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VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU
iraz Belediye Başkanı 

KSaliha Özçınar'ın daveti 
üzerine Kiraz ilçesine 

gelerek ziyarette bulunan 
Özhaseki, aynı zamanda Kiraz 
ilçesindeki gelişim ve ihtiyaçları 
da yerinde tespit etme olanağı 
bulmuş oldu. Bütünşehir yasası 
ile alakalı toplantı ve 
açıklamaların da 
gerçekleştirildiği buluşmaya "7 
Kardeş Belediye" başkanları ve 
Ödemiş Belediye Başkanı  A. 
Mahmut Badem de iştirak 
ettiler.

“7 Kardeş Belediye” projesi 
ile alakalı olarak gerçekleşti-
rilen program, Kiraz Hisar Tepe 
Cafe & Restaurant'ta verilen 
sabah kahvaltısı ile başladı. 
Saat 8.30'da başlayan 
programa AK Parti Genel 
Başkan Yrd. Kayseri Mv. 
Mehmet Özhaseki ile beraber 
Kınık, Ödemiş, Fatih, Torbalı, 
Selçuk Belediye Başkanları ile; 
AK Parti İzmir İl Yönetimi, 
meclis üyeleri ve Kiraz 
Belediyesi'nin kardeş belediyesi 
olan  Melikgazi Belediye 
Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılınç katılım gösterdiler.

Ayrıca Selçuk, Kınık, 
Torbalı, Kemalpaşa, Menderes 
belediye başkanlarına ek 

olarak bu ilçelerin il 
yöneticileri, meclis üyeleri, ilçe 
başkanları ve partililer de 
kahvaltıda yerini aldı.

ÖZÇINAR: “KİRAZ'IMIZA 
VERECEK OLDUKLARI 

DESTEKLERDEN ÖTÜRÜ 
ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR 

EDERİZ”
Kahvaltı programının 

ardından Kiraz Belediyesi 
Hizmet Binası'na geçildi. 
Burada yapılan basın 
açıklamasında Kiraz Belediye 
Başkanı Saliha Özçınar şu 
ifadelere yer verdi: " Ak Parti 
Yerel Yönetimlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcımız 
bizleri kırmayarak İzmir'e geldi. 
Belediyelerimizle beraber 
buluştuk. İki gündür 
sorunlarımızı paylaştık, 
dertlerimizi aktardık. Güzel 
paylaşımlarda bulunduk. 
Kendisinin deneyimlerinden 
faydalandık. İyi ki böyle bir 
örnek belediye başkanımız var 
ki biz de kendimize örnek 
alabiliyoruz. Bu güne kadar 
ülkemize yaptığı hizmetlerden 
ve bundan sonraki süreçte 
Kiraz'ımıza verecek oldukları 
desteklerden ötürü de 
şimdiden teşekkür ediyorum" 
dedi. Sayfa 2‘de...

TÜRKİYE ONU ÖRNEK ALDI!
iraz Belediye Başkanı 

KSaliha Özçınar, YEREL 
YÖNETİMLER DERGİSİ 

tarafından bu yıl altıncısı 
düzenlenen “Yılın Yerel 
Yöneticileri Belirleniyor” anket 
çalışması kapsamında sosyal 
yaşamı destekleme 
kategorisinde Yılın Yerel 
Yöneticisi seçilmişti. 

Kiraz Belediye Başkanı 

Saliha Özçınar, sahnede 
yaptığı açıklamada; “İzmir'in 
en uzak ilçesi Kiraz'dan 
selamlar getirdim. Çok güzel 
bir organizasyon. Ev 
sahipliklerinden ötürü hem 
Hacılar Belediyemize hem 
Kayseri Büyükşehir 
Belediyemize hem de Anadolu 
Yerel Yönetimler Dergimize 
teşekkür ediyorum. Ve bu 

projeyi bizler için hazırlayan, 
aslında işleri üstlenen birim 
amirlerimizden en alt 
kademeye kadar, 
vatandaşımıza temas eden 
tüm personelimize teşekkür 
ediyorum. Onlar, biz belediye 
başkanlarımızın yüz akı. Bu 
ödülü tüm personelim ve 
Kiraz halkı adına alıyorum.” 
demişti. Sayfa 2‘de...

“ŞANSLI” Yeni Evinde
3

0 Mart 2014 yerel seçimleri 
sonrasında göreve başlayan Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın 

hazırladığı ve hayata geçirilmesini talep 
ettiği proje üzerine; sokak hayvanlarının 
aç  ve susuz kalarak tehlike saçmalarını 
önlemek, onlara bir kap yemek ve sıcak 
bir yuva edindirmek amacıyla Kiraz 
Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin 
çalışmaları sonucunda Kiraz'a 
kazandırılan hayvan barınağında 
sahiplenilmeyi bekleyen çok sayıda 
sokak hayvanı bulunmakta.

Kiraz Belediyesi şantiye alanı 
içerisinde bulunan ve Fen İşleri Müdürü 
Erhan Göktaş'ın koordinasyonu ile 
yönetilen barınakta, 1 personel ve bir 
veteriner hekim görev yapmakta.

Hayvan barınağına giderek, yapılan 
yeniliklerle alakalı incelemelerde 
bulunan Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar, hayvan barınağının sorunları ve 
hayvanların barımı hakkında yerinde 
bilgi alarak, sokak hayvanları için daha 
neler yapabiliriz sorusuna yanıtlar aradı.

 
Sayfa 8‘de...

CELAL
UZUNKAYA,

KİRAZ'IN
MİSAFİRİ

OLDU

zmir Emniyeti'nin patronu İl Emniyet 

İMüdürü Celal Uzunkaya, Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha Özçınar'a 

makamında nezaket ziyaretinde 
bulundu.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar tarafından karşılanan Celal 
Uzunkaya ve başkan Özçınar, Kiraz 
Belediye Başkanlığı makamında bir 

araya gelerek istişarelerde bulundular. 
Buradan Celal Uzunkaya için verilen 
protokol yemeğine katılan başkan 
Özçınar , Celal Uzunkaya ve Kiraz İlçe 
Emniyet Müdürü Uğur Azap; Kiraz'da 
son dönemde gerçekleştirilen emniyet 
çalışmaları hakkında istişarelerde 
bulundular.
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MEHMET ÖZHASEKİ BAŞKAN ÖZÇINAR'A

VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU
ÖZHASEKİ: “SALİHA 

BAŞKAN İÇİN 3 YIL 6 YIL 
DEMEK. GECE-GÜNDÜZ 

AZİMLE KİRAZ İÇİN 
ÇALIŞIYOR”

Ak Parti Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet 
Özhaseki " İzmir'e geldiğimiz 
andan itibaren 
vatandaşlarımızın güler yüzü ile 
karşılaştık. Yüzlerindeki 
tebessümün hiç eksik 
olmamasını öncelikle yüce 
Allah'tan diliyorum. İzmir'e 
geliş amacımız, buradaki 7 ilçe 
belediyemizde öncelikle kardeş 
belediyeler fikrimizi 
pekiştirmek, arkadaşlarımıza 
birer kardeş getirerek, daha 
sonra yapılan işleri beraber 
tartışmak. Biz buraya nasıl 
hizmet ederiz, belediye başkan 
arkadaşlarımıza nasıl destek  
oluruz fikirleri içerisinde olduk. 
Değerli Saliha başkanımız gece 
gündüz demeden çalışıyor. 
Seçimlere 3 sene var ama 
başkanımız için bu süre 6 sene 
gibi adeta. Geceleri de çalışma 
imkânım var diyerek, ne kadar 

azimli olduklarını 
gösterdiler. Rabbim sayın 
başkanımızın bu hizmet 
arzusunu  sürdürsün 
inşallah.” 

