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OLUŞUM KOLEJİ'NDEN BAŞKAN ÖZÇINAR'A

BAŞARI ÖDÜLÜ 
Ö

zel Oluşum Eğitim Kurumları,  8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
nedeniyle düzenlediği kutlama 

programı kapsamında düzenlediği 
“Bölgemizin Başarılı Kadın Ödülleri” 
töreninde Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar'a Bölgenin Başarılı Kadın Belediye 
Başkanı Ödülü verildi. Aynı zamanda ödül 
töreninde, Kiraz Belediyesi ve Özel Oluşum 
Eğitim Kurumları'nın ortaklaşa yürüttükleri 
çalışma kapsamında, Kiraz'ın 2 güzel 
kızına, geleceğin annelerine her zaman 
eğitime tam destek olan Özel Oluşum 
Eğitim Kurumları tarafından tam burs 
imkanı sağlandı.

“Kadın isterse herşeyi yapar”
Kutlama programında, ödülünü Özel 

Oluşum Eğitim Kurumları öğrencisinin 
elinden alan Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar “Erkekleri başına taç ederek 
geçinen ve sadece yılın bir gününü 
kendilerini dinlendirerek ifade eden, tüm 
kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü'nü kutluyorum. Söz konusu kadınlar 
olunca konuşmakta her zaman 
zorlanıyorum. Bizler, istediğimizde her şeyi 
yapabilecek kudrete sahip olan insanlarız. 
Bunun en büyük örneğini ben kendimde 
yaşadım. Kendi halinde eğitimci olan bir 
insandan bahsediyoruz. Sadece kendini 
öğrencilerine adamış bir bayandan 
bahsediyoruz. Ama içimde öyle bir baba 
sevgisi vardı ki babasının yarım kalmış 
hayalini gerçekleştirmesi gerekiyordu ve 
ben bu ideali gerçekleştirmek için canla 
başla çalıştım. Bir kadının hem evde hem 

de dışarıda ne kadar başarılı 
olabileceğinin en büyük örneğini 
gerçekleştirdim. Bir kadın isterse 
her şeyi yapabilir. Evinin ütüsünü 
de yapan, erkeği de başına taç 
eden, çocuğuyla aynı zamanda 
ilgilenmek zorunda olan, bunun 
yanında dışarıdaki işleri de takip 
etmekte olan bir kadın isterse ülkeyi de 
yönetir, erkeği de başına taç eder gezdirir. 
Biz erkeğimize değer veriyoruz, 
erkeğimizin de bize değer 
vermesini istiyoruz. İş 
alanında, başarılıyız, evde de 
başarılıyız, bu ülkede bu 
toplumda bizde varız 
diyoruz. Bu vesile ile 
hazırlamış oldukları 
programdan dolayı Özel 
Oluşum Eğitim Kurumları'na 
teşekkür ediyorum. “

“Oluşum Eğitim 
Kurumları'ndan eğitime 

tam destek”
“Birlikte Özel Oluşum 

Eğitim Kurumlarıyla eğitim 
adına güzel bir çalışma 
gerçekleştirdik. Kiraz'ımıza,  
2 tane kızımıza, geleceğin 
anne adaylarına tam eğitim 
kurumlarımız aracılığıyla burs 
kazandırdık. Özel Oluşum 
Eğitim Kurumları'na çok 
teşekkür ediyorum.” dedi.

KARA “2016 YILI İTİBARİ İLEKARA “2016 YILI İTİBARİ İLE
EN ÜCRA KÖŞEDEKİ PARKLAREN ÜCRA KÖŞEDEKİ PARKLAR

YEŞİLLENDİ”YEŞİLLENDİ”

KARA “2016 YILI İTİBARİ İLE
EN ÜCRA KÖŞEDEKİ PARKLAR

YEŞİLLENDİ”
Sayfa 4 ve 5‘te...

BOSNA HERSEK' TEN KİRAZ'A
KARDEŞ BELEDİYECİLİK TEKLİFİ GELDİ

osna Hersek Fahri 

BBaşkonsolosu Ahmet 
Kemal Baysak'ın 

girişimleriyle Bosna Hersek 
ülkesinde, Güney Doboy Yug 
şehrinin bayan belediye 
başkanı Jasminka Begiç ile 
Kiraz'ın Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar'ın kardeş belediyecilik 
girişimleri Ödemiş'te başlatıldı.

Bosna Hersek Fahri 

Başkonsolosu Ahmet Kemal 
Baysak “kardeş belediyeler 
görüşmeleri” kapsamında 
Ödemiş'e gelerek Ödemiş 
Boşnakları Balkanlar Kültür 
Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Hikmet Ay'ı ziyaret etti. Daha 
sonra Kiraz'a giderek Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar'la kardeş projeler 
kapsamında bir görüşme 

gerçekleştirdi.
Kiraz'a “Kardeş 

Belediyecilik“ teklifi
Kiraz Belediyesi ile kardeş 

belediye görüşmeleri öncesinde 
derneği bilgilendirmek adına 
ziyaretini gerçekleştirdiğini 
belirten Başkonsolos Baysak 
ziyaret sırasında bir konuşma 
yaparak;

 “Türkiye genelinde il ve 

ilçelerde bu derneklerimizin 
başkanları ve yönetim kurulu 
üyeleri ile sık sık bir araya 
gelerek sosyal ve kültürel 
faaliyetlerimizi aralıksız olarak 
sürdürmekteyiz. Bu anlamda, 
Ödemiş ilçesinde daha önceden 
hizmete giren ve burada Balkan 
göçmenlerini bir çatı altında 
bulunduran bir derneğimiz de 
mevcuttur.

Sayfa 2‘de...

KİRAZ
BELEDİYESİ'NDEN

OKULLARA
GERİ DÖNÜŞÜM

KUTULARI
iraz Belediyesi 

KTemizlik İşleri 
Müdürlüğü ambalaj 

atıklarının kaynağından 
toplanarak ekonomiye 
tekrar kazandırılması için 
ilçe genelinde geri 
dönüşüm çalışmalarını 
sürdürüyor. Kiraz 
Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü tarafından 
Kiraz'da bulunan kamu 
kurumları ve bütün 
okullara geri dönüşüm 
kutuları dağıtılıyor.

Geri dönüşümü 
sağlanabilecek kâğıt, 
karton, cam, pil gibi 
atıkların çöpe gitmesinin 
önüne geçmek ve çevre 
bilinci oluşturarak doğayı 
korumak üzere dağıtılan 
kutular belirli periyotlarda 
toplanıyor.
Çalışmalar kapsamında 
İğdeli İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin başlatmış 
olduğu 'İsrafı önlemek ve 
değerli atıkları tekrar 
ekonomiye kazandırma' 
kampanyasına destek 
olmak amacıyla Kiraz 

Belediyesi Meclis Üyesi 
Cemil Savran'ın da katılımı 
ile  'Geri Dönüşüm' kutuları 
Okul Müdürü Harun 
Akarçelik'e teslim edildi.

Kiraz'ın geleceğini 
oluşturmadaki en önemli 
faktörlerin başında çevreyi 
korumanın geçtiğini 
vurgulayan Kiraz 
Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürü Murat Atıcı “Geri 
dönüşüm, hem çevremize 
hem de ekonomimize artı 
değer katmanın temel 
yollarından. Geri Geri 
dönüşüm, hem çevremize 
hem de ekonomimize artı 
değer katmanın temel 
yollarından. Geri 
dönüşümün ve atıkların 
kontrol altına alınması 
Kiraz'ın geleceği açısından 
büyük önem arz ediyor. 
Kaynaklarımızın israfını 
önlemenin yolu çevremizi 
korumaktan geçiyor. Bunu 
bir belediyecilik 
hizmetinden ziyade 
gelecek nesillere borcumuz 
olarak görüyoruz” diye 
konuştu.

