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400 BiN M²400 BiN M² PARKE TAŞI PARKE TAŞI400 BiN M² PARKE TAŞI
KİRAZ VE KÖYLERİNEKİRAZ VE KÖYLERİNEKİRAZ VE KÖYLERİNE

Akpınar

Ceritler

Doğancı

Kırköy

BAŞKAN SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİBAŞKAN SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİBAŞKAN SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ

Kiraz Umurlu Mahallesi Şehit Komando Er Kiraz Umurlu Mahallesi Şehit Komando Er 

Remzi Gezgin Sosyal Tesisleri ve Karaburç Remzi Gezgin Sosyal Tesisleri ve Karaburç 

Mahallesi ve Çayağzı Mahallesi arasına Mahallesi ve Çayağzı Mahallesi arasına 

yapılan Hacı Hasan Okka Halı Saha Sosyal yapılan Hacı Hasan Okka Halı Saha Sosyal 

Tesisleri hizmete girdi.Tesisleri hizmete girdi.

Kiraz Umurlu Mahallesi Şehit Komando Er 

Remzi Gezgin Sosyal Tesisleri ve Karaburç 

Mahallesi ve Çayağzı Mahallesi arasına 

yapılan Hacı Hasan Okka Halı Saha Sosyal 

Tesisleri hizmete girdi.

Sayfa 8'de...

Kiraz Belediyesi, Kiraz sokaklarını Kiraz Belediyesi, Kiraz sokaklarını 

güzelleştirmek vatandaşların yaşamlarını güzelleştirmek vatandaşların yaşamlarını 

kolaylaştırmak amacıyla 52 Mahalle için kolaylaştırmak amacıyla 52 Mahalle için 

400.000 M2 yaklaşık olarak 160 kilometre yol 400.000 M2 yaklaşık olarak 160 kilometre yol 

kaplayacak kilit parke taşı döşeme kaplayacak kilit parke taşı döşeme 

çalışmalarına başladı.çalışmalarına başladı.

160 kilometrelik yolun önceliği ilçe 160 kilometrelik yolun önceliği ilçe 

merkezinin ihtiyacı olan engelli, yaşlı ve hasta merkezinin ihtiyacı olan engelli, yaşlı ve hasta 

yolları olacak. 2017 Haziran ayına kadar yolları olacak. 2017 Haziran ayına kadar 

tamamlanacak yollarla vatandaşların ulaşım tamamlanacak yollarla vatandaşların ulaşım 

şartları iyileştirilecek.şartları iyileştirilecek.

Konuyla ilgili olarak bir basın açıklaması Konuyla ilgili olarak bir basın açıklaması 

yapan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar; yapan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar; 

“Köy statüsünden mahalleye dönüşen yerleşim “Köy statüsünden mahalleye dönüşen yerleşim 

alanlarında da 90 Km ham toprak yol var. alanlarında da 90 Km ham toprak yol var. 

Uzak mahalleleri ve dağlık arazi şartları Uzak mahalleleri ve dağlık arazi şartları 

nedeni ile hizmet götürmekte sıkıntı nedeni ile hizmet götürmekte sıkıntı 

çekiyorduk, vatandaşında yol konusunda ciddi çekiyorduk, vatandaşında yol konusunda ciddi 

problemleri vardı. Seçimlerde söz vermiştim problemleri vardı. Seçimlerde söz vermiştim 

Kiraz'da bozuk yol kalmayacak diye. Söz Kiraz'da bozuk yol kalmayacak diye. Söz 

verdiğimiz gibi Vatandaşımızın ayağı çamura verdiğimiz gibi Vatandaşımızın ayağı çamura 

basmasın diye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.basmasın diye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Kiraz Belediyesi, Kiraz sokaklarını 

güzelleştirmek vatandaşların yaşamlarını 

kolaylaştırmak amacıyla 52 Mahalle için 

400.000 M2 yaklaşık olarak 160 kilometre yol 

kaplayacak kilit parke taşı döşeme 

çalışmalarına başladı.

160 kilometrelik yolun önceliği ilçe 

merkezinin ihtiyacı olan engelli, yaşlı ve hasta 

yolları olacak. 2017 Haziran ayına kadar 

tamamlanacak yollarla vatandaşların ulaşım 

şartları iyileştirilecek.

