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BURHANİYE’DE RAMAZAN 
KAMPANYASI BAŞLATILDI

Burhaniye Belediyesi ihtiyaç 
sahipleri için dağıttığı ramazan 

paketlerini daha çok kişiye ulaş-
tırabilmek için bir kampanya baş-
lattı. Pandemi dolayısıyla ihtiyaç 
sahiplerinin arttığı Burhaniye’de, 
ramazan ayının da gelmesiyle bir-
likte harekete geçen Burhaniye Be-
lediyesi, “Temel Gıda Malzeme” 
kampanyasını hayata geçirdi. 

Kampanya kapsamında gıda mal-

zemesi yardımında bulunmak iste-
yen hayırseverler Belediye Sosyal 
yardım işleri Müdürlüğü’ne bağlı 
+90 533 491 29 55 numaralı telefon-
dan bağış taleplerini gerçekleştire-
bilecekler. hayırseverler tarafından 
anlaşmalı kurumlar vasıtasıyla ba-
ğışlarla alınan gıda malzemeleri, ra-
mazan yardım paketi haline getiri-
lerek Belediye ekipleri tarafından 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. 

Ö
ren Çarşısı ve gezinti yolu düzenleme yol 
yapım çalışmalarına start verildi. Yapılan 
çalışmalar sonrası Ören Çarşısı yeni 

çehresiyle yaz sezonuna merhaba diyecek. Geç-
tiğimiz yaz sezonu öncesi Ören Çarşısının yeni 
modern projesinin ilk etabını tamamlayarak 
hizmete açan Burhaniye Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler, Ören çarşısı için kolları sıvadı. 

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tara-
fından Ören çarşısında gıda büfelerinin olduğu 
bölümde Başkan Deveciler’in öncülüğünde 
başlatılan çalışmalar yol sökümleriyle başla-
dı. Yapılan çalışmalar kapsamında büfelerin 
olduğu ve yeni yapılan dükkanların aralarında 
bulunan yollar toplamda 12 bin metrekare 
olmak üzere antik kumlamalı aralarda gece 
renkli yanan ışıklı parke taşlarla döşenecek. 
Ayrıca 2067. Cadde 2075 ve 2072. Sokaklarla 
birlikte M.Şahabettin Önal Çarşı Caddesinin 
parke taş döşeme işlemleri yapılacak.

turizme ivme kazandıracağız
Başkan Deveciler “30 yıldır atıl durumda 

olan Ören Çarşımızın ilk etabını geçtiğimiz 
sene yapmıştık. Şimdi 2. Etap çalışmalarımıza 
başladık. Bu çalışmamızla birlikte Büfelerimiz 
ve civarında ki yollarımız parke taş döşenerek 
yeni bir yüze kavuşacak. Ören Çarşımızı hak 
ettiği vizyona kavuşturarak, Turizm açısından 
ivme kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 
günlük tam kapanma süreci devam ederken. 

içişleri Bakanlığı, yayınladığı genelge ile 8 Mayıs 
ve 15 Mayıs tarihlerinde pazarların kurulacağını 
açıklamıştı. Kararın ardından Burhaniye pazarcı 
esnafı da pazaryerlerinde tezgâhlarını açtı.  Baş-
ta merkez pazaryeri olmak üzere, Bahçelievler, 
Öğretmenler, Pelitköy ve orjan’da açılan açılan 
pazar yerlerinde  sabah saatlerinde denetim 
gerçekleştiren Başkan Deveciler’e Yardımcısı 

Tamer Midilli ve Zabıta Müdürü Yüksel Yüce eşlik 
etti. Pazar alanlarına giriş prosedürleri, tezgah-
tarların maske ve hijyen tedbirleriyle birlikte 
vatandaşlarında maske kuralları noktasında 
incelemeler yapan Başkan Deveciler, ayrıca 
alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet etti.   

