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VE KİRAZ BELEDİYESİ BAŞARDI!
KİRAZ’DA 75 YATAKLI YENİ DEVLET HASTANESİ KURULUYOR!

İ
zmir iline 145 km mesafe ile 
en uzak ilçe olma özelliğini 
taşıyan Kiraz ilçesi, uzun 

yıllardır mağdur olduğu kamu 
yatırımlarından bir yenisini daha 
vatandaşlarına kazandırdı. Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar'ın yoğun temas ve 
girişimleri sonuçsuz kalmadı ve 
bu girişimler sonucunda Kiraz 
halkına 75 Yataklı yeni Devlet 
Hastanesini kazandırılarak 
kamunun gücü ve etkinliği 
Kiraz'da bir kere daha hissedildi.

2016 YILI İKİNCİ DÖNEM 
YATIRIM PROGRAMINA 

ALINDI
75 yatak kapasiteli olması 

planlanan yeni Kiraz Devlet 

Hastanesi'nin inşaat ve yapım 
çalışmaları, Sağlık Bakanlığı 
Yatırımlar Daire Başkanlığı'nca 
2016 yılı ikinci dönem yatırım 
programına alınarak, İzmir'in en 
uzak ilçesi olan Kiraz'ın kanayan 
yaralarının en büyüğü de 
giderilmiş oldu.

BÜYÜKŞEHİR 
STANDARTLARINDA 

KALİTELİ SAĞLIK 
HİZMETLERİ GELİYOR
Kiraz ilçesine girişte okka 

taşı mevkiinde mülkiyeti Kiraz 
Belediyesine ait 280.000 m2 
tarla vasfında bulunan alan 
içinden 50.000 m2 75 yataklı 
Yeni K.D.H Sağlık tesisi alanı 
olarak Belediye meclis kararı ile, 

Sağlık Bakanlığına yer tahsisi 
Kiraz Belediye Başkanlığınca 
sağlandı. Hastanede tek yataklı 
konforlu özel odalar, 3 ameliyat 
salonu, yoğun bakım, 40 cihaz 
kapasiteli diyaliz merkezi,  
Heliport nakil alanı, 18 poliklinik 
doğum salonları 1200 m2 kapalı 
alanı olan, son teknoloji 
cihazlarla donatılmış modern bir 
sağlık tesisi kazandırılacak. 
Konumu itibariyle Kaymakçı 
kapalı cezaevine, Ödemiş 
Organize Sanayi Bölgesine ve 
Kiraz çevre yolu üzerine 
konuşlanacak olan yeni 
hastanede ulaşımda rahatlık 
sağlaması amacıyla karşılıklı iki 
ring aracı servisi sağlanacak.

VATANDAŞ ODAKLI HİZMET 
ANLAYIŞI İLE

52 mahallesi 158 mezrası 
yaklaşık 45.000 bin yerleşke 
nüfusu ile oldukça dağınık bir 
coğrafyaya sahip olan, 60 km 
gibi uzak mesafelerde köyleri 
bulunan Kiraz ilçesinde 
yaşayanlar, doğum hastalarında, 
Çocuk hastalarında, yaşlı 
hastalarda uzak yollarda 
mağduriyet yaşadıkları 
dönemden bu günlere sağlığın 
değişen yüzü ile birlikte 
vatandaş odaklı hizmet anlayışı 
ile tanışacaklar. 
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BAKAN YILDIRIM'DAN

KİRAZ-SARIGÖL
YOL YAPIMINA SÖZ
U

laştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı  
Binali Yıldırım, bir dizi 

açılış ve görüşmeler için  
İzmir'in ilçeleri Bayındır ile  
Ödemiş'e geldi.

Günün ilk programında 
Yıldırım'ın, İzmir'in Bayındır 
İlçesi'nde 3,5 milyon lira 
ödenekle restore edilen Hacı 
Sinan Külliyesi ve 
Medresesi'nin açılışına Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar katılım gösterdi. 
Başkan Özçınar Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım ile 
açılışta bir araya geldi. Daha 
sonra Kiraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanı Binali Yıldırım'ın 
Ödemiş'te doğalgaz boru 
hattının ilk altın kaynak 
törenine katıldı.
“Kiraz- Sarıgöl yol sözü“

Bir dizi açılış ve 
görüşmeler için İzmir'e gelen 
Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı  Binali 
Yıldırım Başkan Özçınar ile 
görüşmesi sırasında İzmir- 
Kiraz duble yolunun 1,5 saate 
ineceğini ifade ederek yol 
çalışmasının dönem sonuna 
kadar biteceğini ifade etti. 
Ayrıca Bakan Yıldırım Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar'a ve Kirazlılara, Kiraz- 
Sarıgöl arasına yepyeni bir yol 
yapılacağının müjdesini verdi.

HOTAR KİRAZ'DA ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
B

ayındır, Ödemiş ve Kiraz'ı 
ziyaret eden Nükhet 
Hotar, meslek edindirme 

eğitimlerinin önemine değindi. 
Kiraz'da simülatör kullanımı 
projesiyle ilgili lansmana katılan 
Hotar, “Gençlerin iş imkanlarıyla 
buluşması için bu proje önemli” 
dedi

AK Parti İzmir Milletvekili, 
Sosyal Politikalardan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı 
Nükhet Hotar, Bayındır, 

Ödemiş ve Kiraz'da 
vatandaşlarla biraraya geldi. 
'Kiraz halkı için yeni istihdam 
eğitimlerinde simülatör 
kullanımı' projesinin lansman 
programına da katılan Hotar, 
"Meslek edindirme eğitimi 
gençlerimizin istihdamı için çok 
faydalı olacak" dedi.

Hotar, Kiraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar'ı makamında 
ziyaret ederek AK Parti İlçe 

Teşkilat 
yöneticileriyle 
de bir araya 
geldi. Kiraz 
Belediyesi ile 
Halk Eğitim 
Merkezi'nin 
ortaklaşa 
yürüttüğü 
"Kiraz Halkı 
için yeni 
istihdam 
eğitimlerinde 
simülatör 
kullanımı" adlı projenin tanıtım 
programına da katılan Hotar, 
"Gençlerin daha iyi iş 
imkanlarıyla buluşması için bu 
proje çok önemli. Bu noktada 
meslek edindirme eğitimleri, 
gençlerimiz için çok faydalı 
olacak. AK Parti olarak 
gençlerimizin önünü açmak için 
elimizden gelen herşeyi 
yapacağız" diye konuştu.
Ak Parti Genel Başkan Yrd. 
İzmir Milletvekili Prof.Dr. 
Nükhet Hotar Kiraz Belediye 
Başkanı Saliha Özçınar'a 
çalışmalarından dolayı hediye 

verdi. Kiraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar da Ak Parti 
Genel Başkan Yrd. İzmir 
Milletvekili Prof.Dr. Nükhet 
Hotar'a Kiraz'a katkılarından 
dolayı hediye verdi.

Daha sonra Ak Parti Genel 
Başkan Yrd. İzmir Milletvekili 
Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kiraz 
Kaymakamı Mustafa Akgül ve 
Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar, Bahçearası köyüne 
giderek Kutlu Doğum Haftasını 
kutladılar, vatandaşlarla sohbet 
ettiler.

KİRAZ'DA RENKLİ
23 NİSAN KUTLAMASI
2

3 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı 
Kiraz'da coşkuyla 

kutlandı.
Şehit Birol Uysal 

Meydanında Atatürk Anıtına 
Çelenk konmasıyla başlayan 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı kutlamaları, 
Hüseyin Sarı Ortaokulu'nda 
devam etti. 

