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KİRAZ BELEDİYESİ’NDEN
5 BİN KİŞİLİK İFTAR YEMEĞİ

Kiraz Belediyesi tarafından 5 bin kişiye 
iftar yemeği verildi.

Kiraz Kapalı Mahsül Pazarı'ndaki iftar 
yemeğine vatandaşların yanı sıra Aile ve 
Sosyal Politikalar eski Bakanı Sema 
Ramazanoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı 
Bülent Delican, Kiraz Kaymakamı Mustafa 
Akgül ve Belediye Meclisi üyeleri de katıldı. 
AK Partili Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar, ifter yemeği öncesinde yaptığı 
konuşmada, "Rabbim, inşallah bütün 
ramazan aylarının huzuru, bereketi ve 
kardeşliği daimi suretle bu memleketin ve 
İslam toplumunun üzerinden eksik 
etmesin. Kalplerimizin yumuşadığı bu 
mübarek ayda hiç şüphe yok ki 
yardımlaşma duygularımız da pekişmiştir. 
Ramazan ayı hepimizin paylaşım ayıdır. 
Böyle büyük ve güzel bir organizasyonla bir 
araya geldik. Allah tuttuğumuz oruçları 
kabul etsin. Şimdiden mübarek Ramazan 
Bayramınızı da kutluyorum" dedi.

İftara katılanlar, oruçlarını kuru fasulye, 
tas kebabı, pilav, keşkek ve irmik 
helvasından oluşan mönüdeki yemeklerle 
açtı.

SARIKAYA-ÇAYAĞZI
BAĞLANTI YOLUNDA

GENİŞLETME ÇALIŞMASI

K
iraz Belediyesi Fen İşleri 
ekipleri tarafından 
Sarıkaya-Çayağzı 

bağlantı yolunda genişletme 
çalışmaları başladı.

Sarıkaya-Çayağzı bağlantı 
yolunda yapılan genişletme 
çalışmalarının başlaması 

mahalle sakinleri tarafından 
sevinçle karşılandı.

Bilhassa kış aylarında dar 
ve kaygan yollarda sıkıntı 
yaşanan bağlantı yolunun 
genişletilmesiyle mahalle halkı 
daha rahat bir yolculuk 
yapabilecek.

BELEDİYE'DEN KİRAZ'A
BELEDİYE'DEN KİRAZ'A
BELEDİYE'DEN KİRAZ'A

NAZAR BONCUĞUNAZAR BONCUĞUNAZAR BONCUĞU

K
iraz Belediyesi tara-
fından yürütülen peyzaj 
çalışmaları ilçenin dört 

bir yanında tüm hızıyla devam 
ediyor. Ekipler tarafından Yeni 
Mahalle Mehmet Niğde 
Caddesinde bulunan dönel 
kavşağa mevsimlik çiçeklerle 
nazar boncuğu figürü yapıldı.

Çalışmalarda yapılan 
uygulamalar ise vatandaşların 

büyük beğenisini kazanıyor. 
İlçenin farklı bölgelerinde 
sürdürülen çalışmalarla birçok 
meydan, çok daha estetik 
birer görünüme 
kavuşturuluyor.

Sanatsal güzellik “nazar 
boncuğu”

İlçenin her noktasında 
yeşillendirme çalışmalarının 
süreceğini ifade eden Kiraz 

Belediyesi Park ve Bahçe İşleri 
Müdürü Cennet Kara 
'İlçemizde yeşillendirme 
çalışmalarımızı ara vermeden 
sürdürüyoruz. Daha yeşil bir 
Kiraz için her türlü çalışmanın 
içindeyiz. Bunu yaparken 
sanatsal anlamda da bazı 
güzellikleri ilçemize 
kazandırıyoruz. Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü'ndeki 

arkadaşlarımız güzel 
çalışmalara imza atıyor. Bu 
çalışmaların vatandaşlarımız 
tarafından beğenildiğini 
görmek bizi de mutlu ediyor' 
dedi.  

Alanın göze hoş gelen bir 
görünüme kavuşturulmasını 
takdirle karşılayan Kirazlılar 
belediye ekiplerine 
teşekkürlerini ilettiler.

BAŞKAN ÖZÇINAR'DAN ASILSIZ İDDALARABAŞKAN ÖZÇINAR'DAN ASILSIZ İDDALARABAŞKAN ÖZÇINAR'DAN ASILSIZ İDDALARA
TOKAT GİBİ CEVAPTOKAT GİBİ CEVAPTOKAT GİBİ CEVAP
K

iraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar Son zamanlarda 
Hayvan Barınağı ile ilgili 

çıkan asılsız iddialara Facebook 
sayfasından yanıt verdi. Ayrıca 
Orman ve su işleri Bakanı Veysel 
Eroğlu ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız 
ile bu konuyu görüştü.

