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CUMHURBAŞKANI'NDAN KİRAZ'A GELME SÖZÜ
umhurbaşkanı 

CRecep Tayyip 
Erdoğan ve 

Başbakan Binali 
Yıldırım, 30 Mayıs 
Pazartesi akşamı Efes-
2016 Birleşik Müşterek 
Atışlı Tatbikatı'nı 
izlemek için İzmir'e 
geldi. AK Parti İl 
Başkanlığı, Erdoğan ve 
Başbakan olduktan 
sonra ilk kez kente 
gelen Yıldırım için 
havaalanında karşılama 
töreni düzenledi. 

Yoğun katılımın 

olduğu karşılama 
törenine katılan Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar ziyaret sonunda 
Adnan Menderes 
Havalimanı'nda 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ı 
İzmir'den Uğurlarken 
Cumhurbaşkanı'mızdan 
Kiraz'a gelme sözü aldı.

Binali Yıldırım, 
Başbakan olarak ziyaret 
ettiği İzmir'de yeni 
projeler için müjde 
verirken, bahar havası 
estirdi.

ÇEMBERLİ EFE'DEN

EFSANE AYAR: 
“ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİM DE

BİZ KAZANACAĞIZ”
İzmir'e bağlı Kiraz ilçesinin 

“Çemberli Efe”lakaplı 
Belediye başkanı Saliha 
Özçınar, son dönemde 
kendisi ile alakalı çıkan 

iddialara sert yanıt verdi.
ephe Gazetesi ekibi  ile 5 Mayıs 

C2016 tarihinde özel bir röportaj 
gerçekleştiren Saliha Özçınar; 

tamamlandığında Kiraz'ın sosyal, ekonomik 
ve fiziksel yapısını kökten değiştireceğini 
ifade ettiği projeler ile alakalı bilgiler verdi. 
Özçınar ayrıca hakkında son dönemde 
çeşitli çevrelerce ortaya atılan ve herhangi 
bir belge ile desteklenmeyen iddialara 
yüksek perdeden yanıt verdi.

Geçtiğimiz 2 hafta içinde; Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın 
girişimleriyle, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden onaylanan 30 milyon Türk 
Lirası değerindeki kredi desteği alınması ile 
alakalı olarak Kiraz Belediyesi Batıyor” 
başlıklı haberler eşliğinde ortaya atılan 
iddialara da yanıt veren başkan Özçınar'ın 

hedefinde; “belgesiz”, “araştırma 
yapmadan” ve “zan altında kalan 
kurumlara cevap hakkı dahi tanımadan” 
iddiaları baş sayfalarına taşıyan gazeteler 
ve elbette iddiaları ortaya atan muhalif 
çevreler vardı.

“30 Mart 2014 öncesindeki Kiraz 
ile bugünkü Kiraz arasındaki sosyal 
ve ekonomik farklılıklar arasında en 
önemli gördüğünüz değişimleri ve 
gelişimleri nasıl sıralayabiliriz?”

S. ÖZÇINAR:“En başta ilçemize yeni 
sosyal alanlar kazandırdık ve insanların 
ailece güzel vakit geçirebilecekleri sosyal 
alanlar inşa ettik. Gençlerimiz film 
kültüründen mahrum kalmasın diye 
oluşturduğumuz sinema salonlarımız var. 
Önümüzdeki ocak ayından itibaren 

gençlerimiz bu alanda kültür ile 
yoğrulmaya başlanabilecekler. ”

“Ayrıca maddi durumu elverişsiz olan 
vatandaşlarımız belki de ilk kez bu denli 
komplike bir sosyal yardım hizmeti 
alıyorlar. Vatandaş başvurmasa bile onun 
ihtiyaç sahibi olduğunu gezici ekiplerimiz 
ve veritabanımız ile tespit edip onlara 
yardımcı olabiliyoruz. İnsanlar artık eskisi 
gibi aç açıkta veya kalmıyor, belediyemizin 
imkanları ile birlikte mağduriyetleri 
gideriliyor. Bakıma muhtaç 
vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel 
bakımlarına kadar belediye olanakları ile 
mağdur olmadan gereksinimleri 
karşılanıyor.”
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O
rman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet 
Su İşleri (DSİ) Genel 
Müdürlüğü'nce 

İzmir'de inşa edilen Kiraz 
Haliller Göleti ve Sulaması 
tamamlandı. Proje ile bölge 
topraklarının kapalı sistem 
cazibe ile sulanacağı 
bildirildi.

DSİ tarafından İzmir 
Kiraz ilçesi Haliller Yörük 
deresi üzerinde inşa edilen 
Kiraz Haliller Göleti ve 
Sulaması inşaatında tüm 
imalatlar tamamlandı. 
Temelden 48 metre 
yüksekliğinde tesis edilen 
Göletin gövde tipi kil 
çekirdekli kum-çakıl dolgu 
olup, gövde dolgu hacmi 
ise toplam 571 bin 

metreküp. 1 milyon 313 bin metreküp su 
depolanan ve yöre topraklarına bereket 

katması beklenen Kiraz Haliller Göleti ve 
Sulaması ile 2 bin 880 dekar tarım arazisi 

sulu tarıma kavuşacak. 
Orman ve Su İşleri 

Bakanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu, "Tamamladığımız 
gölet ile mevcut ürünlerde 
verim ve üretim artışı 
sağlanacak. Proje ile yılda 
2 milyon 317 bin lira gelir 
artışı sağlayarak, 
çiftçilerimizin yüzünü 
güldürmeye devam 
edeceğiz" diye 
konuştu.Kiraz Belediye 
Başkanı Saliha Özçınar, 
tamamlanan Haliller Göleti 
ile ilgili Kiraz halkı adına 
Orman ve Su İşleri Bakanı 
Sn. Veysel Eroğlu'na 
teşekkürlerini sundu.

BAKAN EROĞLU'NDAN KİRAZ'A MÜJDE!BAKAN EROĞLU'NDAN KİRAZ'A MÜJDE!BAKAN EROĞLU'NDAN KİRAZ'A MÜJDE!

HALİLLER GÖLETİ TAMAM

BAŞKAN ÖZÇINAR,
MUHTARLARLA 2 YILI

DEĞERLENDİRDİ

iraz Belediye Başkanı 

KSaliha Özçınar, mahalle 
muhtarlarıyla bir araya 

gelerek belediyenin 2 yıllık 
çalışma dönemini ve yapılacak 
hizmetleri bilgilendirme 
toplantısıyla değerlendirdi.

Şehit Özgür Küçük Sosyal 
Tesislerinde gerçekleştirilen 
toplantıya; Kiraz Belediye 
Başkanı Saliha Özçınar, daire 
amirleri ve 56 mahalle 
muhtarı katıldı.

Önceliklerinin Kiraz 
halkının yaşam standardını 
yükseltecek ve kazancını 
artıracak projeler olduğunu 
ifade eden Başkan Özçınar, 
belediyenin tüm imkânlarının 
muhtarların ve mahallelerin 
hizmetinde olacağını belirtti. 
Başkan Özçınar, belediye 
tarafından yapılan hizmetleri 
değerlendirerek hedefte olan 
projeleri tek tek anlattı.

“Amacımız her 
mahallesi yaşanılabilir 
daha güzel Kiraz 
oluşturmak”

56 Mahalle muhtarıyla 11 
Mayıs Çarşamba günü bir 
araya gelen Başkan Özçınar, 
ayrım yapmadan her 
mahalleye eşit hizmeti 

götürme gayreti içinde 
olduklarını belirterek 
muhtarlardan mahallelerin 
sorunlarının tespitinde yardım 
istedi. Kiraz Belediyesi' nin 
son iki yılını değerlendirerek 
yapılacak çalışmalar hakkında 
bilgiler veren Başkan Özçınar 
“Her mahallemize öncelikli 
ihtiyaçlara göre hizmetlerimizi 
ayrım gözetmeksin 
götürüyoruz. Amacımız her 
mahallesi yaşanılabilir daha 
güzel Kiraz oluşturmak” dedi. 

“Halkımıza verdiğimiz 
sözleri hep tuttuk, bundan 
sonra da tutacağız”

Başkan Özçınar, “Belediye 
olarak halkımızın huzurunu ve 
refah seviyesini yükseltmek 
için gece gündüz demeden 
çalışıyoruz. Türkiye´de istikrar 
ve güvenin artık önemli öğeler 
olduğunu toplumun her 
kesimi biliyor. Bu sebepten 
dolayı her kesim yaptığımız 
hizmetleri destekliyor. Biz 
halkımızın boynunu öne 
eğecek ne bir ihmalimiz ne de 
bir yanlışımız olmuştur. 
Halkımıza verdiğimiz sözleri 
hep tuttuk, bundan sonra da 
tutacağız” dedi.
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“ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİM DE
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“Kiraz ilçesine sosyal ve ekonomik 
anlamda ciddi bir katma değer 
sağlaması ümit edilen olan 30 milyon 
lira değerindeki meclis onaylı kredi 
desteği, kaç parça halinde Kiraz'a 
ulaşacak ve öncelikli olarak hangi 
projelerde ve alanlarda 
değerlendirilecek?”

S. ÖZÇINAR:“Kredi elbette parçalı 
halde Kiraz' a ulaşacak. Uzun ve kısa vadeli 
birçok önemli yatırım projemiz hayata 
geçirilmeye hazır. Bunların başında sürekli 
olarak bahsettiğim 500 kilometre toplam yol 
yapım işi, hayvan pazarı inşası soğuk hava 
deposu yatırımı ve kapalı Pazar yeri 
projelerimiz var. Her köyümüzde kapalı 
olmak kaydıyla toplu tesis alanı oluşturmayı 
planlıyoruz. Proje tiplerine göre proje 
aşaması veya tamamlandığında kullanılmak 
üzere,  parçalı ve nakit tipte kullanılacak 
krediler şeklinde tüm ayarlamalarımızı 
yaptık.”

