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Tarihimizin en önemli savaşlarından 
biri olan Çanakkale Savaşı’nın yapıldığı 

Gelibolu Tarihi alanı'nda bulunan Kanlıdere 
Şehitliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından doğal dokusu ile uyumlu olacak 
şekilde, gelecek nesiller için projelendirildi. 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan 

Vekili Yasin Sagay'ın öncülüğünde yapılan 
proje toplantısında toplu protokol imzalandı.

imzalanan protokol törenine Burhaniye 
Belediye Başkan Yardımcısı murat Yazgan'ın 
haricinde Burhaniye Belediye meclis üyeleri 
Bülent Başaran, Oktay Erbalaban, mehmet 
zeybek. Cemal akkılınç; Belediye Başkan ve 

Yardımcıları ile Büyükşehir Belediyesi meclis 
üyeleri katıldı.Kanlıdere Şehitliği işbirliği 
protokolünün imza töreni ardından Çanak-
kale Savaşları Gelibolu Tarihi alan Başkanı 
ismail Kaşdemir eşliğinde, Çanakkale Desta-
nı Tanıtım merkezi gezildikten sonra şehitlik 
ziyaret edilerek karanfiller bırakıldı.

KANLIDERE ŞEHİTLİĞİ 
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Burhaniye Belediyesi yaz sezonun başlamasıyla 
birlikte piknik alanlarını da tek tek hizmete açmaya 

başladı. Geçen sene vatandaşlar tarafından 
oldukça rağbet görerek beğenilen Ören Piknik 
alanı bu sezonda vatandaşlara kapılarını açtı.

Ö
ren’de Müşerref Hekimoğ-
lu gezinti yolu üzerinde 
bulunan Piknik ve mesire 

alanı, Ören kumsalında denizle 
bitişik olarak bu senede faaliye-
te başladı. Halkın hem piknik, 
hem de deniz keyfi yapabildiği 
mesire alanında, vatandaşların 
kendi yiyeceklerini getirerek 
mangalda pişirtebildikleri gibi, 
sıcak ve soğuk meşrubatları da 
tesiste satın alabiliyorlar. 

PAZAR GÜNLERİ KAPALI
Üzerleri güneşlikli ve yanları 

gölgelikli olan pergola piknik 
masalarında, aileleriyle çim alan 

üzerinde hoşça vakit geçirebi-
lecekleri mesire alanı, Pandemi 
döneminde Pazar günleri hariç 
her gün hizmet veriyor.  

HOŞ VAKİT GEÇİRME İHTİYACI
Yaz aylarında vatandaşların en 

çok ihtiyacı olan şeyin hoş vakit 
geçirmek olduğunu ifade eden 
Burhaniye Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler “Kentimize bu 
tür alanlar kazandırarak halkı-
mızın piknik yapabilmelerini 
sağlıyoruz. Bu alanlarda insanlar 
birlik, beraberlik ve kaynaşmanın 
anlamını daha iyi kavrayarak gü-
zel vakit geçiriyor” diye konuştu.

Burhaniye Kızıklı mahallesi, gerek 
altyapı, gerekse de üstyapı 

projeleriyle aralıksız süren çalışma-
larla şekillenip gelişmeye başladı. 
mahalleye son yapılan çalışmalarda 
bağ, tarla ve zeytinliklere giden 

yollar Burhaniye Belediyesi Fen işleri 
müdürlüğü tarafından düzenlene-
rek açılmaya başlandı. Belediye 
Başkan Yardımcısı murat Yazgan’ın 
çalışmaları yerinde incelediği yol 
açma ve düzenleme işlemleri Kızıklı 

mahallesinin genelinde yapılmaya 
başlandı. Burhaniye Belediyesi’ne 
bağlı iş makinelerinin aralıksız olarak 
çalıştığı Kızıklı mahallesi, yaz ayları 
kadar kış aylarında da aldığı hizmet-
lerle gelişim göstermeye başladı. 

Yaz sezonunun başlamasıyla 
birlikte Burhaniye’nin turist 

ağırlayan sahil mahallelerin-
de sağlık kabinleri hizmetleri-
ne başladı. İlçenin yatırımlar-
la gelişen İskele  Mahallesi’nde 
bu sene yeni sağlık kabininin 

açılmasının yanında deniz tu-
rizmi bakımından yoğunlu-
ğun en fazla olduğu Ören’de 
de bu sene sağlık kabinleri va-
tandaşların pansuman, enjek-
siyon gibi sağlık problemleri 
için hizmet verecek. 

