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KİRAZ'IN 94.KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜKİRAZ'IN 94.KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜKİRAZ'IN 94.KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜ

Kiraz'ın 94.kurtuluş yıl dönümü 

etkinlikleri sabah saatlerinde Şehit 

Birol Uysal Parkı'ndaki Atatürk 

Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla 

başladı. Düzenlenen Törenlere, Kiraz 

Kaymakamı Mustafa Akgün, Kiraz 

Belediye Başkanı Saliha Özçınar, 

Kiraz Jandarma Komutanı j. Asb.Kd. 

Bçvş. Nazmi Dinçer, daire amirleri, 

vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve 

önemini belirten konuşma Kiraz 

Belediye Başkanı Saliha Özçınar 

tarafından yapıldı. Özçınar ; “1 Eylül 

tarihi sadece Kiraz'ın kurtuluşa 

erdiği bir gün değil, aynı zamanda 

Küçük Menderes havzasında kurtuluş 

esenliğe kavuştuğu son derece 

anlamlı ve önemli bir gündür.

“Ordular! İlk hedefiniz 

Akdeniz'dir, ileri!” 

komutu ile harekete 

geçen kahraman 

ordularımız, Kiraz'a 

girerek bağımsızlık 

yolundaki büyük bir 

engeli daha aşmışlar ve 

vatanımızı işgalden 

arındırmışlardır. Bu 

vesileyle, Kiraz'ı 

işgalden kurtararak 

vatanımızın kurtuluşu 

için yüreğini, canını, 

kanını ortaya koyan 

İstiklal Savaşı 

kahramanlarımızın her 

birini rahmet ve şükranla anıyorum. 

Kiraz'ın düşman işgalinden 

kurtuluşunun 94'üncu yıldönümünü 

kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk olmak üzere İstiklal 

mücadelemizin bütün kahramanlarını 

rahmet ve minnetle anıyorum “dedi.

Daha sonra, kurtuluş etkinlikleri 

kapsamında İsa Bey Camii'nde Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk, silah 

arkadaşları ve tüm şehitlerin 

ruhlarına mevlit okutulup lokma 

döküldü.

Kurtuluş etkinliği 

kapsamında yapılacak 

eğlenceler  iptal edildi

Kiraz'ın düşman işgalinden 

kurtuluşunun 94. yıldönümü 

nedeniyle düzenlenecek etkinlikler 

yaşanan olaylar nedeniyle ve 

olaylarda şehit olanların anısına 

eğlenceler iptal edildi.

Kiraz Belediyesi tarafından 

Hüseyin Sarı Orta Okulu önünden 

Şehit Birol Uysal Parkı'na kadar 

Düşman İşgalinden Kurtuluş 

yürüyüşü yapıldı.

COŞKUYLA KUTLANDICOŞKUYLA KUTLANDICOŞKUYLA KUTLANDI

“SÖZ
VERDİĞİMİZ

GİBİ”
Halı saha için çalışmalar

yakın zamanda başlayacak

Kiraz Karaburç ve 

Çayağzı mahallerine halı 

saha yapılacak.

Kiraz’da merkeze 

uzak mahallelerdeki 

vatandaşların ve 

gençlerin sosyal 

yaşantılarına katkı 

sağlaması ve spora olan 

faaliyetlere karşı gençleri 

teşvik amaçlı Kiraz 

Belediyesi ve Ankara'da 

Spor Toto Teşkilat 

Başkanlığı tarafından iki 

halı saha yapılacaktı, 

Kiraz Belediyesi bayram 

sonrası çalışmalara 

başlayacak.

Saha için 

çalışmalar bayram 

sonrası başlıyor

Karaburç-Çayağzı 

Mahalleleri arasına bir 

adet ve Umurlu 

Mahallesine bir adet 

yapılacak olan halı 

sahalar için protokol 

imzalanmış. Protokole 

göre Karaburç-Çayağzı 

mahalleleri arasına bir 

adet ve Umurlu 

Mahallesine bir adet halı 

saha yapımı için Halı 

saha çalışmalarının 

zemin ve etüt çalışmaları 

bitti. Kiraz Belediyesi Fen 

İşleri Müdürlüğü 

tarafından bayram 

sonrası halı saha için 

çalışmalar başlayacak.

Özçınar “Söz 

Verdiğimiz Gibi”

Kiraz Belediye 

Başkanı Saliha 

Özçınar;  

gençlerimizi spora 

teşvik etmek ve 

sağlıklı yaşam için 

söz verdiğimiz gibi 

halı sahalarını 

yapıyoruz”.