İşte Başkan Özçınar'ın 
açıklaması:

Öncelikle son günlerde ortaya 

çıkan asılsız iddialar hakkında 
konuşmak gerekirse bundan       
2 sene önce ilçemizde Hayvan 
Barınağı yoktu ve köpek ölümleri 
çoktu, göreve geldiğim zaman 
yaptığım ilk iş hayvanların aç ve 
susuz kalmasını engellemekti 
bunu yapmak için bir barınağa 
ihtiyacımız vardı, bir barınak açtık 
yaklaşık 50 kadar köpeklerimiz 
barınağın çatısı altına topladık     

1 bakıcı personel 1 Veteriner ile 
birlikte barınağımızı açtık ilçede ilk 
barınağımızı kurmuştuk 
mutluydum en azından ölümler 
olmayacak hayvanlar aç susuz 
kalmayacaktı, nitekim öyle oldu 
biz aylık süt ve yemeklerini hiç bir 
masraftan kaçmadan yerine 
getirdik, nitekim biz ne kadar 
duyarlı olsakta duyarsız insanlar 
siyaset yapan insanlar barınağı 

şikâyet ettiler barınak kapatıldı. 
Ben bir hayvan sever olarak 
bugün Orman ve Su işleri 
Bakanımız Veysel Eroğlu ve İzmir 
Valimiz Erol Ayyıldız ile bu konuyu 
istişare ettik ve barınağın 
iyileştirmesi konusunda söz aldık 
bundan sonra daha sağlıklı ve 
daha özenli bir alanda 
barınacaklar Kiraz'a hayırlı olur 
inşallah saygılarımla.” dedi.

KİRAZ'A YENİ
ASMA ÇÖP KOVALARI 
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KORU OTEL veKORU OTEL veKORU OTEL ve
AİLE RESTAURANTAİLE RESTAURANTAİLE RESTAURANT

Nezih bir ortamdaNezih bir ortamda
sevdiklerinizlesevdiklerinizle
birlikte...birlikte...

Nezih bir ortamda
sevdiklerinizle
birlikte...
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BAŞKAN ÖZÇINAR "NASIL BİR İZMİR İSTEMİYORUZ?"

KONULU FOTOĞRAF SERGİSİNE KATILDI

A
K Parti İzmir İl Kadın 
Kolları tarafından Dünya 
Çevre Günü dolayısıyla 

"Nasıl Bir İzmir İstemiyoruz?" 
konulu fotoğraf yarışması 
düzenlendi. 

İzmir Sabancı Kültür 
Merkezi'nde düzenlenen “Nasıl 
Bir İzmir İstemiyoruz?" konulu 
yarışmada dereceye giren 
fotoğrafların yer aldığı sergiye 
Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar, Ak Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Nükhet 

Hotar ve Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürü ile birlikte katılım 
gösterdi.

İzmir'in sorunlu 
bölgelerinde çekilen fotoğrafları 
dikkatle inceleyen AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı 
Nükhet Hotar, "AK Parti olarak 
tüm yetkililere çağrıda 
bulunuyoruz; yardıma 
ihtiyacınız varsa yardıma 
hazırız. Nasıl yapılacağını 
bilmiyorsanız öğretmeye de 
hazırız. Örnekleri görmek 

istiyorsanız AK Partili 
belediyelere tur da düzenleriz. 
Yeter ki İzmir'imizi bu 
görüntülerden kurtaralım. Bu 
bizim İzmir halkımıza da 
borcumuz. Bu görüntüler 
herhangi bir Afrika ülkesinden 
değil. Uzayın keşfedilmemiş bir 
gezegeninden değil. Yanı 
başımızda yaşadığımız 
yerlerden. İzmir'i böyle görmek 
istemiyoruz" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Nükhet Hotar 

konuşmasının ardından Başkan 
Özçınar "Nasıl Bir İzmir 
İstemiyoruz?" konulu fotoğraf 
sergisini gezerek fotoğrafları tek 
tek inceledi.

Yarışmada, 2 bin TL para 
ödülü kazanan Esma Aslan 1., 
bin TL para ödülü kazanan 
Ayşegül Erdoğan 2., 500 TL 
para ödülü kazanan Zuhal Kılıç 
3. oldu. Nejla Çeşna ise 
mansiyon ödülünün sahibi oldu.

BAŞKAN ÖZÇINAR, MUHTARLARLA

İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTU
K

iraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar, mahalle 
muhtarları ve STK 

temsilcileriyle iftar yemeğinde 
bir araya geldi.

Başkan Özçınar tarafından 
Şehit Özgür Küçük Hisar Tepe 
Sosyal Tesislerinde verilen iftar 
yemeğine  Kiraz Belediye 
Başkanı Saliha Özçınar, mahalle 
muhtarları ve STK temsilcileri 
katıldı.

İftar yemeğinde gündem 
hayvanlarda son günlerde 
görülen Çiçek Hastalığı 
konusuydu. Kiraz Belediyesi 
Veterineri Muhtarlarımızı ve STK 
Temsilcilerini bu konu hakkında 

bilgilendirdi.
Yemekte konuşan Başkan 

Özçınar, muhtarların 
demokrasinin temel taşı 
olduğunu vurgulayarak 
"Muhtarlarımızdan gelen talep 
ve istekleri karşılamak için 
elimizden geleni yapıyoruz. 
Kiraz hepimizin. Sıkıntıları 
biliyor ve bu sıkıntıları aşmak 
için sizlerle birlikte daha iyi 
hizmet üretebilmek ve doğru 
projeler geliştirmek için 
çalışıyoruz. Davetimize katılan 
tüm muhtarlarımıza ve STK 
temsilcilerine teşekkür 
ediyorum" dedi.

BELEDİYEDE
BAYRAMLAŞMA
TÖRENİ YAPILDI

iraz Belediyesi 

KRamazan bayramı 
dolayısıyla 

bayramlaşma töreni 
gerçekleştirildi. Törende 
konuşan Başkan Özçınar, 
tüm personelin bayramını 
kutladı.

Düzenlenen bayramlaşma 
törenine Kiraz Kaymakamı 
Mustafa Akgül, Kiraz 

Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar, Kiraz İlçe Emniyet 
Müdürü Uğur Azap ve Resmi 
Kurum yöneticileri, 
çalışanları ve kirazlı 
vatandaşlar katıldı.