ÖZHASEKİ: 
“BELEDİYECİLİKTE 
KAYNAKTAN DAHA 
ÖNEMLİ OLAN BİR 
ŞEY VARSA O DA 

FİKİRDİR.”
“Bize düşen görev 

kardeş belediye teklifimiz 
vasıtası ile Kiraz 
Belediyesi'ne bazı 
hususlarda destek olmak. 
Kiraz Belediyesi 'nin 
kardeş belediyesi olan 
Kayseri Melikgazi 
Belediye başkanımız 
Memduh Büyükkılıç, tam          
4 dönemdir görev yapıyor. 
Rekorlara imza atıyor. Hiç 
yerinde durmaz çalışır, gayret 
eder, üretir. Kiraz'a gelerek       
7 kardeş belediye projesi ile 
Saliha başkanımıza gerekli 
desteklerini sunacak. Beraber 
çalışarak, gerekirse teknik 
eleman ve araç desteğinde 
bulunacak. Malzeme 

yardımında bulunarak yol 
gösterecek. Gerekli kaynaklar 
bir şekilde tahsis edilir ama 
fikir her zaman bulunmuyor, o 
daha değerlidir. Doğru yol 
gösteren insan da her zaman 
bulunmuyor. Belediyecilikte 
önemli olan fikirdir, ilgilidir, 
tecrübedir ve deneyimdir. Bizim 
Ak Partili belediyeler olarak 
vazgeçilmezlerimiz, kırmızı 
çizgilerimiz var. İlk olarak bizler, 
hizmet belediyeleriyiz. Asla 
kimseyi ayırmayacağız, 

dışlamaya-
cağız. Bizi 

mezhep, dil, renk ilgilendirmez. 
Herkese eşit şekilde davranı-
yoruz. İkincisi ise mazeret 
üretmeyeceğiz. Mazeret 
ararsan çok mazeret var. Bir 
diğer prensibimiz ise halkla 
insanlarla dostluk kurabilmek. 
Yolsuzluklara, kötülüklere, 
hırsızlıklara asla pirim 
vermeyeceğiz. Bu meziyetlerin 
hepsine sahip olan Kiraz 
belediye başkanımız Saliha 
Özçınar'a bu başarılarının 
devamı temennileri sunuyor, 
başarılarının devamını 
diliyorum."

TÜRKİYE ONU
ÖRNEK ALDI!

Kiraz'ın en genç ve ilk 
kadın belediye başkanı 
ünvanına sahip olan Saliha 
Özçınar, ödül töreni sonrası 
yaptığı açıklamada, 
“Öncelikle, Kayseri'de böyle 
büyük ve güzel bir 
organizasyon gerçekleştiren 
ve bu anlamda bizleri 
onurlandıran Anadolu Yerel 
Yönetimler Dergisi'ne de 
teşekkür etmek istiyorum. 
Sizin fazlanız onların eksiği 
diyerek dar gelirli ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımız için 2. 
El mağazamızı hizmete 
sunduk. Projemize olan ilgi 
her geçen gün arttı. 
Hayırseverimizin de 
destekleriyle yeni 
eşyalarımızı ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza 
ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu 
konuda arkadaşlarımız 
oldukça özverili bir şekilde 
çalışmalarını yürütüyor. 
Bunun yanında yaşlı ve 
engelli vatandaşlarımız 
bakımı ve ev temizliği 
konusunda hayata 
geçirdiğimiz projemizde 
devam ediyor. Belli 
periyotlarla yaşlı ve 
engellilerimizi ziyaret ederek 
moral vermeye çalışıyoruz. 
İmkanlarımız dahilinde 
başlattığımız bir değir 
çalışma da engelli 
vatandaşlarımıza tekerlekli 
sandalye yardımı. Sosyal 
belediyecilik anlayışı 
çerçevesinde bu alandaki 
çalışmalarımız artarak 
devam edecek. İnsana 
değen ve insani değerleri ön 
planda tutulduğu bu 
projemizle böyle bir ödül 
almak benim için çok 
anlamlı ve gurur verici. Tabi 
ki ödülleri biz alıyoruz. İşin 
emeği başkalarında oluyor. 

Bunu her zaman söylerim. 
Bir çiçeği görüyoruz ama 
diken eli görmüyoruz. Ben 
bütün personelime teşekkür 
etmek istiyorum ve bu 
destekte devamlılığı 
sağlayan tüm Kiraz halkına 
teşekkür ediyorum.” 
şeklinde konuşarak öncelikle 
hemşehrilerine teşekkürde 
bulunmuştu.

TÜM TÜRKİYE'YE 
ÖRNEK TEŞKİL ETTİ

Çemberli Efe'nin hayata 
geçirdiği, “Sizin fazlanız, 
onların eksiği” projesi tüm 
ülkede beğenilerek örnek 
model haline geldi. Ülke 
çapında birçok belediye 
farklı isimlerle aynı projeyi 
ufak değişikliklerle veya 
zaten başarılı olmuş orijinal 
haliyle uyguluyorlar. 
Uygulamayı gerçekleştiren 
belediyeler arasında 
büyükşehir belediyeleri dahi 
bulunmakta.

İlk olarak havzada 
Ödemiş ve Beydağ 
belediyeleri uygulamalayı 
hayata geçirirken, hemen 
ardından Karşıyaka ve Buca 
Belediyeleri'de projeyi 
benimseyerek hizmet 
bölgelerindeki vatandaşlara 
yardım neferi oldular.

Projenin başarısı il 
sınırlarını da aşarak Bursa 
Nilüfer Belediyesi, Antalya 
Büyükşehir Belediyesi ve 
İstanbul Kadıköy 
Belediyesi'nde de 
uygulanmaya başlandı.

Bahsi geçen 
belediyelerin bundan önce 
de farklı sosyal-yardımlaşma 
uygulamaları olsa da, son 
uygulamaların  ilham ateşini 
yüzlerce kilometre uzaktaki 
44 bin nüfuslu bir ilçeden 
aldıkları apaçık ortada.

TAŞLIYATAK MAHALLESİ'NDETAŞLIYATAK MAHALLESİ'NDETAŞLIYATAK MAHALLESİ'NDE
YOL TEMİZLİK ÇALIŞMASIYOL TEMİZLİK ÇALIŞMASIYOL TEMİZLİK ÇALIŞMASI

iraz Belediyesi Fen 

Kİşleri Müdürlüğü'ne 
bağlı ekipleri, 

Taşlıyatak Mahallesi'nde 
yol temizlik çalışmaları 
gerçekleştirdiler. Özellikle 
sonbahar geçişi, ocak ayı 
içinde yağan kar ve 
olumsuz hava koşulları 
nedeniyle üzerinde temizlik 
çalışması gerektiren 
yapılan müdahale ile 
Taşlıyatak Mahallesi 
sakinleri artık evlerine 
daha rahat ve daha temiz 
bir yoldan ulaşmış olacak.

03 / 03 / 2016
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ÖZÇINAR: “İDDİALARI KENDİ ÖZELEŞTİRİLERİ

OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ”

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, belediye işçilerinin maaş alamadığı yönünde çıkarılan 
spekülasyonlara yönelik yanıt niteliğinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

iraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, 

Kbelediye işçilerinin taşeron firmaya 
transferi sürecinde ortaya atılan 

spekülasyonlara yanıt niteliğinde açıklamalarda 
bulundu.

