büyük 

yatırımlar yapmak suretiyle Kiraz'ı daha iyi bir konuma 

taşıyacaklardır. Az önce helikopterde gelirken de aynı 

şeyleri bana kendisi söyledi" diye konuştu. "Birbirimize 

inanacağız" diyerek sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan, "Biz size inanıyoruz ve biz sizi 

Allah için seviyoruz. Çünkü sizler 15 Temmuz'da dik 

durdunuz. (Bu sırada vatandaşların 'Dik dur eğilme bu 

millet seninle' diye slogan atması üzerine) Hiç endişe 

etmeyin, biz dimdik duruyoruz. Hiçbir faninin karşısında 

eğilmedik. Sadece Allahın huzurunda eğiliriz" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının 

sonunda ise "Burada, kadınıyla bir ve beraber oluşunuz 

ayrı bir mutluluk verdi. Unutmayın hep ne diyorduk 

'Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan 

yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bana her şey 

Kiraz'ı hatırlatıyor. Bana her şey İzmir'i hatırlatıyor. Bana 

her şey evet Türkiye'yi hatırlatıyor. Gecemiz mübarek 

olsun, geleceğimiz aydınlık olsun" dedi.

GAZİ ASKER UNUTULMADIGAZİ ASKER UNUTULMADIGAZİ ASKER UNUTULMADI

Otobüsün üzerinde halka seslenen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali 

Yıldırım daha sonra Kiraz Belediye binasına 

geçerek Başkanlık Makamında Başkan Saliha 

Özçınar ve bakanlarla bir süre sohbet ettiler. 

Burada belediye çalışmaları hakkında bilgiler 

alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan 

Binali Yıldırım belediye binasından çıkışta 

geçtiğimiz günlerde Kayseri'de meydana geçen 

patlamada yaralanan Kirazlı er Kamil Yemez'i 

de ziyaret ederek “geçmiş olsun” dileklerinde 

bulundular.



YARDIMLAR HALEP'E ULAŞTI
“KİRAZ HALKINDAN EL ELE, GÖNÜL GÜNÜLE HALEP'E SEVGİLERLE… TÜRKİYE SİZİNLE…”

Son zamanlarda Halep'te yaşanan insanlık dramına karşı 

duyarsız kalmayan Kiraz Belediyesi geçtiğimiz hafta bir 

yardım kampanyası başlatmıştı. 

Kiraz halkının duyarlı insanlarının da destek verdiği 

kampanya da toplanan battaniye, sünger yatak, giyecek gibi 

yardımlar Cumartesi günü yola çıkarak Halep'te yardıma 

ihtiyacı olanlara ulaştırıldı. 

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, “Halep'te 

yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmamız mümkün değil. 

Gördüklerimiz karşısında hepimiz üzüntü duyuyoruz. Bu 

nedenle oradaki kardeşlerimize yardım etmek amacıyla bir 

kampanya başlattık. Geçtiğimiz hafta başlattığımız 

kampanya da bir hafta boyunca toplamış olduğumuz 

yardımları Halep'teki yardıma ihtiyacı olan insanlarımıza 

ulaştırdık. Orada zor durumda olan insanlarımıza bir 

nebzede olsa yardımcı olabilmek bizi mutlu edecektir. 

Kampanyaya destek veren ve yardımlarını esirgemeyen 

herkese teşekkür ediyorum.”

Soğuk günde sıcak yardım eli
Ak Parti İl Kadın 

Kolları ve Kiraz 

Belediyesi'nin ortaklaşa 

düzenlediği yardımda 

Mersinlidere 

Mahallesi'nde bulunan 

ilkokulu ziyaret eden 

Kiraz Belediye Başkanı 

Saliha Özçınar ve Ak 

Kadınlar minik 

öğrencilere soğuk 

havada sıcak bir 

yardımda bulundu. 

Miniklerin mont, atkı, 

eldiven, bere ihtiyacını 

karşılayarak bir nebze 

olsun soğuktan 

korunmalarına yardımcı 

oldular. 
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ÖĞRETMENLER
GÜNÜNÜ KUTLADIK

24 Kasım Öğretmenler 

Günü’nde bir mesaj yayınlayan 

Başkan Saliha Özçınar; 

“Öğretmenler çocuklarımızı, yani 

geleceğimizi emanet ettiğimiz, her 

şartta ve her koşulda insan 

yetiştirmeyi amaç edinen, hiçbir 

zorluktan kaçınmayan, bilimin ve 

aydınlık düşüncenin mimarlarıdır. 