Çok sayıda kişini 
katılımıyla yapılan törende 
konuklara bayram şekeri 
ikram edildi.
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BAŞKAN ÖZÇINAR İFTARDA
ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİYLE BULUŞTU

K
iraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar şehit ve 
gazi aileleri iftar 

yemeğinde buluştu.
Ramazan ayının en güzel 

geleneklerinden biri olan 
kalabalık iftar sofrasında bu kez 
Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar, şehit aileleri, gaziler ve 
gazi yakınlarıyla buluştu. İftar 
öncesi gelenleri karşılayan 
Başkan Özçınar, kısa süreli 
sohbetler gerçekleştirdi.

Yemekte ayrıca tek tek şehit 
ve gazi aileleriyle ilgilenen 
Başkan Özçınar “keşke 
ülkemizdeki kan dursa, anneler 
ağlamasa. Yüreğimiz 
dağlanmasa. Ülkemize barış, 
kardeşlik gelse" diye başladığı 
konuşmasını şöyle sürdürdü; 
"Ramazan barış için kardeşlik 
için büyük fırsattır. Ramazan ayı 
barış ayı olmalı, kardeşlik ayı 
olmalı. Düşmanlığın unutulduğu 
ay olmalı. Ben bu vesileyle 
herkesi, varsa birilerine bir 
küskünlüğü, düşmanlığı bir 
kenara bırakmasını ve 
karşısındakine sarılmasını 
isterim. Ülkemizin buna ihtiyacı 
var. En çok ihtiyaç duyduğumuz 
değerler barış ve kardeşliktir. 
Herkes birbirini sevsin."

İftar yemeği sonrasında 
“Katılan herkese çok teşekkür 
ederim” diyen Belediye Başkanı 
Özçınar, “Bu kadar yoğun katılım 

olması beni çok mutlu etti ve 
duygulandırdı. Hepinize çok 
teşekkür ediyorum. Ülkemizin, 
bizlerin huzur ve refahı için, 
Ülkemizin bölünmez bütünlüğü-
nü korumak için şehit olan 
evlatlarımızı bir kez daha rahmet 
ve minnetle anıyorum.
Siz kahraman gazilerimize aynı 
minnet duygularıyla şükranlarımı 

sunuyorum. Bizler yaşadıkça 
Türk Milleti için canlarını feda 
eden şehitlerimizi ve gazilerimizi 
hep minnetle anacak, baş tacı 
edeceğiz. Ramazan sofrasının 
manevi duygusunu bizlerle 
paylaştığınız için hepinize çok 
teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

KİRAZ BELEDİYE BAŞKANI
SALİHA ÖZÇINAR'DAN

ÇAT KAPI İFTAR ZİYARETLERİ

R
amazan ayı boyunca 
Kiraz'ın tüm 
mahallelerinde 

vatandaşlara çat kapı ziyaret 
yapan Başkan Özçınar "Fırsat 
buldukça herhangi bir 
vatandaşımızın evine çat kapı 
iftara gidiyorum. Beni 
karşılarında gördüklerinde çok 
şaşırıyorlar ve çok mutlu 
oluyorlar. İnsanların 
yüzlerindeki o masum ve sıcak 
tebessümü görünce bende 
çok mutlu oluyorum" dedi.
“KALIPLAŞMIŞ ANLAYIŞI 

DEĞİŞTİRMEK 
İSTİYORUM”

Özçınar "İnsanların 

zihninde oluşmuş ve 
kalıplaşmış şöyle bir anlayış 
var: 'Belediye Başkanı yol 
yapar, su getirir, park yapar 
onun haricinde kimse ile 
görüşmez sıcak temaslarda 
bulunmaz.' Ben bu anlayışı 
yok etmek istiyorum. Bizim 
elbette ki başlıca görevlerimiz 
ancak insanlarla iç içe olup 
onların sorunlarını isteklerini 
birebir dinleyip onlara 
yardımcı olmak istiyorum. 
Belediye halkın kapısı onlarla 
7/24 iç içe olup her an 
yanlarında olmak ve 
sıkıntılarını ve sevinçlerini 
birlikte yaşamak istiyorum" 

dedi.
“ZİYARETLERİMİZ DEVAM 

EDECEK”
Kiraz Belediye Başkanı 

Saliha Özçınar, esnaf ve çat 
kapı ev ziyaretlerini Ramazan 
ayı boyunca devam 
ettireceklerini söyledi. Esnaf 
ve sanatkârları iş yerlerinde 
ziyaret ederek onlarla sohbet 
etmekten, vatandaşları 
evlerinde çat kapı ziyaret 
ederek, onlarla aynı havayı 
solumaktan mutluluk 
duyduğunu ifade eden Başkan 
Özçınar “Biz her zaman 
halkımızın içinde olduk, 
olmaya da devam edeceğiz” 

KİRAZ BELEDİYESİ RAMAZANI ŞENLİKLE TAÇLANDIRDIKİRAZ BELEDİYESİ RAMAZANI ŞENLİKLE TAÇLANDIRDIKİRAZ BELEDİYESİ RAMAZANI ŞENLİKLE TAÇLANDIRDI

K
iraz Belediyesi tarafından 
ramazan etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen 

ramazan şenlikleri geçtiğimiz 
Perşembe akşamı saat 21.30'da 
başladı. 