BAŞKAN ÖZÇINAR DOĞANCI
MAHALLE CAMİİ'Yİ DUALARLA AÇTI
K

iraz'ın Doğancı 
Mahallesi'nde yapımı 
tamamlanan cami 

geçtiğimiz Cuma Günü 
düzenlenen törenle hizmete açıldı. 
Kiraz Belediyesi ile Doğancı 
Mahallesi sakinlerinin katkıları ile 
yapımı tamamlanan camiyi Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha Özçınar, 
protokolünde katılım gösterdiği 
törenle dualar eşliğinde halka açtı.

Doğancı Mahallesi Camii'nin 
açılış töreni Kuran tilaveti, tüm 
şehitler için mevlidi şerif 
okunmasıyla başladı.

Mahalle halkının yoğun katılım 
gösterdiği cami açılışında konuşan 

Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar Şengül “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“ dedi.

Başkan Özçınar  camilerin 
birlik ve beraberliğin, dostluk 
ve kardeş-liğin perçinlendiği 
merkezler oldu-ğunu belirtti. 
Gönüllerin incitilmediği bir 

toplumun inşasında 
camilerin çok büyük 
bir rolü olduğunu 
ifade etti.

Konuşmaların 
ardından cami 
kurdele kesilerek 
ibadete açıldı. Açılış 
programı, öğle 
namazının 
kılınmasının akabinde 
yapılan dua ile sona 
erdi.
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BOSNA HERSEK' TEN KİRAZ'A
KARDEŞ BELEDİYECİLİK TEKLİFİ GELDİ

 Ayrıca bir diğer husus ise 
Bosna Hersek Kültür dernekleri 
olarak üyesiyiz. Aynı zamanda,  
Bizlerin buraya esas geliş 
nedeni ise Bosna Hersek’e 
bağlı Doboy Yug şehrinde 
bulunan belediye başkanımız 
Jasminka Begiç ile Kiraz ilçesi 
bayan belediye başkanı Saliha 
Özçınar'ın bir araya gelerek 
“Kardeş Belediyecilik“ 
uygulaması projesine hayata 
geçirmeye çalışıyoruz”.

Baysak sözlerine şu şekilde 
devam etti “Bu işbirliğinin 
içerisinde her alanda sosyal, 
ekonomik, kültürel,  sağlık, 
spor ve eğitim dallarında olmak 
üzere çeşitli faaliyetler 
yürütülüyor. Birçok şehir ile 
Bosna Hersek'teki birçok şehri 
daha etkili çalışmalar 
yapabilmeleri ve daha organize 
çalışabilmeleri için kardeş 
belediyeler uygulaması 
yapıyoruz. Bu kardeş 
belediyeler arasında son derece 
güzel çalışmalar oluyor. 23 
Nisan'da Bosna Hersek'teki 
belediyelerden 9 ile 15 yaş 
arasındaki öğrenciler İzmir'e ve 
Türkiye'nin çeşitli şehirlerine 
geliyorlar. Bizim çocuklarımız 
da aynı şekilde Bosna Hersek'e 
gidiyorlar. Böylece bu ata 
topraklarını tanıma şansı ve 

imkânı buluyorlar. Bu kardeş 
şehirler, çalışmaları ve bir takım 
projelerle gelebiliyorlar. 
Karşılıklı tecrübe ve bilgilerden 
her iki belediye karşılıklı olarak 
yararlanıyor. Türkiye'deki bir 
belediye Bosna Hersek'teki 
yapılan projeye destek 
verebildiği gibi aynı şekilde 
Bosna Hersek'teki bir belediye 
Türkiye'deki bir belediyeye 
destek verebiliyor.

Örnek verecek olursak 
Aliağa Belediyesi ile Bosna 
Hersek'teki bir belediye kardeş 
bir belediye. Bu 
kardeş belediye 
çalışmaları 
arasında bir 
çocuk parkı ve 
oyun alanı 
Bosna 
Hersek'teki 
belediyede 
yapıyor. Yine 
başka bir örnek 
olarak 
Karşıyaka 
Belediyesi de 
kardeş 
belediyesi olan 
Veles'de de 
büyük bir park 
yaparak buraya 
dostluk 
çeşmesi 

kazandırdı.  Böyle iki belediyeyi 
hatırlatacak çalışmalar oluyor. 
Tiyatro grupları sportif gruplar 
geliyorlar. Bosna Hersek'e     
12 yaş grubu futbolcuları       
24 Mart'ta Altınordu 
Kulübü'nün davetlisi olarak bir 
şampiyonaya katılacaklar. Her 
alanda iş birliğinin yapılması 
sağlanıyor. Bugünde Ödemiş 
Boşnakları Balkanlar Kültür 
Yardımlaşma Derneği'ni yapmış 
olduğum ziyaretten dolayı 
büyük mutluluk duyuyorum. Bu 
bölgede bir çalışma yapılacaksa 

öncelikle derneğimize 
duyuruyoruz. Derneğimizle 
beraber ortak hareket ediyoruz. 
Derneğimiz bizim burada 
Federasyonumuzun uç beyliği 
gibidir. Bütün çalışmalarımızı 
derneklerimizle birlikte 
yürütüyoruz “dedi.

Bayan Belediye Başkanı 
Jasminka Begiç' in önümüzdeki 
aylarda kardeş şehir için 
yapılacak görüşmelerin somut 
adıma dönüşmesinin ardından 
Kiraz ilçesine geleceği ifade 
edildi.

KİRAZ BELEDİYESİ'NDEN
BAYAT EKMEK
KUMBARASI

iraz Belediyesi 

Ktarafından 
başlatılan 

uygulama ile şehirde 
farklı mahalle ve 
noktalara bayat ekmek 
kumbaraları kondu.

Kiraz Belediyesi Park 
Bahçe Müdürlüğü ekipleri 
tarafından sokak 
hayvanlarının susuz 
kalmaması ve bayat 
ekmeklerin israf 
edilmemesi için 'Bayat 
Ekmek Kumbarası' 
yapılarak Kiraz ve 
civarında belirli yerlere 
yerleştirildi. Bayat ekmek 
kumbarasına atılan 
ekmeklerin Kiraz 
Belediyesi Hayvan 
Barınağı'ndaki 
hayvanların 
beslenmesinde 
kullanılacak. Kiraz'da, 
Kiraz Belediyesi önü, 
Şehit Birol Uysal parkı, 
Şehit Özgür Küçük Hisar 
Sosyal Tesisleri,Kiraz 
Devlet Hastanesi 
Bahçesi,Kiraz Çok 
Programlı Lisesi 
önü,Atatürk Rekreasyon 
alanı,Koru Otel 
bahçesi,Öğretmenevi 
önü,Yeşil Kiraz Parkı, 
Mollahasan parkı,Fedai 

Kök Parkı,Yaşar Sarı 
Parkı,Haliller 
durağı,Hüseyin Sarı 
İlköğretim okulu ve 
Öğretmenler Sitesi Parkı 
olmak üzere toplam 15 
noktaya bayat ekmek 
kumbarası yerleştirildi.

Başkan Özçınar asıl 
amaçlarının ekmek 
konusunda israfı önlemek 
ve bu ekmekleri hayvan 
barınağında hayvanların 
beslenmesinde kullanmak 
olduğunu ifade ederek, 
uygulamanın sosyal bir 
proje olduğunu vurguladı.

Başkan Saliha 
Özçınar,“Uygulamayı 
ilçemiz sorumluluk 
alanında uygun görülen 
noktalara koyduğumuz 
bayat ekmek kumbaraları 
ile aktifleştirdik. Ekmek 
kumbaralarımızın üretimi 
tamamlandıkça uygun 
görülen noktalara 
koymaya devam 
edeceğiz. Vatandaşımızın 
bu konuda daha hassas 
davranacağına 
inanıyorum. Bayat ekmek 
kumbarası sayesinde hem 
sokak köpekleri aç 
kalmayacak, hem de 
bayat ekmekler israf 
olmayacak. ”dedi.