Konuyla ilgili olarak bir basın açıklaması 

yapan 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, vatandaşında yol konusunda ciddi 

problemleri vardı. Seçimlerde söz vermiştim 

Kiraz'da bozuk yol kalmayacak diye. Söz 

verdiğimiz gibi Vatandaşımızın ayağı çamura 

basmasın diye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
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KİRAZ BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNA

YENiLERiNi EKLEDi

er geçen gün hizmetlerini 

Harttırarak devam ettiren 

Kiraz Belediyesi kendi 

bünyesine 2 tane daha hizmet 

aracı ekledi.  Kiraz Belediyesi araç 

filosuna yeni eklenen Ford Cargo 

euro6 motor damperli hafriyat 

kamyonları tamamen Kiraz 

Belediyesi'nin kendi öz kaynakları 

ile alındı. Sıfır kilometre alınan 

hizmet aracı ile daha hızlı ve 

kaliteli hizmet için Kiraz Belediyesi 

Fen İşleri Ekipleri tarafından 

kullanılacak. Biz her zaman 

Kirazlılara daha iyi hizmet vermek 

için çalışıyoruz diyen Kiraz 

Belediye Başkanı Özçınar, “Biz 

belediye olarak sürekli çalışma-

larımıza yenilikler ekleyerek Ki-

raz'a nasıl daha iyi hizmet veririz 

onu düşünüyoruz. Bizim asıl 

amacımız bu. Çalışmalarımız için 

gereken her şeyi en iyi şekilde 

karşılamaya çalışıyoruz. Şuan ta-

mamen Kiraz Belediyesi özkaynağı 

ile Fen İşleri Müdürlüğü ekip-

lerimizin kullanacağı 2 yeni aracı 

bünyemize ekledik. Hayırlı olsun.”

Belediye Başkanımız Saliha Özçınar Sağlık Bakanlığı 

yetkilileri ile birlikte İğdeli Mahallesine planlanan 112 

Acil Helikopter Pistini inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

BAŞKAN ÖZÇINAR

HELİKOPTER PİSTİNİ

İNCELEDİ

Kiraz Belediyesi olarak Kiraz Belediyesi olarak 

doğaya karşı olan doğaya karşı olan 

sorumluluklarımızı yerine sorumluluklarımızı yerine 

getirmeye devam getirmeye devam 

ediyoruz. Daha iyi ediyoruz. Daha iyi 

yaşanılabilir bir Kiraz için yaşanılabilir bir Kiraz için 

çalışıyoruz. Atık Pil çalışıyoruz. Atık Pil 

Toplama kampanyamıza Toplama kampanyamıza 

Suludere Mahallesi Suludere Mahallesi 

İlköğretim Okulu ve İlköğretim Okulu ve 

Haliller Mahallesi Haliller Mahallesi 

İlköğretim Okulu ile İlköğretim Okulu ile 

başlamış olup,tüm başlamış olup,tüm 

okullarımıza ve kamu okullarımıza ve kamu 

kuruluşlarımıza kuruluşlarımıza 

dağıtılmıştır.dağıtılmıştır.

Kiraz Belediyesi olarak 

doğaya karşı olan 

sorumluluklarımızı yerine 

getirmeye devam 

ediyoruz. Daha iyi 

yaşanılabilir bir Kiraz için 

çalışıyoruz. Atık Pil 

Toplama kampanyamıza 

Suludere Mahallesi 

İlköğretim Okulu ve 

Haliller Mahallesi 

İlköğretim Okulu ile 

başlamış olup,tüm 

okullarımıza ve kamu 

kuruluşlarımıza 

dağıtılmıştır.

ATIK PİLLER TOPLANIYORATIK PİLLER TOPLANIYORATIK PİLLER TOPLANIYOR

Belediye Başkanımız Belediye Başkanımız 

Saliha Özçınar Saliha Özçınar 

hastahanede sünnet olan hastahanede sünnet olan 

çocuklara futbol topu çocuklara futbol topu 

dağıtarak hayırlı olsun dağıtarak hayırlı olsun 

dileklerini sundu.dileklerini sundu.