Özçınar, belediye bünyesinde kurulan 
BELMAR isimli şirkete bağlı olarak çalışmakta 
olan işçilerin, taşeron firmaya geçiş süreçlerinde 
tamamen kendi özgür iradeleri ile hareket 
ettiklerini ve bu yönde bir beyan vererek geçiş 
sürecini tamamladıklarını hatırlattı.
İşçiler maaşlarını düzenli olarak alıyorlar

İşçilerin geçiş süreci ile alakalı olarak 
herhangi bir rahatsızlıkları veya sıkıntıları 
olmadığını ifade eden Kiraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar; geçmiş dönemlerde sıklıkla 
maaş alma hususunda sıkıntı yaşayan işçilerin, 
yeni dönemde münferit birkaç özel husus 
haricinde maaşlarını düzenli olarak aldıkları 

bilgisini kaydetti.
Özçınar, meseleyi siyasi çıkar malzemesi 

olarak kullanmak isteyen kimi siyasetçilere de 
göndermelerde bulundu.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, konu 
ile alakalı olarak şu ifadelere yer verdi:

“BELMAR'ın 8 yıllık hizmet geçmişi var”
“Hizmet yılı 8 yıl civarı olan şirketimizde 

görevli işçilerimizin, geçmiş döneme ait 
alacaklarının temini; şahsımı, vicdanen 
yönetmekte olduğum idaremi ise mali yönden 
oldukça zorlamaktadır. Hatırlandığı üzere 
belediyemizi CHP yönetiminden devir aldık. 
Geçmiş yıllarda oluşan işçi tazminat ve 
alacaklarının telafisi için şahsım ve belediye 
personelimiz oldukça fazla zaman ve mesai 
harcamaktayız.” 
“CHP il yönetimi aynı kriterleri bir önceki 

dönemde neden dikkate almamıştır?”

“Hal böyle iken CHP il yönetiminin BELMAR 
şirketi üzerinde çalışan işçilerin ''kırmızı çizgisi'' 
olarak görmemizi istediği ''İşçilerin Alın 
Terini''bizden önceki dönemde neden dikkate 
almadıklarını merak etmekteyiz.” 

“Getirilen eleştiriler akla ve mantığa 
aykırıdır”

“Bu görevimizde, bize tek başımıza 
verdiğimiz mücadelemizde destek olacakları 
yerde eleştiri getirmeleri akla ve mantığa 
aykırıdır. Göreve geldiğim günden bu yana, 
birkaç önemli konu hariç sebepsiz işçi çıkartımı 
gerçekleştirmedik. İşçilerimiz görevlerini çok iyi 
yapıyor. Ben belediye emekçilerimize hiçbir 
zaman ve hiçbir koşulda partizanca bakmadım, 
bakmıyorum.” 

“Borçlarını sık sık gündeme getirdikleri 
için kendilerine teşekkür ediyorum”
“Şirketin durumu en başından beri belliydi. 

Bu şirketin ayakta kalma ihtimali, tüm 
çabalarımıza rağmen imkansız hale gelmiş 
bulunmaktadır. Büyükşehir yasası çıkmadan 
önce, sadece 8 bin nüfusa hizmet Kiraz 
Belediyesi'nin o zamanki idarecisi olan CHP 
yönetiminin, yasa sonrası 44 bin nüfusa hizmet 
eden ve kendilerinden bizlere kalan 
alacaklarının da teminini sağlamaya çalışan Ak 
Parti idaresindeki Kiraz Belediyesi'ne getirmiş 
oldukları eleştirileri, kendi öz eleştirilerini 
yapmaları olarak değerlendiriyorum. Bu konuyu 
sık sık gündeme getirdikleri için de ayrıca 
teşekkürlerimi sunuyorum.”

Bilindiği üzere Kiraz Belediye başkanı Saliha 
Özçınar 30 Mart 2014 tarihinde görevi 
devraldığı dönemde Kiraz Belediyesi'nin 
1.500.000 TL, belediyeye bağlı olarak faaliyet 
gösteren BELMAR'ın ise 8.000.000 TL borcu 
bulunmaktaydı.

ÇEMBERLİ EFE ÖRNEK OLDUÇEMBERLİ EFE ÖRNEK OLDUÇEMBERLİ EFE ÖRNEK OLDU
K

iraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar'ın geçtiğimiz hafta içinde 
Kiraz Belediyesi Hayvan 

Barınağı'nı ziyaret ederek yavru bir 
köpeği sahiplenmesinin ardından Kirazlı 
vatandaşlar da barınağın yolunu 
tuttular.

Kiraz Belediye Başkanı Salih 
Özçınar, geçtiğimiz hafta Kiraz 
Belediyesi Hayvan Barınağı'nı ziyaret 
ederek, hem genel durum hakkında 
bilgi almış, hem de yavru bir köpeği 
sahiplenmişti. Şanslı ismindeki yavru 
köpeğin hikayesi, başka köpeklere de 
şans getirdi.

Başkan Özçınar'ın ziyaretinin 
ardından hayvan barınağını birçok 
vatandaş ziyaret ederek hayvan 
sahiplenme talebinde bulundu. Son 
olarak Kirazlı Kürşad Okka ismindeki 
vatandaş da barınağa giderek 4 aylık 
Rotweiler cinsi yavru bir köpeği 
sahiplendi.

Kirazlı hayvanseverleri hoşnut eden 
sahiplenme süreçleri ile alakalı olarak 
gazetemize açıklamada bulunan Saliha 

Özçınar: “Kiraz Belediyesi olarak, 
özellikle 30 Mart 2014 tarihinde göreve 
başladığımız dönem içinde ilçemizdeki 
sokak hayvanlarının korunması ve 
bakımı konularında oldukça fazla mesai 
kat ettik. Öncelikle, Fen İşleri 
Müdürlüğümüz ile birlikte Kiraz'da daha 
evvel bulunmayan bir hayvan 
barınağı inşa ettik. Burada sokak 
hayvanlarımızın tüm tıbbi 
bakımları, barınak ve yemek 
ihtyiaçları karşılanmaktadır. 
Burada sağlanan 
hizmetlerin her gün daha 
da verimli hale gelmesi 
için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bu 
bağlamda, hayvan 
barınağımıza 
gerçekleştirdiğimiz rutin 
ziyaretlerden 
sonuncusunda bir yavru 
köpeğimizi sahiplendik. 
Bunun akabinde sahiplenme 
taleplerinin geçtiğimiz hafta içinde 
artış gösterdiğini izledik. Eğer bu 

yönde olumlu bir örnek teşkil 
edebildiysem bundan büyük mutluluk ve 
gurur duyuyorum. Vatandaşlarımıza da 
sağduyulu davranışlarından ötürü 
teşekkür ederim.” Şeklinde konuştu.

CEVİZLİ MAHALLESİ'NE
DÜĞÜN SALONU YAPILIYOR

K
iraz Belediyesi 
Fen İşleri 
Müdürlüğü 

tarafından Cevizli 
Mahallesi'nde çok 
amaçlı düğün salonu 

yapımına başlandı. 
Mahalle 
sakinlerine kısa 
süre içerisinde 
hizmet 
vermeye 
başlayacak 
olan bu 
salonda tüm 
özel gün ve 

gecelerini 
düzenleyebilecek

. Salon, mahalle 
sakinlerinin isteği 
doğrultusunda 
mahallenin doğal 
yapısı bozulmadan 
en uygun şekilde 
tasarlandı.

Mahalle sakinleri; tüm 
özel gün ve gecelerini 
düzenleyebilecekleri modern 
bir salon kazandırıldığı için 
Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar'a teşekkür etti.

Başkan Saliha Özçınar 
“Cevizli Mahallemize düğün, 
nişan, sünnet gibi 
cemiyetlerinin yanı sıra, 
sosyal içerikli toplantılarını 
yapabilecekleri bir tesis 
yapmak için çalışmalarımıza 
başladık. Tamamlandığında 
tüm halkımızın hizmetinde 
olacaktır. Şu an düğün salonu 
yapım çalışmalarımız tüm 
hızıyla sürüyor. Salonumuzu 
en kısa sürede tamamlayarak 
vatandaşlarımızın hizmetine 
sunmayı planlıyoruz." dedi.
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HAMZA DAĞ,HAMZA DAĞ,
ÇEMBERLİ EFE’NİNÇEMBERLİ EFE’NİN
MİSAFİRİ OLDUMİSAFİRİ OLDU

HAMZA DAĞ,
ÇEMBERLİ EFE’NİN
MİSAFİRİ OLDU

iraz Ak Parti İlçe Başkanlığı 

Ktarafından Çayağzı 
Mahallesinde Balık 

Restoranda düzenlenen yemekli 
toplantıda Ak Parti Kiraz İlçe 
Başkanı Mehmet Emin AVŞAR;  
İzmir Milletvekili Hamza DAĞ, 
İzmir İl Başkan Yardımcısı Mehmet 
TOZLU, İzmir Milletvekili Adayı  
Bilal KIRKPINAR, Kiraz Belediye 
Başkanı Saliha ŞENGÜL, STK'lar, 
Mahalle Muhtarları, Mahalle 
Başkanları ve partilileri misafir etti. 
Toplantı Ak Partililerin yoğun 
katılımıyla kalabalık geçti.