Sahip olduğumuz genç ve dinamik 

nüfusu işleyecek, cevherleri bulup 

ortaya çıkaracak ve ülke hizmetine 

sunacak kişiler öğretmenlerdir. 

Çünkü bir milleti çağdaş uygarlık 

düzeyine çıkaracak tek bir meslek 

vardır, o da öğretmenliktir. Yeni 

nesilleri bilgi seviyesi ve ahlak 

değerleri yüksek, bağımsız kararlar 

verebilen, yeniliklere açık, özgüven 

sahibi ve vatansever bireyler olarak 

geleceğe hazırlayan değerli 

öğretmenlerimize sevgi, saygı, 

hoşgörü ve sabır dolu çalışmala-

rından dolayı teşekkür ediyor, sağlık 

ve huzur dolu bir yaşam diliyor, Bir 

Eğitimci olarak bütün 

öğretmenlerimizin öğretmenler 

gününü kutluyorum.”dedi.

CAMİLERİMİZİ 
TEMİZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ

Kiraz’da işyeri ruhsatlandırma oranı

%30 oranında arttı
K

iraz Belediyesi, ilçedeki ruhsatsız ve 

kaçak işletme sahiplerinin, yasal 

yükümlülüklerini yerine getirmesini 

sağlamak için denetimlerine hız verdi. 

2015'den başından bu yana 296 işyeri 

ruhsatlandırıldı. Başkan Özçınar, 

“Esnaflarımızı ruhsatlandırma konusunda 

bilgilendirme ve teşvik amaçlı girişimlerimiz 

sürmektedir. ” dedi. 

CEZA YERİNE İKNA

Vatandaşların ve esnafın huzuru için 

çalışan Kiraz Belediyesi, ilçedeki kaçak 

işyerlerini yasalara uygun hale getirmek 

adına kontrol ve ruhsatlandırma faaliyetlerini 

sıklaştırdı. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 

bünyesinde, işletmelerin hizmet alanlarına 

göre denetim ekipleri oluşturuldu. Ceza 

işlemi uygulamak yerine, uzlaşı ve ikna 

yöntemiyle çözüme öncelik verildi. 

296 İŞYERİNE RUHSAT 

Sene başından bu yana hız verilen 

denetimlerde, ruhsatsız olduğu saptanan 

işletmelerin sahipleri yasal zorunlulukları 

hakkında bilgilendirildi, uyarılar yapıldı. Bu 

kapsamda ocak 2015 - Ekim 2016 

döneminde, hem kaçak olarak faaliyet 

gösteren hem de yeni açılan işletmeler dahil 

olmak üzere, toplam 296 işyerine ruhsat 

verildi. 2014 Yılında %41 olan İşyeri 

Ruhsatlandırma oranı Kasım-2016 itibari le 

%73 oranına yükselterek,%30luk bir artış 

sağlandı..

ESNAFI BİLGİLENDİRİYOR 

KOLAYLIK SAĞLIYORUZ

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, 

“Kiraz'da toplam 1032  işyeri 

bulunmaktadır. Bu işletmelerin önemli bir 

kısmı ruhsatlı olsa da bizim hedefimiz, 

ruhsatsız ve kaçak işyeri oranını en aza 

indirmek öncelikli hedefimiz. Bu hedefe, 

ceza aşamasına gelmeden ve kimsenin 

kapısına kilit vurmadan ilerlemek istiyoruz. 

Bilgilendirmeyle, yol göstererek, kolaylık 

sağlayarak bu konuda esnafımızın yanında 

olurken; onlardan da işbirliği yapmalarını, 

yasalara ve kurallara uygun şekilde 

çalışmalarını istiyoruz. Hem esnafımızın 

hem de halkımızın huzuru için kararlılıkla 

çalışmalarımızı sürdürecek, kaçak 

faaliyetlere geçit vermeyeceğiz” dedi.