Belediye Başkanımız 

Saliha Özçınar 

hastahanede sünnet olan 

çocuklara futbol topu 

dağıtarak hayırlı olsun 

dileklerini sundu.

BAŞKAN ÖZÇINAR’DANBAŞKAN ÖZÇINAR’DANBAŞKAN ÖZÇINAR’DAN
ÇOCUKLARA FUTBOL TOPUÇOCUKLARA FUTBOL TOPUÇOCUKLARA FUTBOL TOPU

CAN DOSTLARIMIZACAN DOSTLARIMIZA

SAHİP ÇIKALIMSAHİP ÇIKALIM

CAN DOSTLARIMIZA

SAHİP ÇIKALIM
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Belediye ve devlet yatırımları
KİRAZ’I ŞAHA KALDIRACAK
K

iraz Belediye Başkanı çalışmalar 

hakkında bir basın toplantısı 

düzenledi. Kiraz Belediye Başkanı 

Saliha Özçınar sürpriz ziyaret sonrası 

yaklaşan yılbaşı nedeniyle Kiraz'da 

yapılan çalışmalar ve üzerinde çalışılan 

projeler hakkında basın toplantısı 

düzenleyerek bilgi verdi. 

400 bin metre kare parke taşı

Başkan Özçınar, “Kiraz ve bağlı olan 

mahallelerde parke taşı döşemesi için 

başlattığımız bir çalışma var. Aslında bu 

yetecek mi? Yetmeyecek. Önümüzdeki 

sene tekrar ihaleye çıkmayı planlıyoruz. 

Ama öncelikle engelli yollarımız ve 

öğrenci servislerimizin yollarıydı. Bunun 

totalde 400 bin metre kare civarında 

tuttuğunu biliyorduk. Merkez okul 

bahçelerimiz çok kötüydü, onları almıştık. 

Merkezde birkaç yolumuzun hakikatten 

artık tadilata ihtiyacı vardı. Onları 

tekrardan onarı bakıma aldık. Yaklaşık 

400 bin metre kare şuan parke taşımız 

döşenmeye başlamış durumda. Aynı 

zamanda merkez mahallelerimizde de 

çalışmalarımız var. En azından vatandaş 

çok memnun onu biliyoruz. Her gittiğimiz 

yerde sevinçle karşılanıyoruz. Kiraz'ın en 

büyük sorunlarından bir tanesiydi parke 

taşı ve yolları. Zaten tek söz verdiğimiz 

sorunlardan bir tanesi buydu.  İnşallah bu 

Nisan ayına kadar 400 bin metre kare 

taşımız döşenmiş olacak. Nisan ayından 

sonra asfalt ve parke taşı ihalesine 

çıkacağız. Asfaltta ihaleye çıkmak 

zorundayız. Kilometre bazında 5 

kilometre üzerine olan yollarımız var, 

toprak yollarımız.  En azından bunlarıda 

bir taraftan tamamlamış, bitirmiş 

olacağız. 2019 yılına inşallah yolların 

%80'nini tamamlamış olarak söz 

verdiğimiz yerleri yapmış olacağız.”

Çok amaçlı salonlar yapılacak

Özçınar, “Bütün köylerimize çok 

amaçlı salonlar yapacağız. Salon derken 

çok büyük çapta değil ama köyün 

nüfusuna göre, her köyümüzün kapalı çok 

amaçlı, salon şeklinde planlandı. Yaklaşık 

16 tanesi şuanda tamamlanmak üzere. 

Bu sene 2016 için 20 tane 

hedeflenmişti. Önümüzdeki yılda 36 tane 

daha ihalesi yapılacak. Köylerimizin 

tamamına bu salonlardan yapılarak 

buluşturmuş olacağız.”

Halı saha çalışmaları

Özçınar, “Halı saha çalışmamız var. 

Önümüzdeki hafta milletvekillerimizle 

açılışını yapacağız. Bununla ilgili Spor 

Totoya tabi ki teşekkür borcumuz var. 