“Kredi dahilinde ve haricinde Kiraz 
Belediyesi'nin kısa ve uzun vadeli 
proje yatırım ve programları hakkında 
bilgi verebilir misiniz?”

S. ÖZÇINAR:“Makro projelerin yanı 
sıra, Kiraz'ın çehresini ve yaşam kalitesini 
olumlu yönde değiştireceğini 
düşündüğümüz birçok projemiz daha var. 12 
tane civar köyümüzün çehresini değiştirecek 
olan köylerde kapalı toplu tesisler ile birlikte 
pazar yeri projemiz bu anlamda çok önemli. 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte 
hayata geçireceğimiz sağlık merkezi 
projemiz de önemli bir projedir. Sosyal 
projelerimiz hız kesmeden devam edecektir.”

“Bu sorunun aslında cevabını 
verdiniz sayılır, ancak; devletten 
alacak olduğunuz 30 milyon liralık 
kredinin, Kirazlı vatandaşlara 
doğrudan bir getirisi olacak mı ? Bu 
kredi, doğrudan Kirazlı vatandaşların 
bütçelerinde nasıl bir etki yaratacak?”

S. ÖZÇINAR:“Hayvan Pazarı, Soğuk 
Hava Deposu ve Kapalı Pazar Yeri 
projelerimiz, yatırım planlarımız arasında 
kent ekonomisine ivme kazandıracak 
olmaları bakımından belki de vatandaşın 
bütçesi üzerinde en doğrudan etkiyi 
bırakacak olan projelerimiz.”

“ÖNCE MEDENİYET…”
“Ancak, bunun yanı sıra bildiğiniz üzere 

yol demek, medeniyet demektir. Kirazlı 
vatandaşlarımızın 36 bini kırsal ve yüksek 
kesimlerde yaşamaktalar. Bu kırsal 
kesimlerdeki yerleşkelerimize ait yolların 
büyük bir bölümü bizim dönemimiz 
öncesinde yapılmamış. Bizden önceki 
dönemde, Kiraz Belediyesi 8.700 kişilik 
nüfusa hizmet verirken, bizim dönemimizde 
yeni yasa ile birlikte sorumluluk alanı 
büyüyerek 44 bin kişiye hizmet veren bir 
kurum haline geldi. Ve biz de geldiğimiz 
günden beri “Önce Medeniyet” diyerek 
durmadan köy yollarımızın yapımı ile iştigal 
ediyoruz. Hiçbir Kirazlı köylümüzün, 
hastasını sırtında hastaneye yetiştirmeye 
çalıştığını görmek ve duymak istemeyiz. 
Bizim vatandaşlarımıza aşılamak istediğimiz 
hissiyat bu.”

“Bizim sizin söylemlerinizden 
çıkarımımız; aslında devlet 
memurlarının atamasında dahi 
“batıdaki şark görevi” olarak anılan 
Kiraz ilçesinde, bu önyargıyı kıracak 
adımlar atılmaya çalışılıyor.”

S. ÖZÇINAR:Kesinlikle öyle. Artık 
Kiraz'ımızın Ege'mizin incisi İzmir'e yakışır 
yüksek standartların hakim olduğu bir kent 
olmasını istiyoruz. 
İstediğimiz şey bu değişimin 
ta kendisi.

“Ödemiş'te de büyük 
bir hayvan pazarı var. 
Kiraz'daki hayvan 
pazarının hedef kitlesi 
nedir, beklentiler 
nelerdir? Hayvancılık 
açısından Kiraz'a neler 
katacak? “

S. ÖZÇINAR:“Kiraz'dan 
bahsettiğimizde aynı 
zamanda ekonomisi tarım ve 
hayvancılığa dayalı bir 
ilçeden söz ediyoruz. Ve bu 
şehirde kişi başına 
neredeyse 2 tane büyükbaş 
hayvan düşecek şekilde bir 
tarımsal potansiyele sahibiz.  
Kaldı ki hayvan alıp satan 
Kirazlı vatandaşlarımız veya 

hayvan alıcılarımız Ödemiş Hayvan Pazarı'na 
yoğun olarak gidiyorlar. Artık bu kitlenin 
kent ekonomisine olan katkısı direk olarak 
kente kalacak diyebiliriz. Ayrıca dışarıdan 
gelecek olan satıcı ve alıcılar da Kiraz 
ekonomisini güçlendirecektir. Kiraz'da 90 bin 
kayıtlı büyükbaş hayvanımız mevcut. 
Küçükbaş hayvan sayımız da oldukça iyi 
durumda. Bu Pazar alanı Kirazlı çiftçimizin 
en büyük ihtiyaçlarından birisidir.”

“Geçtiğimiz hafta içinde müjdesi 
verilen yeni Kiraz Devlet Hastanesi'nin  
yer tesisi haricinde Kiraz Belediyesi'ne 
mali bir külfeti var mı? Ya da sözü 
edilen 30 milyon liralık kredi, sözü 
edilen hastane inşaatında 
değerlendirilecek mi?”

S. ÖZÇINAR:“Yeni Devlet Hastanesi 
inşaatının Kiraz Belediyesi'ne yer tesisi 
dışında bir maliyeti yoktur. Bu projenin 
sahibi, ilgili bakanlık olan Sağlık 
Bakanlığı'dır. İlçemizdeki devlet 
hastanemizin fiziksel yapısı çok yetersiz 
olduğundan, ilçemize uzman doktor bile 
atanamıyordu. Bizim dönemimizde 
girişimlerde bulunduk ve bu açığı 
kapatmaya çalıştık. Birçok doktor Kiraz'a 
geldi. Ancak yeterli gelmediğinden ötürü 
yatak kapasitesi de arttırılarak yapılacak 
olan son donanımlı yeni bir hastane Kiraz'ın 
en temel ihtiyaçlarından biri haline geldi. 
Kimi kırsal yerleşkelerimizden 
vatandaşlarımız zaten 2 saatte merkeze zor 
inebiliyorlar. Bir de sağlık hizmeti alabilmek 
adına Ödemiş veya Tire'ye yapılacak olan bir 
yolculuk vatandaşlar ve elbette özellikle de 
hastalar için çok zor bir durum.Hastane 
inşaatının Kiraz'da temel bir proje gibi 
gözükse de, aynı zamanda bu gibi 
sıkıntılarımızı giderecek olan sosyal bir yönü 
de var.”

“Bazı çevreler, özellikle de rakip 
parti temsilcileri, alınacak olan 30 
milyon liralık kredinin Kiraz'ın 
ekonomik felaketi olacağını iddia 
etmekteler. Siz bu iddialara katılıyor 
musunuz?”

S. ÖZÇINAR:”Göreve geldiğimiz 30 
Mart 2014 seçimlerinden bu yana, altından 
kalkamayacağımız hiçbir projenin altına 
girmedik, girmeyeceğiz. Endişeleri anlıyor ve 
önemsiyorum. Ancak, bugüne kadarki 
duruşumuz ve yönetim biçimimiz ile; Kiraz'ın 
ihtiyaçları doğrultusunda elimizi en ağır 
taşların altına koymaktan 
çekinmeyeceğimizin ve her koşulda Kiraz'ın 
ihtiyacı olan destek ve güveni tesis edecek 
düzeyde ilçemizi temsil ettiğimizin artık 
biliniyor olması lazım.”

“DESTEK VE GÜVENCESİZ YOLA 
ÇIKMADIK…”

“Bizleri Ankara ziyaretlerimiz sebebiyle 
durmadan eleştirenler, ziyaretlerimiz 
esnasında tıpkı bu kredi imkanında olduğu 
gibi Kiraz'ımızın menfaatlerini temsil 
ettiğimizin bilincinde olmasalar da; biz Kiraz 
Belediyesi olarak bu yatırımın destek ve 
güvencesini alarak yola çıktık.”

“ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERİ DE BİZ 
KAZANACAĞIZ…”

“Bunların yanı sıra, rakip parti 
temsilcilerine iletmek istediğim bir husus 
daha var. Önümüzdeki yerel seçimlerde de 
Kiraz halkı kente yapılan yatırımları kent 
çehresindeki pozitif gelişmeyi takdir 
edecektir. Bu sebepten ötürü endişe 
buyurmasınlar. Önümüzdeki dönem 
seçimlerini de biz kazanacağımız için, 
borcumuzu ödemek için yeterli vaktimiz de 
olacaktır.”

“İDDİASI OLAN VARSA SUÇ 
DUYURUSUNDA BULUNABİLİR, AMA 
BUNU YAPAMIYORLARSA 
KARŞILARINDA BEN OLACAĞIM”

“Hakkımızda birçok dedikodu ve iddialar 
ortalıkta dolaşıyor. Benim vicdanım Kiraz'a 
hizmet ve sadakat konusunda çok rahat. 
İspatını sunmayı bir tarafa bırakın, suç 
duyurusunda bile bulunmaya cesaret 
edemedikleri iddiaları bizlere layık görenlerin 
durumu, meyve veren ağacı taşlayanlara 
benzemekte. Sorunuza dönersek evet ne 
yazık ki bazı medya organları bu iddiaları 
manşetlerine bile taşıdılar. Bizim vicdanımız 
rahat. Bizden zerre kadar şüpheleri varsa, 
belgeleri varsa hiç beklemeden hakkımızda 
suç duyurusunda bulunsunlar. Ama eğer 
bunu yapamıyorlarsa beni karşılarında 
bulacaklar.”

“YEMEYE ALIŞMIŞLAR, BİZİM 
DÖNEMİMİZDE YİYEMEDİKLERİ İÇİN 
BU İDDİALARI İLE BİZLERİ 
KARALAMAYA ÇALIŞIYORLAR”

“Allah'a şükür, emanet devraldığımız 
Kiraz Belediyesi yönetimi görevimizde kimse 
Kiraz Belediyesi'nin sırtından geçinerek bu 
vatandaşa yük olamadı. Buna izin vermedik. 
Ne yedik, ne yedirdik. Sadece ve sadece 
hizmetlerimize odaklandık. Bu sebepten 
ötürü bu gibi iddiaları ciddiye dahi 
almadığımı söylesem yeridir.”