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın okunmasının ardından 
başlayan programa; Kiraz 

Belediye Başkan'ı Saliha 
Özçınar, ilçe protokolü, okul 
müdürleri, veliler ve öğrenciler 
katıldı.

Tören; açılış konuşmaları 
ve kutlama mesajlarının 
vatandaşlara okunmasıyla 
başladı. Törenin başlamasının 
ardından Kiraz Belediye başkanı 
Saliha Özçınar'a minik 
öğrenciler tarafından çiçek 
verildi. Başkan Saliha Özçınar 
kendisine çiçek takdim eden 1. 
sınıf öğrencisini yanına alarak 

tüm 
töreni 
onunla 
birlikte 
izledi. Hüseyin 
Sarı Ortaokulu'ndaki 
çocukların renkli gösterileri 
büyük ilgi gördü. Okul 
bahçesinde düzenlenen 
gösterilere Kiraz halkının ilgisi 
yoğun oldu. 

Ardından dereceye giren 
öğrencilere hediyeleri Kiraz ilçe 
protokolü tarafından verildi. 

Eğitimci başkan
Özçınar şaşırtmadı!
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MİNİKLER 23 NİSAN'DA
GENÇLİK MERKEZİ'NDE

BULUŞTU

K
iraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar  23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı etkinlikleri 
kapsamında Gençlik 
Merkezi'nde çocuk şenliği 
düzenledi.

Gün boyunca yoğun 
katılımın olduğu şenlikte 
öğrenciler gönüllerince 
eğlendiler. Gençlik 
Merkezi'nde verdiği 
çocuk şenliği ile 
öğrencilerin kalbinde 
taht kuran Başkan 
Özçınar, çocukların 
ilgisine onlara sarılıp 
öperek karşılık verdi. 

Onlarla bütün gün eğlendi.
Minikler, palyoça ve 

balonlar ile keyifli anlar 
geçirirken bir yandan da 
pamuk helva ve rengarenk 
macunları yediler. Minikler bu 
güzel etkinlikten dolayı Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar'a çok teşekkür ettiler.
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VE KİRAZ BELEDİYESİ BAŞARDI!
KİRAZ’DA 75 YATAKLI YENİ DEVLET HASTANESİ KURULUYOR!

BAŞKAN ÖZÇINAR SAĞLIK 
KONUSUNDAKİ 

HASSASİYETİNİ ORTAYA 
KOYUYOR

Kiraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar, göreve 
başladığından beri sağlıkla ilgili 
bir çok destek projeleri ile 

alakalı olarak yaptığı çalışmalar 
ışığında vatandaş odaklı 
çalışmalarına bir yenisini daha 
eklemiş oldu. Mevcut 30 
yataklı Devlet Hastanesi'nin 
hekim sayıları artırılarak 
ameliyatlarda ve yatan 
hastalarda ihtiyaç duyulan 

tedavilere ulaşması sağlandı. 
Hastaneye ulaşımda zorluk 
yaşayan vatandaşların 
hizmetine Kiraz Belediye 
Başkanlığınca Hasta nakil 
ambulansı ve 14+ 1 taşıma 
kapasiteli servis aracı temin 
edilerek Kiraz Devlet Hastanesi 
Hasta nakil ambulansları ile 
birlikte en ücra köşede 
yaşayan vatandaşların 
hizmetine sunuldu. Diş protez 
hizmetini Hastaneden alan ve 
Cevizli köyünde yaşayan yaşlı 
teyzenin hastaneye gelecek 
kudreti ve gücünün olmadığını 
beyan etmesi üzerine, 
protezleri Kiraz Belediyesi Evde 
sağlık ekiplerince evine 
götürülmek kaydıyla 
vatandaşların sevgisini 
kazandı.

Kiraz Belediyesi, aynı 
zamanda Kiraz Devlet 
Hastanesi ile bir çok ortak 
sağlık projesinde birlikte 
çalışmalar yaparak, en uzak 
köylerde mağdur, mazlum 
hizmete ihtiyacı olan, ancak 
ulaşamayan bir çok vatandaşın 
ayağına kadar gidilerek bir çok 
uzman hekim eşliğinde 
Belediye Başkanlığı 
organizasyonları ile Kirazlıları 
hizmetle buluşturmaya devam 
ediyor.  

"BU PROJEYE VESİLE 
OLMAKTAN ÖTÜRÜ MUTLU 

VE GURURLUYUZ"
Kiraz Belediye Başkanı 

Saliha Özçınar, elde edilen bu 

büyük başarı ile alakalı olarak; 
"Şirin ilçemiz Kiraz'ın yıllardan 
öte gelen kronik sıkıntılarının 
başında sağlık gelmektedir. 
Göreve geldiğimiz günden bu 
yana sağlık konusunda çok 
fazla adım attık. Bu adımlar 
arasında en önemlisi belki de 
mevcut 30 yatak kapasiteli 
devlet hastanemizin, modern 
tıbbi teknolojilerin doğru ve 
verimli lojistik imkânlar 
kullanılarak kapasitesinin 
arttırılmasıydı. Sadece kapasite 
arttırmak da yeterli bir çözüm 
olarak gözükmüyordu. 
Merkeze 145 kilometre 
uzaklıkta yaşayan Kirazlılar, 
sağlık konusunda kendi 
kendisine yetebilecek 
kapasitede bir tesis hak 
ediyorlardı. Kirazlı 
vatandaşlarımız için 
bulunduğumuz girişimlerin 
sonuç vermesi bizim için de 
çok sevindirici. Çünkü Kirazlı 
vatandaşlarımız her şeyin en 
iyisine layık ve bizler de 
vatandaşlarımızın en temel 
hakkı olan sağlık konusunda 
vatandaşlarımızın hak ettiğini 
almalarında vesile olma 
gururunu yaşıyoruz. Bu 
bağlamda inşaatı ve yapımı 
Sağlık Bakanlığı Yatırımlar 
Daire Başkanlığımızca 
onaylanan yeni Kiraz Devlet 
Hastanesi'nin şimdiden tüm 
Kiraz'a hayırlı, uğurlu olmasını 
temenni ediyorum."

KİRAZ'DA RENKLİ
23 NİSAN KUTLAMASI

esim yarışmasında 

Rdereceye giren 
öğrencilerin 

hediyelerini Başkan Saliha 
Özçınar verdi.

MİNİKLER BAŞKAN 
OLDULAR

Her yıl 23 Nisan'da kamu 
kurum ve kuruluşları mülki 
ve idari amirler makamlarını 
minik öğrencilere bırakarak, 
geleceğin idarecisi, yöneticisi 
olan çocuklara bir günlüğüne 
yönetimi emanet ediyorlar.

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kutlamaları çerçevesinde 
Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar'ı ziyaret eden minik 
öğrenciler bir süreliğine 

koltuğa oturarak minik 
belediye başkanı oldular.

23 Nisan etkinlikleri 
çerçevesinde koltuğunu bir 
süreliğine miniklere veren 
Başkan Özçınar “Çocuklarımız 
geleceğimizin teminatıdır. 
Sevgi dolu yürekleri ve gülen 
yüzleriyle hayatımıza anlam 
katan çocuklarımızın 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı'nı 
kutluyorum. Ulusal 
Egemenlik ve çocuk bayramı 
tüm Türkiye'ye ve dünyaya 
kutlu olsun, mutlu olsun, 
hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Başkan Özçınar, miniklere 
ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür etti.