Pazarcı esnafı ile vatandaşların şikâyet-
lerini dinleyen Deveciler, talepleri dinleyerek, 
fikir alışverişinde bulundu. Pazar yerlerinde 
Pandemi kurallarına genel anlamda uyuldu-

ğunu belirten Başkan Deveciler “Yaklaşan 
ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların 
rahatlıkla alışveriş yapabilmeleri ve esnafın 
mallarının elinde kalmaması için açılan pazar-
yerlerimizi denetledik. Pazarcı esnafımızdan 
alışverişimizide yaptık. vatandaşlarımız 
maske-mesafe-hijyen kurallarına genel 
anlamda uyduğu görülüyor. Bu hususta Polis 
ekipleri ve Zabıta Müdürlüğü’müz de gerekli 
tüm denetimleri aralıksız yapıyor.” dedi.

GeçTiğiMiZ ay elektrik kontağından çıktığı sanılan 
yangın sonucu iş yeri yanan vatandaşa Burhaniye Be-

lediyesi destek olmuş ve dükkanın tadilatını yapma sözü 
vermişti.Komple yanarak kullanılamaz hale gelen şarkü-
teri olarak kullanılan iş yerinin tesisat, tadilat,boya işle-
ri için seferber olan Burhaniye Belediyesi kısa zamanda 
dükkanı eski haline getirerek işletme sahibine teslim etti. 
Dükkanını yenilenmiş olarak gören iş yeri sahibi Yaşar ay-
dın, sevincini paylaşmak için Burhaniye Belediye Başkanı 
ali Kemal Deveciler'e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

BAŞKAN DEvEcİLER’E 

TEŞEKKüR 

GEÇİT YOK
FIRSATÇILARA 

TaM kapanma sürecinde Burhaniye’de semt pa-
zarların kurulmamasını fırsat bilerek fiyat etiketi 

uygulaması yapmayan işletmeler için Belediye etiket 
denetimleri yaptı.  Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe 
genelinde yapılan denetimlerde marketlerin fiyat 
etiketlerinde genel anlamda usulsüzlük görülmedi. 
Yapılan denetimlerde işletmelere ve marketlere 
pandemi kuralları da hatırlatarak uyarılar yapıldı. 

BurhAnİYe Belediyesi mezarlıklarda ot 
temizliği ve ilaçlamasına devam ediyor. 

Merkez mezarlıklarının yanı sıra kırsal ma-
hallelerdeki mezarlıkların da ot temizliğine 
devam eden Belediye Sağlık İşleri Müdür-
lüğüne bağlı ekipler, tırpanla otları biçtik-
ten sonra yabani otların tekrar çıkmaması 
için ilaçlama çalışmaları da yapıyor. Geçti-
ğimiz günlerde çalışmalarına başlayan ve 
tam kapanma süreciyle birlikte faaliyetle-
rini daha da genişleterek hızlandıran ekip-
ler Geriş, Börülce, Börezli, Bahadınlı Şarköy 
ve Karadere, Kızıklı, Çoruk, mezarlıklarının 
genel ot temizliklerini tamamladı. Ekipler 
diğer mezarlıklarında temizliklerini bay-
ram öncesinde bitirmeyi planlıyor. 

BurhaniYe Belediyesi tam kapanma 
sürecinde de can dostlara sahip 

çıkıyor. Pandemi dönemi boyunca sokak 
hayvanları için gece gündüz çalışma 
yapan Burhaniye Belediyesi, son alınan 
“Tam Kapanma” kararıyla birlikte şartla-
rı daha da zorlaşan sokak hayvanları için 
besleme çalışmalarını sıklaştırdı. 

ilçe genelinde, sokaklarda yaşayan 
hayvanlar için aralıksız besleme ve su 
destek çalışmaları yapan Belediyeye 
bağlı sağlık işleri Müdürlüğü ekipleri, 
mevcut noktalarda yaptığı beslemelerle, 
can dostların aç ve susuzluktan mağdur 
olmamasını sağlıyor.  Merkez mahalle-

lerle birlikte sahil kesiminin de yer aldığı 
farklı alanlarda mama ve su desteği iş-
lemlerini yürüten ekipler, kentte yaşayan 
can dostlar için sağlık alanında da yardım 
elini gece gündüz demeden uzatıyor. 

