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Burhaniye Belediyesi’nin sosyal belediyecilik 
anlayışıyla yaptığı projeler tek tek hayata geçiyor. 

yaz sezonuyla birlikte turizm alanında da yatırım-
lar yapan Belediye engellilerinde kullanabileceği 
“engelsiz havuzu” hizmete açtı. işletmesi belediye 
tarafından yapılacak ve engellilerin ücretsiz faydala-
nacağı tesis tüm halka açık olacak.   

Burhaniye Ören Plajı Müşerref hekimoğlu gezinti 
yolu üzerinde bulunan “engelsiz havuz” son hazır-
lıklarını tamamladıktan sonra halkın hizmetine açıldı. 
havuzda ayrıca kafe ve restoran hizmeti de veriliyor. 
Spor alanları, tenis kortları ve çocuk oyun gurupları-
nın da yer aldığı tesisin kumsal hizmeti de bulunuyor.

engelli bireylerin topluma kazandırılması 
adına bu tür projeleri önemsediklerini ifade eden 
Burhaniye Belediye Başkanı ali Kemal Deve-
ciler “engellilerimiz kullanımına uygun olarak 
tasarlanan tesisimizi halkımızın hizmetine açtık. 
engelli vatandaşlarımız haricinde tüm halkımızın 
faydalanabileceği tesisimiz modernize edilerek 
tüm ihtiyaçları karşılama noktasında faaliyetini 
sürdürecek. herkese hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. 

BAlıkesİr’de Sıfır Atık Belgesine 
sahip ilçelerden biri olan Burha-

niye’de geri dönüşüm atık toplama 
kafesleri ilçenin her bölgesine yerleş-
tirilmeye başlandı. Sürdürdüğü 
‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında 
geri dönüşüm çalışmalarına 
büyük önem veren Burhaniye Be-
lediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü tarafından çalışmala-
rına aralıksız devam ediyor. 

‘AZ ÇÖP, ÇOK DÖNÜŞÜM’
İlçe genelinde belirlenen nok-

talara yerleştirilen dönüşüm kafesle-
riyle, geri dönüşüm alanında “az çöp, 
çok dönüşüm” mantığıyla çalışmalar 
yapan Belediye, yeni kumbara ve ka-
feslerle cam, metal, kağıt ve plastik ol-
mak üzere çok daha fazla dönüşüm 
malzemesi toplamayı hedefliyor.  

ilçe genelinde dezenfektasyon çalışmalarını yürüten 
Burhaniye Belediyesi bunun yanında Karasinek 

ve uçkunlarla mücadele çalışmalarını da aralıksız 
sürdürüyor. Belediye Sağlık işleri Müdürlüğüne bağlı 
ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, Burhaniye’nin 
merkez mahallelerinde hayvan damı ilaçlama işlemleri 
yapılmaya başlandı. Özellikle karasinek ve uçkunla-
rın larva yaparak üredikleri alanların başında gelen 
hayvan damlarına yönelik yapılan ilaçlama işlemleri 
ilk olarak merkez mahallerde başlatıldı. ilaçlama 
çalışmaları merkez sonrası kırsal mahallerde bulunan 
hayvan damlarının ilaçlamalarıyla devam edecek. 

Burhaniye Ticaret Odası Özel eğitim uygulama 
Merkezi ve Özel eğitim iş uygulama  Özel eğitim 

alan öğrencilerin el sanatları üzerine hazırladığı 
ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi Burhaniye 
Cumhuriyet Meydanı’nda sergilenmeye başlandı. 
Burhaniye Belediye Başkanı ali Kemal Deveciler ve 
Başkan yardımcısı Tamer Midilli’nin yanı sıra Ticaret 
Odasını temsilen Coşkun Seven, ilçe Milli eğitim Mü-
dürü Bora Zihni ve ilçe protokol müdürlerinin kestiği 
kurdeleyle açılışı yapılan sergide, el sanatları ve 
resimler görücüye çıktı. Türkiye’de Özel eğitim Okul-
ları arasında en büyük sergilerden biri olma özelliğine 
sahip olan sergi 30 stanttan oluşuyor. Özel gereksi-
nimli öğrencilerin, öğretmenleriyle birlikte yaptıkları 
sergi vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördü.