Eğitimci başkan Özçınar şaşırtmadı!
İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Doğancılar Mahallesi'nin minik öğrencileri, yeni inşa edilecek okul 
binası ile birlikte kendi mahallelerinde (köylerinde) kaliteli ve kesintisiz eğitim alabilecekler.

K
iraz Belediye başkanı 
Saliha Özçınar, yoğun 
ve verimli geçen 

Ankara programının 
ardından ayağının tozuyla 
Kiraz'ın Doğancılar 
Mahallesi'ne giderek, 
mahalleliye müjdeli haber 
verdi.

KİRAZ'A 30 MİLYON 
LİRA GETİRDİ AMA O 
“ÖNCE EĞİTİM” DEDİ
Başkan Özçınar, 

Ankara'dan, Kiraz'ın 
çehresini değiştirecek ve 
ekonomik anlamda Kiraz 
ilçesini İzmir'in diğer ilçeleri 
arasında rekabetçi ve güçlü 
bir konuma taşıyacak olan 
yatırımlarda kullanılmak 
üzere 30 milyon liralık kredi 
desteği ile birlikte döndü. 
Kiraz'ın kısa vadeli kalkınma 
planlarının işlevselliği 
açısından hayati öneme 
sahip olan destek bizzat 
TBMM (Türkiye Büyük Millet 
Meclisi) çatısı altından 
sağlanırken; başkan Özçınar, 
bu büyük müjdeden önce 
Kiraz'ın uzak mahallelerinden 
Doğancılar'a müjde getirdi.

KÖY SAKİNLERİ BÜYÜK 
SEVİNÇ YAŞADI

Başkan Özçınar ayağının 
tozu ile Doğancılar Mahallesini 
ziyaret ederek 2016 yılı yatırım 
programına Doğancılar 
Mahallesinde inşa edilecek 
olan okulun müjdesini verdi. 
Daha önceki dönemlerde 
çocuklarını farklı köy ve 
mahallelerde veya Kiraz 
Merkezde okutmak zorunda 
kalan, çoğunluğu dar gelir 

düzeyindeki köy sakinleri ise 
büyük sevinç yaşadılar ve bu 
girişiminden ötürü Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar'a teşekkür ettiler.

“ÖNCEKİ DÖNEM 
YÖNETİCİLERİNİN 

AKSİNE…”
Daha önceki dönemlerde 

Doğancılar ve tıpkı Doğancılar 
Mahallesi (köyü) gibi uzak 
lokasyonlu yerleşkelerin 
yöneticiler tarafından yeteri 
kadar değer görmediğini, bu 
açığı ise göreve geldiği günden 
bu yana başkan Özçınar'ın 

doldurduğunu ifade eden köy 
sakinleri, 2016 yılı içerisinde 
gerçekleştirilecek olan temel 
atma törenini dört gözle 
bekliyorlar.

Kendisi de eğitimci kökenli 
olan Saliha Özçınar, 2014 Yerel 
Seçimlerinden bu yana; 
özellikle eğitim ve sosyal 
projeleri ile ülke gündemine 
kadar oturmuş, bu başarısını 
ise Ocak ayında aldığı “Yılın en 
başarılı yerel siyasetçisi” ödülü 
ile taçlandırmıştı.

KİRAZ HER ALANDA 
BAŞARILI OLACAK

Doğancılar Mahallesine 
yapılacak okul projesi ile 
birlikte başkan Özçınar, eğitim 
ve sosyal alandaki projelerin 
hız kesmeden süreceği 
sinyallerini verirken; öte 
yandan, birçok yerel yönetimin 
aynı anda  talep etmesine 
rağmen elde edemediği 30 
milyon liralık kredi desteğini 
meclise kabul ettirerek, Kiraz'ın 
sadece sosyal projelerle değil, 
hayata geçireceği ekonomik 
atılımlarla da adından söz 
ettireceğinin sinyallerini vermiş 
oldu.
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ÇATAK MAHALLESİ'NE

YENİ YOL

iraz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 

KKiraz'ın uzak mahallelerinde gerçekleştirdiği 
yol çalışmalarına hız kesmeden devam 

ediyor. Müdürlüğe bağlı ekiplerin son olarak Çatak 
Mahallesi'nde yol açma çalışması gerçekleştirdiler.

Kiraz'ın uzak mahallelerinden bir tanesi olan 
Çatak Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar ile 
mahalle, yeni yoluna kavuşmaya bir adım daha 
yaklaşmış durumda.

Bilindiği üzere Kiraz nüfusunun neredeyse 
%80'i uzak mahallelerde, yani eski ismiyle yüksek 
rakımlı köylerde yaşamakta. Bu sebepten ötürü 
Kiraz Belediyesi, Kirazlıların ulaşım ve nakliye 
konularında sıkıntı çekmemesi adına çalışmalarını 
son sürat devam ediyor.

BAŞKAN ÖZÇINAR HALKLA İÇ İÇE
H

er fırsatta vatandaşlarla bir 
araya gelen ve halkla 
sohbet eden onların istek 

ve şikâyetlerine çözüm olmaya 
çalışan Kiraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar, her zaman olduğu 
gibi halkla iç içe.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar,  haftanın her Çarşamba 
günü “Halk günü” kapsamında 
Kirazlı vatandaşları 7 den 70 e 
ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. 
Sürekli halkın arasında olmayı 
tercih eden Başkan Özçınar, gerek 
belediye de düzenlediği halk 
günlerinde ve gerekse 
vatandaşlarla karşılaştığı her 
ortamda onlarla selamlaşıp 
sorularına, sorunlarına çözüm 
bulmak için elinden geleni yapıyor. 
Çocuklara da yoğun sevgi ve ilgi 
gösteren Başkan Özçınar onların 

istek ve düşüncelerini de dinliyor.
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.
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.

Hayattaki en kutsal sıfatı edinmiş,

en fedakâr görevi seve seve üstlenmiş,

verdiği emeğin karşılığını

sunmanın mümkün olmadığı

en değerli varlıktır annelerimiz...

Onlara bu günde teşekkür etmeyi

bir kez daha

hatırlatan Anneler Günü’nde

tüm annelerimizin Anneler Günü’nü

en içten dileklerimle kutlarım.

Saliha ÖZÇINAR
Kiraz Belediye Başkanı
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ZABITA MÜDÜRÜ TURNA “ANA FELSEFEMİZ HALKIMIZIN

RAHATINI, SAĞLIĞINI VE HUZURUNU SAĞLAMAK”
K

iraz Belediyesi 
Zabıta 
Müdürlüğünü 

ziyaret eden Cephe 
Gazetesi ekibi, Kiraz 
Belediyesi Zabıta 
Üzeyir Turna ile 
görüşerek Kiraz 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü'nün yapmış 
olduğu çalışmalarla 
ilgili bilgi aldı.

Anadolu Üniversitesi 
İşletme Fakültesi 
mezunu olan Kiraz 
Belediyesi Zabıta 
Müdürü Üzeyir Tuna,  7 
yıl Zabıta Memurluğu 
ve 2 yılını da Zabıta 
Müdürlüğü olmak 
üzere yaklaşık 9 yıldır 
Kiraz Belediyesi'nde 
görev yapıyor.