İzmir Milletvekili Hamza DAĞ 
konuşmasında; ''Ülkemizin içinde 
bulunduğu durumlar ve Kiraz 
ilçemizin sorunları hakkında 
STK'lar, Mahalle Muhtarları, 
Mahalle Başkanları ve Partililere 
genel bir değerlendirme yapılarak 
bilgilendirlmiştir. Dış Güçler 
Tarafından Tezgahlanan tüm 
senaryolara karşı Ak Parti gibi 
güçlü bir iktidarın olmasının 
avantajı, sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip ERDOĞAN ve Sayın 
Başbakanımız Ahmet 
DAVUTOĞLU'nun tecrübesi ile 

inşallah tüm bu sorunların 
üstesinden gelineceği birlik ve 
beraberliğimizin daim olarak 
devam edeceğini'' belirtti...

Ak Parti Kiraz İlçe Başkanı 
Mehmet Emin AVŞAR 
katılımlarından dolayı ;  İzmir 
Milletvekili Hamza DAĞ, İzmir İl 
Başkan Yardımcısı Mehmet TOZLU, 
İzmir Milletvekili Adayı  Bilal 
KIRKPINAR, Kiraz Belediye 
Başkanı Saliha ŞENGÜL, STK'lar, 
Mahalle Muhtarları, Mahalle 
Başkanları ve partililere teşekkür 
etti.

T
ürkiye'nin geleceği olan 
öğrencilere daha geniş ufuklar 
çizmesi için hazırladığı 

buluşmalar kapsamında Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha Özçınar 
okullara sürpriz ziyaretlerde 
bulunmaya, öğretmen, okul müdürleri 
ve öğrencilerle sohbet edip isteklerini 
dinlemeye devam ediyor.

Kiraz Belediye Başkanı Şengül 
eğitim- öğretim sezonunun ikinci 
yarısında Haliller İlkokulu ve Örencik 

Zeybekler Ortaokul'una giderek 
öğrenciler ile buluştu.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar; Kiraz Kaymakamı Mustafa 
Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman 
Yazıcı ve Kiraz Belediye Meclis Üyesi 
Turgut Pınar ile birlikte Haliller 
İlkokulu ve Örencik Zeybekler 
Ortaokulu'nu yapmış oldukları 
ziyaretlerinde, öğretmen ve öğrenciler 
tarafından sevgiyle karşılandı.

Kiraz'da  bulunan okullara birçok 

defa ziyarette bulunan, öğretmen ve 
öğrencilerle gerçekleştirdiği 
sohbetlerde Kiraz'ın eğitim alanındaki 
yeni projelerini anlatırken değişik ve 
faydalı fikirlere açık olduğunu dile 
getiren Başkan Şengül, bu tarz 
ziyaretleri sıklaştırarak devam 
ettireceğini belirtti.

“Geleceğimizin teminatı 
sizlersiniz”

Ziyarette konuşan Başkan 
Şengül “Geleceğimizin teminatı 
sizlersiniz. Gelecekte bu ülkemizi 
sizler yöneteceksiniz. Bu vatanı, bu 
bayrağı, bu milleti seven birer birey 
olarak yetişmek gerçekten çok 
önemli. Bizde bu çerçevede elimizden 
gelen desteği okullarımıza sağlamaya 
çalışıyoruz.”

"Hizmet dönemimizde kurumlar 
arasındaki işbirliğine, dayanışmaya ve 
yardımlaşmaya büyük bir hassasiyet 
ve önem veriyoruz. Bu birlik ve 
beraberlik sayesinde birçok sorunun 
üstesinden kolaylıkla geldik. 
Hepimizin ortak amacı memleketimize 
hizmet etmek. Şehrimizi daha iyi, 
daha güzel bir konuma getirmek. 
Hizmet eden kurumlar olarak, ikili 
ilişkilerimizin de bundan önce olduğu 
gibi bundan sonra da daha kuvvetli 
olacağını düşünüyorum"  dedi.

BAŞKAN ÖZÇINAR

ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
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Kiraz Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ve Park Bahçeler 
Müdürlüğü,  dur durak 
bilmeden yol bakım, onarım, 
temizlik, kilit parke döşemesi 
ve çevre düzenlemesi 
çalışmalarını devam ediyor. 
Ekipler gerek kırsaldaki 
mahallelerde ve gerekse 
merkez mahallelerde yoğun 
mesaiye devam ediyor.

Yol temizlik çalışmaları 
aralıksız devam ediyor

Kiraz Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekiplerince Şubat 
ayı içerisinde Taşlıyatak 
Mahallesi Dervişler mevkii, Yeni 
Mahalle, Kırköy Mahallesi, 
İstiklal Mahallesi Akçay Sokak, 
Cumhuriyet Mahallesi ve Yağlar 
Mahallesi'nde yol ve kaldırım 
kenar temizlikleri yapıldı.

Yol bakım, onarım, açma 
ve genişletme çalışmaları

Kiraz Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri Yol bakım, 

onarım, açma ve genişletme 
çalışmaları kapsamında 
Bahçearası Mahallesi Demirci-
Haliller mevkiinde yol 
çalışmaları, Tekbıçaklar ve 
Yağlar Mahallesi'nde yol bakım 
ve şarampol çalışması, 
Altınoluk Mahallesi'nde yol 
açma ve genişletme çalışması, 
Aydoğdu Mahallesi'nde greyder 
çalışması ve Taşlıyatak 
Mahallesi koruge boru yatırma 
işlemi yapıldı.

Cami ve okullara bakım 
çalışması

Kiraz Belediyesi Fen işleri 
ekipleri, Sarısu Mahallesi'nde 
bulunan İlköğretim Okulu'nun 
tuvaletlerinde tuvalet taşları, 
kanalizasyon boruları, 
çeşmeler, sifonlar ve fayans 
yenileme işlemleri yaparak 
okula yeni bir görünüm 
kazandırdılar. Çömlekçi Akar 
Mahallesi Cami'sine ise tuvalet 
fosseptik çukuru ve şadırvan 

yapıldı.
Hisar Tepe Şehit Özgür 

Küçük Sosyal Tesisleri'ne 
istinat duvarı

Kiraz Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü tarafından Hisar 
Tepe Şehit Özgür Küçük Sosyal 
Tesisleri'nde oluşabilecek 
toprak kaymalarını önlemek 
amacıyla tesis çevresine istinat 
duvarı yapıldı. Hisar Tepe Şehit 
Özgür Küçük Sosyal 
Tesisleri'nde yer alan 

kamelyalara bakım çalışması 
yapıldı.

Yenişehir Mahallesi'nde 
kilit parke taşı döşeme 

çalışmaları
İlçede bulunan 

mahallelerde karo, kilit parke 
ve stabilize çalışmalarını hızla 
sürdüren Fen işleri 
Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 
Yenişehir Mahallesi İçmeceler 
mevkiinde kilit parke taşı 
döşeme çalışmaları yaptılar.

KİRAZ FEN İŞLERİ EKİPLERİ YOĞUN MESAİDEKİRAZ FEN İŞLERİ EKİPLERİ YOĞUN MESAİDEKİRAZ FEN İŞLERİ EKİPLERİ YOĞUN MESAİDE

ŞİİR
KÖŞESİ

DÖRT MEVSİM

Serpil ÇakmakSerpil ÇakmakSerpil Çakmak

Bir vakitler
Gelindi...
Çalıştı,
Didindi.