ÖZEL ÖĞRENCİLER 
SERGİ AÇTI

ege ve Marmara Bölgesini birbirin-
den ayıran Kaz Dağları’nda yetişen 

şifalı Bitkiler Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi’nin katkılarıyla kitaplaştı-
rıldı. 262 şifalı bitkinin detaylı olarak 
ele alındığı kitapta ayrıca bilimsel 
çalışmalar da yer aldı. Prof. Dr. Fatih 
Satıl, Prof. Dr. gülendam Tümen ve 
Prof. Dr. Selami Selvi tarafından ya-
zılan kitabın lansamanı Burhaniye’de 
yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Beledi-
yesi  çiftçi eğitim ve aromatik Bitkiler 
Merkezi (BaçeM)’de gerçekleştirilen 
tanıtım toplantısına Burhaniye Bele-
diye Başkan yardımcısı Murat yazgan, 
Belediye Meclis üyeleri namık Kemal 
gedikoğlu, Bülent Başaran, Cemal 
akkılınç, Mehmet Zeybek, hasan 
Şerin ve Şevki yücel’in yanı sıra Bü-
yükşehir Belediyesi genel Sekreter 
yardımcıları  Mürsel Sabancı, hüseyin 
Deniz, Kırsal hizmetler Daire Başkanı 
Serkan akça katıldı.  Slayt eşliğin-
de katılımcılara bilgilerin verildiği 
toplantı yazarlar tarafından imzalanan 
kitapların dağıtımıyla son buldu.  

KAZ DAĞLARI’NIN 
ŞİFALI BİTKİLERİ 
KİTAP OLDU

BalıKeSir’in turizm bakımından popülerliğini 
arttırmak için düzenlenen “Turizm Sektö-

ründe yaşanan Sorunlar ve çözüm Önerileri” adlı 
toplantı güre’de gerçekleştirildi. Balıkesir Valisi 
hasan Şıldak’ın öncülüğünde yapılan toplantıda, 
turizm alanında yaşanan sorunlar, turizmi çeşit-
lendirmek, bu alanda yapılan çalışmalara destek 
vermek ve çözüm önerileri görüşüldü.

Burhaniye Belediyesi adına Başkan yardımcısı 
Murat yazgan’ın katıldığı toplantıya, Vali Sıldak’ın 
yanı sıra Burhaniye Kaymakamı ilyas Memiş, edre-
mit Kaymakamı Turgay Ünsal, Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı yücel yılmaz, ilçe Belediye Baş-
kanları, oda ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

TURİZM İÇİN 
TOPLANILDI

TÜBiTaK 4006 Bilim Fuarı, Burhaniye’de düzenlendi. 
Burhaniye Ticaret Odası Özel eğitim uygulama 

Okulu tarafından düzenlenen Bilişim Fuarı Burhani-
ye’de düzenlendi. Fuara Burhaniye Kaymakamı ilyas 
Memiş, Belediye Başkan yardımcısı Murat yazgan ve 
ilçe protokolü katıldı. Doğa eğitimi ve Bilim Okulları 
Destekleme Programı çerçevesinde yapılan fuarla, ül-
kemizde bilim kültürünün geliştirilmesine amaçlanıyor. 
Burhaniye Ticaret Odası Özel eğitim uygulama Okulu 
öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin görücüye 
çıktığı fuarda hazırlanan eserler ilgiyle izlendi. Fuarın 
açılış kurdelesini Kaymakam ilyas Memiş, Başkan yar-
dımcısı Murat yazgan ve ilçe protokolü beraber kesti. 

GERİ DÖNÜŞÜM KAFESLERİ 
YERLEŞTİRİLİYOR
Burhaniye Belediyesi, yeni geri 

dönüşüm kafes ve kumbara- 
ların dağıtıma devam ediyor. 

m aTıKların kaynağında ayrışmasının oldukça önemli olduğunu 
ifade eden Belediye Başkanı ali Kemal Deveciler, bu kafes ve kumba-
ralar sayesinde yüzlerce ton atığın tüketiciden ilk el olarak alındığını 
ve dönüştürüldüğünü söyledi. Deveciler “çevre ve Şehircilik Bakan-
lığımız doğrultusunda firmalarla imzaladığımız protokolle firma tara-
fından tedarik edilen geri dönüşüm atıkları toplama kafesleri atıkların 
yoğun olduğu iş ve konut alanlarına yerleştirilmeye başlandı” dedi. 

‘YÜZLERCE TON ATIK DÖNÜŞTÜRÜLDÜ’

HAYVAN DAMLARI 
İLAÇLANIYOR

BİLİM ESERLERİ 
GÖRÜCÜYE ÇIKTI

1. Uluslararası Kuzey Ege 
Gömeç Heykel Sempoz-

yumu Sualtı Heykel Galerisi 
Gömeç’te açıldı. Ukrayna, 
Rus ve 8 Türk heykeltıraşın 
eserlerinin tanıtımının ya-
pıldığı açılışa sempozyumun 
paydaşı olan Burhaniye Be-
lediyesi adına Başkan Vekili 
Çiğdem Karasakal Avcu ile 
Burhaniye Belediye meclis 
üyeleri de katıldı. 