GENÇ ÇİFTİN NİŞAN YÜZÜĞÜNÜ

BAŞKAN ÖZÇINAR TAKTI
üyükşehir Belediyesi 

BMeclis Üyesi Ali 
Gürgen'in biricik kızı 

Bahar ile Abdülkadir çifti Hisar 
Tepe Restoran'da düzenlenen 
görkemli törenle ile evliliğe ilk 
adımı atarak nişanlandılar.

Yoğun davetlinin katıldığı 
nişan töreninde Bahar ile 
Abdülkadir çiftinin evlilik 
yolundaki ilk adımı olan nişan 
yüzüklerini Çemberli Başkan 
Saliha Özçınar taktı.

 Nişan töreninde bir 
konuşma gerçekleştiren 
başkan Özçınar, iki güzide 
aileyi bir araya getiren bu 
törene katıldığı için mutlu 
olduğunu belirterek, evlilik 
yolunda ilk adımlarını atan 
genç çifte mutluluklar diledi.

Büyükşehir Belediye Meclis 
Üyesi Ali Gürgen başta Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar'a mutlu günlerinde 
bizleri kırmayıp yoğun çalışma 
temposunda bizleri vakit 
ayırarak nişan yüzüklerini 
taktığı için teşekkürlerini iletti.

Çiftin ailesinin de hazır 
bulunduğu nişan töreninde 
akrabaları ve yakın dostları da 
yalnız bırakmadı.
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KİRAZ FEN İŞLERİ EKİPLERİ DURMAKSIZIN ÇALIŞIYOR
Çalışmalarını tüm hızıyla 

sürdüren Kiraz Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 
gece gündüz demeden 
durmaksızın çalışarak Kirazlılara 
hizmet vermeye devam ediyor. 
Çömlekçi Mahallesi'nde 
gerçekleştirilen yol bakım ve 
temizlik çalışmaları sona erdi. 
Yapılan temizlik ve onarım 
çalışması ile Çömlekçi Mahallesi 
sakinleri artık evlerine daha rahat 
ve daha temiz bir yoldan 
ulaşacak.

Yol bakım ve yapım 
çalışmaları tam gaz

Kiraz Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri yol bakım 
çalışmaları kapsamında Umurlu 
Mahallesi Ceylan Mevkii ve 
Melekalanı Mevkii ve Çömlekçi 
Mahallesi Akar Mevkii yol bakım 
işlemi yaptılar. Taşlıyatak-Umurlu 
bağlantı yolunun temizliği 
yapılarak yol güzel görünüme 

kavuşturuldu. İmam Hatip Orta 
Okulu'nun bahçe düzenlemesi, 
yol temizliği ve parke taşı 
döşemesinin yapılmasına 
başlandı. İğdeli Mahallesi Damlar 
mevkiinde ve İstiklal 
Mahallesi'nde yol yapım çalışması 
yapıldı. Ekipler Karaman 
Mahallesi Baraj evlerinin yol açma 
işlemi gerçekleştirdiler. Gedik 
mahallesinde istinat duvarı yapımı 
gerçekleştirdi.
Kilit taş seferberliği sürüyor

Kiraz Belediyesi Fen işleri ekibi 
tarafından ilçeye modern ve 
estetik bir görünüm kazandıran 
kilit taş uygulaması merkez ve 
mahallelerinde genişleyerek 
sürdürülüyor. Çalışmalar 
kapsamında Ceritler Mahallesi 
Keltepesi Mevkii ve Yeniköy 
mahalle yollarında kilit parke taşı 
tamiratı ve Cumhuriyet Mahallesi 
ile Yeni mahallede kilit parke taşı 
ve yağmur oluğu tamiri yapıldı.

İstiklal Marşı'mızın 
kabulünün     95. yılı kutlama 
etkinlikleri kapsamında “İstiklal 
Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif 
Ersoy'u Anma“ programı Kiraz 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Konferans Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

Gerçekleşen programa; 
Kiraz Kaymakamı Mustafa Akgül, 
Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar tüm protokol, 
öğretmenler ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Gerçekleştirilen programda 
günün anlam ve önemini belirten 
konuşmaların ardından 

seyircilerin dikkatle izlediği 
oratoryo gösterisi, tiyatro ve 
müzik dinletisi gerçekleştirildi. 

Kiraz'ın Haliller İlkokulu 
Anaokulu öğrencisi 6 yaşındaki 
Necati Karcı, İstiklal Marşı'nın 10 
kıtasını duygulu bir şekilde 
ezbere okuyarak salondakiler 
tarafından büyük alkış topladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilen 
kompozisyon, şiir ve resim 
yarışmalarında dereceye giren 
öğrencilerin ödülleri Kiraz 
Kaymakamı Mustafa Akgül ve 
Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar tarafından takdim edildi.

İstiklal Marşı'nın kabulü veİstiklal Marşı'nın kabulü ve
Mehmet Akif Ersoy Kiraz'da anıldıMehmet Akif Ersoy Kiraz'da anıldı

İstiklal Marşı'nın kabulü ve
Mehmet Akif Ersoy Kiraz'da anıldı
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KARA “2016 YILI İTİBARİ İLE EN ÜCRA KÖŞEDEKİ PARKLAR YEŞİLLENDİ”
Kiraz Belediyesi Park ve 

Bahçe İşleri Müdürlüğünü 
ziyaret eden Cephe Gazetesi 
ekibi, Kiraz Park ve Bahçe 
İşleri Müdürü Cennet Kara ile 
görüşerek Kiraz Belediyesi Park 
ve Bahçe işlerinin yapmış 
olduğu çalışmalarla ilgili bilgi 
aldı.

2014 yılının Haziran 
Ayı'ndan bu yana görevde olan 
Kiraz Belediyesi Park ve Bahçe 
İşleri Müdürü, yüksek Ziraat 
Mühendisi Cennet Kara 
vizyonlarının; ekonomisi güçlü, 
kültürel değerleri canlı, 
çevreye duyarlı, yaşayanların 
memnun, görenlerin yaşamak 
istediği ve sürdürülebilir 
gelişmenin sağlandığı sağlıklı 
çağdaş bir kent oluşturmak 
olduğunu belirtti.

“2016 yılı ile en ücra 
köşedeki Parklar 

yeşillendi”
Göreve gelmeden önceki 

dönemde parkların çok 
bakımsız olduğunu belirten 
Kiraz Belediyesi Park ve Bahçe 
İşleri Müdürü Cennet Kara, 
yeşil alan ve parklarda 
yaptıkları bakım, onarım, 
yenileme ve temizleme 
çalışmaları hakkında şunları 
söyledi; 

“İlçe geneline yayılan 
birçok ekiple çalışmalarımızı 
yürütüyoruz. Kent genelinde 
bulunan parkların bakım ve 
onarım çalışmaları 

kapsamında,  parklarda 
bulunan spor aletlerinin 
değişimi, bakım ve onarımının 
yanı sıra oyun gruplarının 
temizliğini ve tamiratını yaptık. 
Mevsim şartlarına göre uygun 
çalışmaları yürüterek, parkları 
adeta yeniden düzenleyerek 
yepyeni bir görünüme 
kavuşturuyoruz. Yine parklarda 
ihtiyaç duyulan alanlara 
oturma bankları, kamelyalar ve 
çöp kovaları yerleştirildi. Park 
bordürlerinin onarımını 
yaparak açık yeşil ve koyu yeşil 
olarak boyama işlemlerini 
yapıldı. Çalışmalarla birlikte eş 
zamanlı olarak yürütülen çim 
biçme ve kurumuş ağaç 
dalların budanması, yol 
kenarlarında ve orta refüjlerde 
bulunan otların temizlenmesi 
yoğun olarak sürdürülüyor. 
Daha önce parklarda ve 
refüjlerde salma sulama denen 
sistemle sulama yapılmaktaydı. 
Bu da bitkilerin verimini 
düşüren bir sistemdi. Bu 
yüzden refüjlere ve parklara 
damla sulama sistemi kurduk. 
Bu sistemle bitkilerin daha 
verimli ve uzun ömürlü olması 
amaçlandı. 