“Ana felsefemiz 
halkımızın rahatını, 
huzurunu ve sağlığı 
için çalışmak karar 
organı olan belediye 
başkanlığımızın 
emirlerini 
uygulamaktır”

Kiraz Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü'nün 
genel çalışmaları 
hakkında gazetemize 
bilgiler veren Zabıta Müdürü 
Turna “Belediyemiz sınırları 
içerisinde, beldenin belde 
halkının huzurunu ve sağlığını 
korumak amacıyla kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerde, 
belediye zabıtasınca yerine 
getirilmesi gereken görevleri 
yapıyoruz ve yetkilerimizi 
kullanıyoruz. Tabi bu 

yetkilerimizi kullanırken belde 
halkının sosyal ve ekonomik 
yapısını da göz önüne 
almaktayız. Cezacı yaptırımdan 
çok uyarıcı, yol gösterici bir 
tutum içerisinde bulunmaya 
özen göstermekteyiz. Belediye 
Zabıta Müdürlüğü'müzün 
görevleri çok geniş bir yelpaze 
içerisindedir. Seyyar satıcılarla 

mücadele, ana arter yol ve 
meydan işgallerinin 
kaldırılması, kaçak ilan ve 
reklamların önlenmesi, 
dilencilerle mücadele, trafik 
çalışmaları,  gayri sıhhi 
müesseselerinde denetimi, 
ana arterler kazı çalışmaları 
kontrolü, pazar yerleri 
çalışmaları, Zabıta 

Müdürlüğü'ne yapılan 
çalışmaların denetlenmesi gibi 
birçok çalışmaları 
yürütmekteyiz. Zabıta 
Müdürlüğü olarak ana 
felsefemiz halkımızın rahatını, 
huzurunu ve sağlığı için 
çalışmak karar organı olan 
belediye başkanlığımızın 
emirlerini uygulamaktır.”

“Büyükşehir Yasası ile 
birlikte çalışma alanlarımız 
genişledi”

Müdür Turna, Kiraz 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü'nün çalışma 
alanlarının 6360 sayılı 
büyükşehir yasası ile birlikte 
genişlediğini belirterek “ Kiraz 
belediyesi Zabıta Müdürlüğü 

olarak çalışma alanlarımız 
6360 sayılı büyükşehir yasası 
ile birlikte 4 mahalleden 56 
mahalleye yükseltilmiştir. Tabi 
bununla birlikte iş 
yoğunluğunun artması ile 
belediye başkanımız Sayın 
Saliha Özçınar personel alımı 
anlamında bizden desteğini 
esirgememiştir.” dedi.

1 Zabıta müdürü, 1 zabıta 
amiri ve 8 zabıta memuru ile 
toplamda 10 personelle 
hizmet veren Kiraz Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü, belediye 
bünyesinde gerekli görülen 

durumlarda 4 personel de 
hizmet binası içerisindeki diğer 
birimlere ait görevlerini yerine 
getiriyor.

“Belediye Zabıta 
Müdürlüğü olarak halkımız 
ve esnafımızla ile iç içeyiz”

Belediye Zabıta 
Müdürlüğü'nün yönetim 
anlayışından bahseden Müdür 
Turna “ Belediye Zabıta 
Müdürlüğü olarak halkımız ve 
esnafımızla ile iç içeyiz. Bu 
bağlamda bahsettiğim gibi 
cezacı ve baskıcı 
yaklaşımdan çok yol 
gösterici ve uyarıcı 
yaklaşımı benimsiyoruz. 
Vatandaşın sorunlarına 
bizim müdürlüğümüz ile 
ilgili olsun olmasın her türlü 
konuda yardımcı olmaya 
çalışmaktayız.” 

“Zabıta 
teşkilatlarının 
ihtiyaçları noktasında 
yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır”

Müdür Turna, zabıta 
teşkilatlarının ihtiyaçları 
noktasında gerekli 
gördükleri yasal 
düzenlemelerle ile ilgili 
“Zabıta teşkilatlarının 
ihtiyaçları noktasında yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır. 
Mesleğin zorlukları 
düşünüldüğünde 10 
personel ile 44.000 nüfusa 
hizmet vermekteyiz. Bu 
bölgede nadir rastlansa da 
büyükşehirlerde belediye 
yasaklarını uygulama 
esnasında yaralanan, hatta 
hayatını kaybeden 
meslektaşlarımız var. Ancak 
savunma teçhizatımız yok. 

Bu anlamda bir düzenlemeye 
kesinlikle bir ihtiyaç vardır. 
Ayrıca özlük haklarımız 
bakımından zabıta hizmetleri 
sınıfının ayrılması ve yıpranma 
haklarımızın yasal 

düzenlemeler ile verilmesi 
önem arz etmektedir” dedi.
“Belediye bünyesinde tüm 

birimler ile irtibat 
halindeyiz.”

Belediye bünyesinde tüm 
birimlerle koordineli olarak 
çalıştıklarını ifade eden Müdür 
Turna “ Belediye bünyesinde 
tüm birimler ile irtibat 
halindeyiz. Ancak genelde 
müdürlüğümüze gelen 
şikâyetler anlamında İmar ve 
Şehircilik ve Fen İşleri 

Müdürlüğü ile daha fazla 
irtibat halindeyiz. Tabi bunun 
yanında esnaf ve 
vatandaşlarımızla da ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşları ile 
de dirsek temas halindeyiz. 

Kendi birimimizi ilgilendirsin 
ilgilendirmesin sorunları biz 
çözebiliyorsak biz, yoksa ilgili 
birimlere yönlendirme 
bakımından sürekli halkımızın 
hizmetindeyiz. Bu hizmetleri 
yaparken bize destek veren ve 
her türlü konuda bize yardımcı 
olan halkımız başta olmak 
üzeri, meclis üyelerimiz ve 
belediye başkanımız Saliha 
Özçınar'a teşekkürü bir borç 
biliriz.”  dedi.
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KİRAZ PARK VE BAHÇE EKİPLERİ BÜYÜK ÖZVERİYLE

ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORLAR

K
iraz Belediyesi Park ve 
Bahçe İşleri Müdürlüğü 
ekipleri çalışmalarına dur 

durak bilmeden devam ediyor. 
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; sorumluluk 
alanındaki parklar, refüjler, 
kavşaklar ve kent girişindeki 
ağaçların bakımı yapılmaya 
devam ediyor.
3 Parka yeni fitness aletleri

Nisan ayı içerisinde şehir 
genelinde bulunan parklarda 
çalışmalarını hız kesmeden 
sürdüren Park ve Bahçe İşleri 
Müdürlüğü ekipleri tarafından, 
sağlıklı yaşama teşvik etmek 
amacıyla  parklara konulan 
egzersiz ve fitness aletleri her 
yaş grubu vatandaş tarafından 
yoğun ilgi görüyor.

Kirazlıların daha sağlıklı ve 
modern donanıma sahip 
parklarda spor yapmalarına 
olanak sağlamak amacıyla, 
hizmete sunduğu parklar ve 
içerisine yerleştirdiği fitness 
setleri ile vatandaşlara yeşili, 
konforu ve modern donanımı 
bir arada sunuyor. Kiraz 
Belediyesi Park Bahçeler 
Müdürlüğü tarafından parklara 
yerleştirilen spor aletleri 
vatandaşların parklarda 
egzersiz ve fitness aletleri ile 
spor yapabilmelerine ve zinde 
kalmalarına imkân sağlıyor. 

Mevcut parklara yapılan 
spor aleti uygulaması ile artık 
vatandaşlar tüm mahallelerde 
rahatlıkla aletli spor 
yapılabiliyor. Spor yapmanın 
sağlık açısından çok önemli 
olduğuna vurgu yapan 
vatandaşlar, aletli sporları daha 
rahat yapabilmelerine imkân 
sağlayan ve her yaştan 
vatandaşın spor yaptığı 
parklarda sunulan hizmetten 

duyduklarını 
memnuniyeti dile 
getirdiler. 