Hükümetimize bir teşekkür borcumuz 

var. Şu anda Karaburç ve Umurlu 

Köylerinin halı saha çalışmaları 

tamamlandı. Karaburç ve Çayağzı 

Mahallelerini kapsayan iki köye hizmet 

verecek şekilde planlanmış bir çalışma 

olacak. O yüzden orta bir nokta seçtik. 

Diğeri Umurlu Mahallemize yapıldı. Söz 

vermiş olduğumuz 6 tane daha halı 

sahamız var. 2017'de bunların 4 tanesini 

daha yapacağız. 2018 yılında 2 tane 

daha yaparak tamamlamış olacağız. Şuan 

Spor Toto'dan en son görüşmemizde 

onaylanan, henüz daha yazı elimize 

ulaşmadı. Onaylanan Suludere, Haliller, 

Arkacılar ve Olgunlar olmak üzere ya da 

Örencik tam net yer anlamında biraz 

sıkıntı yaşıyoruz. 4 tane daha halı 

sahamızın yapımına başlanacak. Onlar 

çabuk ve ivedilikle yapılabilen projeler. O 

yüzden çokta vakit kaybedeceğimizi 

düşünmüyorum. “

Karaburç Köyüne düğün salonu 

sözümüz vardı

Özçınar, “Bu konularda 

hazırladığımız 2017'de gerçekleştirmek 

istediğimiz bir projelerimiz var. 

Arkadaşlar çizimine başlayacak 

projelendirmesi yapılıyor. Karaburç 

Köyü'ne büyük bir düğün salonu sözümüz 

vardı. Büyük çapta bir düğün salonu 

yapılabilecek.”

Soğuk hava deposu 

Bir projenin de soğuk hava deposu 

olduğunu belirten Özçınar, “Soğuk hava 

deposu pazar yerinin yanına 100 ton 

kapasiteli civar köylerine kapsayacak 

şekilde olacak. Çünkü yeri konut alanı 

orada da belediye hizmet alanına çevirip 

inşallah kısa sürede hayvan pazarı projesi 

her şeyi tamam sayılır. 

İnşallah ilçemize hayırlı 

uğurlu olması temennisiyle 

diyelim.”

Şehit Birol Uysal Park 

Yenilemesi

Özçınar, “Yeni netleşen 

bir projemiz daha oldu. 

2017 yılında hemen 

başlayacağız. Şehit Birol 

Uysal parkımız çok uzun 

zamandır atıl vaziyetteydi. 

Kira sözleşmesinin 

bitmesiyle beraber orayla 

ilgili bir proje çalışması 

başlattık. Yenileyeceğiz 

yenilemekten ziyade 

yeniden yapacağız. Baştan aşağı yeniden 

yapacağız. Çok güzel bir proje çizildi. 

İnşallah orada hem kadınlarımız yönelik 

ve gençlerimize yönelik küçük 

sürprizlerimiz olacak.”

Belediye Göletlerin işletmesine talip 

Gölet işletmelerine Kiraz Belediyesi 

olarak talip olduklarını belirten Özçınar, 

“Göletlerin işletilmesi. Gölet inşaatı 

çalışmaları sürerken giden yüklenici 

firmanın hak edişi olmadığı için devlet su 

işlerine devredilmemişti. O yüzden bir 

işlem yapamamıştık. Ama sorun halloldu. 

Onlarda şöyle bir çözüm önerisi getirdik 

hakikatten vatandaş zorlanıyor. Bunları 

belediye devir alma ve üreticiye 

belediyeden dağıtımı şeklinde planlandık. 

Tabi ki bakanlığımız onay verir mi, 

vermez mi? Şuan için bilmiyoruz. Biz 

talebimizde bulunduk. Göletlerin 

işletmesine talibiz. İnşallah 

vatandaşımıza da direk belediyeden daha 

adil olacak şekilde yapmayı da 

planlıyoruz. Haliller ve Çayırlı da iki 

göletimiz var. Şimdi daha uygun bahçe 

arası Cevizli Öreni de kapsayacak şekilde 

orada çok müsait bir alanımız var. Orayla 

ilgili bir çalışma isteyeceğim. Çünkü 

oranın göletide İğdeli'ye kadar 

yetebilecek kapasitede su biriktireceğini 

düşünüyoruz. Bu bizim öngörümüz. 