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi, Gömeç Belediyesi, 
Marmara Adalar Belediyesi, 
Burhaniye Belediyesi, Bur-
haniye Ticaret Odası, Güney 
Marmara Kalkınma Ajansı, 
Bandırma On Yedi Eylül Üni-
versitesi iş birliği ve paydaşlı-
ğında yapılan sempozyumda-
ki Sualtı Heykel Galerisi, kısa 

süre sonra dalış tutkunları 
tarafından gezilebilecek. 

AÇılıŞ tÖreNiNe   
yOğuN ilgi vArDı

Düzenlenen törene Burha-
niye Belediyesi Başkan Vekili 
Çiğdem Karasakal Avcu’nun 
yanı sıra Balıkesir Vali Yardım-
cısı Ergün Güngör, Balıkesir 
Milletvekili Ensar Aytekin, Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekili Mehmet Birol 
Şahin, CHP İl Başkanı Serkan 
Sarı, Marmara Adalar Beledi-
ye Başkanı Süleyman Aksoy, 
Gömeç Belediye Başkanı 
Mehmet İrem Himam, Susur-
luk Belediye Başkanı Nuret-
tin Güney, Ayvalık Belediye 
Başkanvekili Melih Arslan ve 
sanatseverler katıldı.

SUALTI HEYKEL GALERİSİ AÇILDI 

ENGELSİZ 
HAVUZ AÇILDI

Burhaniye Belediyesi engellilerinde kullanabileceği havuzu hizmete açtı.

250’ye yakın CHP’li belediye 
başkanının katılımıyla yapı-
lan çalıştaya Burhaniye Bele-

diye Başkanı Ali Kemal Deveciler 
de katıldı. 3 gün süren çalıştayda 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu ve Yerel Yönetimlerden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcı-
sı Seyit Torun öncülüğünde, yerel 
yönetim politikaları ve CHP'li be-
lediyelerin yaptığı hizmetler ko-
nuşuldu. Balıkesir Belediye Baş-
kanlarının da katıldığı çalıştayda 
Ali Kemal Deveciler, özellikle İs-

tanbul ve Ankara Büyükşehir Be-
lediye Başkanları başta olmak 
üzere mevkidaşlarıyla bir araya 
gelerek hasret giderdi.

CHP'nin sosyal belediyecilik 
anlayışıyla ürettiği örnek pro-
jelere imza atan Başkan Deve-
ciler, gittiği Gaziantep'te parti 
kurmaylarının haricinde bele-
diye başkanlarının Gaziantep’te 
yapmış olduğu alan çalışmasın-
da halk ve esnaflarla buluşarak 
yerel yönetim anlamında yaptı-
ğı hizmetleri aktardı.

Cumhuriyet 
halk Partisi 

Belediye 
Başkanları 

çalıştayı 
gazian-

tep'te ger-
çekleştirildi. 

GAZİANTEP’TE 
BULUŞTU 

CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI 

ZLOMBOL RALLİSİ BURHANİYE’DE
TÜrKiye’nin Burhaniye ilçesi, Dünyaca ünlü Zlombol 

rallisine ev sahipliği yapacak. Polonya merkezli 
olan ve yetimhaneler için yardım amaçlı yapılan or-
ganizasyonda yaklaşık 150 klasik araç, 30 haziran’da 
Burhaniye’nin mavi bayraklı Ören Plajında 3 gün kamp 
yapacak. Burhaniye Belediyesi, Burhaniye Turizm 
Tanıtma Derneği ve altın Kampın işbirliğinde yapılacak 
organizasyonda, Polonya Katowiçe şehrinden yola 
çıkacak ve Doğu Bloku ülkelerinde üretilmiş klasik 

araçlar, bir dizi etapla farklı rotalarla belirledikleri 
ülkelerdeki bir şehirde final yaparak, kamp kuruyor. 

gelirler yetiMHANelere
Özel tasarlanmış klasik araçların, reklam 

alarak yetimhaneler için yardım yaptığı Zlombol 
organizasyonunun bu sene ki final durağı ise, 
Türkiye Balıkesir’in Kuzey ege bölgesindeki sahil 
ilçesi Burhaniye olacak. 

Polonya’dan başlaya-
rak her yıl Dünya’nın 

farklı ülkesinde kamp 
kuran “Zlombol ralli-

si” bu sene Türkiye’nin 
Burhaniye ilçesinde 

final yapacak.

Burhaniye 
Belediye Başkanı 

ali Kemal 
Deveciler

ChP genel 
Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu

istanbul 
Büyükşehir 

Belediye 
Başkanı 
ekrem 

imamoğlu

ankara 
Büyükşehir 

Belediye 
Başkanı 

Mansur yavaş