Çalışmalarımız 
kapsamında Cumhuriyet 
Parkı'nda palmiye ağaçlarına 
gövde temizliği ve çardak 
üzerindeki bitki artıklarının 
temizliği yapıldı. Parktaki açık 
olan yerlere Leylandı bitki 

dikimi yapılarak çim olmayan 
alanlar da yeniden 
düzenlenerek bordürle çevrildi.

Yine ekipler tarafından 
parklara görsel zenginlik 
katmak için ilçedeki Mustafa 
Hardal, Özgür Küçük, Yaşar 
Sarı ve Mehmet Kıvanç 
Parklarındaki bordür taşları ve 
bankların boyanarak oyun 
grubunun altının kumu 
düzeltildi. Sonuç olarak 2016 
yılı ile en ücra köşedeki Parklar 
yeşillendi.”

 “Kiraz'da toplam 29 
park bulunuyor” 

Kiraz ilçesine kazandırılan 
oyun parkı, fitness alanları ve 
spor aletlerinin sayısı hakkında 
bilgiler veren müdür Kara 
“Göreve geldiğimden bu yana 
Kiraz'a 2014 yılında 3 adet, 
2015 yılında 9 adet oyun parkı 
kazandırdık. 2016 yılı içerisinde 
4 adet daha oyun parkı 
kurmayı hedefliyoruz. Kiraz'da 
toplam 29 park bulunuyor. 
Yine ilçemize 2015 yılı içinde 3 
adet fitness alanı kazandırdık. 
2016 yılı itibari ile de 4 adet 
fitness alanı daha 
kazandırmayı hedefliyoruz. 
2015 yılında; talepler 
doğrultusunda 3 parkımıza 
spor aletleri yapıldı. Bu 
çalışmalar 2016 yılında da 
devam edecek. 4 parkımıza 
daha spor aletlerinin 
kurulumunu yapacağız. Yine 
hedeflerimiz doğrultusunda, 

çocuklarımızı spora teşvik 
etmek amacıyla Atatürk 
Rekreasyon Alanı'nda 
çocuklara yönelik spor aletleri 
kurmayı hedefliyoruz.”  Dedi.
“Engelsiz park ile engelsiz 

oyun”
Hizmete sunduğu 

projelerle engelli vatandaşları 
da unutmayan Kiraz 
Belediyesi; engelli 
vatandaşların daha rahat bir 
yaşam sürdürmelerini için, 
engelli çocukların oyun 
özgürlüğüne kavuştuğu Şehit 
Birol Uysal Parkı'nda yaptığı 
engelsiz park ile diğer 
belediyelere örnek oldu. Park 
ve Bahçe İşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından Şehit Birol 
Uysal parkına kurulan engelsiz 
oyun parkına ve park içinde 
bulunan spor aletlerinin 
zeminine de kauçuk döşenerek 
daha sağlıklı bir zemin 
kazandırıldı. 2016 yılı sonunda 
ilçede bulunan diğer oyun 
parklarının da zeminine kauçuk 
döşenerek bu uygulamanın 
tüm parklarda yapılması 
hedefleniyor.

“Ağaç budama 
işlemlerimiz tüm hızıyla 

devam ediyor”
Şehrin ana caddeleri 

başta olmak üzere tüm cadde, 
sokak ve parklarda budama 
faaliyetlerinin titizlikle devam 
ettiğini söyleyen Kara “ Görüşü 
engelleyen yerlerdeki budama 

işlemleri, oluşabilecek kaza 
riskini en aza indirmiş olurken, 
bir taraftan da yolların üzerine 
eğilmiş dallar göz estetiğine 
uygun bir şekilde budanarak, 
ilçemizin genel görüntüsü 
daha güzel hale getiriliyor. 
Ağaç budama işlemleri, 
özellikle elektrik ve iletişim 
hatlarının olduğu alanlarda 
oluşacak tehlikeyi önlemek 
amacıyla devam ediyor. 
Çalışmalarımız kapsamında 
2014 yılında 2000 ağaç, 2015 
yılında 775 ağaç ve 2016 yılı 
Mart ayı itibari ile de 200 
ağacın budama işlemini yaptık 
ve çalışmalarımız tüm hızıyla 
devam ediyor. ” dedi.

Toplamda 31 işçinin 
çalıştığı Kiraz Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü ilçeye 
2014 yılı 8822 adet bitki ve 
200 adet meyve ağacı 
dikerken, 2015 yılında ise 
15.700 adet fidan ve 300 adet 
meyve ağacı ilçeye 
kazandırıldı.

“3 ton zeytinyağı elde 
ettik”

6 ay gibi bir sürede 
toplamda 7 mahallede zeytin 
toplam işlemi yaptıklarını 
belirten Müdür Kara 17.052 
kilo zeytin ve bunlardan 
toplamda 3 ton zeytinyağı elde 
ettiklerini ifade etti. Aynı 
zamanda zeytin ağaçların 
budanması çapalanması ve 
bakımı yaptıklarını söyledi.

Önümüzdeki günlerde 
Umurlu ve Karaburun köyünde 
iki okulun bahçesine 
öğrencilerle birlikte çam fidanı 
dikilecek

“Örtücü bitkilerin dikimi 
için zemin hazırlığı”
Çay kenarında var olan 

yer örtücü bitkilerin arasındaki 
otlar temizlenerek zakkum 
dipleri çapalama işlemi 
yapıldığını belirten Park ve 
Bahçe Müdürü Cennet Kara 
bitki olmayan alanlar 
artıklardan temizlenerek yer 
örtücü bitkilerin dikimi için 
zemin hazırlığı yapıldığını 
belirtti.

“Yazlık Düğün Salonu'na 
yeni düzenleme”

Kiraz Belediyesi 
tarafından Kiraz'a kazandırılan 
özel günlerinde vatandaşlara 
hizmet veren Belediye Yazlık 
Düğün Salonu bahçesi 
yenileme çalışmaları hakkında 
bilgiler vererek “Belediye Yazlık 
Düğün Salonu bahçesi 
yenileme çalışmalarımız 
kapsamında ekiplerimiz düğün 
salonunun bahçesine ilk etapta 
bordür taşı döşeyerek taşların 
önüne leylendi bitkisi dikimi 
yaptık. Rulo çimleme 
işlemlerimizle de düğün 
Salonumuz modern bir 
görünüme kavuşturduk”
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KARA “2016 YILI İTİBARİ İLE EN ÜCRA KÖŞEDEKİ PARKLAR YEŞİLLENDİ”
Kiraz Belediyesi Park ve 

Bahçe İşleri Müdürlüğünü 
ziyaret eden Cephe Gazetesi 
ekibi, Kiraz Park ve Bahçe 
İşleri Müdürü Cennet Kara ile 
görüşerek Kiraz Belediyesi Park 
ve Bahçe işlerinin yapmış 
olduğu çalışmalarla ilgili bilgi 
aldı.

2014 yılının Haziran 
Ayı'ndan bu yana görevde olan 
Kiraz Belediyesi Park ve Bahçe 
İşleri Müdürü, yüksek Ziraat 
Mühendisi Cennet Kara 
vizyonlarının; ekonomisi güçlü, 
kültürel değerleri canlı, 
çevreye duyarlı, yaşayanların 
memnun, görenlerin yaşamak 
istediği ve sürdürülebilir 
gelişmenin sağlandığı sağlıklı 
çağdaş bir kent oluşturmak 
olduğunu belirtti.