SULUDERE MAHALLESİSULUDERE MAHALLESİ
KİLİT TAŞI DÖŞEMESİKİLİT TAŞI DÖŞEMESİ

YAPILDIYAPILDI

SULUDERE MAHALLESİ
KİLİT TAŞI DÖŞEMESİ

YAPILDI



Kiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleriKiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri
Menderes Bulvarı'nda bulunan refüjlereMenderes Bulvarı'nda bulunan refüjlere

menekşeleri dikme çalışmalarına başladı.menekşeleri dikme çalışmalarına başladı.

Kiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri
Menderes Bulvarı'nda bulunan refüjlere

menekşeleri dikme çalışmalarına başladı.

Kiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafındanKiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından
Haliller İ.Ö.Okulu oyun parkındaki,Haliller İ.Ö.Okulu oyun parkındaki,

çocukların oyun alanında engel teşkil eden taş zemin sökülerek,çocukların oyun alanında engel teşkil eden taş zemin sökülerek,
güvenli bir toprak alan oluşturulmuştur.güvenli bir toprak alan oluşturulmuştur.

Kiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından
Haliller İ.Ö.Okulu oyun parkındaki,

çocukların oyun alanında engel teşkil eden taş zemin sökülerek,
güvenli bir toprak alan oluşturulmuştur.

“Daha yeşil ve güzel bir KİRAZ için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."

Kiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından mevcut bulunanKiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından mevcut bulunan
seramızın yanına daha fazla bitki üretebilmek içinseramızın yanına daha fazla bitki üretebilmek için

ikinci bir sera kurulumuna başlanmış olup yapımına tüm hızla devam ediyoruz.ikinci bir sera kurulumuna başlanmış olup yapımına tüm hızla devam ediyoruz.

Kiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından mevcut bulunan
seramızın yanına daha fazla bitki üretebilmek için

ikinci bir sera kurulumuna başlanmış olup yapımına tüm hızla devam ediyoruz.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha 

Özçınar'ın 5 Aralık Kadın Hakları 

günü ve Türk Kadınlarının Seçme 

ve Seçilme Hakkı kazanmasına 

ilişkin mesajında “Kadınlara 

seçme ve seçilme hakkını tanıyan 

yasanın kabulü, Cumhuriyet tarihi 

içinde demokrasi adına atılan en 

önemli adımlardan biridir. 

Birleşmiş Milletlerin 1952 yılında 

Uluslararası bir sözleşme ile 

getirebildiği, ülkemizde ise 5 

Aralık 1934'te yürürlüğe konan 

bu yasa sayesinde, kadınlarımızın 

siyasi ve toplumsal hayattaki 

konumları daha da güçlenmiştir.”  

dedi.

Türk toplumunun 

gelişmesinde ve yükselmesinde 

kadınlarının katkısının 

yadsınamayacağını vurgulayan 

Özçınar; “Tarihimiz, büyük 

adamları ve nesilleri yetiştiren 

analarımızın örnekleri ile doludur. 

Gerek Cumhuriyetimizin 

kuruluşunda gerek Cumhuriyet 

tarihi boyunca başarıları ile 

analarımız ve kadınlarımız bu 

günlere gelmemizi sağlamışlardır. 

Bugün ise kadınlarımız eğitimden 

spora, siyasetten sanata ve 

ekonomiye her alanda dünya 

çapında ülkemizi temsil etmekte 

ve rekorlara imza 

atmaktadırlar.Bu sebeple  “5 

Aralık Kadın Hakları gününü ve 

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme 

Hakkı verilişinin 82. Yılını 

kutluyor, Başta Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk olmak üzere insan 

hakları ve demokrasi konusunda 

öncü olan ve katkı veren herkesi 

şükranla yâd ediyorum.” dedi.

“KADIN 
TOPLUMUN 

YAPI TAŞIDIR”

Belediye Başkanımız Saliha ÖZÇINAR Her Çarşamba olduğu gibiBelediye Başkanımız Saliha ÖZÇINAR Her Çarşamba olduğu gibi

Halk Günü’nde vatandaşlarımızı makamında ağırlıyor.Halk Günü’nde vatandaşlarımızı makamında ağırlıyor.

Belediye Başkanımız Saliha ÖZÇINAR Her Çarşamba olduğu gibi

Halk Günü’nde vatandaşlarımızı makamında ağırlıyor.