Yorgun şimdi..
Kınalı ellerinin

çatlağında
gizlenirdi...

Nohut mayalı 
hamur

kokusu...
Ocak tütütürdü...

Bu günlerde
Ocağını

Tütütecek gelin arar
Gözleri...

YENİŞEHİR MAHALLESİ'NE MESCİTYENİŞEHİR MAHALLESİ'NE MESCİTYENİŞEHİR MAHALLESİ'NE MESCİT

VE ÇOCUK PARKI YAPILACAKVE ÇOCUK PARKI YAPILACAKVE ÇOCUK PARKI YAPILACAK
iraz Belediye Başkanı Saliha 

KÖzçınar ve kardeş belediyesi 
olan Melikgazi Belediye 

Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir 
gün önce yapılan ve AK Parti Yerel 
Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Özhaseki 'nin de 
katılım gösterdiği “7 Kardeş Belediye 
“ buluşmasının ertesinde 
programlarını devam ettirdiler.

İki başkan birlikte Yenişehir 
Mahallesi'ndeki vatandaşları ziyaret 
ederek adeta kapı kapı dolaştılar. 
Vatandaşların sorunları ve talepleri 
dikkatlice dinlendi.

Ayrıca vatandaşlara Kiraz 
Belediyesi'nin kardeş belediyesi 
Melikgazi Belediyesi de tanıtıldı. 
Vatandaşlar yeni yapılan yol 
çalışmaları için başkan Saliha 
Özçınar'a ve belediye çalışanlarına 
teşekkür ettiler.

Ziyarette ağır hasta olan bir 
vatandaşa havalı hasta yatağı yardımı 
geçekleştirilirken, mahalleye yeni bir 
mescit ve çocuk parkı sözü verildi.
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GÖNÜL
KÖŞESİ

ÇEMBERLİ EFE CAMİYİ
CUMA NAMAZIYLA
HALKA AÇTI

Din insanın Allah, diğer insan ve varlıklarla ilişkilerini 
düzenleyen ve hayatına şekil veren, onlarla ilgili 
davranışlarına esas olacak kurallar  bütününe verilen 
isimdir. İlk insan ve ilk peygamberle başlayan din olgusu, 
hayatın değişik evrelerinde kendini göstermektedir. 
Dininin değişik tanımları yapılmakla birlikte Kur'an da ve 
sünnette dinin tanımları yapılmıştır. Kur'anı Kerimde din 
sadece Müslümanların değil, başka birey ve toplulukların 
inanç kavramını ifade etmekle birlikte, özel manada 
İslam kastedilmiş, İslam ile din adeta iki eş anlamlı bir 
anlayış olarak telakki edilmiş, ve bütün peygamberlerin 
getirdiği dinin İslam olduğu ifade edilmiştir. 

Peki dinin kaynağı nedir ? İslam akidesine göre dinin 
kaynağı Allah (cc) tır. Bütün gerçek dinler Yüce Allahtan 
gelmiş ve asıllarını korudukları sürece insanoğlunun 
hayatına yön vermeye devam etmişlerdir. İlk insan ve ilk 
peygamber Hz Adem ve son peygamber Hz.Muhammed 
(sav) de gelen din tevhit (bir olan Allah inancı)na   
dayanmakta idi. Ne var ki tarihin değişik evrelerinde 
insanlık bu birlik akidesini bozmuş, beşeri zaafları 
sonucunda yanlış yollara sapmış ve batıl inanç ve 
yaşayışlara yönelmiştir. Nihayetinde cenabı Allah son 
peygamberi aracılığı ile bu anlayış ve yorumlara son 
vermek için çağrıda bulunmuştur. İnsanlık alemi bu 
çağrıya kulak verdiği sürece kurtuluşa erecek, hak olan 
ahret inancının mükafatına erişecektir. Bunun için din 
inancı insanoğlu için gerçekten çok önemlidir. Son din ve 
son eliçiye hayatında yer verdiği sürece mutluluğa ve 
müjdeye nail olacaktır. Bütün bunların reçetesi 
hayatımızda doğru bildiğimiz yanlışlardan arındırmaktan 
geçmekte. Güncel yaşantımızda gerçek dinin önüne 
geçirdiğimiz örf ve adetlerden vazgeçmekten geçmekte. 
Hayatımızda huzur istiyorsak, dinin özüne ana kaynağa 
yani Kur'ana ve son elçiye yine yeniden sarılalım. 
İnsanlığımızın ve beldemizin huzurunun tesisi için bu 
kutlu değerlere kendimize ve neslimize bir kez daha 
anlatalım .Rabbimiz hepimizi doğruluktan ve hakikatten 
ayırmasın.

Selam ve dua ile…

RAHMANIN BİZE İKRAMI

AYIN DUASI
Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara 

yardım et. Devletimizi, vatanımızı ve 
milletimize yardım et. Bizi ana 

babamızı ve bütün insanlık alemini, 
her türlü kötülüklerden ve 
belalardan muhafaza eyle. 

iraz'ın Örencik Mahallesi'nde 

Kyapımı tamamlanan cami 
düzenlenen törenle hizmete 

açıldı.  Kiraz Belediyesi ile Örencik 
Mahallesi sakinlerinin katkıları ile 
yapımı 1 yılda tamamlanan camiyi 
Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar cuma namazıyla halka açtı.

Mahalle halkının yoğun katılım 
gösterdiği cami açılışında konuşan 
Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar; “Biz bu tür ibadethaneleri 
hizmete açarken Allah, 
minarelerimizden bayrağımızı eksik 

etmesin, ezanlarımız susmasın, 
camilerimizden cemaatimizi eksik 
bırakmasın diye dua ederiz. Bu 
camimizin yapımında emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum “

 “Bu sevinci artırmak lazım. 
Buraları şenlendirmek lazım. Bu 
cami, sadece ibadet yeri değil aynı 
zamanda bir toplanma yeri 
olmalıdır. Acılı ve sevinçli 
dostlarınızla birlikte burada 
toplanmalısınız. Sadece erkekler 
için değil, hanımlar için de bir 
toplanma yeri olur.” dedi.

BAŞKAN ÖZÇINAR ESNAFLA İÇ İÇE 
iraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar 

Kesnaf ve mahalle ziyaretlerine devam 
ediyor. Başkan Özçınar, Haliller Mahal-

lesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, 
esnaflarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi.

İşyerlerini ziyaret ederek, esnaflara ha-
yırlı işler dileyen Kiraz belediye Başkanı Sali-
ha Özçınar, hem vatandaşlarla hem de esnaf-
larla sohbet edip, taleplerini dinledi. Özçınar,  
Kiraz Kaymakamı Mustafa Akgül, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Osman Yazıcı ve Kiraz 
Belediye Meclis Üyesi Turgut Pınar eşlik etti.

TAŞLIYATAK MAHALLESİ’NDE
KORUGE BORU ÇALIŞMASI
S

aliha Özçınar göreve geldiği ilk 
günden bu yana ekipleriyle iş 
birliği içerisinde, dur durak 

bilmeden halkın sorunlarına çözüm 
arıyor. Kanalizasyon sorunlarıyla 
alakalı fen işlerine şikayetlerini dile 
getiren Taşlıyatak mahalle halkı, bu 
kadar kısa sürede sorunlarına çözüm 
bulunduğu için halinden memnun.

Taşlı yatak mahallesinden gelen 
kanalizasyon sorunlarıyla ilgili bir çok 
şikâyet aldıklarını belirten Özçınar 
“Halkın şikayeti ve talebi üzerine 
kanalizasyon sorunuyla alakalı 
çözümler üretmeye çalıştıktık. Bu 
doğrultuda taşlıyatak mahallesinde 
Kiraz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
ekiplerimiz tarafından Taşlıyatak 
Mahallesi koruge borular döşenerek 
halkın sorunları giderildi. Bu döşenen 
yeni sistem borularla, yer altı su 
sorunu ve kanalizasyon sorunları 
ortadan kaldırıldı” dedi.