“2016 yılı ile en ücra 
köşedeki Parklar 

yeşillendi”
Göreve gelmeden önceki 

dönemde parkların çok 
bakımsız olduğunu belirten 
Kiraz Belediyesi Park ve Bahçe 
İşleri Müdürü Cennet Kara, 
yeşil alan ve parklarda 
yaptıkları bakım, onarım, 
yenileme ve temizleme 
çalışmaları hakkında şunları 
söyledi; 

“İlçe geneline yayılan 
birçok ekiple çalışmalarımızı 
yürütüyoruz. Kent genelinde 
bulunan parkların bakım ve 
onarım çalışmaları 

kapsamında,  parklarda 
bulunan spor aletlerinin 
değişimi, bakım ve onarımının 
yanı sıra oyun gruplarının 
temizliğini ve tamiratını yaptık. 
Mevsim şartlarına göre uygun 
çalışmaları yürüterek, parkları 
adeta yeniden düzenleyerek 
yepyeni bir görünüme 
kavuşturuyoruz. Yine parklarda 
ihtiyaç duyulan alanlara 
oturma bankları, kamelyalar ve 
çöp kovaları yerleştirildi. Park 
bordürlerinin onarımını 
yaparak açık yeşil ve koyu yeşil 
olarak boyama işlemlerini 
yapıldı. Çalışmalarla birlikte eş 
zamanlı olarak yürütülen çim 
biçme ve kurumuş ağaç 
dalların budanması, yol 
kenarlarında ve orta refüjlerde 
bulunan otların temizlenmesi 
yoğun olarak sürdürülüyor. 
Daha önce parklarda ve 
refüjlerde salma sulama denen 
sistemle sulama yapılmaktaydı. 
Bu da bitkilerin verimini 
düşüren bir sistemdi. Bu 
yüzden refüjlere ve parklara 
damla sulama sistemi kurduk. 
Bu sistemle bitkilerin daha 
verimli ve uzun ömürlü olması 
amaçlandı. 

Çalışmalarımız 
kapsamında Cumhuriyet 
Parkı'nda palmiye ağaçlarına 
gövde temizliği ve çardak 
üzerindeki bitki artıklarının 
temizliği yapıldı. Parktaki açık 
olan yerlere Leylandı bitki 

dikimi yapılarak çim olmayan 
alanlar da yeniden 
düzenlenerek bordürle çevrildi.

Yine ekipler tarafından 
parklara görsel zenginlik 
katmak için ilçedeki Mustafa 
Hardal, Özgür Küçük, Yaşar 
Sarı ve Mehmet Kıvanç 
Parklarındaki bordür taşları ve 
bankların boyanarak oyun 
grubunun altının kumu 
düzeltildi. Sonuç olarak 2016 
yılı ile en ücra köşedeki Parklar 
yeşillendi.”

 “Kiraz'da toplam 29 
park bulunuyor” 

Kiraz ilçesine kazandırılan 
oyun parkı, fitness alanları ve 
spor aletlerinin sayısı hakkında 
bilgiler veren müdür Kara 
“Göreve geldiğimden bu yana 
Kiraz'a 2014 yılında 3 adet, 
2015 yılında 9 adet oyun parkı 
kazandırdık. 2016 yılı içerisinde 
4 adet daha oyun parkı 
kurmayı hedefliyoruz. Kiraz'da 
toplam 29 park bulunuyor. 
Yine ilçemize 2015 yılı içinde 3 
adet fitness alanı kazandırdık. 
2016 yılı itibari ile de 4 adet 
fitness alanı daha 
kazandırmayı hedefliyoruz. 
2015 yılında; talepler 
doğrultusunda 3 parkımıza 
spor aletleri yapıldı. Bu 
çalışmalar 2016 yılında da 
devam edecek. 4 parkımıza 
daha spor aletlerinin 
kurulumunu yapacağız. Yine 
hedeflerimiz doğrultusunda, 

çocuklarımızı spora teşvik 
etmek amacıyla Atatürk 
Rekreasyon Alanı'nda 
çocuklara yönelik spor aletleri 
kurmayı hedefliyoruz.”  Dedi.
“Engelsiz park ile engelsiz 

oyun”
Hizmete sunduğu 

projelerle engelli vatandaşları 
da unutmayan Kiraz 
Belediyesi; engelli 
vatandaşların daha rahat bir 
yaşam sürdürmelerini için, 
engelli çocukların oyun 
özgürlüğüne kavuştuğu Şehit 
Birol Uysal Parkı'nda yaptığı 
engelsiz park ile diğer 
belediyelere örnek oldu. Park 
ve Bahçe İşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından Şehit Birol 
Uysal parkına kurulan engelsiz 
oyun parkına ve park içinde 
bulunan spor aletlerinin 
zeminine de kauçuk döşenerek 
daha sağlıklı bir zemin 
kazandırıldı. 2016 yılı sonunda 
ilçede bulunan diğer oyun 
parklarının da zeminine kauçuk 
döşenerek bu uygulamanın 
tüm parklarda yapılması 
hedefleniyor.

“Ağaç budama 
işlemlerimiz tüm hızıyla 

devam ediyor”
Şehrin ana caddeleri 

başta olmak üzere tüm cadde, 
sokak ve parklarda budama 
faaliyetlerinin titizlikle devam 
ettiğini söyleyen Kara “ Görüşü 
engelleyen yerlerdeki budama 

işlemleri, oluşabilecek kaza 
riskini en aza indirmiş olurken, 
bir taraftan da yolların üzerine 
eğilmiş dallar göz estetiğine 
uygun bir şekilde budanarak, 
ilçemizin genel görüntüsü 
daha güzel hale getiriliyor. 
Ağaç budama işlemleri, 
özellikle elektrik ve iletişim 
hatlarının olduğu alanlarda 
oluşacak tehlikeyi önlemek 
amacıyla devam ediyor. 
Çalışmalarımız kapsamında 
2014 yılında 2000 ağaç, 2015 
yılında 775 ağaç ve 2016 yılı 
Mart ayı itibari ile de 200 
ağacın budama işlemini yaptık 
ve çalışmalarımız tüm hızıyla 
devam ediyor. ” dedi.

Toplamda 31 işçinin 
çalıştığı Kiraz Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü ilçeye 
2014 yılı 8822 adet bitki ve 
200 adet meyve ağacı 
dikerken, 2015 yılında ise 
15.700 adet fidan ve 300 adet 
meyve ağacı ilçeye 
kazandırıldı.

“3 ton zeytinyağı elde 
ettik”

6 ay gibi bir sürede 
toplamda 7 mahallede zeytin 
toplam işlemi yaptıklarını 
belirten Müdür Kara 17.052 
kilo zeytin ve bunlardan 
toplamda 3 ton zeytinyağı elde 
ettiklerini ifade etti. Aynı 
zamanda zeytin ağaçların 
budanması çapalanması ve 
bakımı yaptıklarını söyledi.

Önümüzdeki günlerde 
Umurlu ve Karaburun köyünde 
iki okulun bahçesine 
öğrencilerle birlikte çam fidanı 
dikilecek

“Örtücü bitkilerin dikimi 
için zemin hazırlığı”
Çay kenarında var olan 

yer örtücü bitkilerin arasındaki 
otlar temizlenerek zakkum 
dipleri çapalama işlemi 
yapıldığını belirten Park ve 
Bahçe Müdürü Cennet Kara 
bitki olmayan alanlar 
artıklardan temizlenerek yer 
örtücü bitkilerin dikimi için 
zemin hazırlığı yapıldığını 
belirtti.

“Yazlık Düğün Salonu'na 
yeni düzenleme”

Kiraz Belediyesi 
tarafından Kiraz'a kazandırılan 
özel günlerinde vatandaşlara 
hizmet veren Belediye Yazlık 
Düğün Salonu bahçesi 
yenileme çalışmaları hakkında 
bilgiler vererek “Belediye Yazlık 
Düğün Salonu bahçesi 
yenileme çalışmalarımız 
kapsamında ekiplerimiz düğün 
salonunun bahçesine ilk etapta 
bordür taşı döşeyerek taşların 
önüne leylendi bitkisi dikimi 
yaptık. Rulo çimleme 
işlemlerimizle de düğün 
Salonumuz modern bir 
görünüme kavuşturduk”
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GÖNÜL
KÖŞESİ

Kadın, kadın olmak, ne bir eksikliktir ne bir utanç ne 
de bir eşitlik mücadelesi. Kadın emanettir.