“Gerek kredi desteğiyle alakalı, 
gerekse farklı ekonomik konularda 
ortaya atılan iddiaların herhangi bir 
belgeli dayanağı, iddiaların yer aldığı 
basın yayın organlarında yer almadı. 
Bu konudaki tutumunuz nedir?”

S. ÖZÇINAR:“Herkes her şeyi çok 
rahat konuşabiliyor. Daha önce de söyledim, 
belediye kaynaklarını yiyemeyip de rahatsız 
olan arkadaşların çok ciddi sıkıntıları var. Biz 
bunların çok net farkındayız. Biz yanlış bir 
şey yapmıyoruz, ve yaptırmayız. “

“DENETLENMEYİ TALEP EDEN BİR 
BELEDİYEYİZ…”

”Şeffaf belediyecilik anlayışı ve bununla 
alakalı olarak duyduğumuz hassasiyet 
neticesinde, geçen ay içerisinde çeşitli 
girişimlerde bulunarak, İçişleri Bakanlığı'nın 
bizi Kiraz Belediyesi'ni denetlemeleri 
talebimiz oldu. Dikkatinizi çekerim. Bu talebi 
genellikle bir başka yönetimden görev 
devralan belediye yönetimleri, önceki 
dönemi denetlemek için talep ediyorlar. Biz 
ise bizzat bizim denetlenmemiz konusunda 
talepte bulunduk. Şunu açıklıkla ifa 
ediyorum: Bizim yaptığımız hiçbir hizmet ve 
icraattan ötürü açıklayamayacağımız bir şey 
yok. Zaten bu vicdan rahatlığı ile birlikte bu 
talebimizi ilettik.”

 “Herhangi bir belge paylaşımı 
olmadan kimi basın yayın organlarına 
servis edildiği düşünülen bu iddiaların, 
sözü geçen basın yayın organlarında 
kendisine ön sayfada yer bulmasını, 
gazetecilik mesleği açısından nasıl 
değerlendiriyorsunuz?”

S. ÖZÇINAR: “Her şeyden önce basın 
emekçisi arkadaşlarımız da, bizler de, 
hepimiz görevlerimizi yapıyoruz. Hepimiz 
içinde bulunduğumuz koşullarda üzerimize 
düşeni gerçekleştirmek için çabalıyoruz. 
Benim nazarımda gazeteciliğin özünde 
“tarafsızlık” ilkesi var. Ve basın yayın 
camiasına bu açıdan bakıyorum. Yaklaşımım 
ve beklentilerim bu ilke, yani tarafsızlık ilkesi 
temeline dayanıyor.” 

“TARAFSIZ DEĞİLSENİZ, GAZETECİ 
DE DEĞİLSİNİZ”

“Hal böyle olunca, gazetecilik 
kelimesinin, ortaya atılan 
mesnetsizce iddialara 
belgesiz ve tek tarafın 
görüşüne başvurarak 
çamur at izi kalsın 
politikası eşliğinde icra 
edildiğini düşünmüyorum. 
Tarafsız olamıyorsanız, 
gazeteci değilsiniz 
demektir. Hele hele bir de 
işin içine yorum katarak 
haberleştirince iddiaları 
ortaya atan taraf 
olursunuz. Eğer sahip 
çıktığınız bu iddialar 
mesnetsizse, 
karşınızdakini rencide 
edersiniz. İşte o zaman 
da ben bunun karşısında 
dururum.”

k Parti İzmir İl Kadın 

AKolları Başkanlığı ve 
İzmir Ülkü Yarış Pisti 8 

Mayıs Anneler Günü'nde, çok 
farklı bir etkinliğe imza attı. 
İzmir Ülkü Yarış Pistin'in 
heyecan ve adrenalin dolu 
pistinde, bu kez “anneler ile 
kızları” birlikte çıktılar. Kiraz 
Belediye Başkan Saliha 
Özçınar da İzmir İl Kadın 
kollarının Anneler günü 
dolayısıyla İzmir Ülkü Yarış 
Pistinde düzenlemiş olduğu 8 
Mayıs Anneler Günü özel 
araba yarışına katıldı.

"Anneler ve Kızları 
Direksiyon Başında Heyecan 
Dorukta" sloganıyla yola 
çıkan Ak Parti İzmir İl Kadın 
Kollarından 18 pilot 
anneleriyle beraber Ülkü Yarış 

Pisti'nde kıyasıya bir 
mücadele verdi. Yarışma 
öncesi pistlerin efsane 
şampiyonu Ümit Ülkü'den 
sürüş teknikleri konusunda 
özel eğitim alarak, ciddi bir 
şekilde kendilerini bu yarışa 
hazırladılar.

Ak Parti Ak Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve İzmir 
Milletvekili Prof. Dr. Nükhet 
Hotar, Pilot koltuğunda 
Türkiye Pist Şampiyonu Ümit 
Ülkü ile birlikte yarışın startını 
verdi' tüm annelerin ve anne 
adaylarının anneler günü 
kutlayarak Tüm katılımcı anne 
ve kızlarına başarılar diledi.

Kızlar pilot olarak 
direksiyona geçerken, 
anneleri yardımcı pilot olarak 
ter döktü.
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Mübarek 

Ramazan ayına 

kavuştunuz.

Yüce Allah bu 

ayda size oruç 

tutmayı farz 

kıldı.

Bu ayda sema 

(cennet) kapıları 

açılır, cehennem 

kapıları ise 

kapanır ve 

şeytanların 

azgınları 

bağlanır.

(Nesât, Sıyâm, 5)

Oruç sayılı 
günlerdir. Sizden 
kim hasta, yada 
yolculukta olursa 

tutamadığı 
günler sayısınca 
başka günlerde 
tutar. Oruca 

gücü yetmeyenler 
ise bir yoksul 
doyumu fidye 
verir. Bununla 

birlikte kim 
iyilik yaparsa o 
kendisi için daha 

hayırlıdır.
(Bakara Suresi 184)

İFTAR DUASI

2016 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ

Allahümme leke sumtü ve 
bike amentü ve aleyke 

tevekkeltü,
sübhaneke ve ala rızkıke 

eftartü
veli savmel' ğadin min şehri 

ramazane nev eytü
fağfir li ma kaddemtü vema 

“ahhertü.”

BAŞKAN ÖZÇINAR, MUHTARLARLA 2 YILI DEĞERLENDİRDİ
“Artık farklı bir konumdayız 

ve farklı bir yol almak üzereyiz”
Başkan Özçınar “İki yıldır devam 

eden görev sürecimiz var. Elimizdeki 
bütün imkânlarla canla başla 
çalışmaya devam ediyoruz. Elimdeki 
maddi olanaklar belli. Bir yerden 
sonra dur demek zorundaydık. Bu 
konuda hükümetten destek istedik 
onlarda bu konuda geri çevirmediler. 
Artık farklı bir konumdayız ve farklı bir 
yol almak üzereyiz. Hakkımda Kiraz 
Belediyesi'ni batırıyor batırmak üzere 
gibi iddialar asılsızdır. Kiraz Belediyesi 
batmadı batmayacak.  30 milyonluk 
kredi yetkimizi meclis onayladı. 
Paranın tamamı kasada değil. 
Zannediliyor ki parayı olur olmaz 
yerlerde harcayacağız. Hayır, böyle bir 
durum söz konusu değil.“

“Kiraz'da bütün yollara parke 
taşı döşenecek  ”

“Biz para olarak zaten krediyi 
kullanmayacağız.  Biz size sözünü 
vermiş olduğumuz projeleri karşılarına 
götürüp paramızı teslim alacağız. 
Birçok muhtarımızla görüştük. En 
büyük sıkıntımızın yol olduğunu 

biliyoruz ve yol konusunda 
muhtarlarımızın ciddi anlamda sıkıntılı 
olduğunu da biliyoruz.  İller bankasına 
gidecek olduğumuz projelerden bir 
tanesi parke taşı alımı. Kum çakıl 
ocağını kuramıyoruz. Çünkü 
içerisindeki malzeme yetersiz.  Borcu 
aldığımız taşı karşılamayacak. Parke 
konusunda ilk basamak 350 bin 
metrekare civarında. 350 bin 
metrekare parke şuan neredeyse 
bütün ilçelerin çıkacağı en üste 
rakamdır ve biz bu riski göze alarak 
sizinle bu görüşmeden sonra ihalenin 
startını hemen veriyoruz.  45 gün askı 
sürecinden sonra bütün köylerimize 
taşı dökmeye başlıyoruz. Öncelikle 
mahallerimizde engelli ve yaşlı 
vatandaşlarımızın yolları yapılacak 
muhtarlarımız bu konuda 
bilgilendirildi. Totalde 500 kilometre 
olan yollarımızın yarısını tamamlamış 
olacağız. Önümüzdeki sene için eylül 
ekim aylarında ikinci bir ihaleyle 
büyük yollarımızın hepsini asfaltla 
kaplayacağız. Çünkü uzun kilometre 
yolları taşla çözemeyiz. 350 metre 
kare olan taşların Yaklaşık maluliyeti 

de 10 milyon lira.”
“Bütün köylerimize kapalı 

alan projemiz tamamlanıyor“
“Birçok köyümüze de üstü kapalı 

örtü sözü vermiştik. Aynı anda 
parkelerle birlikte onunda ihalesi 
başlayacak. Bütün köylerimizin 
hepsinde bütün etkinliklerin 
yapabilecekleri kapalı bir alan için 
ihalesi haziran ayı sonu gibi tamam 
olacak. Üzeri örtülü alan için küçük 
köylere 150 metrekare büyük köylere 
ise 250 metrekare genişliğinde alanlar 
yapılacak.”