Kiraz Belediyesi ve Kiraz İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

Kiraz'da bir ilk gerçekleştirilerek dev 

proje yürürlüğe girecek. 

Bu proje ile İlkokul 1. sınıfta 

okuyacak öğrencilerin okula 

adaptasyon ve okulu sevme 

sürecinde öğrencilerin kendilerini 

yalnız hissetmemeleri ve temel 

ihtiyaçlarını karşılaması için her 

ilkokula bir tane refakatçı verilecek, 

bu refakatçılar okulun ilk dönemine 

kadar öğrencilerle ilgilenip 

adaptasyon sürecini hızlandıracaklar.

PROJE 19 EYLÜL'DE 

BAŞLADI

Kiraz Belediye Başkanı Saliha 

Özçınar “Bir eğitimci olarak böyle bir 

fikir aklımıza geldiğinde sıradanmış 

gibi gelmişti, ama ayrıntılarını 

düşününce gerçekten tam minik 

öğrencilerimizin adaptasyonu 

açısından ihtiyaç haline gelen bir 

proje olduğu düşüncesine vardık. Ve 

bu proje pilot olarak merkezimizdeki 

ilkokullarımızda okulların açılacağı 

tarih olan 19 Eylül'de başlayacak bu 

uygulama tüm Kiraz halkına hayırlı 

olsun. Eğitim bir neslin geleceği ve 

ülkenin geleceği ile aynı doğru 

üzerinde gider tek amacımız bir 

Eğitimci Başkan olarak eğitime hep 

destek tam destek olmak.” dedi.
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Kiraz Belediye Başkanı Saliha 

Özçınar Bayramda Şehit ailelerini 

ve gazileri yalnız bırakmadı.

Bayramın ikinci günü yapılan 

bayramlaşma töreni ardından Kiraz 

Belediye Başkanı Saliha Özçınar ve 

protokol üyeleri şehit ve gazi 

yakınların ada unutmadı.

Bayramlaşmaya Kiraz 

Kaymakam'ı Mustafa Akgül, Kiraz 

Belediye Başkanı Saliha Özçınar, 

Kiraz İlçe Emniyet Müdürü Uğur 

İhsan Azap, İlçe Jandarma Kıdemli 

Başçavuş Nazmi Dinçer, İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Osman Yazıcı, 

Yardımcıları ve birim müdürleri, 

siyasi partiler, mahalle muhtarları, 

STK temsilcileri ve halk katıldı.

Protokolde bayramlaşmanın 

ardında Kiraz ilçe Kaymakamı 

Mustafa Akgül ile Belediye 

Başkanı Saliha Özçınar, şehit 

Ailelerini ziyaret edip, Bayramını 

kutlayarak, çiçek verdi. Kendisi de 

bir çocuk annesi olan Belediye 

Başkanı Saliha Özçınar, Hisar, 

Tombullar, Veliler mahallelerindeki 

şehit ailelerini 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, 

Bayramını kutlayan Başkan 

Özçınar, Şehit annesini bir buket 

çiçek vererek, onların her zaman 

yanlarında olduklarını gösterdi. 

Özçınar “Şehit 

annelerinin her zaman 

yanındayız

Vatan için canını feda eden 

tüm şehitleri rahmetle ve şükranla 

andıklarını belirten Başkan 

Özçınar, "Memleketimizin, ecdad 

yadigârı mirasımızı koruma 

konusunda kararlı olduklarını 

belirten Özçınar sözlerini şöyle 

sürdürdü. 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." 

BAŞKAN ÖZÇINAR; KURBAN BAYRAMINDA

ŞEHİT AİLELERİNİ UNUTMADI
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Kiraz Belediyesi'nden okullara destek
Kiraz Belediyesi, her yıl olduğu gibi 

bu yılda yaz döneminde eğitim 

kurumlarında temizlik ve bakım 

çalışmalarına başladı. 2016-2017 

Eğitim Öğretim yılı için okullardaki 

bakım çalışmalarını başlatan Kiraz 

Belediyesi, ilçedeki Merkez okulların 

taleplerini yerine getiriyor. 

İlçedeki okul yöneticilerinin 

talepleri doğrultusunda her yıl olduğu 

gibi bu yıl da harekete geçen Kiraz 

Belediyesi, Fen ve Temizlik İşleri 

Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa 

sürdürdükleri çalışmalar hızla devam 

ediyor. Çalışmalar kapsamında belediye 

kreşleriyle birlikte ilçedeki okulların 

öncelikle boyama ve basit onarımlarının 

yapılmasının yanı sıra okul bahçesi ve 

çevresinde çıkan yabani otlar da 

temizleniyor.