2015 yılı içinde 
3 adet fitness alanı 
kazandırılan 
Kiraz'a, 2016 yılı 
itibari ile de 4 adet 
fitness alanı daha 
kazandırmayı 
hedefleyen Kiraz 
Belediyesi Park ve 
Bahçe İşleri 
ekipleri tarafından 
Yeni Mahalle'de 
Öğretmenler Sitesi 
Parkı ile Fedai Kök 
Parkı'na ve İstiklal 
Mahallesi'nde Yeşil 
Kiraz Parklarına 
spor aleti 
kurulumu yapıldı. 
Parkların zeminine 
de kauçuk 
döşenerek 
kullanışlı ve 
modern hale 
getirildi.

Arkacılar ve 
Aydoğdu 

Mahallelerine 
yeni oyun parkı

İlçeye 
bağlanan gerek 
kırsal gerekse 
merkez 
mahallelere çocuk 
oyun parkları 
kurmaya devam 
eden Kiraz 
Belediyesi Park ve 
Bahçeler 
Müdürlüğü 
tarafından 
yürütülen 
çalışmalar 
kapsamında 
Kiraz'a 2014 
yılında 3 adet, 
2015 yılında 9 
adet oyun parkı 
olmak üzere 

toplam 12 mahalleye 12 adet 
oyun parkı kuruldu. 2016 yılı 
içinde kurulması hedeflenen 4 
oyun parkından olan;  Arkacılar 
ve Aydoğdu Mahallelerine de 
oyun parkı da kurulumu 
yapılarak mahallelere 
kazandırıldı. Arkacılar 
Mahallesi'nde yeni kurulan 
oyun gurubunun etrafına 2 
adet bank ve bordür taşları 
konularak çevre düzenlemesi 
yapıldı.

Vatandaşlar tarafından da 
büyük beğeni toplayan çocuk 
oyun parkları hakkında 
açıklama yapan Kiraz Park ve 
Bahçeler Müdürü Cennet kara 
sadece çocuklar için değil 
büyük küçük herkesin 
faydalanabileceği şekilde 
düzenleme yapıldığını belirtti.

Kara, "Sağlıkla, mutlulukla, 
paylaşımla bir arada olmanın 
değeriyle büyüyen çocukların, 
kentte yaşayan çocuklarla eşit 
şartları sağlayarak sağlıklı bir 
toplum oluşturacağının 
bilinciyle onlar için en iyisini ve 
en güzelini yapmaya 
çalışıyoruz. Bir taraftan yeni 
parkları kurarken bir taraftan 
da eski parkları yenileyerek, 
bakım ve onarım çalışmalarını 
sürdürüyoruz. Park 
çalışmalarımız bundan sonra da 
vatandaşlarımızdan gelen 
talepler ve ihtiyaçlar 
çerçevesinde devam edecek. 
Bu parklarımız tüm halkımıza 
hayırlı olsun.” diye konuştu.

Çocuklarımız zamanlarını 
güzel ve keyifli geçiriyor
Parktaki çalışmalardan 

memnun olduğunu dile getiren 
mahallesi sakinleri, çocuklarını 
sürekli parka getirdiklerini 
söyleyerek, “Çocuklarımız artık 
sokaklarda oynamıyor, 
kaybolduklarında çocuklarımızı  
parkta görebiliyoruz. 
Çocuklarımızın zamanı güzel ve 
keyifli geçiyor. Memlekette 
böyle güzel şeyler istiyoruz. 
Belediye Başkanımız Saliha 
Özçınar'a teşekkür ediyoruz” 
dedi.

Parkların Tabelalarını 
Yenilendi

Kiraz Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler, ilçenin değişik 
yerlerindeki parkların eskiyen 
tabelalarını yeniledi.

Zamanla aşınan, boyası 
solan ve bazı harfleri düşen 
tabelaları tespit eden Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler, Kiraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar'ın talimatıyla 
ismi olmayan ve tabelası 
eskimiş olan tüm parklara yeni 
isimlerinin yazdığı tabelalar 
konulmaya başlandı. 

Yeni tabelalar ile ilçede 
bulunan tüm parklar daha 
güzel ve modern bir görünüme 
kavuşturuldu. İlçedeki parkların 
hemen hemen hepsinin bir 
kişinin ya da ülke için sembol 

olmuş bir eylemin anısına 
yapıldığı bildirilen parkların 
bakımlı ve tabelalarının ise 
daima yeni kalması için ekipler 
çalışmalarını aralıksız olarak 
sürdürüyor.
Toplam 56 Mahallede cami 

temizliği yapıldı
Kiraz Belediyesi kamusal 

alanlar ve cami bahçelerinde 
yaptığı bakım çalışmaları ile 
yeşil alanları mercek altında 
tutmaya devam ediyor.  
İlçedeki cami, park, sağlık 
ocağı ve eğitim kurumu gibi 
toplumun ortak kullandığı 
kamusal alanların bakım ve 
temizliği konusunda titiz bir 
çalışma sergileyen Kiraz 
Belediyesi cami bahçesindeki 
düzenlemeleri ile kamusal 
alanları estetik bir görünüme 
kavuşturmaya devam ediyor.

Kiraz Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler bakım çalışmaları 
kapsamında Gedik, Gölbaşı, 
Hisar, İğdeli, Karabağ, 
Karaburç, Karaman, Kibarlar, 
Ovacık, Pınarbaşı, Sarıkaya, 
Sarısu, Umurcalı, Uzunköy, 
Veliler, Yeniköy, Yenişehir, 
Yeşildere, Akpınar, Bahçearası, 
Cevizli, Doğancılar, Ören, 
Çayağzı Mahallelerinde bulunan 
cami bahçelerine temizlik, 
budama, ot biçme, çapalama 
işleri yapıldı.

Karabolu, Mavidere, 
Mersinlidere, Olgunlar, Örencik, 
Sırımlı, Solaklar mahallelerinde 
bulunan camilerin bahçesi 
temizlendi. Kiraz'da toplam 56 
mahallede bulunan tüm 
camilerin temizliği tamamlandı.

Mahalle sakinleri ve cami 
cemaatinin de takdirini 
toplayan bakım çalışmaları 
belirlenen iş programı 
çerçevesinde ilçenin farklı 
köşelerinde aralıksız sürecek.

Doğal Taşlarla “Kiraz”
Kiraz'da tarihi ve kültürel 

mirası ayağa kaldırma 
çalışmaları hızla sürerken, 
Kiraz'ın daha sağlıklı ve 
yaşanılabilir hale gelmesi için 
şehrin her köşesinde çevre 
düzenleme çalışmaları hızla 
devam ediyor. Son olarak 
Kiraz'ın yaşayan canlı bir şehir 
haline gelmesi amacıyla 
belediye binası önünde yapılan 
küçük bir düzenleme ile şehrin 
çehresi değişti. 

Kiraz İlçesinin adıyla 
bütünleştiği kiraz meyvesi 
resmi doğal taşlarla belediye 
önüne düzenlemesi yapıldı. 
Artık şehrin simgesi olan kiraz 
meyvesi düzenlemesi 
belediyenin girişini süsleyecek.