Her toplum her devir her çağ bir başka bakmıştır 
kadına. Her yıl, her devir her bir yaşanmış olay bir başka 
pencere açmıştır kadına. Hepimizin bildiği cahiliye devri 
yani İslamiyet öncesinden tutun da 21.yüzyıla kadar  
cahiliye dönemi diye bildiğimiz  kız  çocuklarının diri diri 
toprağa gömüldüğü o kan donduran adetler  çok şükür ki 
İslamiyetten sonra son buldu. Eğer İslam kadına bu 
hakkı vermemiş olsaydı bugün hala kız çocukları diri diri 
toprağa gömülmeye devam edicekti.

Dinimiz kadına o kadar çok değer vermiş ki: Eğer 
kadınlar İslam dininin kendilerine  verdiği kıymeti, rahatı, 
huzuru, hürriyeti ve kişisel  haklarını  bilmiş olsalardı  
bütün dünya kadınları hemen müslüman olurdu. Çünkü 
İslam'da kadın cennetin kapısının mimarı, başların 
tacıdır.

Kadın emanettir.
Kadın erkeğin kaburgasından yaratıldı, ayaklarından 

yaratılmadı. Öyle olsaydı ezilirdi. Üstün olsun diye 
başından da yaratılmadı. Ama göğsünden yaratıldı. Eşi 
olsun diye! Kolun biraz altında korunsun diye! Kalp 
hizasında sevilsin diye.

İslamiyet ne kadar güzel izah etmiştir kadını, 
Müslüman olmak için hanımı ile iyi geçinmek gerektiğini. 
Kur'an-ı Kerimde mealen ''onlarla iyi güzel geçinin! 
buyuruyor. 

Ne yazık ki, günümüzün farklı sosyo-kültürel yapısı 
içinde kadına yönelik şiddet 21.yüzyılda bile kırılması en 
güç tabulardan biri olarak görülmekte. Yani evrensel bir 
(kadın sağlığı sorunu) ile karşı karşıyayız. Malesef Kadına 
yönelik şiddet kanayan bir yara olarak her geçen gün 
büyümekte. Ama bunun sebebi ne İslam'da nede İslami 
örfte. Modern çağın köleleştirmeye çalıştığı kapitalist 
anlayışta. 

Yıl 1993; şiddet ,güç ve baskı uygulayarak  insanların 
bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan 
bireysel veya toplu hareketlerin tümü olarak 
tanımlanmakla birlikte, kadına yönelik şiddet, Birleşmiş 
Milletler Genel Meclisi tarafından bir bildiri ile kabul 
edilmiştir.

Lakin kadını ne kanun koruyabildi ne de bu köhne 
modern zihniyetler. Tek bir şeye ihtiyaç var. Vicdan ve 
unutulmaması gereken tek şey ''Her kadın bir erkeğin ya 
kızıdır, ya kardeşidir, yahut annesi ve hanımıdır. 
Hepsinden önemlisi kadın anadır. Kadın, sığınılacak ilk ve 
son barınaktır.

Şimdi soruyorum; Hak Nebi'nin dilinde nifak 
sayılmışsa emanete ihanet. O kime emanet?

---O sana emanet..
Selam ve dua ile..

O SANA EMANET

AYIN DUASI
Ya Rabbi kalpler senin elinde evrilip 
çevrilirken kadınlarımızı şiddetin ve 
fitnenin baskısından sen muhafaza  
eyle. Annelerimizi ve bacılarımızı 

yuvada parlayan bir ışık eyle.  

Ziya AkarZiya AkarZiya Akar

KİRAZ BELEDİYESİ’NDEN
EĞİTİME TAM DESTEK
Ö

zel Oluşum Eğitim 
Kurumları, 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü 

nedeniyle kutlama programı 
düzenledi. Kutlama programı 
çerçevesinde Ödemiş'in ve 
Küçük Menderes Havzası'nın 
başarılı ve özverili kadınlarına 
onur ödülleri takdim edildi.

Gecenin yıldızı hiç şüphesiz; 
gerçekleştirdiği girişimler ile 
birlikte, Kiraz nüfusuna kayıtlı 2 
başarılı kız öğrencinin tam 
burslu olarak Özel Oluşum 
Eğitim Kurumları'nda 

okumasının yolunu açan Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha Özçınar 
ve bu konuda elini taşın altına 
koymaktan çekinmedi.

“BİR EĞİTİMCİ OLARAK 
PROJEYİ GÖNÜLDEN 

DESTEKLİYORUM”
Kapanış konuşmasını yapan 

Saliha Özçınar, Kiraz'da Oluşum 
Koleji ile birlikte yaptıkları 
çalışmalardan konuklara 
bahsetti. Özçınar “2016-2017 

eğitim-öğretim yılında Oluşum 
Kolejiyle iş birliği içerisinde 2 
tane geleceğin annesi olacak 
olan başarılı kızımıza burs imkânı 
sağladık. Bende bir eğitimciyim 
ve kızlarımızın okumasını 
herkesten daha çok 
destekliyorum. Oluşum Eğitim 
Kurumları'nın Eğitime Tam 
Destek projesini yürekten 
destekliyorum.” şeklinde 
konuştu.

Kiraz Belediyesi'nden
Sosyal Yardım Projesi

iraz Belediyesi 

Kİmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü'nde 

6360 sayılı yasanın 3. 
Maddesi “İlçe 
belediyeleri veya ilçe 
belediyelerinin talep 
etmeleri halinde 
büyükşehir belediyeleri 
bu Kanuna göre tüzel 
kişiliği kaldırılarak 
mahalleye dönüşen 
köylere yapılacak ticari 
amaç taşımayan yapılar 
için yürürlükteki imar 
mevzuatı doğrultusunda 
yörenin geleneksel, 
kültürel ve mimari 
özelliklerine uygun tip 

mimairi projeler yapar 
veya yaptırır”a istinaden 
Kiraz'da merkeze bağlı 
mahallelerde 
uygulanmak üzere 7 
farklı tipte mimari proje 
ücretsiz olarak 
vatandaşların hizmetine 
sunuldu. 

Vatandaşlara; 
hazırladıkları broşürler ile 
projelerden 
faydalanılması 
amaçlanan proje 
kapsamında mimari, 
statik, mekanik ve 
elektrik planlar halkın 
hizmetine sunulacak. 

KİRAZ BELEDİYESİKİRAZ BELEDİYESİ
SOSYAL YARDIMSOSYAL YARDIM

PROJESİPROJESİ

KİRAZ BELEDİYESİ
SOSYAL YARDIM

PROJESİ

TİP 1TİP 1TİP 1
Yığma, 50 m² Bekçi evi
ve 196 m² Hayvan Ağılı

TİP 2TİP 2TİP 2
Yığma, 52 m² Mesken

TİP 3TİP 3TİP 3
Yığma, 196 m²
Hayvan Ağılı

TİP 4TİP 4TİP 4
Yığma, 35 m² Mesken

TİP 5TİP 5TİP 5
Yığma, 75 m² Mesken

TİP 6TİP 6TİP 6
Betonarme, 200 m²

Mesken (2 Kat)

TİP 7TİP 7TİP 7
Betonarme, 196 m²

Mesken+(Depo) İşyeri (2 Kat)

ÜCRETSİZ
MİMARİ PROJE

Kiraz Belediyesi, 35890 Kiraz – İzmir / TÜRKİYE
(0232) 572 30 20 – 572 32 74 – 572 36 23

halklailiskiler@kiraz.bel.tr * www.kiraz.bel.tr

Detaylı Bilgi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

İLÇEMİZ MAHALLELERİNE
UYGUN

7 FARKLI TİPTE
MİMARİ PROJE
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ŞİİR
KÖŞESİ

UMUT

Serpil ÇakmakSerpil ÇakmakSerpil Çakmak

Umut Çocuk
Önce toprak istedi

Bir de su , bir de hava..
Umut çocuk

Bir gelecek istedi babadan
Bir de geçmişi sordu atadan..