Atatürk Rekreasyon 
Parkı'nda açılışı yapılan ramazan 
şenliğinin ilk günü dolu dolu 
geçti. İlk olarak Hacivat-
Karagöz gösterisi ile başlayan 
şenlik Kukla Oyunu, Meddah, 
Orta Oyun, Sihirbaz gösterisi ile 
devam etti.

Ramazan Şenliğinin ilk günü 
canlı performansı ile Türk Sanat 

ve Tasavvuf müziğin güçlü sesi 
Devlet Sanatçısı Erdem 
Özgen'in sahne almasıyla son 
buldu. 

Etkinlikte ilçede düzenlenen 
Türkçe yarışmasında dereceye 
giren öğrencilere Kiraz 
Kaymakamı Mustafa Akgül, 
Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar ve Kiraz Milli Eğitim 
Müdürü Osman Yazıcı 
tarafından hediyeleri verildi.

19 Haziran Pazar gününe 
kadar her gün dolu dolu geçen 
Ramazan şenliğinde çocuklara 
özel ikramlar sunuldu.
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BAŞKAN ÖZÇINAR'DAN RAMAZAN ZİYARETLERİ
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GÖNÜL
KÖŞESİ

Yüce yaradanın insanlığa lütfetmiş olduğu en büyük mucize 

Kur'anı Kerim'dir.Hak katından inişinden okunuşuna,lafzından 

ezberlenmesine pek çok konuda mucize oluşu apaçık ortadadır. 

Kur'an, alemlere rahmet olarak gönderi len sevgi l i 

peygamberimizin elinde müminlere yol gösterici ilahi bir kitap, 

bir ışıktır ufkumuzu aydınlatıcı bir nurdur.Akif'in ifadesiyle 

beşerin derdine derman olan bir şifa kaynağıdır.

Sevgili peygamberimiz ''sizin en hayırlınız Kur'anı öğrenen 

ve öğreteninizdir'' buyurarak nasıl ki sahabi efendilerimizi 

harekete geçirmişse, bizimde Kur'anı öğrenme ve öğretme 

adına aileler olarak aynı heyecanı ve aşkı yaşamamız lazım. 

Özellikle bu anlamda çocuklarımıza Kur'an ve dini eğitimlerini 

öğretmemiz önem arzetmekedir.

Okullarımızın yaz tatiline girdiği şu dönemde camilerde 

açılan Yaz Kuran kurslarımız bu anlamda büyük bir fırsattır. Ne 

yazık ki veliler olarak bizler yarınlarımızın umudu olan 

yavrularımızı Kuranın nuruyla aydınlanması, ülkemizin ve 

milletimizin geleceği adına erdemli nesiller yetiştirmek için 

üzerimize düşen sorumluluk bilincini yerine getirmiyoruz. Yaz 

tatillerinde açılan değişik kurslar çocuklarımızın camilere ve 

Kur'an eğitimine giden yolda birer sebep olarak karşımıza 

çıkıyor. Tabiki çocuklarımız değişik kurslara katılacak, zamanın 

şartlarına ve ihtiyaçlarına göre gereken bilgileri edinecek ama 

önce temel gıda gibi ihtiyacımız olan dini bilgilerini de alacak. 

Vaktiyle padişahın biri, bir gün ormanda vezirleriyle birlikte 

gezintiye çıkar. Yolu bir değirmene rastlar. Değirmenle ilgili 

bütün soruları cevaplayan değirmencinin bilgisi padişahın çok 

hoşuna gider. Konu dini konulara gelince değirmencinin dini 

bilgisinin olmadığını öğrenen padişah adama çok kızar ve 

cezalandırılması için saraya götürülmesini emreder. 

Padişah orman gezintisini bitirip saraya dönerken çobanlık 

yapan bir çocuğa rastlar. Çocukla sohbet eden padişah çocuğun 

çobanlık ve dini bilgisinin yanı sıra pratik zekâsına hayran kalır ve 

kendisini saraya götürmek istediğini söyler. Çocuk padişaha: 

“Giderim fakat bir şartla; o da eli bağlı şu adamı salıvermeniz” 

karşılığında der.

Padişah: “Sen bizim bu adamın neden elini bağladığımızı 

biliyor musun? Bu adam değirmenle ilgili ne kadar soru 

sordumsa hepsini bildi; fakat dini konularda ise ne sordumsa hiç 

birini bilemedi. Değirmenciliği öğrendiği kadar dinini 

öğrenmediği için ceza vereceğim.” der. Çocuk bunun üzerine:

“Padişahım, bence siz babama değil de onun mezarda yatan 

babasına ceza vermelisiniz. Çünkü demin siz benim ne kadar 

zeki ve dini konularda bilgili olduğumu söylediniz. Bence babam 

görevini beni okutarak yapmıştır. Eğer ceza verilecekse babamı 

okutmayarak dini konularda onu cahil bırakan dedeme ceza 

vermelisiniz.” der. 

Çocuğun hazır cevabı ve pratik zekâsı padişahın çok hoşuna 

gider. Çocuğun babasına; dini konularını öğrenmesi için bir yıl 

mühlet vererek çocukla birlikte sarayın yolunu tutar.  Aynı bu 

hikayecikte olduğu gibi yarın neslimizin bizim yakamıza 

yapışmasını istemiyorsak çocuklarımızın ihtiyacı olan temel dini  

bilgilerini almaları için üzerimize düşeni yapalım. Çocuklar 

büyüklerin tavır ve davranışlarını taklit ederler. Özellikle anne 

babaların İslami örfe ve erdemlere verdiği derlere göre de onlar 

şekil alırlar. Anne babanın güzel örnek olmaları durumunda 

çocuklarda o yönde şekillenecektir. Bundan dolayıdır ki 

çocuklarımıza fazla yüklenmeden hem camilerimize ve hem de 

diğer kurslara göndererek ahlaklı erdemli ve  bilinçli nesiller 

olarak yetişmelerine fırsat sunalım. Şairin ifadesiyle şu veciz 

ifadelerle buluşalım, 

Yedi yaşda namaz,kıldırın ona, 

Ölünce dualar,yaparlar sana, 

Tohum ekmez isen,mahsül biçmezsin, 

Evlat olmuş ondan,asla geçmezsin, 

Kur'andan mesaj var,niçin bakmazsın? 