Göreve geldiği günden bu 
yana Kiraz'ı güzelleştirmek 
adına Saliha Özçınar ile sürekli 
fikir alışverişi içerisinde olan 
Kiraz Belediyesi Park Bahçe 
İşleri Müdürü Cennet Kara " 
Kiraz İlçemizin simgesi kiraz 
meyvesi. Belediye binamız 

şehrin merkezinde ve şehrimize 
gelen misafirlerimiz ilk olarak 
binamızda ağırlıyoruz. İstedik 
ki misafirlerimizi şık bir kapı 
önü görseliyle karşılayalım. 
Sonuçta da ortaya çok güzel 
bir iş çıktı. Bu çalışmayı doğal 

taşlar kullanarak yaptık." dedi.
Kiraz merkezde ve yakın 

mahallelerde yaptıkları 
çalışmalarla dikkatleri üzerine 
çeken Kara “Kiraz'ın her 
köşesini nakış gibi işliyoruz” 
dedi.
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GÖNÜL
KÖŞESİ

İslam ve İslam ümmeti hatta insanlık âlemi, bugün 

tarihinin en zor süreçlerinden geçmekte. İnsanlık ve 

İslam âlemi, ayrılık ve tefrika kıskacının altında inim inim 

inlemekte. Şiddet ve terör her tarafı kuşatmış ve ülke 

bütünlüklerini tehdit eder hale gelmiştir. Özellikle içinde 

bulunduğumuz zaman diliminde ülkemiz bu tür 

saldırılardan ve algılardan maalesef en çok etkilenenler 

sınıfına sokulmak istenmekte. Batının emperyalist 

güçleri, güçlenen lider millet olgusunu yok etmek için 

ülkemiz üzerinde oyunlar tezgâhlamakta. Bu gün 

ülkemizin doğusu ve batısıyla bir korku senaryosu 

oluşturulmaya çalışılmakta. Binlerce insanımız  yaşadığı 

ve geçimini sağladığı mekanları ve beldeleri terk etmek  

zorunda bırakılmaktadır. Bu şerefli milleti ve son din olan 

İslam dinini korku dini olarak lanse etmeye çalışmakta, 

fitne ve kargaşayı körüklemektedir.

Tabi bu algı ve olgu operasyonlarını, dış güçler 

dediğimiz dünya Siyonizm'ine yıkmak en kolay 

seçeneklerden biri olsa gerek. Ama şunu hiçbir zaman 

aklımızdan çıkarmamız gerekir. Bu işin birde dini ve ahlaki 

boyutu mevcuttur. Ülkemizde ve İslam dünyasında akan 

kanların ardında dini ve milli değerlerimizin unutulması, 

kardeşlik onurunun zedelenmesi, ahlaki ve imanı 

boyutların yozlaşması yatmaktadır. İslam coğrafyasında 

birlik ve kardeşlik anlayışının temelleri ilk olarak 

asrısaadette peygamberimiz (s.a.v) tarafından o gün ki 

adıyla (Yesrib) Medine-i Münevvere de atılmış ve çağlar 

ötesine yani günümüze taşınmıştır. Zaman zaman İslam 

âlemi bu birlikteliğin ve kardeşliğin zedelenmesi adına 

değişik sıkıntılar yaşamış olsa da iman ve tevhit ruhu, 

bunu muhafaza ettirmiştir. 

Bugün, İslam âleminin ve ülkemizin bu kardeşliğe ve 

birliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. 

Unutulmamalıdır ki huzurun ve barışın yaşandığı emin 

beldelerin, tekrar ihyası için geçmişe bakmamız yeterli 

olacaktır sanırım. Biz ülke olarak bunun en güzel misalini 

Çanakkale ve İstiklal Savaşında bütün dünyaya 

göstermişiz.

Milli şairimiz Mehmet Akif ne güzel demiş;

Girmeden tefrika bir millete düşman giremez.

Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.

Bir milletin, bir topluluğun arasına bölücülük ve fitne 

girmedikçe düşman giremez. Milletlerin fertleri düşünce 

de ve fikirde birlik oldukları sürece onu ne top ne tüfek 

hiçbir şey sindiremez. Ayeti Kerime de cenabı Allah şöyle 

buyuruyor. Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur'an'a) sımsıkı 

sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini 

hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, 

kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun bu nimeti sayesinde 

kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam 

kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah 

size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola 

eresiniz.) Ali İmran Suresi 103

Bir Hadis-i Şeriflerinde Peygamberimiz (s.a.v) de 

şöyle buyuruyor. ''Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.'' 

Görüldüğü gibi bu ayet ve hadislerden anlaşılan birlikte 

kuvvet var ayrılıkta ise güç kaybı. Ne güzel bir menkıbe 

var. Hükümdar ölmeden evvel çocuklarını yanına çağırır; 

birinin eline bir ok verir. Bunu kırmasını söyler kolayca 

kırar. Aynı çocuğa iki ok verir tekrar kırmasını ister biraz 

zorlanır. Üçüncü oku verir tekrar kırmasını ister bu sefer 

biraz daha zorlanır. Daha sonra birçok oku eline verir ve 

kırmasını ister evlat aciz kalınca, baba devreye girer ve şu 

anlamlı ifadeleri kullanır. Aynı bu ok misali, siz birliğinizi 

muhafaza ederseniz, sizi kimse parçalayamaz. Ama eğer 

ayrılır tefrikaya düşerseniz paramparça olursunuz der.  

Peki, tefrikanın ilacı ne? Dağılmamak, ayrılmamak, 

parçalanıp bölünmemek, ilahi ikazlara ve nebevi 

tavsiyelere uymak. Millet olma, devlet olma, vatan ve 

bayrak bilincine sahip olmak. Bu birlikteliği geçmişte 

Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da gösterdiğimiz 

gibi yaşarsak tekrar deruhte ederiz. Birliğimize, 

dirliğimize ve güzel vatanımıza göz dikenlere kurdukları 

tuzaklarda yok ederiz. 

Yine Akif'in deyimiyle;

Değil mi cephemizin sinesinde iman bir,

Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir,

Değil mi ortada, bir sine çarpıyor, yılmaz,

Cihan yıkılsa emin ol, bu cephe yıkılmaz.

Selam ve dua ile…

GELİN BİR OLALIM,
BİRLİK OLALIM

AYIN DUASI
Şaşırtma bizi doğruyu söylet. Sapıtma 

bizi Hakk'a yönelt. Neş'eni duyur 
hakikati öğret. Sevdir bize hep 

sevdiklerini. Yerdir bize hep 
yerdiklerini. Yâr et bize erdirdiklerini.   

Âmin…

Ziya AkarZiya AkarZiya Akar

ÇEMBERLİ BAŞKAN KÖYLÜLERLE TÜTÜN DİKTİ

K
iraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı etkinlikleri kapsamında 
Solaklar köyünü ziyareti ederek 
vatandaşlar ile bir araya geldi.

Köyde herkesin tek tek elini 
sıkan Çemberli Başkan, 
Solaklar'da çiftçilerle birlikte 
tütün dikti. Her fırsatta 
vatandaşlar ile bir araya gelen 
Başkan Özçınar vatandaşlarla 
sohbet etti.

Köylülerin sorunlarını yerinde 
dinleyen Çemberli Başkan, 
besmele ile yola çıkarak Kiraz'a 
hizmet için mücadele ettiklerini, 
en büyük destekçilerinin halk 
olduğunu vurguladı.

Zor şartlarda tarlada 
çalışmanın başarıyı getirdiğini 
anlatan Çemberli Başkan Saliha 
Özçınar, emeğin ne kadar önemli 
olduğunu dile getirdi.

K
iraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar, 
çocukların yüzlerini 

güldürmeye devam ediyor. 
Eğitimci olduğu için çocuklara 
karşı ayrı bir ilgisi duyan 
Başkan Özçınar, Solaklar 
köyüne ziyarete giderek 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı'nı kutlayan 
öğrencilere hediyeler verdi. 
Köydeki çocuklarla tek tek 
ilgilenerek, onların 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını kutladı.