Besleme sırasında hasta veya 
yaralı hayvanlara da anında mü-
dahale ederek tedavilerini yapan 
sağlık işlerine bağlı veteriner 
hekimler, ağır durumlarda can 
dostları Belediyeye ait alida 
nedim eraslan sokak hayvanları 
Bakımevine götürerek gerekli 
tedavilerini ve kısırlaştırmalarını 
yaparak aldıkları bölgeye bırakıyor. 

CAN DOSTLAR 
BELEDİYE’YE EMANET

Burhaniye Bele-
diyesi ramazan 

ayı dolayısıy- 
la ihtiyaç sahip-

leri için kam-
panya başlattı. 

hizmeTe 
bAşLADı

BURHANİYE BELEDİYESİ 
PSİKOSOSYAL DESTEK HATTI

TüM dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen 
Covid 19 salgın hastalığı sebebiyle vatandaşla-

rın gerek psikolojik, gerekse sosyal anlamda moral 
ve motivasyonunu düzeltmek adına Burhaniye Be-
lediyesi Psikososyal Destek hattı'nı hizmete açtı. 
içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreci vatandaşların 
en hafif şekilde atlatmasına, moral ve motivasyon 
kazanmasına, okula gidemeyen sınav stresi yaşa-
yan öğrencilerimizin, mesleki hayatına ara veren 
çalışan vatandaşlarımızın, yaşlı ve evden çıkama-
yan vatandaşlarımızın, daha az stres yaşamasına 
ve duygusal olarak kendilerini daha iyi hissetmesi-
ne yönelik uygulamaya geçirilen hizmet için 0266 
412 98 45 numaradan destek alabilirsiniz.

Burhaniye’de tüm semt pazarlarının açılmasıyla birlikte Belediye Başkanı ali Kemal Deveciler pazar-
yerlerinde denetimler yaptı. ilçe merkezinde 5 ayrı mahallelerde kurulan semt pazarlarını gezen Baş-
kan Deveciler, hem pazardan alışveriş yaptı hem de vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinledi.

BAŞKAN DEvEcİLER 
PAZARYERLERİNİ DENETLEDİ

can dostlarımız 
yeni yuvalarına 
kavuştu

BeleDiYeMiZ Ali-
da nedim erarslan sokak 
hayvanları Geçici Bakı-
mevimizde bulunan yav-
ru köpeklerimiz yeni aile-
leriyle buluştu.ece ve efe 
Karayaz kardeşler ken-
dileri gibi kardeş olan 2 
yavru köpeğe kapılarını 
açarak ailelerine aldı. Bur-
haniye Belediyesi olarak 
Karayaz kardeşlere teşek-
kür eder, her sokak hay-
vanımızın bir aile bireyi 
olabileceği yarınlar dileriz.

MEZARLIKLAR 
TEMİZLENİYOR

YANAN İŞ YERİ 
YENİLENEN 

vATANDAŞTAN

cOvID-19 
PARA YARDIMI

ÖReN çARşıSı ve 
geziNTi yOLu DüzeNLemeLeRi 

bAşLADı

Tüm özel ve anlamlı günlerde şehit aile-
lerini unutmayan Burhaniye Bele-

diyesi anneler gününde de şehit an-
nelerini yalnız bırakmadı. Belediye 
Başkan Yardımcısı Murat Yazgan 
Burhaniye‘de yaşayan şehit anne-
lerini ziyaret ederek anneler günü 
için evlerine konuk oldu. Korona-
virüs tedbirleri kapsamında ger-
çekleşen ziyarette şehit annelerine 
çiçek ve hediyeler veren Yazgan, şe-
hit ailelerine Burhaniye Belediye Baş-
kanı Ali Kemal Deveciler’in selamını iletti.

ŞEHİT ANNELERİ 
UNUTULMADI