Malum,ağaç ancak, yaşken eğilir.

Selam ve dua ile…

YAZ TATİLİ Mİ ?
YAZ KUR'AN KURSLARI MI ?

Ziya AkarZiya AkarZiya Akar

Zabıtadan Ramazan'a Özel Denetim
K

iraz Belediyesi zabıta 
ekipleri Ramazan ayı 
boyunca gıda denetimleri 

gerçekleştirdi.
Kiraz Belediyesi zabıta 

ekipleri 11 ayın sultanı 
Ramazan'da fırın, restoran, kafe 
gibi gıda işi ile uğraşan 
işletmelerde denetimlerini 
arttırdı. İlçenin dört bir 
noktasında denetimler 
gerçekleştiren ekipler ruhsat, 
hijyen, fiyat tarifesi gibi önemli 
detayları inceledi.

Her gün denetim
Denetim kapsamında 

kontrole tabii tutulan 
işletmelerde esnaf odalarının 
belirlediği fiyat uygulaması baz 
alınıyor. Ruhsat ve hijyen 
konusunda ise kurallara 
uymayanlara gerekli yasal işlem 

gerçekleştirdi.. Zabıta ekipleri 
Ramazan ayı boyunca her gün 
denetimlerini sürdürdü.

Vatandaşımız için
Denetimlerle ilgili konuşan 

Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar  “ 11 ayın sultanı 
Ramazan'da özellikle gıda işi ile 
uğraşan işletmelerimizde 
denetimlerimizi arttırdık. Yıl 
boyunca gerekli denetimlerimizi 
zaten gerçekleştiriyoruz ancak 
Ramazan'da bu denetimleri 
sıklaştırdık. Vatandaşımızın 
sağlığına tesir edecek herhangi 
bir durum yaşanmaması için bu 
denetimleri gerçekleştirdik. İlçe 
genelinde yaptığımız çalışmada 
şu ana kadar herhangi bir sorun 
ile karşılaşmadık. Duyarlı olan 
işletme sahiplerimize de 
teşekkür ederim” dedi.

Başkan Özçınar'dan
Bayram Kutlaması

iraz Belediye Başkan'ı 

KSaliha Özçınar 
bayramın birinci günü 

AK Parti İzmir İl 
Bayramlaşma Töreninde 
Başbakan Binali Yıldırım'dan 
önce İlçe Belediye 
Başkan'ları adına konuşma 
yaptı. Tüm İzmir' lilerin 
Ramazan Bayram'ını kutladı.

Özçınar” Bayramlar 

dostluğumuzun pekiştiği 
anlamlı günlerdir. Ben ve 
ailem bu bayramı biraz 
buruk yaşadık. Benim gibi 
babasını kaybetmiş biri için 
bayramlar daha anlamlı 
oluyor. Ama sağ olsun Sayın 
Başbakanımız elimden 
tutarak ikinci babalığını 
yaptı”  diyerek tüm halkın 
bayramını kutladı.

KİRAZ'DA CAMİLER

BOYANIYOR

iraz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 

Ktarafından Ramazan ayı içinde başlanan 
Müftülük Binası ve Çömlekçi Mahallesi merkez 

Camii'nde boyaması dış cephe boyaması 
gerçekleştiriliyor. Çalışmaları memnuniyetle karşılayan 
vatandaşlar, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'a 
teşekkür etti. Müftülük Binası ve Merkez Camii'nin yeni 
görüntüsü, ilçe halkı tarafından beğeniyle karşılandı. 

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özçınar, 
halkımızın huzur içerisinde ibadet etmeleri, bizim en 
büyük mutluluğumuz diye konuştu.

KALEKÖY ÇEŞMESİNE

TAŞ KAPLAMA
iraz Belediyesi Fen İşleri 

KMüdürlüğü ekipleri 
tarafından Kaleköy 

Mahallesi Merkezinde bulunan 
çeşmenin taş kaplama işi 
yapılarak çeşme modern bir 
görünüme kavuşturuldu.

Köy merkezinde bulunup çok 
eski ve harabe halinde bulunan 
çeşme yeni modern görünümüyle 
köy halkına kullanıma sunuldu. 
Halk çeşmenin yeni görünümden 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

ÇAYAĞZI MAHALLESİ'NDE CAMİ BAHÇESİNE

PARKETAŞI DÖŞENİYOR
K

iraz Belediye Başkanı 
Saliha Özçınar, 
çalışmalarına hız 

kesmeden yenilerini ekliyor. 
Kiraz Belediyesi tarafından 
Çayağzı Mahallesi'nde Tekke 
Mevkii'deki cami bahçesine  
parke kaplama çalışması 
yapılıyor.