Özçınar neden koruge boru 
tercih edildi sorusuna yanıt verdi. “ 
Koruge boru yüksek dış baskıya 

dayanabilen, atık su ve kanalizasyon 
sularının taşınmasına yarayan bir 
botu çeşididir.  Kanalizasyon 
sistemlerinde kullanılan boru 
malzemelerinin aşınmaması ve 
kimyasallara karşı dayanıklı olması 

borularda aranan bir özelliktir. Yani 
bu borular sayesinde halk daha az 
arıza ve sorunla karşı karşıya 
kalacak. Halkımın memnuniyeti 
benim için çok değerli.” Dedi.

Ziya AkarZiya AkarZiya Akar
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iraz Belediyesi tarafından 

Kparklarda başlatılan revizyon 
çalışmaları kapsamında yer 

alan parkları yenileme çalışmaları 
devam ediyor. Park-Bahçe 
Müdürlüğü ekiplerinin parklarda 
bakım ve onarım çalışmaları tüm 
hızıyla sürüyor. Aynı zamanda 
parklarda bulunan ağaçları budama 
çalışmaları, yabancı otlardan 
arındırma ve bitki dipleri 
çapalanması gibi temizleme 
çalışmaları hız kesmeden devam 
ediyor.

Parklarda ağaç budamaları 
yapıldı

Bu çalışmalar kapsamında Kiraz 
Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri tarafından 
Köprübaşı mevkiinde ağaç budama 
çalışmaları yapıldı. Hisar ve Umurcalı 
Mahallelerindeki zeytinlikler ise 
yabancı otlardan temizlenerek 
budamaları yapıldı. Cumhuriyet ve 
Yeşilkiraz Parkı'nda bitki dipleri 
çapalanarak park temiz bir 
görünüme kavuşturuldu. Belediye 

Yazlık Düğün Salonu'na ise önceden 
dikimi gerçekleştirilen leylandı 
bitkisinin etrafına bordur taşıyla 
çevrelendi.
Alabıçak ve Yeşilkiraz Parkı'nda 

çevre düzenlemesi
Kış mevsimi sürecinde parklarda 

ve yeşil alanlarda çalışmalara hız 
veren Kiraz Belediyesi çalışmalar 
kapsamında İstiklal Mahallesi 
Alabıçak Parkı'da; genişletme 
çalışmaları yapılarak, parkta bulunan 
bankların tamiri ve boyaması yapıldı. 
Çalışmalar kapsamında eksik bordur 
taşları döşenerek boyandı. Peyzaj 
düzenlemesi ile İstiklal Mahallesi 
Alabıçak Parkı'a 4 adet spor aleti, 
kum havuzu yapım çalışmaları 
gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü'nün çalışmaları 
kapsamında, Kiraz'da İstiklal 
Mahallesi Yeşilkiraz Parkı'nın eskiyen 
bordürleri tamamen kaldırılıp 
yeniden döşendi. Parka spor aletleri 
kurulması için zemin hazırlığı, bank 
tamiri, bordürlerin boyanması 
faaliyetleri gerçekleştirildi.

KİRAZ PARK VE BAHÇELERDE TEMİZLİK VEKİRAZ PARK VE BAHÇELERDE TEMİZLİK VEKİRAZ PARK VE BAHÇELERDE TEMİZLİK VE
ÇEVRE DÜZENLEMELERİ DEVAM EDİYORÇEVRE DÜZENLEMELERİ DEVAM EDİYORÇEVRE DÜZENLEMELERİ DEVAM EDİYOR

K
iraz Belediyesi Ruhsat Birimi 
Müdürlüğü'nün geçmiş 
çalışmaları ve gelecek ile alakalı 

projeleri ve programlarıyla alakalı 
bilgiler veren, ruhsat ve denetim 
müdür vekili Ahmet Ayçiçek 
çalışmalarına ilişkin açıklamalarda 
bulunurken, aynı zamanda online 
sistem müjdesini de verdi.

Ahmet Ayçiçek ile yaptığımız 
söyleşide aşağıdaki çarpıcı açıklamalar 
dikkat çekti:

“1070 işyerimizi bilgilendirme 
yolunda ziyaret ettik “

Yaklaşık 1,5 senedir Kiraz 
Belediyesi'nde görevini sürdüren Kiraz 
Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdür 
Vekili Ahmet Ayçiçek “Yaklaşık 1,5 
senedir sürdürdüğüm görevim 
süresince Kiraz'da bulunan tüm 
esnaflarımıza destek oluyoruz. 
Büyükşehir Belediyesi'nin ve İçişleri 
Bakanlığı'nın bize verdiği yetkiyle 
işyerlerinin  iş yeri açma ruhsatlarını 
düzenliyoruz. Bu konuda 
işlemlerimiz tüm hızıyla devam 
ediyor. 2 tanesi memur kadrolu ve 
2 tanesi de  şirket işçisi olmakla 
birlikte toplamda  5 kişilik bir ekiple 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Çalışmalarımız kapsamında 1070 adet 
işyerimizi bilgilendirme yolunda 
ziyaret ederek ruhsat almadan önceki 
işlemleri ve ruhsat verildikten sonraki 
idari işlemlerin denetimi ve cezai 
yaptırım işlemleri hakkında bilgiler 
sunduk.”
113 adet işyeri açma ve çalışma 
ruhsatı ve 114 adet hafta tatil 

ruhsatı
2015 yılı ile ilgili değerlendirmeler-

de bulunan Ayçiçek “Kiraz Belediyesi 
Ruhsat Birimi olarak toplam 113 adet 
işyeri açma ve çalışma ruhsatı 
düzenledik. Bununla birlikte 114 adet 
de hafta tatili ruhsatı verdik. 2015 yılı 
29 Ocak tarihinde yayınlanan ve yıl 
içinde uyguladığımız yeni yönetmenlik 
gereği hafta tatili ruhsatları kalktı. 
Esnafımız biraz daha rahatlatmak 
adına, kaza ruhsatı olarak bilinen 
hafta tatili ruhsatlarını 2016 yılı içinde 
uygulamaya koymayacağız. Bu 
durumu özellikle esnaflarımızın 
bilgilenmesi açısından belirtmek 

istiyorum.”
“%41 oranındaki ruhsatlandırma 

oranını %67 oranına çıkardık”
“Önceden ruhsat servisi olarak 

devam eden birimimiz, Büyükşehir 
yasası ile birlikte genişleme söz 
konusu olunca Müdürlük olarak 
hizmet vermeye başladı. 
Müdürlüğümüz kurulmadan önce 
2014 Temmuz ayında esnaflarımıza 
bir denetimde bulunarak ilçemizin 
durumunu merak ettik. Esnafımızın 
ruhsat konusunda bilgisi var mı, bu 
konuda bir hassasiyeti var mı, işyeri 
açmadan öncesinde ve sonrasında 
yapması gerekenleri 
biliyor mu 
kapsamın
da bir 

araştırma 
yaptık. Yaptığımız 
araştırmalar sonucunda  Kiraz 
belediyesi içerisinde %41 oranında 
ruhsatlandırma oranı olduğunu tespit 
ettik Bu çok düşük ve vahim bir 
durumdu.Şuan biz bu durumu beyan 
ettiğimiz ruhsatlarla,  geldiğimiz 
noktada %67 oranına çıkardık. 2016 
yılı hedefimiz ise bu oranı %85'lere 
getirebilmeyi hedefliyoruz. Gelecek 
yıllarda bu oranı %96'lara çekmeye 
çalışacağız. % 100 olabilme durumu 
ise çok zor. Çünkü her an bir iş yeri 
açılıp ve kapanabildiği için bu durumu 
yakalamak çok zor.  