“Bir diğeri 12 tane köyümüzü 
ilgilendiren bir projemizdi. Bu 
projemiz 12 tane köyün ortak noktası 
olan İğdeli köyüydü. İğdeli köyündeki 
yerimizi aldık. Çalışmalara başlıyoruz. 
İğdeli projesini proje kapsamında 
yaptığımız için büyük bir oranı İZKA 
tarafından karşılanıyor. 12 tane civar 
köyümüzün çehresini değiştirecek 
olan köylerde kapalı toplu tesisleri 
yapıyoruz. Söz verdiğimiz yedi 
köyümüz var halı saha için 5 tanesi 
çıktı. 1 tanesini iğdeli mahallemize biz 
yapıyoruz. Geri kalan1 tane içinde 

elimizden geleni 
yapacağız. “

“Kapalı pazar 
yeri inşa edeceğiz”

“Daha sonra 
vatandaşlardan 
aldığımız talepler 
doğrultusunda 
hayvan pazarı 
ihtiyacımız var 
denildi. Projemiz 
hazırlandı sadece yer 
ile alakalı bir 
sorunumuz var. 
Sorunumuzu 
çözdüğümüz anda 
inşallah seneye 
yetiştireceğiz. 
Merkezimizdeki Pazar 
yeriyle alakalı 
sıkıntılarımız vardı. 
Bunu tek bir noktada 
DSİ'nin alanına 
toplayıp kapalı pazar 
yeri inşa edeceğiz.”

“Şehit Birol Uysal 
Parkı çok kötü 

durumdaydı oranın yenilenmesi için 
ihalesi hazır. Tamamlayıp 
vatandaşımızın hizmetine sunacağız. 
Koru Otel'de Çamlık alanında 
öğrencilerimizin piknik alanı projesi 
vardı. Oraya çeşitli hayvanlar 
götürerek piknik alanı düzenlemeleri 
yapacağız.”

“Tip proje hizmetini 
vatandaşımıza ücretsiz 
veriyoruz”

“Bütün köylerimizle görüşülerek 
tip proje hazırlandı. Tip proje 
hizmetini vatandaşımıza ücretsiz 
veriyoruz. Elimizde tip projelerimiz var 
lütfen izinsiz hiçbir ev yapmayalım. 
Bütünşehir yasasıyla sonradan 
bağlanan ilçelerin mağduriyetlerini 
gidermek adına imar affı istedik. İZSU 
köylerden kanalizasyon parası alıyor. 
Şebeke olmadığı için bu rakam 
köylerde çok yüksek. Büyükşehirden 
kanalizasyonla alakalı makbuz 
getiremezlerse tip projeye onay 
veremiyoruz. Büyükşehir belediyesiyle 
görüştük. Bu ödemeyle alakalı olan 
sorunumuzu büyükşehir belediyesi 
halletmeye çalışacak.”

“Bu imar projesi önümüzdeki 
25-30 senenin kurtuluşu 
anlamına geliyor”

“1979 yılından bu yana haritalar 

üzerinde hiçbir çalışma yapamıyorduk. 
İller Bankası'ndan %50'si hibe, %50si 
belediyeden karşılayacak şekilde 
haritaları yeniden yapacağız. Kiraz ve 
yakın çevresindeki bütün köyler imara 
alınacak. Karabağ, Saçlı, Veliler, 
Ceritler Suludere, Aydoğdu, Çömlekçi, 
Karaburç, Çayağzı Kaleköy Haliller, 
Avunduruk, Yeniköy, Umurcalı 
şemsiler arkacılar ve yağlar yer 
etütlerinden tutun jeolojik etütlülerine 
kadar büyük bir proje olacak. Bu imar 
projesi önümüzdeki 25-30 senenin 
kurtuluşu anlamına geliyor.”

“Çektiğimiz borca 
ödemeyeceğimize dair şüphesi 
olan varsa bir sonraki döneme 
adaylığını koymasın”

“Bu açıkladığım projelerle 30 
milyonluk kredinin sadece bu yıl 12 
milyonunu kullanıyorum. Çektiğimiz 
borca ödemeyeceğimize dair şüphesi 
olan varsa bir sonraki döneme 
adaylığını koymasın. Ben bu borcu 
öderim. Çünkü ben eski belediyeyi 8 
milyon lira borçla devraldım. Yavaş 
yavaş ödüyorum ve bu borcunda 
üstünden geleceğim. Borçsuz bir şey 
yapılmıyor. Vatandaşı daha çok 
mağdur etmenin bir anlamı yok.” dedi
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FEN İŞLERİ EKİPLERİFEN İŞLERİ EKİPLERİFEN İŞLERİ EKİPLERİ

iraz Belediyesi ilçede gerek 

Kmerkez mahallelerde 
gerekse kırsal kesimde 

bulunan mahallelerde yol bakım-
onarım, düzenleme ve yenileme 
ve kilit parke döşeme çalışmaları 
doludizgin sürüyor.

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 Mayıs ayı içinde 
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. Kiraz 
Belediyesi Fen İşleri ekipleri 
olarak Mayıs ayı içinde yaptığımız 

çalışmalar doğrultusunda 
Belediye başkanımız Saliha 
Özçınar ile birlikte Tumbullar 
Mahallemizde Kiraz alım pazar 
yeri düzenleme çalışmalarını 
yerinde inceledik. Çayağzı 
Mahallesi'nde çalı tarla 
mevkiinde, Umurlu ve Çanakçı 
Mahallesi'nde greyder çalışması 
ve yol düzenlemesi yaptık. Saçlı, 
Başaran, Suludere ve Arkacılar 
Mahallelerinde ise yol temizliği 
yapılarak temiz bir görünüme 
kavuşturduk. Yine Çayağzı 
Mahallesindeki Çelebiler Mevkii 
ve Yukarı Çayağzı bağlantı yolu 
yapımına başladık. İğdeli 
Mahallesi Çavuşdüzü Mevkiinde 
ise meydan ve yol düzenlemesi 
yaptık. Tumbullar - Karabolu 
bağlantı yolu kale mevkii yol 
çalışması ile Bahçearası Demirci 
Haliller Mevkiin de yol açma 
işlemi yaptık. Kelletepe 
mevkiinde, Yeni Mahalle, 
Cumhuriyet Mahallesi, Kırköy 
Mahallesi ve Haliller 

Mahallesi'nde kilit parke taşı 
tamiri yaptık. Taşlıyatak 
Mahallesi'nde ise engelsiz 
vatandaşın yolu yapımına 
başladık. Mersinlidere 
Mahallesi'ndeki yol geçişlerine 
koruge boru konulma işlemi ve 
Uzunköy Mahallesi'nde koruge 
boru değişimi yaptık. Ovacık 
Mahallesi elma deresi, mercan 
yurdu ve eşek deresinde koruge 
boru yatırma ve şarampol 
temizliği yaptık. Olgunlar 
Mahallesinde cami avlusu 
düzenleme, Altınoluk 
Mahallesi'nde cami tuvaletine 
bakımı ve tamiri, Eskipazar 
Camii'nde bakım ve boyama 
işlemi ve Kibar Mahalle Cami'nin 
bahçesinde betonlama işlemi 
yaparak yeni bir görünüme 
kavuşturduk Çömlekçi Akar 
Camiinde ise tuvalet ve şadırvan 
yapımı devam ediyor. 
Çalışmalarımız tüm hızıyla devam 
edecek.” dedi.

KİRAZ BELEDİYESİ'NİN KORUGE BORU ÇALIŞMASI

TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
iraz Belediyesi Fen İşleri 

Kekiplerinin koruge boru 
çalışmaları tüm hızıyla devam 

ediyor. 
Mayıs ayı içerisinde yapılan 

koruge boru çalışmaları hakkında 
bilgiler veren Fen İşleri Müdürü 
Erhan Göktaş  “Halkın şikâyeti ve 
talebi üzerine kanalizasyon 
sorunuyla alakalı çözümler 
üretmeye çalıştık. Bu doğrultuda 
Mersinlidere Mahallesi'ndeki yol 
geçişlerine koruge boru yerleştirdik. 
Uzunköy Mahallesi'nde ise koruge 
boru değişimi yaptık. Ovacık 
Mahallesi, elma deresi, mercan 
yurdu ve eşek deresinde ise koruge 
boru yatırma ve şarampol temizliği 
yaptık. Bu döşenen yeni sistem 

borularla, yer altı su sorunu ve 
kanalizasyon sorunları ortadan 
kaldırıldı. ” dedi.

Kiraz Belediyesi Başkanı Saliha 
Özçınar ise koruge borusunun 
tercih edilmesi ile alakalı olarak “ 
Koruge boru yüksek dış baskıya 
dayanabilen, atık su ve 
kanalizasyon sularının taşınmasına 
yarayan bir boru 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.
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BAŞKAN ÖZÇINAR, BİR GÜNDE 5 DÜĞÜNE KATILDI

K
iraz Belediye Başkan 
Saliha Özçınar, 
vatandaşların özel gün 

davetlerine icabet ederek 
mutluluklarına ortak olmaya 
devam ediyor. Başkan Özçınar, 

düğün sezonunun başlaması ile 
birlikte düğün, nişan, nikah 
ziyaretlerine start verdi.

Düğün sezonunun başlaması 
ile birlikte vatandaşın acı tatlı 
tüm günlerinde yanında olmayı 

kendine prensip 
edinmiş olan 
Başkan Özçınar, 
hafta sonu 
düğünden düğüne 
koşturarak bir 
günde 5 düğüne 
katıldı.

Başkan Özçınar 
ilk olarak Çanakçı 
Mahallesi eski 
Mahalle muhtarının 
torununun sünnet 

düğününe katıldı.
Ardından İğdeli 

Mahallesi'nde düğüne katılan 
Özçınar, daha sonra Sırımlı 
Mahallesi ve Yeni Mahalle'deki 
düğünlere katılım göstererek 
çiftlere mutluluklar 
diledi.