Her türlü imkânı seferber 
ederek eğitim, kültür-sanat 
ve spor alanlarında çocuklar 
için gece gündüz çalıştıklarını 
ifade eden Başkan Özçınar; 
“Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramında sizlerle olmaktan 
büyük bir memnuniyet 
duyuyorum. Sevgili 
çocuklarımızın bayramı kutlu 
olsun. Biz her yeni günü 
çocuk bayramı olarak 
görüyoruz. Mesailerimizin 
yarısını okullarda 
öğrencilerimizle geçiriyoruz. 
Yol yaparız eskir, binalar 
yaparız eskir; ama gelecek 
kuşaklara yatırım yaparsak o 
yatırımlar eskimez. Her 
zaman sizinle olmaya devam 
edeceğiz. Bayramınız kutlu 
olsun.” dedi. 

BAŞKAN ÖZÇINAR’DANBAŞKAN ÖZÇINAR’DANBAŞKAN ÖZÇINAR’DAN
ÇOCUKLARA 23 NİSAN HEDİYESİÇOCUKLARA 23 NİSAN HEDİYESİÇOCUKLARA 23 NİSAN HEDİYESİ



MAYIS 2016 7

ŞİİR
KÖŞESİ

ATAM’a

Serpil ÇakmakSerpil ÇakmakSerpil Çakmak

Gökkuşağını kuşandı
Efe kadın…

Beyazdan daha beyazdı
Sevdanın sessizliği,

Aldan daha al,
Mordan daha mordu.

Sevdanın rengi…

Gökkuşağını içti efe kadın,
Bir tas ayran,

Bir tas kar şerbeti,
Bir tas huzuru yudumladı…

Bir de dostu yudumladı kahvede…
Gökkuşağını doğurdu

Efe kadın…
O

Gök gözlü efe,
Efelerin efesi…

KİRAZ'IN
HALİ HAZIR
HARİTALARI 

HAZIRLANIYOR

iraz Belediye 

KBaşkanı Saliha 
Özçınar, Kiraz'ın 

geleceğine yön verecek 
yeni hali hazır olan 
haritaları oluşturmak için 
ilk adımını attı. İller 
Bankası desteğiyle 
yapılacak olan Kiraz'ın 
hali hazır haritalarının 
oluşması ile Kiraz 
Belediyesi yeni haritasına 
kavuşacak.

Konuyla ilgili olarak 
Başkan Özçınar “İller 

bankasına yapmış 
olduğumuz müracaatımız 
sonucunda Kiraz için hali 
hazır haritaların 
çalışmalarına başladık. 
Bu çalışmanın 
tamamlanması ile 
şehrimizin gelişen 
dokusunun hali hazır 
haritalara ve planlara 
yansıtılması mümkün 
olacak. Bu konuda ilk 
adımımızı atmış olduk. 
Kiraz'ımıza hayırlı olsun 
”dedi.

FEN İŞLERİ EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI

ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

K
iraz Belediyesi Fen işleri 
Müdürlüğü'nün kentin 
genelinde sürdürdüğü, 

asfalt, yol açma ve yapım ve 
kaldırım yenileme çalışmalarını 
sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla 
birlikte kentte seferberlik ilan 
eden Kiraz Belediyesi Fen işleri 
Müdürlüğü ekipleri,  yoğun 
çalışma temposuyla çalışmalarına 
devam ediyor.

Kiraz Belediyesinin kentin 
genelinde sürdürdüğü çalışmalar 
havaların ısınmasıyla birlikte 
katlanarak devam ediyor. Yol 
yapım ve ihtiyaç duyulan 
bölgelerde açılan yeni yollarla 
yaya ve araç trafik akışını 

rahatlatan Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, sıcak asfalttan, kaldırıma, 
kilitli parke taşı döşemeden 
bordür kaplamaya kadar her 
alanda kentin çehresini yeniliyor. 

Çok sayıda ekiple eş zamanlı 
olarak gerçekleştirilen çalışmalar, 
kentte hem yaya hem de trafik 
akışını rahatlatıyor. Birçok 
mahallede cadde ve sokaklarda 
bozulan yolların onarım 
çalışmaları devam ederken, diğer 
ekipler tarafından da yol yapım, 
asfalt yama, kilitli parke taşı 
döşeme çalışmaları sürdürülüyor.

İlçe genelinde sürdürülen 
çalışmalar hakkında bilgi veren 
Fen İşleri Müdürü Erhan Göktaş 

ekiplerin eşzamanlı olarak ilçe 
geneline yayıldığını belirterek 
“İlçe merkezi ve uzak 
mahallelerimizde çalışmalarımız 
aralıksız sürdürüyoruz. Yeşildere 
Mahallesi, Kırköy Ceritler 
Mahallesi, Yeni Mahallede, Veliler 
Mahallesi, İstiklal Mahallesi ve 
Gölbaşı Mevkiinde kilit parke 
tamiri yapımını gerçekleştirdik. 
İğdeli Mahallesi Araplar 
Mevkiinde yol çalışmaları yaptık. 
Ayrıca Yeşildere Mahallesi'nde 

tüm sokaklara girilerek greyder 
çalışması yaptık. Yukarı 
Akpınar'da da yapılmakta olan    
2 adet istinat duvarı bitirdik. 
Yeşildere mahallesinde yol yapım 
çalışması yaptık. Uzunköy 
Mahallesi'nde cami avlusu ve 
minare düzenleme çalışmaları 
yaptık Ana caddemiz üzerinde 
bulunan bordür taşları boyama 
işlemlerini yaptık. Çalışmalarımız 
tüm hızıyla devam edecek “ dedi.

KİRAZ BELEDİYESİ'NDEN UMUT ELİ
K

iraz Belediyesi, Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar öncülüğü ve 

koordinasyonuyla  “Sizin fazlanız, 

onların eksiği” projesi ile gerekli 
koordinasyon çalışmaları eşliğinde 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
uzanan bir umut eli olmaya 

devam ediyor.
İhtiyacı olan vatandaşların 

ihtiyaçlarını gidermeye devam 
eden Kiraz Belediye'sine bağlı 

ekipler, Kiraz'a bağlı Akpınar 
Mahallesi'nde ikamet eden Ali 
amcayı, İğdeli Mahallesinde Ömer 
Sakal'ı, Solaklar Mahallesi'nde Ali 

amcayı, İğdeli 
Mahallesi'nde ikamet 
eden Ayfer teyzeyive 
Hüseyin amcayı 
ziyaret ederek evinin 
eşyalarını teslim etti.

“Sizin fazlanız, 
onların eksiği” projesi 
kapsamında kıyafet, 
ayakkabı, mont ve 
başka ihtiyaçları olan 
vatandaşlara, proje 
kapsamında temin 
edilen eşyaları teslim 
eden Çemberli Efe, 
bu çalışmaların 
devam edeceğini ve 
daha fazla noktaya 
ulaşmayı 
hedeflediklerini 
belirtti.

Kirazlı 
vatandaşlar evlerinde 
kullanmadıkları eşya 
ve elbiseleri Turkuaz 
Masaya bildirerek bu 
projeye katkıda 
bulunmuş olacaklar.
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KİRAZLI SPORCULARDAN TÜRKİYE SAMBO BİRİNCİLİĞİ 
K

iraz belediye başkanı 
Saliha Özçınar 
öncülüğünde kurulan 

Kiraz Belediyesi Amatör Spor 
Kulübü, genç antrenörü ve 

dinamik ekibiyle başarılı günlere 
koşmaya devam ediyor. Kiraz 
Belediyesi Amatör Spor Kulübü 
öğrencileri Türkiye Sambo 
Federasyonu'nun Ayvalık'ta 

düzenlediği şampiyonada Kiraz 
İlçesini en iyi şekilde temsil 
ettiler.