Okullar açılmadan talepleri 

yerine getiriyoruz

Okul yöneticilerinin talepleri 

doğrultusunda çalışmalar Kiraz 

Belediyesi ekipleri, çalışmalarını en kısa 

sürede tamamlayarak tüm okulları 

2016-2017 eğitim öğretim yılına hazır 

hale getirecek.

Kiraz Belediyesi olarak her yıl 

olduğu gibi bu yıl da okulların bakım ve 

temizliğine önem verdiklerini, bu 

bağlamda okul yöneticilerinden gelen 

talepleri her zaman olduğu gibi yerine 

getirmeye devam edeceklerini kaydeden 

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar 

çocukların sağlıklı koşullarda eğitim 

alması için tüm olanaklarını seferber 

ettiklerini söyledi.  

Kiraz Belediyesi olarak eğitime her 

zaman tam destek verdiklerine dikkat 

çeken Başkan Özçınar, “Okullarımızın 

temizlik, bakım ve küçük onarım işleri 

belediyemiz tarafından talepler 

doğrultusunda olanaklarımız ölçüsünde 

yerine getirilmektedir. Ekiplerimiz 

planlamalar yaparak ihtiyaç duyulan tüm 

okullarımızı eğitim dönemi açılmadan 

hazır hale getirme arzusundayız. 

Çocuklarımızın daha sağlıklı ve daha 

rahat bir ortamda eğitim almaları bizim 

için çok önemlidir. Bu nedenle eğitim 

kurumlarımıza destek vermeye devam 

edeceğiz” diye konuştu.

Çemberli Efe’den

ilkokula yeni

başlayan öğrencilere

kırtasiye seti

Kiraz Belediye Başkanı Saliha 

Özçınar ilkokula yeni başlayacak 

yaklaşık 700 minik öğrencilere 

kitap ve kırtasiye yardımında 

bulundu.

Kiraz Belediyesi “Okul Çantası 

Bizden “adlı kampanyayla 2016-

2017 yılı içerisinde ilçede bulunan 

1.sınıfa başlayacak tüm 

öğrencilerin çanta ve kırtasiye 

ihtiyaçlarını karşılayarak, ailelerin 

ekonomik yükünü biraz olsun 

hafifletmeye çalışıyor.

Minik öğrenciler çantalarını 

Kiraz Belediye Başkanı Saliha 

Özçınar'ın elinden almanın mutlu-

luğunu yaşarken, velileriyle birlikte 

sınıflarına gelen öğrencilerin eğitim 

hayatının ilk gününde yapılan 

sürprizle keyifli anlar yaşadılar.

Özçınar” kendisinin de bir 

eğitimci olduğunu söyleyerek 

Çocuklarla birlikte her velinin de 

yeni bir eğitim yılına başladığını 

söyleyerek, çocuklara yeni eğitim 

öğretim yılında başarılar diledi.

Saliha Özçınar'dan İzmir'in
kurtuluşunun 94.yılı mesajı 

Kiraz Belediye Başkanı Saliha 

Özçınar İzmir'in düşman 

işgalinden kurtuluşunun 94. 

yıldönümü nedeniyle bir 

kutlama mesajı yayınladı. 

Özçınar mesajında şu ifadeleri 

kullandı.

“Muzaffer ordumuz 

tarafından 26 Ağustos 

1922'de Büyük Taarruz olarak 

bütün vatan sathında başlatılan 

kurtuluş mücadelesi, 9 Eylül 

1922 tarihinde İzmir'imizin 

işgalden kurtarılmasıyla sona 

ermiştir. Düşmanın denize 

döküldüğü yer olarak 

hafızalarımızda yer eden 

İzmir'imizin kurtuluş tarihi olan 

9 Eylül günü, aynı zamanda tüm 

vatanın esenliğe kavuştuğu 

günün tarihidir. Bu anlamda 

İzmir, kurtuluşun ve kuruluşun 

simge kentidir. Bundan 94 yıl 

önce, 9 Eylül günü, bu aziz 

milleti tarihten silmek 

isteyenlere karşı net bir mesaj 

verilmiştir; aziz milletimiz 

ebediyen var olacaktır. İstiklal 

mücadelesini zaferle 

sonuçlandıran aziz milletimiz, 

bugün de el ele, birlik ve dirlik 

içinde varlığını sürdürmektedir. 