Bakanlığın teknik açıdan da araştırması 

gerekecek. İnşallah buna da bakacağız.”

75 yataklı hastane

Yeni hastane projesinin bakanlıkta 

olduğunu ve 2017 yılında temelinin 

atılacağını belirten Özçınar, “Yapılacak 

olan hastanemiz için şuan sorun 

görünmüyor. 2017 yılında temelleri 

atılacak. Okkataşı mevkiinde olacak 

belediyemiz 50 bin metre kare yer 

ayırmıştı. Projesi bakanlıkta 2017'de 

yatırım planını alınacak. Onun haricinde 

75 yataklı olacak.”

Yaşlılara evde temizlik hizmeti

Özçınar, “Yaşlılarımızın ayda bir 

evlerini temizliyoruz. Onlara yeni bir 

yaşam alanı, içerisinde camisiyle işte, 

sosyal yaşam alanıyla, işte dikiş 

atölyesiyle, resim atölyesidir. 

Yaşlılarımızın vakit geçirebileceği, 

mesela sinema televizyon izleme alanı 

olabilir. Yaşlılarımızla orada birebir 

ilgilenebilecek personelle beraber keyifli 

vakit geçirebilecek gündüzlü bakım evi, 

tabi gecede gidip gelemeyecek olanlar 

olacak. Misafir edebileceğimiz odalı farklı 

bir yaşam alanı düşünüyorum. Bu projesi 

gündeme alır bir an evvel çözüme 

kavuştururuz diye hedefliyoruz.”

Belediye Binası yerine otel

Şuan kullanılan belediye binası yeni 

hizmet binasına geçildikten sonra otel 

olarak değerlendirmeyi planladıklarını 

belirten Özçınar, “Buradan çıkınca bu 

alanda ne yapacağımıza karar 

verememiştik. Ama en son meclis 

gündeminde hep beraber meclis 

üyelerimizle tartıştık. Bir fikir oluştu. 

Buradan çıktıktan sonra bu alan içinde 

ada içerisine yan taraftaki dükkânlarda 

bizim düğün salonumuzda var artık. 

Kiraz'ın en büyük gereksinimlerinden biri 

otel olduğunu düşünüyoruz. Kalacak bir 

otelimiz yok. Altı dükkân üstü otel olacak 

şekilde bir proje planlıyoruz. Hızlı bir 

şekilde gündeme alabilirsek 2019 yılının 

ilk aylarında oteli tamamlamış oluruz 

diye düşünüyorum.”

“Sokak hayvanlarına bakmaya 

devam ediyorum” 

Özçınar, “Ben hayvanları çok 

seviyorum. Kendimde besliyorum ve 

sokak hayvanlarına da bakmaya devam 

ediyorum. Biz sokak hayvanları ile ilgili 

çalışmalarımızı başlattığımızda önceki 

gibi olsun hayvanlar zehirlensin 

istemedik. Bu konuda her söylediğim 

saptırıldı. Dedim ki bu köpeklere zarar 

gelmesin ben bunları alayım ve 

besleyeyim. Geçici bir barınak 

oluşturduk. Aslında barınaktan ziyade 

bakım alanı gibi bir şey oldu. Yaptığımız 

alan Bimer'e ve bakanlığa şikâyet edildi. 

En son bakanlık geldi ve burası barınak 

kapatın dedi. Hayvanları aldık ve 

aldığımız noktalara bıraktık. Sokakta 

hangi hayvan olursa olsun ben alır 

bakarım. Bakım alanı kapatıldıktan sonra 

oradaki 40 tane hayvanı alıp çöpe 

attığımı söyleyen oldu. Hayvanların hepsi 

yollarda geziyor aslında. Şu an sokakta 

da bakıyoruz. Hayvan bakımıyla görevli 

arkadaşımızı bırakmadık, her gün 

lokantalardan yemekleri topluyor. 

Köpeklerde bildikleri için o şantiyenin 

olduğu yere gelerek yemeklerini yiyorlar. 

Amacımız kış günlerinde sokakta 

kalmamaları ben bunu kimseye yaranmak 

için değil kendi vicdanım için yapıyorum. 