HALK GÜNÜHALK GÜNÜHALK GÜNÜ
BULUŞMALARI DEVAM EDİYORBULUŞMALARI DEVAM EDİYORBULUŞMALARI DEVAM EDİYOR
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Muhtardan Başkan Özçınar'a Teşekkür
Kiraz'ın Suludere Mahalle Muhtarı 

Ahmet Durmaz mahallesinde ilk aşaması 

tamamlanan ve yapımı süren kilit parke 

taş döşeme çalışmaları için Kiraz Belediye 

Başkanı Saliha Özçınar'a ve emeği 

geçenlere teşekkür etti.

“Yıllardır hem mahalle sakinlerinin 

hem de Kiraz halkının sabırsızlıkla 

beklediği ve sonunda ilk etabı tamamlanan 

yeni yolumuzun Belediye Başkanımız 

Saliha Özçınar hanımefendi olmak üzere 

ve emeği geçen herkese mahalle 

sakinlerim ve şahsım adına teşekkür 

ederim. Saliha Başkanımı Kiraz'ın değişen 

bir güneşi olarak görüyoruz. Başkanımızın 

halkla iç içe olmasından dolayı herkes çok 

mutlu. Kiraz'da çok şeyin değişeceğine biz 

tüm kalbimizle inanıyoruz. Yıllardır bozuk 

olan ve bir çivi çakılmayan yolumuz kilit 

parke taşı ile döşeniyor. Mahallemizin 

sakinleri özellikle kış aylarında yağmurdan 

çamurdan evlerine çıkamıyordu ve 

hastalarını taşıyamıyorlardı.  Bu 

mahallemize değer, insanlarımıza da 

yakışan bir hizmet oldu. Ayrıca bu taş 

döşeme çalışmaları bittiğinde mahallemiz 

daha güzel olacak.”

Kiraz'da soğuk hava deposu
çalışmalarına başlandı

K
iraz Belediyesi Ocak ayı 

içerisinde soğuk hava deposu 

ihalesine çıkmaya hazırlanıyor. 

İğdeli Mahallesi'ne yapılacak olan 

soğuk hava deposu için Fen İşleri 

ekipleri zemin düzenlemeleri yapıyor. 

Ocak ayında ihaleye çıkacak olan tesis 

Temmuz ayında da hizmete girecek.

Havzanın en büyük soğuk 

hava deposu olacak

Kiraz Belediyesi tarafından İğdeli 

Mahallesi'ne yapılacak olan Soğuk 

Hava Deposunun yaklaşık 1000m² 

alanlı ve 5000m³ soğutma hacimli 

olması planlanıyor 10 oda ile hizmet 

verecek olan soğuk hava deposunda 

kestane, fasulye, elma, kiraz, barbunya 

vb. meyve sebze muhafaza edilecek.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha 

Özçınar; Seçilmeden önce vaad ettiğim 

bir sözdü. İnşallah hizmete açıldığında 

sözümü tutmuş olacağım. Ocak ayı 

içerisinde yapım işi için ihaleye 

çıkılacak. Temmuz ayı içerisinde 

halkımıza hizmet verecektir. Bu Soğuk 

Hava Deposu sayesinde çiftçimiz 

elindeki ürünleri muhafaza etmesi 

konusunda kolaylık sağlayacak. 

Yıllardır Kiraz'ın ihtiyacı olanı halkımız 

için yapmak gurur verici, onlar için 

çalışıyoruz.” dedi.

Kiraz Belediyesi'nden
400.000 m² kilit parke taşı 

2
016 yılı son çeyreğinde Kiraz ilçe 

merkezine bağlı ve 52 mahallesine 

toplam 400.000 m² (yaklaşık 160 

Km) kilit parke taşı yapım ihalesi 

tamamlanmış olup ilgili firmalarla sözleşme 

imzalandı.

2017 Haziran ayına kadar bağlı 

mahallerle ilçe merkezinin öncelikli ihtiyacı 

olan engelli, yaşlı ve hasta yolları olmak 

üzere vatandaşların ulaşım şartları büyük 

ölçüde iyileştirilecek.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar; 

köy statüsünden mahalleye dönüşen 

yerleşim alanlarında da 90 km ham toprak 

yol var. Uzak mahalleleri ve dağlık arazi 

şartları nedeni ile hizmet götürmekte sıkıntı 

çekiyorduk. Vatandaşın da yol konusunda 

ciddi problemleri vardı. Seçimlerde söz 

vermiştim. Kiraz'da bozuk yol kalmayacak 

diye. Söz verdiğimiz gibi vatandaşımızın 

ayağı çamura basmasın diye çalışıyoruz.