“Resmi kurumlarla dirsek 
temasındayız”

Belediyemizde bütün birimlerimiz 
her konuda birbiriyle uyum halinde 

çalışarak kocaman  bir çarkın 
dişlilerini oluşturuyoruz. Zabıta 
müdürlüğümüz, fen işleri 
müdürlüğümüz ve imar 
müdürlüğümüzle birlikte bu anlamda 
koordineli çalışıyoruz.Ruhsat birimi 
olarak genel durumumuzu Kiraz 
Belediye Başkanımız Saliha Özçınar'a 
beyan ettik.Başkanımızın talimatı 
üzerine zabıta müdürlüğümüz ile 
birlikte ortak çalışmamız ile 
denetimlere çıktık.Esnafımızı 
bilinçlendirme yolunda Kiraz Esnaf 
Odası başkanımızla görüştük.Ortak bir 
çalışma ile esnaflarımıza işyerini 

açtığında sadece vergi 
levhası 

almakla 

olmadığını 
aynı zamanda oda kayıt 

belgesini ,sicil kaydı belgesini, ruhsat 
birimimize gelip işyeri açma ve 
çalıştırma ruhsatı izin belgesini alması 
gerektiğini bilmesi konusunda 
bilgilendirdik.Köyden mahalleye 
dönüşen yerlerde bu durum daha az 
biliniyor.Önce bu yüzden bir 
bilgilendirme yoluna gittik.Bu 
durumdan memnun olarak Kiraz 
esnafı bize olumlu tepki verdi.Bunun 
sonucunda başarılarımızın artacağına 
inanıyorum.”

“Online sistem müjdesini 
veriyoruz” 

İşyeri açılışlarında, 1 ay içinde 
ruhsatlandırma süresinin zorunlu 
olduğunu ifade eden Ayçiçek; “İşyeri 
açma ve çalıştırma ruhsatı alabilmeleri 

için gereken 
belgelerden bir 
tanesi olan itfaiye 
raporunu almak 
için vatandaşımız 
Tireye gitmek 
zorunda kalıyor. 
Bu bölge için, 
Kiraz ve 
Ödemiş'teki 
vatandaşlarımız 
sadece Tire 
itfaiyesine rapor 
verebiliyor. Bizim 
itfaiyemiz 
olmasına rağmen 
bunu 
yapamıyoruz. Örencik köyümüzü ele 
alırsak; 3 araç ile gidip 3 araç ile 
dönmek zorunda kalıyor. Toplam 6 
vasıta ile bir başvuru yapmak zorunda 

kalıyor. Bu zor bir durum. Bununla 
ilgili gerekli çalışmaları Büyükşehir 
ile yapıyoruz. Seminerde de dile 
getirdim. Online sisteme 
geçileceğinin sözünü aldık. 
Vatandaşı uğraştırmadan 
tamamen takibi bizim 

yapacağımız  şekilde bir sistem 
üzerinde çalıştıklarını ifade ettiler. 

Şu an bununla ilgili geçmişte somut 
bir çalışma yok. Rahatsızlığı belirttik. 
Vatandaşa ızdırap ama yönetmeliğin 
getirdiği zorunluluk ile biz bunu 
istemek zorundayız. Sorunun 
çözümüne ilişkin 2015 yılının Ağustos 
ayında büyükşehir belediyesi 
bünyesinde bir seminer 
gerçekleştirdik. Bunun müjdesini 
verebiliriz.”

KİRAZ'A FABRİKA KURULMASI 
İÇİN BAŞVURULAR VAR

“Görevimiz esnafımıza bağlı olarak 
değişik iş kollarımız var. Kiraz'a iş 
gücü sağlayacak işletmelerimize gelen 
başvurularda hassasiyeti sağlamaya 
çalışıyoruz. Buradaki gençlerin iş 
ortamı oluşması hem de cazibe 
merkezi haline getirmeyi 
düşünüyoruz. Bu şekilde bir politika 
izliyoruz. Bir kaç fabrika ile görüşme 
içindeyiz ve başarılı olduk. Yeni birkaç 
fabrika açılması ile ilgili başvuru aldık. 
Gereken yardımı yapacağız yakın bir 
dönemde de buraya 2 tane büyük 

anlamda fabrika kurulumu için ruhsat 
çalışmasında hassasiyet sağlayacağız.”

“Resmi kurumlarımız ile dirsek 
temasındayız çünkü bunun sebebi; 
zaman zaman geneli etkilemeyecek 
şekilde umumi açık ve içkili eğence 
merkezlerinin ruhsat verilmeden 
asayiş raporunun alınması 
gerekiyordu.Bir sıkıntı olduğu zaman 
ağırlıklı olarak para cezası ile bu işi 
çözmeye çalışıyoruz.”

“2004 yılında içkili yer bölgede 
tespit edilmiş ve o dönemin şartlarına 
göre içkili mekanların tespiti için 
yapılmış bir çalışmayla alınmış işyeri 
açma ve çalıştırma ruhsatı olan 
işletmelerimiz var. Bunlar tabi haliyle 
yönetmenlikler değişse bile kazanılmış 
hak durumuna giriyor. Çok büyük 
suçlar olmadığı ve bir yıl içinde 4 kere 
ceza almadığı sürece işyeri açma ve 
çalıştırma ruhsatlarının iptali söz 
konusu olamaz.”

“Bir esnafa ruhsat verdiğimizde 
çevredeki yaşayan vatandaşımızın da 
sağlığını ve güvenliğini düşünmek 
zorundayız. Ruhsat verdiğimiz 
işyerinin yanında altında ve üstünde 
bulunan vatandaşlardan da izin 
talebinde bulunuyoruz. Birkaçının izin 
vermemesi bile bizim ruhsat 
vermememiz için yeterli sebeblerden 
bir tanesidir. Hem esnafımızın, hem 
de esnafımızın çevresinde yaşayan 
vatandaşlarımızın sağlığını ve 
güvenliğini hassasiyetle yaklaşmaya 
çalışıyoruz.”

AYÇİÇEK “ ESNAFIMIZI BİLGİLENDİRME YOLUNDA BAŞARILI SONUÇLAR ALDIK “AYÇİÇEK “ ESNAFIMIZI BİLGİLENDİRME YOLUNDA BAŞARILI SONUÇLAR ALDIK “AYÇİÇEK “ ESNAFIMIZI BİLGİLENDİRME YOLUNDA BAŞARILI SONUÇLAR ALDIK “
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KİRAZ BELEDİYESPOR,
BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ

K
iraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar 
öncülüğünde kurulan 

Kiraz Belediyesi Amatör Spor 
Kulübü, genç antrenörü ve 
dinamik ekibiyle başarılı 
günlere koşuyor.27-28 Şubat 
2016 tarihinde İzmir Buca 
Afet Evleri Kapalı Spor 
Salonunda yapılan, 2002-
2003-2004 doğumlu minikler 
teşvik müsabakasında Kiraz 
Belediyesi Amatör Spor 
Kulübü minikleri Kiraz İlçesini 
en iyi şekilde temsil 
ettiler.

Konuyla alakalı 
olarak Kiraz Belediyesi 
Amatör Spor Kulüp 
Antrenörü Yüksel 
Erçelik “2002-2003-
2004 minikler teşvik 
müsabakasında 250 
sporcunun katıldığı 
yarışmada 
grekoromen ve 
serbest stil de toplam 
16 madalya kazandık. 
Ben ve minik ekibim 
elbette ki çok 
mutluyuz. Takımımıza 
desteğini hiçbir zaman 
esirgemeyen belediye 
başkanımız Saliha 
Özçınar'a çok teşekkür 
ederiz.” Dedi.

Kiraz Belediyesi 
Amatör Spor Kulübü 
toplam 250 sporcunun 
katıldığı yarışmada 
grekoromen stilde 7 
madalya serbest sitilde 
9 madalya olmak 
üzere toplamda 16 

madalya ile kiraza geri 
döndü. Ödül alan öğrenciler 
Kiraz Yatılı Bölge Okulunda 
öğrenimlerini, Kiraz 
Belediyesi Amatör Spor 
Kulübünde ise güreş 
çalışmalarını sürdürüyorlar.