Bu duygularla İzmir'in düşman 

işgalinden kurtuluşunun 94. yıl 

dönümünü kutluyor, başta Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk olmak 

üzere şanlı özgürlük 

mücadelemizin tüm 

kahramanlarını rahmet ve 

minnetle anıyorum”.
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Kiraz Belediye Başkanı Saliha 

Özçınar 19 Eylül Gaziler günü dolasıyla 

Şehit Özgür Küçük Sosyal Tesisleri'nde 

verilen kahvaltıda şehit ve gazi aileleri ile 

bir araya geldi.

Saliha Özçınar'ın ev sahipliğini 

yaptığı kahvaltıya şehit yakınları ve 

aileleri katıldı. Özçınar şehit aileleri ve 

gazilerle tek tek ilgilenerek isteklerini 

aldı.

Özçınar “Sizler için ne 

yapsak azdır”

Kiraz Belediye Başkanı Özçınar 

kahvaltıda yaptığı konuşmada” Vatanımız 

için Şehit ve gazi olan evlatlarımızın 

aileleriyle bir araya gelmek beni çok 

mutlu etti. Sizler için ne yapsak azdır. 

Vatan için canlarını seve seve vermiş 

şehitlerimizin yakınları ve bu uğurda 

mücadele eden kahraman gazilerimizle bir 

arada  olmaktan ve aynı ortamı 

paylaşmaktan büyük mutluluk 

duymaktayım. Devletimizin ve ülkemizin 

bölünmez bütünlüğü, milletimizin refah ve 

huzur  içinde yaşaması için canlarını feda 

eden kahraman şehitlerimizi rahmetle 

minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum. 

Yine aynı mücadelede görev yapan 

kahraman gazilerimize aileleriyle birlikte 

uzun ömür ve mutluluklar diliyorum" dedi.

Özçınar'dan şehit ve gaziÖzçınar'dan şehit ve gazi
ailelerine kahvaltıailelerine kahvaltı

Özçınar'dan şehit ve gazi
ailelerine kahvaltı
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OTOBÜSÇÜLERİN SIKINTILARI

ÖDEMİŞ'TE GÖRÜŞÜLDÜ

Kiraz Belediye Başkan'ımız Saliha Özçınar 

Kiraz Şoförler Odası Başkan'ı Selim Özdeveci ve 

Kiraz Küçük Otobüsçüler Koop. Bşk. Mehmet 

Konya ile birlikte Ödemiş Belediye Başkanı 

A.Mahmut Badem'i makamında ziyaret ettiler.

Ödemiş-Kiraz seferi düzenleyen otobüslerin yol 

güzergahlarındaki sıkıntıların görüşüldüğü 

ziyarette bu sıkıntıların en kısa zaman da 

çözülmesi konusunda görüş birliğine vardılar.

FEN İŞLERİ
ENGELLERİ AŞIYOR

Kiraz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

ekiplerimiz tarafından Çayağzı Mahallesi 

Tekke Mevkii'ndeki engelli vatandaşımızın 

uzun zamandır yapılmayan yolu Kiraz 

Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 

yapılmaktadır. Bu çalışma ile yol 

genişletilip ulaşıma daha elverişli 

olacaktır.

Engelli vatandaşımız artık daha rahat 

bir şekilde evine ulaşacak ve bu yapılan yol 

yaşadığı zorlukları bir nebze olsun 

hafifletecektir.

Kiraz Belediyesi Park ve Bahçe 

Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki 

yeşil alanlarda ve parklarda çim biçme 

ve yabani ot temizliği çalışmalarını 

sürdürüyor. Ağustos ayında Suludere, 

Yeni Mahalle, Cumhuriyet 

Mahallelerindeki parklarda çim biçme 

çalışmaları yapılmaktadır.

Kiraz Belediyesi ilçe 

genelinde sorumluluk 

kapsamındaki 

mahallelerde bulunan 

parklarda mevsim 

değişikliğinden dolayı 

uzayan ve bakım 

gerektiren çim ve yabani 

otların bakım 

çalışmalarının 

gerçekleştiriyor. 

Bahar ayları nedeniyle 

uzayan çimlerde biçme, 

ilaçlama, sulama 

çalışmaları devam ederken 

yabani otların temizliği, 

ağaçların budaması ve 

mevsimlik çiçek ekimi 

işleri de sürdürülüyor.