Son olarak Şehit 
Birol Uysal Parkında 
Gizem ve Metin 
çiftinin nikâhlarını 
kıyan Başkan 
Özçınar 
“Vatandaşlarımızın 
özel gün davetlerine 
icabet ederek 
mutluluklarına ortak 
olmaktan dolayı 

büyük sevinç duyuyorum. Bu 
anlamda son olarak Gizem ve 
Metin çiftimizin nikahını 
kıydık.Yeni evli çiftimize hayat 
boyu sağlık, mutluluk, başarı 
diliyorum” dedi.

BAŞKAN ÖZÇINAR, 
ŞEHİT ANNELERİNİ 

UNUTMADI

iraz Belediye Başkanı 

KSaliha Özçınar, şehit 
annelerini ziyaret edip, 

Anneler Günü'nü kutladı, çiçek 
verdi. Belediye ekipleri de 
kırsal mahallelerdeki annelere 
toplam 10 bin karanfil dağıtıp, 
günlerini kutladı.

Kendisi de bir çocuk 
annesi olan Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar, Hisar, 
Tumbullar, Veliler 
mahallelerindeki şehit 
annelerini ziyaret etti. Başkan 
Özçınar, ilk ziyaretini, 2011 
yılında Şırnak'ın Beytüşşebap 
ilçesinde arazi taraması 
sırasında PKK'lı teröristlerin 
saldırısı sonucu şehit olan 
Piyade Uzman Çavuş Özgür 
Küçük'ün (27) Hisar 
Mahallesi'nde yaşayan annesi 
Emine Küçük'e (60) yaptı. 

Şehit annesi Küçük'ün 
elini öpüp, Anneler Günü'nü 
kutlayan Başkan Özçınar, bir 
buket çiçek verdi. Vatan için 
canını feda eden tüm şehitleri 

rahmetle ve şükranla 
andıklarını belirten Başkan 
Özçınar, "Memleketimizin, 
ecdad yadigârı mirasımızı 
koruma konusunda kararlı 
olduğumuzu ifade ediyoruz. 
Memleketimizin geleceğinde 
ihanetlerin, terörün 
olmamasını diliyorum" dedi.

Her türlü övgünün, 
saygının ve fedakârlığın 
üzerinde olan şehit aileleriyle 
büyük onur duyduğunu 
belirten Başkan Özçınar şöyle 
devam etti:

"Vatan için canını 
verenlerin ulaştığı şehitlik 
mertebesinin en yüksek 
makam. Şehit annelerinin 
acılarını aynı duygularla ile 
ortak olup, her zaman 
yanlarında olacağımızın 
bilinmesini isterim." 

Belediye ekipleri de kırsal 
mahallerdeki kadınları ziyaret 
edip, Anneler Günü'nü kutladı, 
toplam 10 bin karanfil dağıttı.

BAŞKAN ÖZÇINAR PERSONELİN
İŞÇİ BAYRAMINI KUTLADI

iraz Belediye Başkanı 

KSaliha Özçınar, tüm 
çalışanların 1 Mayıs İşçi 

Bayram'ını kutladı. Başkan 
Özçınar, 1 Mayıs Ekmek ve 
Dayanışma günü dolasıyla 
İtfaiye Garajı Toplantı 
Salonu'nda belediye 
çalışanlarıyla bir araya geldi.

Personelle Kiraz Kordon 
Otel'de tek tek görüşerek 
bayramlarını kutlayan Başkan 
Özçınar bir konuşma yaparak 
“Belediye olarak 
gerçekleştirdiğimiz projelerde, 
yapılan hizmetlerde belki de en 
büyük pay siz çalışanlarımızın 
emeğidir. Bizler de 
belediyemizin iş ve hizmet 
üretiminde birinci derecede rol 

oynayan işçi kardeşlerimize 
hak ettiklerini, alınlarının teri 
kurumadan vermek için gayret 
gösteriyoruz. Toplumun her 
kesiminde üreten, geliştiren ve 
hizmet sunan işçilerimizin 
emeklerinin karşılığını 
alabilmek, haklarını savunmak 
amacı ile kutladıkları 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günü'nü 
içtenlikle kutluyor, aileleriyle 
birlikte sağlık ve mutluluk 
içinde bir ömür geçirmelerini 
diliyorum” dedi. 

Yapılan ikramların 
ardından Başkan Özçınar, tüm 
işçiler ile birlikte 1 Mayıs İşçi 
Bayramı'nın bir hatırası olarak 
toplu fotoğraf çektirdi.

BAŞKAN ÖZÇINAR,BAŞKAN ÖZÇINAR,BAŞKAN ÖZÇINAR,
MEVLİT PROGRAMINA KATILDIMEVLİT PROGRAMINA KATILDIMEVLİT PROGRAMINA KATILDI

iraz Belediye Başkanı 

KSaliha Özçınar Yağlar 
Mahallesi'nde 

düzenlenen mevlit programına 
katıldı. Mevlit öncesi halkla 
selâmlaşarak, sohbet eden 
Başkan Özçınar daha sonra 
Yağlar Cami'sine giderek 
Ramazan öncesi Cami'ye 
yapılacak tadilatları yerinde 

tespit etti.
Belediye'nin ilçenin değişik 

bölgelerindeki birçok camide 
tadilat ve yapım çalışmaları 
yaptığını hatırlatan Başkan 
Özçınar, Yağlar Camisi'nde 
Ramazan öncesi yapılacak 
tadilatları biran önce yerinde 
tespit etti.

TİRE'DEN İTFAİYE RAPORU ALMA DÖNEMİ ARTIK BİTİYOR

İ
zmir Büyükşehir Belediyesi, 
işyeri açma hazırlığındaki 
vatandaşlara büyük kolaylık 

sağlayacak İtfaiye Uygunluk 
Takip Sistemi Projesi'ni hayata 
geçirdiği Ruhsat alabilmek için 
istenen “İtfaiye Uygunluk 
Raporları”na ilişkin başvurular, 
yeni proje sayesinde itfaiye 
merkezine gitmeye gerek 
kalmadan elektronik ortamda 
yapılabilecek. Bu çalışmalar 
kapsamında artık Kirazlı 
vatandaşlar işyeri açarken 
itfaiye raporu için Tire'ye gitmek 
zorunda kalmayacak.

İtfaiye daire Başkanlığı 
denetim ve önleme şube 
amirleri ile yapılan görüşme 

sonucu, itfaiye raporları 
Tire'ye gitmeye gerek 
kalmadan online olarak Kiraz 
Belediyesi Ruhsat ve Denetim 
Müdürlüğünde gerekli alt yapı 
çalışmalarının yapılması 
sonrası önümüzdeki günlerde 
yapılabilecek.

Konuyla ilgili olarak 
konuşan Kiraz Belediyesi 
Ruhsat ve Denetim Müdür 
vekili Ahmet Ayçiçek “İşyeri 
açma ve çalıştırma ruhsatı 
alabilmeleri için gereken 
belgelerden bir tanesi olan 
itfaiye raporunu almak için 
vatandaşımız Tireye gitmek 
zorunda kalıyordu. Bu bölge 
için, Kiraz ve Ödemiş'teki 

vatandaşlarımıza 
sadece Tire İtfaiyesi 
rapor verebiliyor. Bizim 
itfaiyemiz olmasına 
rağmen bunu 
yapamıyorduk. Örencik 
köyümüzü ele alırsak; 
vatandaşlarımız Tire'ye 
gitmek için 3 araç ile 
gidip 3 araç ile dönmek 
zorunda kalıyorlardı. 
Toplam 6 vasıta ile bir 
başvuru yapmak 

zorunda kalıyordu. Bu zor bir 
durumdu. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı Denetim Ve Önleme 
Şube Amirleri ile yapılan 
görüşmelerimiz sonucu, artık 
itfaiye raporları Tire'ye gitmeye 
gerek kalmadan online olarak 
Kiraz Belediyesi Ruhsat ve 
Denetim Müdürlüğünde gerekli 
alt yapı çalışmalarının yapılması 
sonrası önümüzdeki günlerde 
yapılabilecek.” dedi
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Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki, bizlere bir kez daha 
rahmet deryasından yudumlama fırsatını lütfetti. Bizi yine türlü 
hikmet ve nimetlerle dolu, bağışlanma ayı Ramazan'ın eşiğine 
getirdi.

Haziran ayının ilk pazar akşamı ilk teravih namazını kılacak, 
ilk sahurun huzurunu yaşayacağız. Pazartesi günü ilk 
orucumuzu tutacak ve ilk iftarımızı yapacağız. 

Ramazan ayı bize her yıl, derin ve hikmet yüklü mesajlarla 
gelir. Bu kutlu ay, her yönüyle varlığımızın ve hayatımızın 
gayesini, geleceğimize dair düşüncelerimizi, kısacası 
kulluğumuzu yeniden hatırlatır bizlere. Ramazan ayı bizlere 
sabrı, kendimizi hesaba çekmeyi, arzu ve isteklerimizi 
sınırlamayı öğretir. Zamanın kıymetini, sahip olduğumuz hayatın 
bir başlangıç ve bitişinin olduğunu belirtir. Ramazan ayında 
paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin görüldüğü, 
kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının en yoğun hissedildiği 
zaman dilimidir.

Ramazan ayı mağfiret ayıdır. Bu ayda Allah bütün mağfiret 
kapılarını açmıştır. Ramazan ayı rahmettir. Çünkü Ramazanda 
müminlere hiç kimsenin bilemeyeceği, sınırlarını tayin 
edemeyeceği, miktarını yalnız Allah'ın tayin ve takdir edeceği 
sevap ve mükâfat verilecektir. Bu ay içinde insanı adeta 
meleklerle aynı sıfatları taşıtacak olan oruç ibadeti yerine 
getirilecek, tevbe istiğfarlar yapılacak, birçok Müslüman 
kötülüğü bırakacak, nefis ve şeytanın esaret ve tuzağından 
kurtulacak, Allah'a kul, Rasül'üne hakiki ümmet olma yoluna 
girecektir. 