Geçmişini,geleceğini
Bilmek istedi.

Sordu İnsanca yaşayacağım
Bir dünya var mı? dedi..

yoksa
Ağlayacaktı

Gözyaşı sel,burun sümüğü
Kan olacaktı..
umut çocuk

Dost istedi,arkadaş istedi
Dede ''72 Milletiz''' dedi..

Umut çocuk için
Bir vecize bıraktı Atası

Yurtta sulh,Cihanda sulh
Duyan Dünya inledi..

BAŞKAN ÖZÇINAR
ŞEHİT AİLELERİ İLE

BULUŞTU

iraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, 18 Mart 

KÇanakkale Zaferi ve Şehitleri anma adına Şehit 
aileleriyle buluştu.

Hisar Tepe Şehit Özgür Küçük Sosyal Tesisleri'nde 
düzenlenen akşam yemeğinde Kiraz Kaymakamı Mustafa 
Akgül, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ve çok 
sayıda şehit ailesi katıldı.

Vatan için canını feda eden tüm şehitleri rahmetle 
andıklarını belirten Başkan Özçınar “Memleketimizi, 
ecdad yadigârı mirasımızı koruma konusunda kararlı 
olduğumuzu ifade ediyoruz diyerek memleketimizin 
geleceğinde suikastların, ihanetlerin, terörün olmamasını 
diledi.

Düzenlenen yemekte tüm şehit aileleri ile tek tek 
ilgilenen Başkan Özçınar, her türlü övgünün, saygının ve 
fedakârlığın üzerinde olan şehit aileleri gazileri 
ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirterek, vatan 
için canını verenlerin ulaştığı şehitlik mertebesinin en 
yüksek makam olduğunu vurguladı.

AK PARTİLİ BAŞKANLAR BULUŞTU
demiş Belediye Başkanı 

Ö
demiş Belediye Başkanı 

ÖMahmut Badem,  Kiraz Mahmut Badem,  Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha Belediye Başkanı Saliha 

Özçınar'ı makamında ziyaret etti.Özçınar'ı makamında ziyaret etti.
Belediye Meclis üyesi Belediye Meclis üyesi 

Zekeriya Karabıyık ile birlikte Zekeriya Karabıyık ile birlikte 
ziyaretlerini gerçekleştiren ziyaretlerini gerçekleştiren 
Başkan Badem ziyaret sırasında Başkan Badem ziyaret sırasında 
Başkan Saliha Özçınar ile Başkan Saliha Özçınar ile 
karşılıklı fikir alışverişinde karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunup, yerel yönetimler ve bulunup, yerel yönetimler ve 
genel ülke siyaseti üzerine bir genel ülke siyaseti üzerine bir 
süre sohbet ettiler.süre sohbet ettiler.

Ödemiş Belediye Başkanı Ödemiş Belediye Başkanı 
Mahmut Badem kendilerini güler Mahmut Badem kendilerini güler 
yüzü ile karşılayan başkan yüzü ile karşılayan başkan 
Özçınar'a sohbetlerinden dolayı Özçınar'a sohbetlerinden dolayı 
teşekkür etti. teşekkür etti. 

Ziyaretten duyduğu Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Kiraz memnuniyeti dile getiren Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha Özçınar Belediye Başkanı Saliha Özçınar 
ziyaretlerinden dolayı Ödemiş ziyaretlerinden dolayı Ödemiş 
Belediye Başkanı Mahmut Belediye Başkanı Mahmut 
Badem'e teşekkür etti.Badem'e teşekkür etti.

demiş Belediye Başkanı 

ÖMahmut Badem,  Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha 

Özçınar'ı makamında ziyaret etti.
Belediye Meclis üyesi 

Zekeriya Karabıyık ile birlikte 
ziyaretlerini gerçekleştiren 
Başkan Badem ziyaret sırasında 
Başkan Saliha Özçınar ile 
karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunup, yerel yönetimler ve 
genel ülke siyaseti üzerine bir 
süre sohbet ettiler.

Ödemiş Belediye Başkanı 
Mahmut Badem kendilerini güler 
yüzü ile karşılayan başkan 
Özçınar'a sohbetlerinden dolayı 
teşekkür etti. 

Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha Özçınar 
ziyaretlerinden dolayı Ödemiş 
Belediye Başkanı Mahmut 
Badem'e teşekkür etti.

BAŞKAN ÖZÇINAR, KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI
K

iraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar, “8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü” 

kapsamında kadın belediye 
personeline çiçek dağıtarak 
kadınlar gününü kutladı.

Türk kadınının, bilimde, 
sanatta, eğitimde, ekonomide, 
siyasette, kamuda ve hayatın her 
alanında çalışmalarıyla elde ettiği 
başarıların her geçen gün 
arttığını belirten Kiraz Belediye 
Başkanı Saliha Özçınar  “Her 
alanda başarılı kadınların 
olmasının, devletin sosyal, 
iktisadi ve sağlık alanında 
sağladığı kalkınmayı daha da 
hızlandıracaktır. Kadının 
toplumsal hayatla bütünleşmesi, 
toplumun işleyişine, gelişmesine 
ve ilerlemesine daha etkin bir 
şekilde katkıda bulunacaktır. 
Bunun yanında eğitim seviyesinin 

yükseltilmesi, 
ekonomik hayat 
içinde yerini 
alması, sosyal, 
kültürel ve siyasi 
alanlarda daha 
çok söz sahibi 
olması, 
toplumun 
bütünü için 
önemlidir. Tüm 
dünyada, 
ülkemizde 
yaşayan 
kadınlarımızın8 
Mart Dünya 
Kadınlar gününü 
kutluyorum” 
dedi.

Kutlama 
etkinlikleri kapsamında Kiraz'ın 
tüm mahallelerine giderek 
ziyaret eden Kiraz Belediyesi 

personelleri ilçede yaşayan 
kadınlara tek tek çiçek dağıtarak 
8 Mart Dünya Kadınlar Gününü 
kutladılar. Ziyaret sırasında genç, 

yaşlı kadınlarla ile kucaklaşan 
belediye personelleri kadınların 
derdini dinleyip onlarla sohbet 
ettiler.

KİRAZ BELEDİYESİ'NDEN
ÖĞRENCİLERE SERVİS DURAĞI 

iraz Belediyesi 

Ktarafından öğrencilerin 
yağmurlu havalarda 

ıslanmamaları ve sağlıklı 
koşullarda servislerini 
bekleyebilmeleri için öğrenci 
servis durağı yapıldı. 

Çalışmalar kapsamında 
Kiraz Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri tarafından 
ilçenin farklı noktasına 

toplam 5 adet öğrenci servis 
durağı yapıldı. Merkezde      
1 adet, Doğancı Sokak 
Merkezi'nde 1 adet, 
Kurudere'de 1 adet, 
Ayvazcılar'da 1 adet ve 
Ayvazlar merkez'de 1 adet 
olmak üzere toplam 5 adet 
öğrenci servis durağı Kiraz'a 
kazandırıldı. 