Kiraz Belediyesi tarafından 
yapılan çalışmalar çerçevesinde 
yol  ve sokakların çoğunluğu 
parkelerinken, şimdi de cami, 
okul gibi kurumların bahçelerine 
parke döşeniyor.
Yapılan çalışmalar ile yıllardır 
kaderine terk edilmiş yolların 
yeni yüzüne kavuştuğunu ifade 

eden Başkan Özçınar, bazı 
sokak ve yollarımızda bordür ve 
parke çalışmalarımızda sona 
gelindi. Yapılan uygulamalar ile 
sıkıntılı yollar artık tarihe 
karışacak.” dedi.

“Camilerimizin İçi 
Kadar Dışı Da Önemlidir”
Yapılan çalışmalarla ilgili 
açıklamalarda bulunan Başkan 
Özçınar “Birçok camimizde 
olduğu gibi Çayağzı Mahallesi 
Tekke Mevkii'deki Cami 
bahçesine de parke ve bordür 
taşı döşüyoruz. Böylece 
vatandaşlarımız cami 
ibadetlerini yaparken toz ve 
çamurdan kurtulmuş olacak. 

Camilerimizin içi kadar dışı da 
önemlidir. Bizde camilerimiz için 
üzerimize düşeni yapıp, 
vatandaşlarımızın daha güzel 

temiz ortamlarda ibadetlerini 
yapmaları için çalışıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÖZÇINAR, BAYRAMDA DÜĞÜNDEN DÜĞÜNE 
iraz Belediye Başkanı 

KSaliha Özçınar,  Ramazan 
Bayramı ve sonrasında 

birçok cemiyete ve düğünlere 
katılarak Kirazlıları yalnız 
bırakmadı.

Nikâhlar, sünnet ve çeşitli 
organizasyonlarla oldukça 
yoğun bir Ramazan Bayramı 
geçiren Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar, tüm etkinliklere 
katılarak Kirazlılara destek 
oluyor.

Özçınar, Özdeveci ve 
Akbaba Ailelerinin 

Mutluluklarına Ortak Oldu
Başkan Baran, Özdeveci ve 

Akbaba ailelerinin düğün töre-
nine katıldı. Başkan Özçınar, 
Şoförler Odası Başkan'ı Selim 
Özdeveci ve Esnaf Odası Başka-
nı Ahmet Akbaba'nın evlatları-
nın nikâh merasimini gerçekleş-
tirdi. Nikâhlarını kıyan Başkan 
Özçınar, genç çifte mutluluklar 
diledi. 

Değirmenci ve Özbudak 
ailelerini yalnız bırakmadı

Değirmenci ve Özbudak 
ailelerinin evlatlarının yüzükle-
rini Eski Belediye Başkan'ımız  
A. Faruk Niğde ile takan Başkan 
Özçınar her iki aileye de hayırlı 
olsun dileklerini iletti.

Sünnet merasimleri 
doludizgin

Daha sonra Ceritler eski 
Mahalle muhtarının,  Karabolu 
Mahallesi'nde Ceylan ailesinin, 
Avcı ve Anaç ailelerinin, Cevizli 
Mahallesinde ise  Güllü ve 
Kahraman ailelerinin düğün 
yemeğine katıldı. Solaklar 
Mahallesinde de Selahattin-
Zahide Kara'nın oğlu 
Semavi'nin, esnaflardan Adil 
Durmuş'un oğlunun, Nurhan -
Taner Bozkurt ailesinin kıymetli 
oğlu Osman Tarık'ın ve Şemsiler 
Mahallesi'nde Yılmaz ailesinin 
oğulları Birol ve Hasan'ın sünnet 
merasimlerine katıldı.
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KİRAZ FEN İŞLERİ HIZLA ÇALIŞIYOR
K

iraz Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, şehrin 
birçok bölgesinde 

gerçekleştirdiği kapsamlı 
çalışmalar ile Kiraz'ı 
güzelleştirmeye devam ediyor.

İlçenin her yönüyle güzel bir 
görünüme kavuşması için 
çalışmalarını aralıksız sürdüren 
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
şehrin dört bir köşesinde faaliyet 
gösteriyor.

Sıcak havayla birlikte ilçede 
seferberlik ilan eden Kiraz 
Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü 
ekipleri,  yoğun çalışma 
temposuyla çalışmalarını 
sürdürüyor. Ekipler tarafından 
Haziran ayı çalışmaları 
kapsamında Ceritler Mahallesi 
ve Yeni Mahalle ve Sanayi 
Sitesi'nde kilit parke taşı tamiri 

yapıldı. Yine ekipler tarafından 
Altınoluk-Sarıkaya Cenikler ve 
Değirmenyanı mevkiinde 
greyder çalışması ay boyunca 
tüm hızıyla devam etti. Doğancı 
Mahallesi Kayadibi Mevkiinde yol 
bakım ve şarampol temizliği, 
Hisar, Aydoğdu, Kaleköy 
Mahallelerinde ise yollara 
bayram temizliği yapıldı. 
Karaburç Mahallesinde yol ve 
kaldırım temizliği yapılarak temiz 
bir görünüm kazandırıldı. 
Doğancı merkez camii çevresi ve 
sağlık ocağı çevresi de ekipler 
tarafından temizlendi.

Yol açma ve genişletme 
çalışmaları kapsamında Fen işleri 
ekipleri tarafından Sarıkaya-
Çayağzı bağlantı yolu genişletme 
çalışması, Sarıkaya Mahallesinde 
ve Aydoğdu Mahallesinde yol 

açılma ve genişletme çalışması 
yapılıp ardından malzeme 
dökümü yapıldı. Yeşildere 
Mahallesi ve Saçlı 

Mahallelerindeki köprülerin 
boyama çalışması tamamlanarak 
köprülere modern bir görünüm 
sağlandı. 