Ramazan ayı öyle mübarek bir aydır ki, ondan başka hiçbir 
ay Kur'an'da kendi adıyla beyan edilmemiştir. Ramazan kelime 
olarak YAKICI SICAKLIK anlamına gelir. Ramazan ayına bu adın 
verilmesi, oruç tutan kimselerin aç susuz kalmalarının meydana 
getirdiği sıcaklık ve yanmalardan veya bu ayda işlenen iyi 
ameller sonucu kazanılan bol sevaplarla günahların yanarak yok 
olmasından veya oruç günlerinin farz kılındığı yıllarda yakıcı 
sıcaklara rast gelmesinden ileri gelmektedir.    Ramazan ayı 
ayların sultanıdır. Bu aya Ramazan denmesinde elbette ki bir 
takım ilahi hikmet ve tecelliler vardır. Ramazan ayında Allah'ın en 
büyük tecellisi, Kur'an-ı Kerim'in insanlığın hidayet, saadet ve 
selametine vesile olması için nazil olması söz konusudur. Kur'an 
Ramazan ayında nazil olmuştur. Bu bakımdan Ramazana Kur'an 
ayı da denilir. Ramazan şerefini, izzetini, bereketini Kur'an'dan 
almıştır. Üstünlüğünün başta gelen sebebi budur. 

İçerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı 
olan Kadir gecesinin Ramazan ayında bulunması, diğer aylardan 
üstün ve efdal olduğuna işarettir. Ramazan ayında nefis ve 
şeytan, oruç tutan Müslümanları dalalete sürükleyemez. 
Müslüman bu ayda nefsini terbiye eder, şeytanın tuzağından 
kurtulduğunda da melekleşir. Ramazan ayı mümine bu imkânı 
sağladığından dolayı da diğer aylardan üstün ve efdaldır. 
Ramazanda nefis ve şeytan zincire vurulduğundan insanlar 
isyan etmezler, günah işlemezler. Hadiseler cinayetler azalır, 
diğer aylara oranla yok denecek seviyeye düşer. Bu da Ramazan 
ayının feyiz ve bereketine delil ve işarettir.

Evet yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Ramazan ayı, 
insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı 
birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an' ın kendisinde 
indirildiği aydır...” 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) de bu ayla ilgili olarak: “Bir 
kimse, inanarak ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek, 
Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” 
buyurmuştur. 

Oruç ayı olan Ramazan ayı, birçok hikmeti içerir. Kavuşmakla 
manevi açıdan huzur bulduğumuz ve sevinç duyduğumuz bu 
ayda, sayısız nimetlerin kıymetini hatırlıyor, geçici  lezzet ve 
duygulardan vazgeçip Yüce Allah'ın emir buyurduğu oruç ibadeti 
ile  manevi hazlara ulaşmanın sırrına eriyoruz.

Oruç; insanın azim, sebat, kanaat, ve sabır gibi ahlakî 
güzelliklere sahip olmasına, aç kalarak nimetlerin kıymetini 
bilmesine ve bu vesileyle, yoksulların halini düşünüp onlara 
merhamet ve şefkat hisleriyle hep birlikte Ramazan mektebine 
kayıt yaptıracağız. 

Ramazan mektebinde bir irade eğitiminden geçeceğiz. Bu 
mektep, kötü alışkanlıkları terk edip güzel hasletler kazanmak 
için bir fırsat sunuyor bizlere. Türlü hengâmelerle kirlenen 
zihinlerimiz bu mektepte yeniden arınacak. Türlü arzular 
peşinde bitap düşen nefislerimiz yeniden durulacak.Türlü 
meşgalelerle yorulan gönüllerimiz bu mektepte tekrar huzur 
bulacak. 

İşte bu özelliği ile Ramazan ayı, nefislerin terbiye edildiği, 
yoksulların doyurulup gözetildiği, sevap ve mükafatın arttığı, af 
ve mağfiretin çokça verildiği bir aydır. 

Ramazan; tutulan oruçları, kılınan teravih namazları, 
okunan hatim ve mukabeleleri, iftar ve sahurları, dua ve 
tesbihleri ile rahmet ve bereket ayıdır. Peygamber Efendimizin 
ifadesiyle “Başlangıcı rahmet, ortası bağışlanma ve sonucu 
cehennemden kurtuluş olan”   bir aydır. Bir ay boyunca bu 
okulda hep birlikte çok güzel bir eğitim alacağız. Bu mektebin 
huzur ve bereket dolu sahurlarını, bizleri yücelten sevinç dolu 
iftarlarını doyasıya yaşayacağız. Sadece bedenlerimizi değil, 
gönüllerimizi rahatlatan teravihlere her akşam ayrı bir heyecanla 
neşvü nema bulacak.. Ramazan boyunca Kerim kitabımızla 
yeniden buluşacağız. Mukabelemizle Kur'an aşkımızı ve 
şuurumuzu pekiştirecek, Hira'ya yürüyen Muhammedü'l-Emin 
(s.a.s)'in derdiyle dertlenecek, vahyin muhatabı Resul-i Ekrem 
Efendimiz (s.a.s)'e adeta yoldaş olacağız.

Evet ramazan ayı, Allah'a olan kulluk şuurunu derinden 
hissettiğimiz; milli birlik ve beraberliğimizin pekiştiği mübarek 
bir zaman dilimidir. Biz Müslümanlar olarak Ramazan ayının 
kıymetini bilip ondan en iyi şekilde yararlanalım. Aile efradımızı 
Ramazan ayı içerisinde Kur'an kültürüyle, cami kültürüyle 
tanıştıralım. Mukabelelere ve teravih namazlarına devam 
edelim. Ramazan'ın gönüllerimizi ferahlatan manevî havasını 
yaşayalım. Bu vesileyle, geçmişimizi muhasebe edip gafletten, 
kötülüklerden ve haramlardan kendimizi uzaklaştırarak, 
Ramazan ayının rahmet, bereket ve mağfiretinden istifade 
edelim. Yapacağımız iyilikler ve ibadetlerle Allah'ın rızasını 
kazanmaya çalışalım. Kur'an ayında Kur'an'a sarılalım, onu 
okumaya, anlamaya ve yaşamaya gayret edelim. Onu 
hayatımıza rehber edinelim.  

DUA :Allahım bizi Recep ve Şaban'a kavuşturduğun gibi 
Ramazan'a ulaştır.

Selam ve dua ile…

RAMAZAN MEKTEBİ
AÇILIRKEN 

Ziya AkarZiya AkarZiya Akar

BAŞKAN ÖZÇINAR KANDİLDE HASTALARI UNUTMADI
iraz Belediye Başkanı 

KSaliha Özçınar, özel gün 
ve gecelerde sürekli 

ziyaret ettiği hastanede yatan 
hastaları Kandil gecesinde de 
unutmadı. Başkan Özçınar, 
Berat Kandil'inde hastaneyi 
ziyaret ederek, tedavi gören 
hastalara geçmiş olsun 
dileğinde bulundu. Hastalarla 
kısa sohbetler eden Özçınar,  
hastaların kandilini kutladı. 
Ziyarette tek tek hastalarla 
ilgilenen başkan Özçınar "Bu 
güne kadar hemşehrilerimizin 
iyi günlerinde de kötü 

günlerinde de yanlarında 
olmaya gayret ettik. Böyle özel 
bir günde de hastanelerde 
kalan hemşehrilerimiz ile bu 
özel geceyi paylaşmak istedik. 
Allah hastalarımıza en kısa 
zamanda şifa vererek 
sevdikleriyle birlikte olmalarını 
nasip etsin" dedi. 

Hastane ortamında 
hatırlandıkları için çok memnun 
olan hastalar ve hasta yakınları, 
böyle bir ziyaretin kendilerine 
moral verdiğini ifade ederek 
başkan Özçınar'a teşekkürlerini 
ilettiler. 

ATATÜRK REKREASYON ALANINDAKİ
BORDÜR TAŞLARI “RENGÂRENK”
K

iraz Belediyesi, bir 
taraftan yeni parklar 
yaparken, bir taraftan da 

eski parkları revizyondan 
geçiriyor. İlçe bulunan 
parklardaki oturma bankları, 
oyun grupları yenilenerek, 
bordür taşları boyanıyor, 
parklardaki çevre düzenlemeleri 
yapılıyor. 
Vatandaşların parklarda rahat 
etmeleri için ellerinde gelen 
gayreti gösteren Kiraz 
Belediyesi park ve Bahçe İşleri 

Müdürlüğü ekipleri parklarda 
çalışmalarına devam ediyor. 
Park bordürlerinin onarımını 
yaparak açık yeşil ve koyu yeşil 
olarak boyayan ekipler son 
olarak da Atatürk Rekreasyon 
alanındaki bordür taşları 
rengârenk boyadılar.

Çalışmalar hakkında 
bilgiler veren Kiraz Belediyesi 
Park ve Bahçe İşleri Müdürü 
Cennet Kara “ Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü olarak kentin güzel 
bir görünüme kavuşması ve 

yeşil alanların arttırılmasına 
yönelik başlattığımız çalışmalar 
aralıksız bir şekilde devam 
ediyor. İklim koşullarından zarar 
görerek eski canlılığını 
kaybeden bordur taşlarını 
boyayarak İlçe merkezini güzel 
ve temiz bir görünüme 
kavuşturuyoruz. Yeşil ve beyaz 
renklere boyadığımız kaldırım 
taşları sürücüler için uyarıcı 
olurken, çevreye estetik bir 
görünüm  ve yayaların güvenli 

bir ortamda yürümelerini 
sağlıyor. Parklardaki bordür 
boyama çalışmalarımızda tüm 
hızıyla sürüyor. Açık yeşil ve 
koyu yeşil olarak boyadığımız 
park bordür çalışmalarımız 
kapsamında son olarak Atatürk 
Rekreasyon alanındaki 
bordürlerimizi rengârenk 
boyayarak modern bir 
görünüme kavuşturduk. ” diye 
konuştu. 