Bu konuda vicdanen çok rahatım ve 

kimseye verilecek hesabım yok.”
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Kiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından İlçe Otobüs Terminali'nde budama çalışması yapılmıştır.Kiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından İlçe Otobüs Terminali'nde budama çalışması yapılmıştır.Kiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından İlçe Otobüs Terminali'nde budama çalışması yapılmıştır.

Kiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafındanKiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından
Karaman Mahallesi'nde bulunan oyun grubunun çevre,Karaman Mahallesi'nde bulunan oyun grubunun çevre,

zemin düzenlemesi, tamiratı yapılıp ve çevresinezemin düzenlemesi, tamiratı yapılıp ve çevresine
tel örgü çekilerek genel çalışma yapılmıştır.tel örgü çekilerek genel çalışma yapılmıştır.

Kiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından
Karaman Mahallesi'nde bulunan oyun grubunun çevre,

zemin düzenlemesi, tamiratı yapılıp ve çevresine
tel örgü çekilerek genel çalışma yapılmıştır.

Kiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafındanKiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından
Yeni Mahalle'de bulunan Fedai KÖK Parkı çevresindekiYeni Mahalle'de bulunan Fedai KÖK Parkı çevresindeki

kaldırımlara kilit parke taşı döşeme çalışması yapılmıştır.kaldırımlara kilit parke taşı döşeme çalışması yapılmıştır.

Kiraz Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından
Yeni Mahalle'de bulunan Fedai KÖK Parkı çevresindeki

kaldırımlara kilit parke taşı döşeme çalışması yapılmıştır.

Belediye Başkanımız Saliha Özçınar AK Parti MahalleBelediye Başkanımız Saliha Özçınar AK Parti Mahalle
Başkanları İstişare ve danışma toplantısına katıldı.Başkanları İstişare ve danışma toplantısına katıldı.

Belediye Başkanımız Saliha Özçınar AK Parti Mahalle
Başkanları İstişare ve danışma toplantısına katıldı.

İzmir İl teşkilatının düzenlediği İl Danışma Meclisi toplantısında Genel İzmir İl teşkilatının düzenlediği İl Danışma Meclisi toplantısında Genel 
Başkan Yardımcısı Sn.Prof. Dr. Nukhet Hotar ve Bilim,Sanayi ve Teknoloji Başkan Yardımcısı Sn.Prof. Dr. Nukhet Hotar ve Bilim,Sanayi ve Teknoloji 

Bakanımız Sn.Faruk ÖZLÜ'nün de yer aldığı Toplantıya Belediye Bakanımız Sn.Faruk ÖZLÜ'nün de yer aldığı Toplantıya Belediye 
Başkanımız Saliha Özçınar da katıldı.Başkanımız Saliha Özçınar da katıldı.

İzmir İl teşkilatının düzenlediği İl Danışma Meclisi toplantısında Genel 
Başkan Yardımcısı Sn.Prof. Dr. Nukhet Hotar ve Bilim,Sanayi ve Teknoloji 

Bakanımız Sn.Faruk ÖZLÜ'nün de yer aldığı Toplantıya Belediye 
Başkanımız Saliha Özçınar da katıldı.

BAŞKAN ÖZÇINAR

İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINDA

BAŞKAN ÖZÇINAR
YOL ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ
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KİRAZ BELEDİYESİ CAMİ TEMİZLEME

EKİBİ GÖREV BAŞINDA

K
iraz  Belediyesi’nin camilerin 

temizliği yapmak amacıyla 

oluşturduğu 4 kişilik ekip, ilçedeki 

56 mahallede toplam 90 caminin temizliğini 

periyodik olarak yapıyor.

Kiraz’da camilerin temizliğini yapmak 

amacıyla oluşturulan 4 kişilik ekip, 

mahallelerdeki camilerin temizliğini düzenli 

olarak yapıyor. Temizlik kapsamında 

camilerdeki halılar süpürülüyor ya da 

yıkanıyor, camlar siliniyor ve tüm tozlar 

alınıyor.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar , 

yapılan çalışmayla vatandaşların ibadetlerini 

daha temiz bir ortamda yapmalarını 

sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

      Öte yandan dini bayramlardan önce 

Kiraz’daki tüm camilere gül suyu sıkılıyor.