Kiraz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından
İlçemiz Ören Mahallesi'nde karküreme çalışması yapılmaktadır.KIŞA

HAZIRI
Z

KIŞAHAZIRIZ

Fen İşleri ekiplerimiz tarafından Kırköy Mahallesi başta olmak üzere
mahallelerimizin hemen hemen hepsinde düzenli olarak Rotmiks çalışması ve yol bakım çalışması yapılmaktadır.

Sarısu Mahallesi’ne Taşlar Döşenmeye Başladı Sarısu Mahallesi’ne Taşlar Döşenmeye Başladı Sarısu Mahallesi’ne Taşlar Döşenmeye Başladı 

Belediye Başkanımız Saliha Özçınar; Sarısu (Ozan) Belediye Başkanımız Saliha Özçınar; Sarısu (Ozan) 

Mahallesi'ne ziyarette bulunarak yapımı süren taş döşeme Mahallesi'ne ziyarette bulunarak yapımı süren taş döşeme 

çalışmalarını yerinde inceledi.çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Özçınar: “Bu daha başlangıç. Taş döşeme Başkan Özçınar: “Bu daha başlangıç. Taş döşeme 

çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşımızın ayağı çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşımızın ayağı 

çamura değmesin diye var gücümüzle çalışıyoruz. Biz halk çamura değmesin diye var gücümüzle çalışıyoruz. Biz halk 

için, hizmet için varız.” dedi.için, hizmet için varız.” dedi.

Belediye Başkanımız Saliha Özçınar; Sarısu (Ozan) 

Mahallesi'ne ziyarette bulunarak yapımı süren taş döşeme 

çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Özçınar: “Bu daha başlangıç. Taş döşeme 

çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşımızın ayağı 

çamura değmesin diye var gücümüzle çalışıyoruz. Biz halk 

için, hizmet için varız.” dedi.
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Kiraz Belediyesi spor kulübü olarak katıldığımız “İzmir Bölgesi Okullar Arası Güreş Müsabakası”ndaKiraz Belediyesi spor kulübü olarak katıldığımız “İzmir Bölgesi Okullar Arası Güreş Müsabakası”nda

Türk Telekom YİBO ögrencileri 14 madalya alarak 72 puanla takım halinde il birincisi olmuştur.Türk Telekom YİBO ögrencileri 14 madalya alarak 72 puanla takım halinde il birincisi olmuştur.

Kiraz Belediyesi spor kulübü olarak katıldığımız “İzmir Bölgesi Okullar Arası Güreş Müsabakası”nda

Türk Telekom YİBO ögrencileri 14 madalya alarak 72 puanla takım halinde il birincisi olmuştur.
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Özel Çocuklara Kiraz Belediyesi'nde

Kukla gösterisi

Dünya Engelliler günü sebebiyle Sağlık Meslek Lisesi Konferans 

Salonu'nda Özel çocuklara Kiraz Belediyesi tarafından kukla gösterisi 

düzenlendi özel çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Gösterinin bir 

kısmına da ilkokul öğrencileri katılarak bir kaynaşma ortamı sağlandı.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar: ' Bugün özel çocukları biraz 

olsun keyifli vakit geçirmelerini sağladıysak ne mutlu bize, onlara 

onların gözünden bakıp anlayabiliriz. Her sağlıklı insan birer engelli 

adayıdır bunu unutmamak en önemlisi. Biz onların her zaman 

yanındayız.” diye konuştu.

SALİHA ÖZÇINAR
KİRAZ BELEDİYE BAŞKANI

2016 yılını artık geride bırakıyor; yeni umutlarla, 
yeni heyecanlarla, hep birlikte yeni bir yıla 

hazırlanıyoruz.
Öncelikle, 2017 yılının, ülkemiz, milletimiz, tüm 

insanlık için hayırlı bir yıl olmasını; ülkemizde ve 
yeryüzünde, barışa, dostluğa, dayanışmaya vesile 
teşkil etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Yeni yılın, öncekilerden çok daha bereketli ve 
huzurlu, sağlık, afiyet içinde geçmesi; 

güzellikleriyle unutulamayacak
bir yıl olması,

gönülden temennimizdir.