BinaliBinaliBinali
YILDIRIMYILDIRIMYILDIRIM

AK Parti
3. Genel
Başkanı
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EY SEVGİLİ DOST

Serpil ÇakmakSerpil ÇakmakSerpil Çakmak

Ey Sevgili Dost
Yine Muhabbetin Demindeyiz

Seninle…

Mevsimlerden,
Günlerden,
Saatlerden,

Önemli değildeyiz…

Seninle 
Muhabbet
yaylasında 
huzurlu…

seninle
muhabbet 
gemisinde
batmış…

başabaş,
yürekli,
duyarlı

hesapsız…

BAŞKAN ÖZÇINAR,
YENİ BELEDİYE

HİZMET BİNASINI İNCELEDİ

iraz Belediyesi'nin yeni hizmet binası inşaatı hızla 

Kdevam ediyor. Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar,  yeni belediye hizmet binası inşaatını 

gezerek incelemelerde bulundu.
Kiraz'a yeni kazandırılacak olan Belediye hizmet 

binasını ziyaret eden Başkan Özçınar ve beraberindeki 
teknik heyet, belediye binası  içerisinde hizmet verecek 
olan birimlerin alanlarını yerinde inceleyerek binanın iç 
ve dış cephesi hakkında bilgiler aldı. 

Başkan Özçınar, tüm blok ve katları tek tek 
inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Özçınar, 
belediye hizmet binası inşaatının bir an önce 
tamamlanıp, en kısa zamanda hizmete açılmasını 
dileyerek “ Mevcut hizmet binamız Kiraz'a yetersiz 
kalmıştı. Yapım çalışmaları tüm hızıyla süren yeni 
belediye modern hizmet binamız tamamlandığında 
Kiraz'a çok yakışacak” dedi.

BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ KONDAKCIBELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ KONDAKCIBELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ KONDAKCI
“HALKIMIZA EN SÜT SEVİYEDE HİZMET VERİYORUZ”“HALKIMIZA EN SÜT SEVİYEDE HİZMET VERİYORUZ”“HALKIMIZA EN SÜT SEVİYEDE HİZMET VERİYORUZ”
K

iraz Belediyesi Belediyesi 
Emlak Ve İstimlak 
Müdürlüğü'nü ziyaret 

eden Cephe Gazetesi ekibi, 
Kiraz Belediyesi Belediyesi 
Emlak Ve İstimlak Müdürü 
Ümran Kondakcı ile görüşerek 
Kiraz Belediyesi Belediyesi 
Emlak Ve İstimlak 
Müdürlüğü'nün yapmış olduğu 
çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Anadolu Üniversitesi İşletme 
Fakültesi mezunu olan Ümran 
Kondakcı,  Kiraz Belediyesi'nde 
2 yıldır Emlak ve İstimlak 
Müdürü olarak görev yapıyor.

“Mülkiyeti Belediyemize 
ait taşınmazların 
değerlendirilmesi, 
korunması ve denetiminin 
sağlanması için gerekli 
çalışmaları yapmaktayız”

Emlak Ve İstimlak 
Müdürlüğü'nün görev ve 
sorumluluklarından bahseden 
Müdür Kondakcı “Kiraz 
Belediyesi'nin ilgili 
Müdürlüklerince Önerilen 
Projelerin Gerçekleştirilmesi İçin 
Gerekli Olan Taşınmaz Mal 
İhtiyacının, Yatırım Programları 
Ve İlgili Mevzuat Hükümlerince 
Teminini Sağlayacak Yöntemleri 
araştırmak ve taşınmaz mal 
yönetimi politikalarını 
oluşturmaktayız. Mülkiyeti 
Belediyemize ait taşınmazların 
değerlendirilmesi, korunması ve 
denetiminin sağlanması için 
gerekli çalışmaları yapmaktayız. 
Belediyenin taşınmaz mallarının 
ilgili mevzuat ve amacı 
doğrultusunda kamu kurum ve 
kuruluşlarına bedeli karşılığı 
veya bedelsiz olarak tahsis veya 

devredilmesi gibi idari işlemler 
Müdürlüğümüz tarafından 
yürütülmektedir. Ayrıca Belediye 
ait taşınmazların kiralanmasına 
yönelik idari işlemler, sözleşme 
ve şartnameler yine 
Müdürlüğümüz tarafından 
hazırlanmaktadır.   Belediye 
mülkiyetinde veya tasarrufunda 
olan envanteri ve kayıtları 
Müdürlüğümüz tarafından 
tutulan taşınmazlar, Belediyemiz 
tarafından kamu yararı ilkesine 
uygun olarak kullanmak üzere, 
gerekli olan taşınmazların 
kiralama işlemleri de 
Müdürlüğümüzce 
yürütülmektedir.” 

“Asli Görevlerimiz 
Arasında Bulunan Bir Diğer 
Konu “Kamulaştırma” 
İşlemleridir”

Müdür Kondakcı Emlak ve 
İstimlak Müdürlüğü'nün 
çalışmalarıyla ilgili olarak “Tabi 
ki Müdürlüğümüzce asli 

görevlerimiz arasında bulunan 
bir diğer konu da 
“Kamulaştırma” işlemleridir. 
Belediye sınırları içinde imar 
programında bulunan ve kamu 
hizmetleri için gerekli olan 
taşınmazların Kamulaştırma 
Yasasına göre kamulaştırma 
işlemlerini yapmak 
Müdürlüğümüzün asli görevleri 
arasında yer almaktadır. Örnek 
verecek olursak, İlçemiz Hisar 
Mahallesi'nde bulunan Hisar 
Kalesi içinde yer alan 
taşınmazların kamulaştırma 
işlemleri kalenin restorasyonu 
ve ilçemize gelir sağlaması 
açısından devam etmektedir. 
Yine İğdeli Mahallemizde 
bulunan Belediyemiz tarafından 
projelendirilen  ve içerisinde o 
bölge ve ilçe halkına gelir 
getirici nitelikte soğuk  hava 
deposu ve pazar yeri, ayrıca 
sosyal imkan olanakları olarak 
halı saha, v.b. sosyal tesis 

olarak değerlendirilmek üzere o 
bölgedeki kamulaştırma 
çalışmalarımız devam 
etmektedir. Tabi ki 
Müdürlüğümüz tüm bu iş ve 
işlemleri Sayın Belediye 
Başkanımızın vereceği emirler 
doğrultusunda Belediye 
Yasasına ve diğer mevzuat 
hükümlerine uygun olarak 
halkımıza daha iyi hizmet 
verebilmek için çalışma disiplini 
içinde yerine getirmekte” dedi.

“Belediye bünyesinde 
tüm müdürlükler ile 
koordineli olarak 
çalışıyoruz”

Belediye bünyesinde tüm 
müdürlüklerle koordineli olarak 
çalıştıklarını ifade eden Müdür 
Kondakcı“ Kiraz Belediyesi 
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 
olarak belediye bünyesindeki 
tüm müdürlükler ile koordineli 
olarak çalışmaktayız. Bunların 
arasında Yazı İşleri Müdürlüğü, 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 
Zabıta Müdürlüğü, Hesap İşleri 
Müdürlüğü'müz var.

“Daha Verimli Daha Üst 
Seviyede Hizmet Vermeye 
Devam Edecek”

Kiraz Belediyesi Hizmet 
Binasının giriş katında 1 Müdür, 
2 memur, 1 İşçi ile toplamda 4 
personelle Kiraz halkına hizmet 
veren Kiraz Belediyesi Emlak ve 
İstimlak Müdürlüğü, birimle ilgili 
faaliyet yılı içerisinde personel 
istihdamının sağlanması, 
seminer, eğitim ve yeni 
teknolojik donanımların da 
eklenmesi ile daha verimli daha 
üst seviyede hizmet vermeye 
devam edecek.

BAŞKAN ÖZÇINAR'IN “HALK GÜNÜ”

BULUŞMASI SÜRÜYOR
iraz Belediyesi'nin haftanın her 

KÇarşamba günü düzenlenen 
Halk Günü buluşması tüm 

hızıyla sürüyor. Kiraz Belediye 
Başkanı Saliha Özçınar Halk 
Günü'nde vatandaşların istek ve 
önerilerini dinlemeye devam ediyor.
 “Bizim İçin Her Gün Halk Günü”

Halk Günü'ne gösterilen ilginin 
kendisini mutlu ettiğini dile getiren 
Başkan Özçınar , "Halk günü 
buluşmaları kapsamında 
vatandaşımız ile bir araya gelmek 
beni mutlu ediyor. Her hafta düzenli 
olarak Çarşamba günleri 
vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Bu 
buluşmalarımız her geçen gün daha 
kalabalık bir ortamda gerçekleşiyor. 
Kiraz Belediyesi olarak her hafta 
Çarşamba günü düzenlediğimiz 
başkan ve halk buluşmasında, 
vatandaşlarımızın talep ve sorunlarını 
da ilgili birimlerimizle çözüme 
kavuşturuyoruz.

Bizim için her gün halk günü 
aslında. Çünkü her zaman halkımız 
ile iç içeyiz İnsanlarımız buraya 
geldiğinde randevu almadan mutlaka 
benimle görüşüyorlar ve sorunlarını 
taleplerini bana iletiyorlar. 
İnsanlarımızın yolda, sokakta veya 
başka bir yerde bize anlatamadığı 
ifade edemediği dertleri oluyor. Halk 
günü bu nedenle gerek halkımız 
gerekse bizim için önemli bir çalışma 
oldu" dedi.