“EVDE BAKIM PROJESİ”

DEVAM EDİYOR

roje kapsamında ilçemiz sınırları içinde yaşayan ve 

Pevinden dışarı çıkamayan, hareket kabiliyeti az veya 

olmayan yatağa bağımlı, yoksul ile kimsesiz ailelere 

düzenli olarak ziyaret ederek gıda ve kişisel bakım hizmetini 

vermeye devam ediyoruz.

zmir Milletvekili Av. Hamza Dağ Belediye Başkanımız 

İSaliha Özçınar İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz ve partililer 

Doğancı Mahallesi’ne çıkarma yaptı. 

Belediye Başkan'ımız Saliha Özçınar Doğancı 

Mahallesine yapılan Taş döşeme çalışmalarını yerinde 

inceleyerek bilgi aldı.

MİLLETVEKİLİMİZ HAMZA DAĞMİLLETVEKİLİMİZ HAMZA DAĞ

DOĞANCI MAHLLESİ’NDEDOĞANCI MAHLLESİ’NDE

MİLLETVEKİLİMİZ HAMZA DAĞ

DOĞANCI MAHLLESİ’NDE

MİLLETVEKİLİMİZ KEREM ALİ SÜREKLİMİLLETVEKİLİMİZ KEREM ALİ SÜREKLİ

ÇÖMLEKÇİ MAHALLESİ’Nİ ZİYARET ETTİÇÖMLEKÇİ MAHALLESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

MİLLETVEKİLİMİZ KEREM ALİ SÜREKLİ

ÇÖMLEKÇİ MAHALLESİ’Nİ ZİYARET ETTİ
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BAŞKAN SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİBAŞKAN SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİBAŞKAN SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ

K
iraz Belediye Başkanı Saliha 

Özçınar'ın seçim sözü olan, 

Kiraz Belediyesi katkılarıyla 

yapılan Şehit Komando Er Remzi 

Gezgin Sosyal Tesislerinin ve açılışı 

dün İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın 

katılımı ile gerçekleştirildi.

Vekile forma hediye edildi

1 Eylül Spor Kulübü Başkanı 

İbrahim Kaya açılışlara katılan İzmir 

Milletvekili Hamza Dağ'a açılışlar 

sırasında forma hediye etti. 

Kiraz Belediye Başkanı Saliha 

Özçınar, “Seçim öncesi Umurlu 

Mahallesi ve Karaburç Mahallesi ve 

Çayağzı Mahallesi arasına yapılacak 

olan halı sahalar için söz vermiştim. 

Belediyemizin katkıları ile yapımı 

tamamlanan tesisin İzmir 

Milletvekilimiz Hamza Dağ'ın 

katılımı ile gerçekleştirdik. Bugüne 

kadar Kiraz halkı için çalıştık 

bundan sonrada Kirazlılar için 

çalışmalarımız devam edecek. 

Yaptığımız her şey Kirazlılar için. 

Tesislerimiz hayırlı olsun."

KURSLARIMIZ DEVAM EDİYORKURSLARIMIZ DEVAM EDİYORKURSLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Başkan Özçınar kutlamalara erken başladıBaşkan Özçınar kutlamalara erken başladıBaşkan Özçınar kutlamalara erken başladı
K

iraz Belediye Başkanı Özçınar 

mahalleleri ziyaret ederek kadınların 

Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 

Ceritler, Suludere, Mersinlidere, Mavidere 

ve Doğancılar Mahallelerine giderek 8 Mart 

Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, 

“Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar günü 

yaklaşırken mahallelerimizi gezerek 

kadınlarımız gününü kutlamaya başladık. 

Kadına yönelik her türlü şiddeti reddederek 

kadın ve erkeği eşit gören geleneğin 

temsilcileriyiz. Türk kadını sosyal hayatın 

içerisinde en temel güçlerimizden birisidir. 

Bu duygular içerisinde kadınlarımızın 8 Mart 

Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, saygı 

ve selamlarımı sunuyorum.”