KİRAZ'DA GREYDER
ÇALIŞMALARI TÜM

HIZIYLA DEVAM

iraz Belediyesi Fen 

Kİşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 

Altınoluk-Sarıkaya Cenikler 
ve Değirmenyanı mevkiinde 
greyder çalışması yapılıyor.

Kış şartları, yağmur ve 
selden dolayı bozulan toprak 

yollar ekipler tarafından 
greyder vasıtasıyla 
düzeltiliyor. Ayrıca ekipler 
tarım arazilerine giden 
Altınoluk-Sarıkaya Cenikler 
ve Değirmenyanı mevkiinde 
greyderle yol düzenleme 
çalışması yapıyor.

DAHA TEMİZ BİR KİRAZ İÇİN…
K

iraz Belediyesi, Ramazan 
ayında şehrin genel 
temizliğini hızlı ve 

teknolojik bir biçimde rutin 
olarak sürdürmeye devam etti. 
Belediye Temizlik İşleri 

Müdürlüğü bünyesinde faaliyet 
gösteren ekipler şehir 
merkezinde bulunan çöp 
konteynerlerini dezenfekte 
işlemini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda her gün şehir 
geneline 
dağılan temizlik 
araçları ve 
personeli, 
halkın daha 
rahat ve sağlıklı 
temiz bir 
ortamda 
yaşamalarını 
sağlamak için 
var gücüyle 
hizmet verdi.

Temizlik 
İşleri 
Müdürlüğü'nce 
konteynırlar 

dezenfekte araçlarıyla 
temizleniyor ve hemen ardından 
da konteynır bölgelerinde 
kireçleme çalışması 
gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili olarak Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha Özçınar 
“Bakımlarını yaptığımız çöp 
konteynırlarına 

vatandaşlarımızın sadece evsel 
atıklarını atmalarını, inşaat 
artıkları ve geri dönüşüm 
malzemelerini bırakmamalarını 
istiyoruz. Halkımızın bu konuya 
duyarlı yaklaşımları da bizleri 
sevindirmektedir” dedi.

Kiraz'da Camilere
Ramazan

temizliği yapıldı

iraz Belediyesi 

Ktarafından, ilçedeki 
tüm camilerde 

Ramazan Ayı öncesinde 
temizlik yapıldı.

Ekipler, bir ay boyunca 
rutin temizliğin yanında 
camilerden çöp alımı, 
konteyner ve çöp kutularının 
sinekle mücadele 
kapsamında dezenfektesini 
gerçekleştirdi. İlçe genelinde 
bulunan cami ve mescitlere 
temizliğini yapan ekipler, 
ramazan ayı dolayısıyla 
çalışmalarına hız verdi. Cami 
görevlileri ve cemaatten 

gelen talepleri de 
değerlendiren Temizlik İşleri 
Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 
çalışması, vatandaşlar 
tarafından takdirle karşılandı. 
İbadethanelerde halıları 
yıkayan, kapı, pencere ve 
ayakkabılıkları silen cami 
temizleme ekibi, mihrab, 
minber, vaaz kürsüsü, 
camlar, şadırvan, 
abdesthane, tuvaletler ve 
bahçeleri de temizlendi. 
Ekipler ayrıca, her temizlik 
sonrası camilere gül suyu da 
sıktı.
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KİRAZLI SPORCULAR
MİLLİ TAKIM YOLCUSU
K

iraz belediye başkanı Saliha 
Özçınar öncülüğünde 
kurulan Kiraz Belediyesi 

Amatör Spor Kulübü, genç 
antrenörü ve dinamik ekibiyle 
başarıdan başarıya koşmaya 
devam ediyor.

Uşak'ta 9-10 Haziran 
tarihlerinde düzenlenen 11 -13 
yaş Minik Bayanlar Güreş Türkiye 
Şampiyonası'nda Kiraz Belediye 
Spor Kulubü sporcuları güreş 
dalında güzel başarılarla 
döndüler.

Türkiye'nin farklı illerinden 
gelen 41 spor kulübünün katıldığı 
turnuvada 179 minik güreşçi 
mindere çıkarken yapılan 
müsabakalarda derece elde eden 
Kiraz Belediye spor Kulubü 
sporcularından minik güreşçi 
Sedef Yıldırım 57 kg'da Türkiye 
3.sü olurken Kadriye Balcı ise 62 
kg Türkiye 5. olarak milli takıma 
gitmeye hak kazandılar.

Kiraz Belediyesi Amatör Spor 
Kulübünün başarılarıyla alakalı 
Saliha Özçınar minik güreşçilere 
başarılarından dolayı tebrik 
ederek başarılarının devamını 
diledi.

K
iraz Belediyesi tarafından 
açılan güreş ve futbol yaz 
spor okulları tüm hızıyla 

devam ediyor. 
Ücretsiz verilen kurslardan 

futbol Pazartesi Salı ve Çarşamba 
günleri saat 18.00'de, güreş ise 
Pazartesi Çarşamba ve Cuma 

günleri sabah 10.00'da olmak 
üzere haftanın 3 günü veriliyor.

Öğrencilere sporu sevdirmek 
ve yeteneklerine göre belli 
branşlara yönlendirmek 
istediklerini ifade eden Kiraz 
Belediye Başkanı Saliha Özçınar, 
“Kirazlı çocuklarımız yaz spor 

okullarımızda yorgunluk atacak, 
spor yaparken yeteneklerini 
keşfedecekler. Takım ruhunun ve 
paylaşmanın önemini 
öğrenecekler. Kayıtlarımız devam 
ediyor. Tüm öğrencilerimizi Yaz 
Spor okullarımıza katılımını 
bekliyoruz” dedi.