Dolayısıyla bu geniş okul 

ağına sahip ilçede taşımalı 
eğitim kapsamında olan 
öğrenciler servislerini 
beklerken özellikle kış 
aylarında sorun 
yaşamayacaklar. Aynı 
zamanda yapılan duraklar ile 
ilçeden köylere yolculuk 
yapan vatandaşlarında da 
durak ihtiyaçlarını karşılanmış 
oldu.
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KİRAZLI SPORCULARDAN
MADALYALI BAŞARI

iraz Belediye Başkanı Saliha 

KÖzçınar öncülüğünde kurulan 
Kiraz Belediyesi Amatör Spor 

Kulübü, genç antrenörü ve dinamik 
ekibiyle başarılı günlere koşmaya 
devam ediyor.25-26 Mart 2016 
tarihinde Uşak ve Yalova'da yapılan,14 
-15 yaş okullar arası Türkiye 
Şampiyonası gruplar müsabakasında, 
Kiraz Belediyesi Amatör Spor Kulübü 
öğrencileri Kiraz İlçesini en iyi şekilde 
temsil ettiler.

Kiraz Belediyesi Amatör Spor 
Kulübü toplam 9 sporcusuyla katıldığı 
yarışmada grekoromen stilde 2 gümüş 
2 bronz madalya alarak toplamda 4 
madalya ile Kiraz'a geri döndü. 

Konuyla alakalı olarak Kiraz 
Belediyesi Amatör Spor Kulüp 
Antrenörü Yüksel Erçelik “14 -15 yaş 
okullar arası Türkiye Şampiyonası 
gruplar müsabakasında grokemen 
stilde Kiraz Belediyesi Amatör Spor 

Kulübü olarak toplam 9 sporcumuz ile 
katıldık. Ben ve ekibim elbette ki çok 
mutluyuz. Takımımıza desteğini hiçbir 
zaman esirgemeyen belediye 
başkanımız Saliha Özçınar'a çok 
teşekkür ederiz.” Dedi.

Grekoromen sitilde Hakan Arık ve 
Şakir Toplu adlı öğrenciler 2.ci olurken 
Hüseyin Okkalı ve Batuhan Boy 
üçüncülüğü paylaştılar.

Kiraz Belediyesi Amatör Spor 
Kulübünün başarılarıyla alakalı Saliha 
Özçınar “25-26 Mart 2016 tarihinde 
Uşak ve Yalova'da yapılan,14 -15 yaş 
okullar arası Türkiye Şampiyonası 
gruplar müsabakasında sporcularımız 
toplam 4 madalya kazandı. 
Sporcularımızı başarılarından dolayı 
tebrik ediyorum başarılarının devamını 
diliyorum” Dedi.

Sporcular 4-5 Mayıs Kayseri'de 
yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na 
gitmeye hak kazandılar.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ TEKNİK EKİPLERİ KİRAZ'I İNCELEDİ
K

ayseri Melikgazi Belediyesi'nin 
teknik ekipleri Kiraz Belediyesi 
projelerine destek vermek 

üzere ilçeye geldi.
Kiraz Belediyesi'nin kardeş 

belediyesi olan Kayseri Melikgazi 

Belediyesi İnceleme heyeti, Kiraz 
Belediyesi birim amirleri ile birlikte 
Hisar Tepe Restaurant'ta toplantı 
gerçekleştirdi.

Gerçekleşen toplantıya Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha Özçınar, 

Kayseri Melikgazi 
Belediyesi 
İnceleme heyeti 
ve Kiraz Belediyesi 
birim amirleri 
katıldı.

Toplantıda Kiraz 
Belediyesi'ne 
ziyaret eden 
İnceleme heyetine, 
Kiraz Belediye 
Başkanı Saliha 
Özçınar tarafından 
belediyenin 
çalışmaları 
hakkında bilgiler 
verildi.

Melikgazi 
Belediyesi 
İnceleme Heyeti 
“Yaklaşık bir ay 
önce AK Parti Yerel 
Yönetimlerden 
Sorumlu Genel 
Başkan 
Yardımcımız 
Mehmet Özhaseki 

ile birlikte Ödemiş'e gelen Melikgazi 
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 
Kiraz Belediyesi ile kardeş şehir 
ilişkilerini  başlatmıştı. Başkanımız 
Memduh Büyükkılıç'ın talimatı ile 
Melikgazi Belediyesi olarak Kiraz'ın 
gelişimine katkı sağlamak amacıyla 
yapılabilecekleri tespiti için buradayız. 
Başkanımız ve ekibiyle görülmeler 
yaptık. Projeler konusunda istişarede 
bulunduk. Birlikte güzel sonuçlar elde 
edeceğiz” dedi.

Ziyaretten memnuniyetini ifade 
eden Başkan Özçınar; “Ödemiş ile 
Melikgazi arasında iyi bir kurumsal 
ilişki kuracağımızı düşünüyorum. Her 
anlamda iki belediye birbirine katkı 
sağlayabileceğini düşünüyorum. 
İhtiyaçlarımızı ve eksikliklerimizi 
karşılıklı bilgi alışverişi ile 
çözümleyeceğiz” dedi.

KİRAZ DEVLET HASTANESİ 
GİRİŞİNE SICAK ASFALT 

iraz Belediyesi Fen İşleri 

KMüdürlüğü ekipleri sıcak asfalt 
kaplama çalışmaları 

kapsamında, Kiraz Devlet Hastanesi 
Hastane Girişi ve Acil Servis 
Bölümü'ne sıcak asfalt çalışması 
yaptılar.

Zamanla Kiraz Hastanesi'ne giriş 
ve acil servis Bölümü'ne beton alanın 
kısmi yerlerinin bozulduğu için, 
hastaların hizmet konusunda zorluk 
çekmemesi için yapılan sıcak 
asfaltlama çalışmaları ile hastane girişi 
ve Acil Servis Bölümü'nün önü güzel 
bir görünüme kavuştu.

B
ir süredir 
yapım 
aşamasında 

olan Kiraz 
Belediyesine ait 
kiraz.bel.tr adresi 
tekrar ve 
yenilenmiş olarak 
yayına girdi.

Bir süredir 
yapım 
aşamasında olan 
Kiraz Belediyesi 
resmi internet 
sitesi yenilenmiş 
yüzü ile ve 
vatandaşların hızlı 
ve etkin bilgi 
erişimine açık bir 
biçimde yayın 
hayatına başladı.

Kiraz 
Belediyesi 
internet sitesi 
üzerinde tüm 
kurumsal verilere 
erişim imkanı sunan belediye 
teknik birimi; aynı zamanda da 
etkinlik ve projeler ile alakalı olarak 
anlık bir biçimde bilgi sahibi 
olabiliyorlar. Aynı zamanda Kiraz 
Belediyesi'nin resmi yayın organı 
Kiraz Vakti Gazetesi'ne erişim 
imkanı sunan internet sitesinde, 
vatandaşlar ile Kiraz Belediyesi 
arasında iletişim kolaylığı 
sağlaması açısından kullanışlı web 
formlar da hizmete sunulmuş.

SOSYAL MEDYADA
KİRAZ BELEDİYESİ

Sadece internet sitesinde 
değil, sosyal ağlarda da etkinliğini 
arttırmayı hedefleyen ve bu 
bağlamda vatandaşlar ile daha 
güçlü iletişim kurabilmeyi 
amaçlayan Kiraz Belediyesi; yeni 
açtığı Instagram hesabı ile birlikte 
vatandaşa bir adım daha yaklaşmış 
oldu. Mevcut olan Instagram ve 
Facebook hesaplarının dışında aynı 
zamanda bir Youtube kanalı da 

bulunan Kiraz Belediyesi; gerek 
dijital medya, gerekse görsel ve 
yazılı medya üzerindeki etkinliğini 
gün be gün arttırıyor.

KİRAZ BELEDİYESİ'NDEN ONLINE HAMLE

KİRAZ BELEDİYESİ
SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

Facebook: https://www.facebook.com/
Kiraz-Belediyesi-493941150727718

https://www.instagram.com/Instagram: 
kirazbelediyesi/

https://www.facebook.com/Kiraz-Belediyesi-493941150727718
https://www.facebook.com/Kiraz-Belediyesi-493941150727718
https://www.facebook.com/Kiraz-Belediyesi-493941150727718
https://www.instagram.com/kirazbelediyesi/
https://www.instagram.com/kirazbelediyesi/