Kiraz Belediyesi Amatör Spor 
Kulübü öğrencileri Sambo 

branşında 
katıldıkları 
yarışmada 5 kişi 
Türkiye birinciliği, 
1 kişi ikinciliği ve 2 
kişi de üçüncülüğü 
kazanarak Kiraz'ın 
gururu oldular. 
Kiraz Belediye 
Amatör Kulübü'nün 
Türkiye birincisi 
olan 5 öğrencisi 
Avrupa 
şampiyonasında 
ülkemizi temsil 
etmeye hak 
kazandılar.

Konuyla alakalı 
olarak Kiraz 

Belediyesi 
Amatör Spor 
Kulüp Antrenörü 
Yüksel Erçelik 
“Bu hafta farklı 
bir yarışmaya 
Kiraz Belediyesi 
adına katıldık. 
Türkiye Sambo 
Federasyonu'nun 
Ayvalık'ta 
düzenlediği 
şampiyonada 
Sambo branşında 
aldığımız 
birincilik, ikincilik 
ve üçüncülük 
başarılardan 
dolayı ve ekibim son derece 
mutluyuz. Öğrencilerimi tebrik 
ediyor, başarılarının devamını 
diliyorum. Takımımıza desteğini 
hiçbir zaman esirgemeyen 
belediye başkanımız Saliha 

Özçınar'a da çok teşekkür 
ederiz.” dedi.

Kiraz Belediyesi Amatör Spor 
Kulübünün başarılarıyla gurur 
duyduğunu ifade eden Başkan 
Saliha Özçınar  “ Kiraz'a Sambo 
branşında Türkiye birinciliği, 

ikinciliği ve üçüncülüğü 
getirerek Kiraz'ımızı 
gururlandırdıkları için 
öğrencilerimizi tebrik eder 
başarılarının devamını dilerim” 
dedi.

KİRAZ'IN EVDE TEMİZLİK HİZMETLERİ TAKDİR TOPLUYOR
K

iraz Belediyesi'nin yaşlı 
ve kendi ihtiyaçlarını 
karşılayamayacak olan 

vatandaşlar için başlatmış 
olduğu evde temizlik hizmetleri 
birimi, 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.

Nisan ayında toplam
28 ev temizlendi

Kiraz Belediyesi 'Evlere 
Temizlik Ekipleri' tarafından 
çalışmalar kapsamında Nisan 
ayı içinde toplam 28 evi 
temizlendi. Evlere Temizlik 
Ekipleri tarafından Cumhuriyet 
Mahallesinde oturan Fatma, 
Sabriye, Ayşe, Fatma, Adile 
Teyzenin ve Şerife ninenin, 
Yeni Mahallede oturan Raziye 
ve Ömriye Ninenin, Yenişehir 
Mahallesi'nde Ali Amcanın, 
İstiklal Mahallesi'nde Gülizar, 
Fatma, Suzan, Sabriye ve Ayşe 
teyzenin, Kırköy Mahallesi'nden 
İbrahim Amcanın, Karaman 
Mahallesi'nde Kemal Amcanın, 
Arkacılar Mahallesi'nden Ayşe, 
Munise, Yıldız, Feride, Ümmü, 
Hanım, Ayşe, Yasemin, Faden, 
Zeynep teyze, Ali Amca'nın 
evlerinin temizliği yapıldı.

Kiraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar, yaşlıların hayata 
küsmeden yaşama 
tutunmasına katkı sağladıklarını 
söyledi.

Proje kapsamında yaşlı ve 
bakıma muhtaç vatandaşların 
evlerinde bakım ve temizlik 
hizmeti verildiğini belirten 
Başkan Özçınar "Yaşlılarımız 
geçmişle günümüz arasında 
köprü kuran, kültürel 
değerlerimizin gelecek 
kuşaklara aktarılmasına katkı 
sağlayan en kıymetli 
hazinelerimiz. Onları hayata 
bağlamalı, gerekli saygı, ilgi ve 
şefkati hayatımızın her 
alanında göstermeliyiz. 
Vatandaşlarımızın evlerinde 
temizlik ve bakımlarını 
yapıyoruz. Bununla birlikte 
evlerinin temizliğini yapıyor, 
halısını, perdesini yıkıyor, varsa 
çamaşırını ve bulaşığını 
yıkıyoruz. Kent merkezinde 
başlayan bu hizmetimizi kırsal 
mahallelere de taşıyarak, 
kırsaldaki vatandaşlarımıza da 
ulaşıyoruz. Yaşlılarımızın 
sorunlarını çözmek, onlara 
gerekli ilgi ve alakayı 
göstermek, toplum olarak 
hepimizin görevi. Kiraz 

Belediyesi olarak yaşlılarımıza 
gerekli hassasiyeti göstermeye 
devam edeceğiz." dedi.

Proje kapsamında ihtiyaç 
sahibi vatandaşlar, Kiraz 

Belediyesi Hizmet Ağı'na ulaşıp 
evde bakım ve temizlik 
hizmetinden faydalanabiliyor. 
Vatandaşlarda temizlik ihtiyacı 
olduğunu düşündüğü yaşlı 

aileleri Turkuaz Masaya 
bildirerek bu projeye katkıda 
bulunuyor.

KİRAZ'DA POLİS HAFTASI KUTLANDI
E

mniyet Teşkilatının 
kuruluşunun 171. 
yılı, Kiraz'da 

düzenlenen etkinliklerle 
kutlandı.
Emniyet Teşkilatının 
kuruluşunun 171. yılı 
dolayısıyla Kiraz'da 
düzenlenen Polis haftası 
etkinlikleri sabah 
Cumhuriyet Meydanında 
Atatürk büstüne çelenk 

konma töreniyle başladı.
Törene İlçe 

Kaymakamı Mustafa 
Akgül, Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar ve kurum 
amirleri, memurlar ve 
Kiraz halkı katıldı. 
Çelenk sunumunun 
ardından Atatürk ve aziz 
şehitlerimiz için saygı 
duruşunda bulunuldu ve 
akabinde İstiklal Marşı 

okundu. 
Törende konuşan 

İlçe Emniyet Müdürü  
Uğur İhsan Azap 
“Emniyet Teşkilatının 
171 yılık süreçte halkın 
can ve malının koruma 
devam ettiğini belirterek 
“Halkın sevgi ve 
güvenini kazanmış olan 
Türk Polis teşkilatının 
171. yılı kutlamaktan 

onur ve mutluluk 
duyuyorum. Bugün 
Emniyet teşkilatı 
Dünyada saygın yerini 
almıştır. Türk polisi 
çağdaş ülke olarak 
kullandığı araç gereç ve 
ekipmanlarla milletine 
hizmet vermektedir. 
Emniyet teşkilatı 
toplumda huzur ve 
güveni sağlama, 

vatandaşın can ve mal 
güvenliğini koruma, 
kanunun tesis etme gibi 
çok önemli görevi vardır. 
Bunu da yasa ve 
kanunlardan alır. 
Adalete dayanmayan 
güç zalimliktir zorbalıktır. 
Hukuk devletinde ise 
polis gücünü adaletten 
alır. Polis vatandaş 
diyalogu ne kadar iyi 

olursa başarı 
o kadar önde 
gelir. Halk 
polisine 
yardımını 
esirgeme-
melidir.”dedi.
Cumhuriyet 
meydanında 
gerçekleşen 
törenin 
ardından 
Emniyet 
Amirliği 
bahçesinde 
kokteyl  
verildi. 