HAYDİ, ÇOCUKLAR!HAYDİ, ÇOCUKLAR!HAYDİ, ÇOCUKLAR!
YAZ SPOR OKULLARINAYAZ SPOR OKULLARINAYAZ SPOR OKULLARINA

BAŞKAN ÖZÇINAR'DAN
HALI SAHA MÜJDESİ
G

öreve geldiği günden bu yana 
spora ve özellikle gençlere büyük 
önem veren Kiraz Belediye 

Başkanı Saliha Özçınar, Kiraz'daki 
gençlerin ve Bütünşehir yasası 
kapsamında köylerden mahalleye 
dönüşen yerleşim merkezlerindeki 
gençlerin sağlıklı bir ortamda spor 
yapabilmeleri için başlattığı girişim sonuç 
verdi. 

Başkan Özçınar, gençlere; yapılacak 
olan 2 adet Halı Saha için imzalanan 
protokolün müjdesini verdi.

Amacımız gençlerimize sağlıklı 
ortamlar sunmak
2016 Yatırım yılı içerisinde Kiraz'a 
yapılacak olan 2 adet halı saha hakkında 
bilgiler veren Başkan Özçınar, “Belediye 
olarak amacımız, gençlerin daha sağlıklı 
ortamda verimli bir şekilde spor 
yapmalarını sağlamaktır. Gençlerimizin 

spor tutkularını arttırmak ve iyi vakit 
geçirebilecekleri sosyal yaşam alanları 
kazandırmak adına Spor Toto Teşkilat 
Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile 
Kara burç ve Çayağzı mahallelerimizin 
arasına 1 adet Halı Saha ve Umurlu 
Mahallesine 1 adet Halı Saha Projelerinin 
protokolünü imzaladık. Söz verdiğimiz 
gibi diğer mahallelerimize de kısa 
zamanda halı saha yapılacak. 
Çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı 
alışkanlıklardan uzak tutmak ve onları 
daha çok spora teşvik etmek amacıyla bu 
tür yatırımlar için elimizden gelen tüm 
gayretleri göstermeye devam edeceğiz. 
Sosyal, kültür ve eğitim alanlarında 
yapılan çalışmalarımız artarak devam 
edecektir. 2016 Yatırım yılı içerisinde 
yapılacak olan Halı sahalar Kiraz'ımıza ve 
gençlerimize hayırlı olsun.” diye konuştu.

KİRAZ AĞAÇLANMAYA

DEVAM EDİYOR
K

iraz Belediyesi Park Bahçe 
Müdürlüğü ekipleri tarafından 
cami bahçeleri, sağlık ocağı 

bahçelerine ve yol kenarlarına fidan 
dikimi yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında Solaklar 
Mahallesi, Doğancılar Mahallesi, 
Bahçearası Mahallesi, Çatak Mahallesi, 
Yeşildere Mahallesi ve Gedik 
Mahallelerinde bulunan Cami bahçeleri, 
Sağlık Ocağı bahçeleri ve yol kenarlarına 
çam fidanları dikildi.

Daha yeşil bir Kiraz amaçladıklarını 
vurgulayan Başkan Özçınar,  
“Belediyemizin rutin hizmetlerinin yanı 
sıra Sosyal ve Kültürel faaliyetlerinin de 
sürdürülmesi ile birlikte Kirazımızı 
yaşanabilir çevre düzenlemeleriyle 

çiçeklerle donatıp, ağaçlandırıyoruz. Cami 
bahçeleri, sağlık ocağı bahçelerine uygun 
yerlerine ve yol kenarlarına çam fidanının 
dikimine başladık. Kirazımızı ilçemizi 
ağaçlandırmaya devam edeceğiz. 
Yaşanabilir bir Kiraz için tüm imkânları 
zorluyoruz. Ağaçlar büyüdükçe Kiraz 
daha bir güzelleşecek.” Dedi.

Başkan Özçınar “vatandaşlarımızdan 
isteğimiz dikilen çam fidanlarına sahip 
çıkarak, korusunlar” dedi.

K
iraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, 
yılan hikâyesine dönen Kiraz-İzmir 
yolunun 2017'da tamamlanacağını 

açıkladı. Özçınar, “Yolun hizmete girmesiyle 
Kiraz-İzmir arası 45 dakikaya inecek. Bu yol 
Kiraz'ı kalkındıracak” dedi

Türkiye'nin en genç belediye başkanları 
arasında yer alan ve "Çemberli Efe" olarak 
anılan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, 
vatandaşlarla kurduğu yakın ilişkiyle bu kez 
"Kiraz'ın Kızı" ünvanını aldı. Tarlada çalışan 
Kirazlı kadınların, "Yarın bize yardıma gel" 
diyerek işe çağırdığı Özçınar, "Ben siyasetçi 
değil Kirazlıların kızıyım" dedi. Başkan Özçınar, 
"Yaklaşık 10 yıldır bitirilemeyen İzmir-Kiraz 
yolunun 2017'de açılacağının müjdesini verdi. 
Özçınar, "Kiraz-İzmir arası yolun bitmesiyle 45 
dakikaya düşecek. Böylelikle Kiraz'da istihdam 
artarak kalkınma gerçekleşecek" diye 
konuştu.

ÇEMBERLİ EFE'den
yol müjdesi

Kaynak: Yeni Asır