 Söz Konusu Halkımızın 
Refahı Ve Mutluluğudur“

Kiraz Halkının mutluluğu için 
gece gündüz çalışmalarını 
sürdürdüklerini dile getiren Başkan 
Özçınar sözlerini şöyle sürdürdü:" 
Halk Günü ile halkımızın mutlu 
olmasını sağlamaya çalışıyoruz. 
Dertlerine derman olmak istiyoruz. 
Halkımızın sorunları karşısında 
belediye olarak elimizden gelen bir 
şey varsa bunu yapmak adına tüm 
ekibimiz ile birlikte çalışıyoruz. Bunun 
yanı sıra vatandaşlarımızın 
birimlerimiz ile ilgili sorunları 
karşısında direk talimatlarımızı 
vererek anında çözüm bulmaya 
çalışıyoruz. Her şeye çözüm bulmak 
tabi ki mümkün değil ama biz Kiraz 
Belediyesi olarak sorunları en 
azından asgariye indirmeye 
çalışıyoruz. Halk günlerine katılarak 
çalışmamıza destek veren 
vatandaşlarımıza çok teşekkür 
ediyorum. Uygulamamız başarılı bir 
şekilde devam edecek. Biz bu 
görevde olduğumuz sürece Halk 
günlerinde halkımız ile buluşmaya 
devam edeceğiz.” Dedi

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.
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19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA,
GENÇLİK ve SPOR BAYRAMI
KİRAZ'DA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

iraz'da 19 Mayıs Atatürk'ü 

KAnma Gençlik ve Spor Bayramı 
etkinlikleri sabah saat 09.30'da 

Kiraz Şehit Birol Uysal Parkı'nda 
Gençlik Spor Müdürü Fatih Kuru'nun 
Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile 
başladı.

Saygı Duruşunun ardından 
okunan İstiklal Marşı sonrasında 
Şehit Birol Uysal Parkı'ndaki tören 
çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kutlamalara Kiraz Belediye 
Başkanı Saliha Özçınar, Milli Eğitim 
Müdürü Osman Yazıcı, Ziraat Odası 
Başkanı Gürkan Okka, Ak Parti İlçe 
Başkanı M. Emin Avşar, Ak Parti 
Gençlik Kolu Başkanı Erman Aktaş, 
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail 
Acar, Gıda Tarım İlçe Müdürü Zafer 
Sabri Ölmez, daire müdürleri, 
öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

19 Mayıs kutlama etkinlikleri 
kapsamında Kiraz Belediyesi'nin 
düzenlediği Karakucak Güreş 
müsabakaları da büyük ilgi gördü. 
Kiraz'da şimdiye kadar ilk kez 
düzenlenen Karakucak Güreş 
Müsabakaları Kiraz Spor Tesislerinde 
yapıldı.

Karakucak Güreş Müsabakaları 
bitiminin ardından tören son buldu.

ÇEMBERLİ EFEDEN

MİLLİ DUYGULARI
KABARTAN MESAJ

iraz Belediye Başkanı, 

Knam-ı diğer adı ile 
“Çemberli Efe” Saliha 

Özçınar, kurtuluş 
destanımızdaki en önemli 
tarihlerden bir tanesi olan 19 
Mayıs 1919 tarihinde ulu 
önder Atatürk'ün Samsun'a 
çıkarak başlattığı Türk 
Kurtuluş Savaşı'nın 
yıldönümü olan ve aynı 
zamanda bizzat Mustafa 
Kemal Atatürk tarafından 
Türk gençlerine armağan 
edilen 19 Mayıs Atatürk'ü 
anma Gençlik ve Spor 
Bayramı münasebetiyle yazılı 
bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Özçınar'ın 
mesajında şu ifadeler yer 
aldı:

“Büyük bir destanın 
başlangıcı olan 19 Mayıs 
1919'da, var olduğu günden 
beri esaret nedir bilmeyen 
milletimiz, bağımsızlığına ve 
milli egemenliğine kavuşarak 
tarihin akışını değiştirmiştir.

Mukaddes Vatanımızın 
bölünmez bütünlüğü ve 
bağımsızlığı yolunda, milli 
mücadeleyi büyük bir azim 
ve kararlılıkla sürdüren 
milletimiz, birbirine 
kenetlenerek kutlu bir 
şahlanış ve diriliş 
gerçekleştirmiştir. Büyük 
anlamlar taşıyan 19 Mayıs, 
Cumhuriyetimizin 
gençlerimizin omuzlarında 
yükseleceğine olan inancın 
ifadesidir.” 

“GENÇLERİMİZİN BU 
MİRASA EN GÜZEL 
ŞEKİLDE SAHİP 
ÇIKMALARINI 
SAĞLAMALIYIZ”

“Bugüne anlam katan 
gençlerimize, ecdadımızın bu 
vatan topraklarını korumak 
için yaptığı fedakârlıkları 
göstererek, ecdatları ile 
gurur duymalarını ve bize 
bıraktıkları mirasa en güzel 
şekilde sahip çıkmalarını 
sağlamamız gerekir. Gençler, 
milletlerin ve devletlerin en 
mühim güç kaynağıdır. 
Geçmişini unutmayan, 
inançlı, karakterli, özgüvenli, 
vatan ve millet sevgisini her 
şeyin üstünde tutan, azimli 
ve çalışkan bir gençliği 
yetiştirmek bizim en önemli 
sorumluluğumuzdur. Çünkü 
bir ülkenin geleceği, o 
ülkenin gençlerine bağlıdır. 
Gençlerimizde, omuzundaki 
yükün ve ağırlığın 
sorumluluğunu bilerek, 
kendilerinden sonraki 
nesillere daha gelişmiş, 
müreffeh bir ülke bırakmak 
için çok çalışmalıdır.”

“ATATÜRK'Ü VE 
MİLLİ MÜCADELE 
KAHRAMANLARIMIZI 
ŞÜKRAN VE RAHMETLE 
ANIYORUZ”

“Bu düşüncelerle, 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk başta olmak üzere 
milli mücadele 
kahramanlarımızı rahmet ve 
şükranla anıyor, istiklal 
mücadelesinin başladığı bu 
anlamlı günde, köklerindeki 
hazineyi keşfedebilen, 
ahlaklı, imanlı, tek yürek 
olabilen Gençlerimizin, 
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve 
Spor bayramını kutluyorum.”

BAŞKAN ÖZÇINAR TUBİTAK 4006 BİLİM FUARI'NI GEZDİ
“Bilimle hayat bulan fikirler daima geleceğe ışık olur”

K
iraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar, Kiraz 
Ortaokulu'nda açılan 

TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na 
giderek ziyarette bulundu.

4 Mayıs Saat 13.00'te Kiraz 
Ortaokulu Kapalı Spor 
Salonu'nda açılan TUBİTAK 
4006 Bilim Fuarı'na Kiraz 
Ortaokulu öğrencileri 110 
projeyle katıldılar.

“Bilimle hayat bulan 
fikirler daima geleceğe ışık 
olur”

TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na 
katılım gösteren öğrencileri tek 
tek tebrik ederek başarılarının 
devamını dileyen Kiraz Belediye 
Başkanı Saliha Özçınar, yapılan 
projeler sayesinde öğrencilerin 
becerilerini ortaya koyduğunu 
ifade ederek, “Öğrencilerimizin 

yapmış olduğu birbirinden güzel 
farklı projeleri başarılı buldum. 
Bu etkinliğin amacı, 
geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımızın fikirlerini 
değerlendirmesi, onları bilimsel 
düşünmeye sevk etmesini 
sağlamaktır. Bizler her zaman 
böylesi faydalı ve başarılı 
projelerin düzenlenmesine 
destekçi olduk. Bundan sonra 

da olmaya devam edeceğiz. 
Çalışmalarından ve 
başarılarından dolayı öğretmen 
ve öğrencilerimizin yanı sıra 
emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum” dedi.

Programa katılan Belediye 
Başkanı Saliha Özçınar, 
öğrencilerin bilim fuarında 
sergiledikleri projeleri 
inceleyerek bilgiler aldı.

BAŞKAN ÖZÇINAR'DAN ÖZEL ÇOCUKLARA ÖZEL PARK
iraz Belediye 

KBaşkanı Saliha 
Özçınar, engelli 

çocukların da sosyal 
yaşamdan faydalanmasını 
sağlayacak bir çalışmaya 
imza attı. 

Kiraz Belediyesi 
tarafından özel çocukların 
faydalanması amacıyla 
yaptırılan özel park 
görkemli açılış töreniyle 
hizmete girdi.

Her şey düşünüldü
Özel parkta 

öğrencilerin keyifle ve 
rahatlıkla vakit 
geçirebilmesi için her şey 
en ince ayrıntısına kadar 
düşünüldü. Engelsiz 
salıncaktan, 
tahterevalliye, zıpzıptan, 
seksek alanına kadar 

çeşitli oyun gruplarının 
bulunduğu parkta 
traverten ile döşenirken, 
sert zemine kauçuk 
kaplandı, demirler 
boyandı, okul yanına su 
taşkınlarını önlemek için 
kilit parke döşendi, 
bordürler boyandı.

“Özel çocuklarımız 
özel bir ilgiyi hak 
ediyor”

Kiraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar parkın 
açılış töreninde yaptığı 
konuşmada "Kiraz'da 
bulunan özel 
çocuklarımızın rahatlıkla 
hareket edebileceği parkı 
ilçemize kazandırdık. Bu 
göreve talip 
olduğumuzda 
kimsesizlerin kimsesi, 

sessiz çoğunluğun sesi 
olacağımızı söylemiştik. 
Bu sözümüzle hareket 
ederek herkes için 
çalışma 
gerçekleştiriyoruz. Özel 
çocuklarımız özel bir ilgiyi 
hak ediyor. Biz de 
kendilerine bu ilgiyi 
göstermek istedik. 
Onların mutluluğu bizlere 
verilen en büyük hediye. 
Onlar için her zaman 
görevimizin başındayız" 
dedi.

Kiraz Kaymakamı 
Mustafa Akgül'de 
belediyenin yapmış 
olduğu çalışmanın önemli 
olduğunu vurgulayarak 
Başkan Özçınar'a 
teşekkürlerini sundu.