Serbest sitil güreş 
müsabakasında Kiraz Yatılı 
Bölge Okulu öğrencileri 
Gökhan kocaman birincilik 
madalyası, Hüseyin Burak 
Taşçı, İbrahim Özdemir, 
Gürkan Tokmak, Mustafa 

korkmaz, Mustafa Kırbıyık ve 
Taner Can ikincilik 
madalyası, Mehmet 
Çetinkaya ve Efekan 
Çürükoğlu üçüncülük 
madalyası kazandı.
Grekoromen sitilde de yine 
Kiraz Yatılı Bölge Okulu 
öğrencileri Mustafa Kırbıyık 
birincilik, Aydın Fidan 
ikincilik, Mustafa Korkmaz, 
Taner Atıcı, Şakir Göktepe ve 
Sezgin Gökduman üçüncülük 
madalyası kazandı.

“ŞANSLI” Yeni Evinde
Başkan Özçınar sözle değil, 
bizzat örnek olarak hayvan 

sevgisini gösterdi

Hayvan sevgisi konusunda çok 
hassas olduğu bilinen Saliha Özçınar, 
barınaktan daha 1,5 aylık fino cinsi 
bir köpeği sahiplenerek vatandaşlara 
örnek oldular. Saliha Özçınar, “Şanşlı” 
adını verdiği köpeğini, barınakta 
gerçekleştirilecek olan sahiplenme 
prosedürleri tamamlandıktan sonra 
teslim alacak.

Kiraz Belediyesi Fen işleri 
Müdürlüğü, sokak hayvanlarının 
barınak bünyesinden sahiplendirilmesi 
sürecinde sokak hayvanının tüm 
bakım, aşı ve temizlik işlemlerini 
eksiksiz olarak yerine getirerek 
vatandaşlara teslim ediyorlar. Sokak 
hayvanları da bu şekilde yeni 
yuvalarında temiz ve güzel bir 
başlangıç yapmış oluyorlar.

 “Tüm hayvanseverleri hayvan 
edinmeye davet ediyorum”

Tüm hayvanları çok sevdiğini, 
özellikle sokakta yardıma muhtaç 
hayvanların kendisinde ayrı bir yeri 

olduğunu ifade eden başkan Özçınar, 
yardıma muhtaç sokak hayvanlarının 
bir anne olarak kendisine 
dokunduğunu, bu sebepten ötürü 
sokak hayvanlarının kendisinde ayrı 
bir yeri olduğunu ifade etti.

“Göreve başladığımda verdiğim 
ilk talimatlardan bir tanesi 
hayvan barınağı inşasıdır”

Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar Şengül “Hayvanları çok 
sevdiğim için onları korumak adına, 
göreve geldiğim tarihten itibaren 
hayvan barınağımız için 
çalışmalarımızı elimizden gelen en 
kısa sürede tamamladık. Kiraz 
sokaklarında başıboş, aç, sefil, 
bakıma muhtaç şekilde dolaşan ve 
insan hayatına ve sağlığına tehlike arz 
eden köpekleri barınakta toplayarak 
bakımlarını yapıyoruz.” 

“Hayvanlara olan tutkum 
vazgeçilebilecek seviyede değil”

“Barınakta hayvanlarımıza dişi, 
erkek ve yavru olmak üzere üç 
bölüme yerleştirdik. Günlük olarak 
yiyecek ve içecekleri veriliyor. Daha 
önce benim de bir köpeğim vardı 

ancak, yaklaşık 1 ay önce araba 
çarptı. O yüzden bir süre yeni hayvan 
edinme konusunda kendimle 
çelişkiler yaşadım. Çünkü alıştıktan 
sonra ondan vazgeçmek çok zor 
oluyor. Ayrıldığınızda çok 
üzülüyorsunuz. Ama hayvan sevgisi 
maalesef vazgeçilemez bir tutku. 
Sadece bu tutkuyu öteleyebilirsiniz.” 

“Gelin hep beraber onlara sıcak 
ve sevgi dolu birer yuva olalım”

“Ben ve ailem de bu tutkumuzu  
1 ay kadar öteledik ve yeni bir köpek 
sahiplenmenin zamanı bizce geldi. 
Hayvanı bir petshoptan almak yerine 
barınağımızda bulunan köpeklerden 
sahiplenmek ben ve ailemin ortak 
kararı. Hayvanı da barınağımızdan 
alarak hem barınağa destek olmak 
hem de köpeğin bakımını üstlenmek 
istedim. Tüm vatandaşlarımızı 
barınağımızı ziyaret edip, burada 
bulunan hayvanlarımızı görmelerini ve 
onlarla çok kısa bir sürede olsa vakit 
geçirmelerini istiyoruz. Kapımız tüm 
vatandaşlarımıza açık. Hayvansever 
vatandaşlarımızı hayvan edinme 
konusunda daha bilinçli 

davranmalarını ve barınakta 
bulunan hayvanlarımıza bir 
yuva olmak amacıyla 
sahiplenmeye davet ediyorum. 
Bu şekilde hem barınağa 
destek olmuş olacaklar hem de 
onların sağlığını korumuş 
olacaklar“ dedi.

“Sahiplendirme sürecinden 
sonra da takip ediyoruz”

Hayvan sahiplenmek 
isteyen vatandaşlara da bilgiler 
veren Saliha Özçınar; 
“Barınağımızdan hayvan 
edinen vatandaşlarımızın 
bilgilerini alıyoruz. Çünkü 
hayvanlarımıza iyi 
davranmadıkları durumunda 
onlardan geri alıyoruz. Şunu 
da söylemeliyim ki hayvan 
sahiplenip bakamayacaklarını 

düşündükleri takdirde, sahiplendikleri 
hayvanı sokağa atmasınlar. Onlar da 
bir can taşıyor. Biz onları tereddütsüz 
olarak geri alıyoruz “ şeklinde 
konuştu.

 “Onlar da en az bizimkiler kadar 
değerli olan birer can taşıyorlar”

Barınağın genel işleyişi ve 
çalışmalar hakkında bilgiler veren 
Kiraz Belediyesi Fen İşleri Müdürü 
Erhan Göktaş, “Saliha başkanımız 
göreve başlamadan önceleri böyle bir 
hayvan bakımevimiz yoktu. 
Neredeyse 2 yıl gibi bir süredir 
barınağımız hizmet vermeye devam 
ediyor. Sadece köpeklerle ve 
barınakla ilgilenen bir tane 
personelimiz var.  Barınağımıza her 
gün 30 kilo süt alınıyor. Kasaplardan 
topladığımız kemiklerle, hastane ve 
lokantalardan aldığımız yemek 
artıklarıyla hayvanlarımızı besliyoruz. 
Barınağımızda sadece köpek mevcut. 
Kedi geldiğinde ise veterinerimiz 
tedavi ve bakımlarını 
gerçekleştirdikten sonra tekrar 
doğaya salıyoruz “ dedi.

“Barınağımızda yaklaşık 50 tane 
hayvanımız mevcut”

“Barınağımızda neredeyse 50 tane 
hayvanımıza gıda, sağlık, barınak ve 
temizlik hizmeti veriyoruz. Fen İşleri 
Şantiye alanında onlara daha konforlu 
bir alan oluşturmak amacıyla örtü ve 

tel örgüler yaptık. Bu sayede 
hayvanlarımız daha güvenli ve daha 
sağlıklı bir şekilde yaşamlarının 
sürdürülmekteler. Halkımız sokakta 
gördükleri yaralı ve yardıma muhtaç 
başıboş hayvanları Kiraz Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğüne ve Kiraz 
Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne 24 
saat ayrım yapmaksızın bilgi 
verebilirler. Yaralı olan hayvanlarımızın 
tedavisini yapıyoruz. Tedavisi burada 
mümkün olmayan ağır yaralı 
hayvanlarımızı ise tedavisi için 
Ödemiş ve ya İzmir'e gönderiyoruz.”  
şeklinde konuştu.