Kiraz Belediyesi ekipleri yemyeşil 

bir Kiraz için park ve yeşil alanlarda 

çim biçme ve yabani ot temizliği 

çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor.

YEŞİL ALANLARDA VE PARKLARDAYEŞİL ALANLARDA VE PARKLARDA

ÇİM BİÇME ÇALIŞMALARIÇİM BİÇME ÇALIŞMALARI

HIZ KESMEDEN SÜRÜYORHIZ KESMEDEN SÜRÜYOR

YEŞİL ALANLARDA VE PARKLARDA

ÇİM BİÇME ÇALIŞMALARI

HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR



EYLÜL  20166 KİRAZ VAKTİ

“KİMSE YOKSA BİZ VARIZ”

Kiraz Belediyesi'nin yaşlı ve 

kendi ihtiyaçlarını göremez 

ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 

başlatmış olduğu evde temizlik 

hizmetleri takdirle karşılanıyor. 

Hayata geçirdiği insan odaklı 

hizmetlerle vatandaşları 

ötekileştirmeden ve ayrım 

gözetmeden yaptığı çalışmalar 

kapsamında, yaşlı ve kendi işini 

göremez durumda olan 

vatandaşlar için başlattığı evde 

temizlik hizmetlerini devam 

ettiriyor. 

Kiraz Belediyesi Evlere 

Temizlik Ekibi tarafından 

yaşlıların evleri temizleniyor, 

bulaşıkları ve çamaşırları 

yıkanıyor, halıları temizleniyor, 

kişisel bakımları yapılıyor. Kimse 

yoksa Kiraz Belediyesi var.

“Siz de temizlik ihtiyacı 

olduğunu düşündüğünüz yaşlı 

ailelerimizi Turkuaz Masaya 

bildirirseniz siz de katkı da 

bulunmuş olursunuz.”

UMURLU MAHALLESİ’NE

HALI SAHA

Kiraz Belediye Başkanı 

Saliha Özçınar Umurlu 

Mahallesi'nde yapımı süren halı 

sahayı yerinde inceledi. Yaklaşık 

bir ay önce yapımına başlanan 

halı saha 2017 başlarında 

hizmete geçecektir.

Başkan Özçınar merkez 

mahallelerindeki spor altyapısının 

gelişmesini ve daha iyi bir düzeye 

taşınarak, her yaştaki bireyin ve 

özellikle de gençlerin sporla 

buluşmasını önemsediğini ve bu 

kapsamda çalışmalarının da 

sürdürüldüğünü anlatarak, spor 

alanında yapılan çalışmalara 

büyük önem verdiklerini 

kaydeden Özçınar, yapılan 

yatırımların ilçemizde yeni 

şampiyonların yetişmesine fırsat 

sağlayacağına inandığını dile 

getirdi, ayrıca Başkan Özçınar: 

'Söz verdiğimiz her mahalleye 

halı saha yapılacaktır.' dedi.

FEN İŞLERİ YOL ÇALIŞMALARI
KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Kiraz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

ekipleri Ağustos ayında başlattığı yol 

yapım çalışmalarını, Eylül ayında da 

devam etti.  Yol açma ekipleri Eylül ayında 

Suludere, Yeniköy,  Kırköy ve Altınoluk 

mahallelerinde sürdürüyor.

Kış aylarında kötü hava koşullarından 

dolayı mağduriyet yaşayan 

vatandaşlarımızın bu kış aynı sorunları 

yaşamamak için harekete geçen Kiraz 

Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 

ilçe genelinde büz ağzı açılması, yol 

genişletme ve şarampol temizlik gibi yol 

çalışmalarını yapmaya devam ediyor.

Fen İşleri Müdürü Erhan Göktaş: “Kış 

hazırlığımıza bu sene erken başladık, 

vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 

çok çalışacağız.” diye konuştu.



EYLÜL  2016 7KİRAZ VAKTİ

30 Ağustos Zafer Bayramı 94. 

Yıldönümü Şehit Birol Uysal 

Meydanı'nda çelenk koyma törenine ile 

kutlandı. Törene İlçe Kaymakam'ı 

Mustafa Akgül, Kiraz Belediye Başkanı 

Saliha Özçınar, İlçe Emniyet Müdürü 

Uğur İhsan Azap, İlçe Jandarma 

Komutanı Kıdemli Başçavuş Nazmi 

Dinçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman 

Yazıcı, yardımcıları ve birim müdürleri, 

siyasi partiler, mahalle muhtarları, STK 

temsilcileri ve çok sayıda vatandaş 

katıldı.