BurhAnİYe Belediye-
si, korona virüsü sal-

gını önlemleri altında 
gerçekleştirilen Yükse-
köğretim Kurumları Sına-
vının bugün gerçekleşe-
cek olan 1. Oturumu TYT 
öncesi üniversiteli olmak 
için ter döken adayları 
yalnız bırakmadı. Burha-
niye'de yapılacak sınav-
lar öncesi okulların giri-
şine stant kuran belediye 
ekipleri, adaylara su da-
ğıttı. Burhaniye Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deve-
ciler sınava girecek aday-
lara Sosyal medya üze-
rinden başarılar diledi.

BurhAnİYe Belediyesi Taylıeli mahal-
lesinde parke taş tamiratlarına devam 

ediyor. Belediye Fen işleri Müdürlüğü’ne bağlı 
ekiplerce yapılan çalışmalarda sokaklarda 
bulunan düzensiz ve bozuk yollar yenileniyor. 
Yolların söküm işlemleri sonrası düzenleme 
ve tasfiye yapılan alanlar parke taşlarla döşe-
niyor. Ekiplerin periyodik olarak yaptıkları yol 
yapım çalışmaları aralıksız devam edecek.

TAYLIELİ MAHALLESİNE 
PARKE TAŞ 

DÖŞEMELERİ 
DEVAM EDİYOR

YKS ÖNCESİ 
OKULLAR 

DEZENFEKTE 
EDİLDİ

Bu sene Burhaniye’de de ilk defa yapıla-
cak olan Yükseköğretim Kurumları Sına-

vı (YKS) öncesi sınavların yapılacağı okullar 
Burhaniye Belediyesi tarafından dezenfekte 
edildi. 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak 
sınavlarda ter dökecek öğrencilerle beraber 
öğretmen ve idarecilerin sağlık koşullarını 
sağlamak adına çalışmalar yapan Burha-
niye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 
özel olarak kurduğu dezenfekte ekibiyle 
sınavların yapılacağı okulları ve ceza infaz 
kurumunu detaylı olarak dezenfekte etti.

ÖREN MESİRE 
ALANI AÇILDI

KIZIKLI’YA 
HİZMETLER   
DEVAM 
EDİYOR

SINAV ÖNCESİ ÖĞRENCİLER 
YALNIZ BIRAKILMADI

‘ENGELSİZ HAVUZ KAFE’ 
HİZMETE BAŞLADI

BurhaniYE Belediyesi tarafın-
dan hizmete açılan Engelsiz 

havuz ’un kafesi de faaliyete baş-
ladı. Burhaniye Ören Plajı müşer-
ref hekimoğlu gezinti yolu üzerin-
de bulunan “Engelsiz havuz” son 
hazırlıkları tamamladıktan son-

ra geçtiğimiz hafta halkın hizmeti-
ne açılmıştı. içerisinde çocuk oyun 
guruplarıyla birlikte, tenis kortu ve 
dinlence alanlarının olduğu tesis 
kafeteryasını da hizmet açtı.

Vatandaşların aileleriyle bir-
likte hoş vakit geçirebilecekle-

ri tesiste, aperatif yiyeceklerle 
birlikte sıcak ve soğuk içecekler 
servis ediliyor. Gelen vatandaş-
ların ayrıca havuz hizmetinden de 
yararlanabileceği tesiste havuz 
hizmetinden engelli vatandaşlar 
ücretsiz faydalanabiliyorlar. 

SAĞLIK KABİNLERİ AÇILDI 

BurhAnİYe Belediyesi Pelitköy 
mahallesinde bulunan zeytinlik 

ve tarlaların yollarını düzenleyerek 
tasfiye etti. Yapılan çalışmalar kap-
samında Pelitköy kırsalında yer alan 
zeytinliklere giden yollar Belediye 
ekiplerince açılarak düzenlendi. 

PELİTKÖY 
ZEYTİNLİK 
YOLLARI

DÜZENLENİYOR