Şehitlerimiz Anıldı

Vatanı ve bayrağı uğruna canlarını 

feda eden şehitlerimiz rahmet, minnet 

ve şükranla anıldı ve 30 Ağustos Zafer 

Bayramımız kutlandı. 

30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos Zafer Bayramı 

coskuyla kutlandıcoskuyla kutlandıcoskuyla kutlandı

BaşkanBaşkan

Özçınar;Özçınar;

belediyebelediye

personeliylepersoneliyle

bayramlaştıbayramlaştı

Başkan

Özçınar;

belediye

personeliyle

bayramlaştı
Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar 

Belediye çalışanları ile Belediye Şantiyesin 

'de Bayramlaştı, başkan Özçınar Belediye 

Çalışanlarına tatlı ikramında da bulundu.

Saliha Özçınar burada yaptığı kısa 

konuşmada” ben buradan bizimle birlikte 

gecesini gündüzünü katan Belediye 

çalışanlarımla tek tek bayramlaşıp 

bayramlarını kutlamak istedim. Belediye 

çalışanlarım ailelerinin ve tüm Kiraz 

halkımızın Kurban Bayramını tebrik ediyor. 

Kurban Bayramımızın ülkemiz, vatanımız ve 

tüm İslam alemi için hayırlara vesile 

olmasını Cenabı- Allah'tan niyaz ediyorum' 

dedi. 
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BASKAN ÖZCINAR
CEVİZLİ MAHALLESİ’NDEYDİ

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ilçe 

genelinde merkez ve mahallelerde ziyaretlerine 

devam ediyor. Adım adım Kiraz'ın her noktasını 

gezen ve gittiği her yerde vatandaşın yoğun 

ilgisiyle karşılaşan Başkan Özçınar Cevizli 

Mahallesi'ne ziyarette bulundu. “Vatandaşların 

isteklerini dinleyerek ve çözüm odaklı çalışıp, 

merkeze en uzak mahalle olmasına rağmen en 

yakınmış gibi hizmetlerimize devam ediyoruz” 

diye konuştu.

Daha sonra Başkan Özçınar Cevizli 

Mahallesi'ndeki Yiğit Ailesine taziye ziyaretinde 

bulundu.

KİRAZ BELEDİYESİ'NDEN BAYRAK KAMPANYASI
Kiraz belediyesi, ilçede 

vatandaşlara gün boyunca Türk 

bayrağı dağıttı. Belediye yetkilileri, 

isteyen vatandaşların ise 

belediyeden bayrak temin 

edebileceklerini duyurdu.

Kiraz belediyesi, son günlerde 

artan terör olaylarına tepki 

göstermek amacıyla yapılan 

bayrak asma çağrısına, 

vatandaşlara bayrak dağıtarak 

destek verdi. 'Bayraksız balkon, 

bayraksız işyeri kalmasın' 

sloganıyla, Kiraz'da da bayrak 

kampanyası başlatan Çan 

Belediyesi, tüm vatandaşlara gün 

boyunca bayrak hediye ediyor. 

İhtiyacı olan vatandaşlarsa Kiraz 

Belediyesine giderek bayraklarını 

teslim alabiliyorlar.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha 

Özçınar ,“Terörün, dünya 

üzerindeki her uzantısının, her 

işbirlikçisinin en büyük korkusu 

İslam ülkelerinin ve biz Türklerin 

birlik, beraberlik ve bütünlüğüdür. 

İşte bugün, son günlerde daha da 

artan ve hiçbir insanlık ruhuna 

sığmayacak, haince saldırılara 

karşı, gücümüzü, birliğimizi ve 

vatanseverliğimizi gösterme 

günüdür. Türk Milleti gücünü, 

inancından, atalarımızın kanıyla 

boyanan al bayrağından, ayrıca 

bağımsızlık tutkusundan alır ve bu 

kıyamete kadar böyle devam 

edecektir. Şimdiyse 

bağımsızlığımızı ve ülkemizi 

simgeleyen ay yıldızlı al 

bayrağımızı asmadığımız 

balkon, dükkân, sokak cadde 

kalmamalı. Şehitlerimiz 

cennetin gül bahçelerini 

süslerken, biz de vatan 

toprağımızın her karesini 

Şanlı Türk Bayrağımızla 

süsleyelim. İhtiyacı olan tüm 

vatandaşlarımız da 

belediyemize gelip 

bayraklarını bizzat 

alabilirler” dedi.


