
DİSK Emekli Sen Burha-
niye Şubesi, geleneksel 
olarak yaptığı “Emekli-
ler Şenliği’nin bu sene 
2.’sini gerçekleştirdi. Bur-
haniye Belediyesine ait 
Ayaklı Mesire Alanı’n-
da düzenlenen piknikte 
Burhaniye Demokrasi Bi-
leşenlerinin yanı sıra ya-
kın illerden Sendika ve 
STK temsilcileri bir araya 
gelerek piknik yaptı.

“Sorunları Çözeceğiz”
Pikniğe katılan Burhani-
ye Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler davet-
lileri selamlayarak “Özel-
likle STK’larımızın yer 
sorunlarını dönemimiz-
de kesinlikle çözeceğiz” 
dedi. İlçeye yaptıkları 
projeleri de anlatan Baş-
kan Deveciler, pande-
mi döneminde yapılan 
hizmetlerle Türkiye’nin 

gündemine oturdukla-
rını ve sosyal belediye-
ciliğin Türkiye’de örnek 
belediyelerinden olduk-
larını söyledi.
Konuşmasının devamın-
da gerek emekliler ge-
rekse de toplumda yer 
alan diğer guruplar için 
özverili çalışmalar yap-
tıklarının altını çizen 
Başkan Deveciler “Kur-
dukları halk meclisinde 
emeklilerin söz sahibi ol-
duğunu ve demokratik-
leşme adımlarını bu halk 
meclisiyle ortak yürüt-
tüklerini ifade etti. 
Emekli Sen Burhaniye 
Şubesi Başkanı Çiğdem 
Avcu’nun yaptığı konuş-
malar sonrası katılımcılar 
müzikler eşliğinde eğle-
nerek piknik yaptı. Dü-
zenlenen pikniğe ayrıca 
siyasi parti temsilcileri ve 
meclis üyeleri de katıldı.
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Balıkesir Valiliği bünyesinde 
oluşturulan Sokak Hayvanlarını 

Koruma ve Besleme Grubu Burha-
niye’de bilgilendirme ve besleme 
çalışmalarına devam ediyor. 

Sokakta vatandaşlarla konuşarak 
bilgilendirme broşürleri dağıtan 

ekipler, toplumda hayvan sevgisi-
nin artması, sokak hayvanlarının 
korunması, beslenmesi ve bu ko-
nuda farkındalığın oluşturulma-
sı için çalışmalar yapıyor. Sokak 

hayvanlarına yönelik yapılan kötü 
muamelelere karşı bilinçlendirilen 
vatandaşlar haricinde sokak hay-
vanlarına besleme çalışmaları da 
yapılıyor. 

Burhaniye’de yapılan çalışmalara 
Burhaniye Belediye Başkanlığı 

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 
yanı sıra, İl Emniyet Müdürlüğü, 
Haydi ( Çevre, Doğa ve Hayvanları 
Koruma Timi) ve Balıkesir Büyükşe-
hir Belediyesi ekipleri katıldı.

DİSK Emekli Sen 
Burhaniye Şubesi-

nin düzenlediği Pik-
niğe katılan Burhani-
ye Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler 
“Soysal Belediyecilik 
anlamında Türkiye’ye 
örnek olacak proje-
ler gerçekleştiriyo-

ruz. Ayrıca İlçemizde 
bulunan STK’lara yer 
tahsisi konusunu dö-
nemimizde kesinlikle 

çözeceğiz ” dedi.

Sıfır atık projesi ve bitkisel 
atık yağların kontrolü yönet-
meliği kapsamında çevreyi 
korumak ekolojik dengeyi 
koşullarını sağlamak ve deniz 
kirliliğinin önüne geçmek için 
Burhaniye Belediyesi bitkisel 
yağları toplayarak karşılığında 
can dostlar için mama temin 
ediyor.

Belediye Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ile Sağlık 
İşleri Müdürlüğünün ortaklaşa 
yürüttüğü proje kapsamında, 
lisanslı geri kazanım firmasına 
yollanan yağların karşılığında 
sokak hayvanlarına mama alı-
nıyor. 

Burhaniye Belediyesi ta-
rafından sokak hayvanlarına 
yönelik yapılan çalışmalarda 
besleme ve sulama ihtiyaçları 
periyodik olarak devam 

ederken, Alida Nedim Eras-
lan Sokak Hayvanları Bakım 
Evinde yaşayan hayvanlar için 
de mama takviye destekleri 
yürütülüyor. Son olarak atık 
yağların mamaya dönüştürül-
düğü projede can dostların 
hayati ihtiyaçları karşılanıyor.

Burhaniye Belediyesi olarak 
çevreye karşı olan sorumluluk-
ların en üst düzeyde yapılan 
çalışmalarla yürütüldüğünü 
söyleyen Burhaniye Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler, 
özellikle atık 

yağların önemine değindi. 
Başkan Deveciler Atık yağla-
rın doğa da bıraktıkları defor-
masyonun insan ve hayvan 
yaşamını olumsuz etkilediğini 
belirten Deveciler, “Belediye 
olarak sıfır atık belgesine sahil 
olmanın gururunu yaşıyoruz. 
Bunun için gerekli tüm fizibili-
te ve geri dönüşüm alanların-
da çalışmalar yapıyoruz. Son 
projemizle de hem doğayı ko-
ruyup hem de sokak hayvan-
larımızın temel yaşam ihtiyaç-
larını karşılıyoruz” dedi.

ATIK YAGLARDAN 
CAN DOSTLARA 

MAMA 

15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve 
MİLLİ BİRLİK GÜNÜ 

ANMA ETKİNLİKLERİ 
BURHANİYE’DE YAPILDI

SOKAK HAYVANLARI 
EKİBİ BURHANİYE’DE 

ÇALIŞIYOR

KURULUŞLARARASI MASA TENİSİ 
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
 BURHANİYE’DE YAPILDI

Kuruluşlararası Masa Tenisi Türkiye Şampiyona-
sı Burhaniye’de düzenlenen turnuvalarla son 

buldu. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun iz-
niyle İstanbul Kuruluşlararası Masa Tenisi Spor 
Kulübü Derneği (İKMTSKD) tarafından düzen-
lenen Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 10 Tem-
muz’da Burhaniye’de start almıştı. Atatürk Kapalı 
Spor Salonunda 3 gün süren müsabakaların ar-
dından turnuva sona erdi. 

Turnuvanın son gününde yapılan final maçla-
rı sonrası ödül töreni düzenlendi. Burhaniye 

Kaymakamı, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Ke-
mal Deveciler ve Edremit İlçe Spor Müdürü Fethi 
Bilge’nin katıldığı ödül töreninde dereceye giren 
takımlara kupa ve ödülleri veridi.

Kadınlar, Birinci e Süper lig olmak üzere 3 ka-
tegoride düzenlenen müsabakalarda Kadın-

lar Liginde 1.’liği Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü 
2.’liği İstanbul THY, 3.’lüğü Sivas Süleyman Sami 
Kepenek İ.Ö.O ve 4.’lüğü ise Afyonkarahisar’dan 
Çobanlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kazandı.

Birinci Lig müsabakalarında 1.’liği Ankara Man 
Türkiye, 2.’liği Zonguldak MEM 3.’lüğü Ankara 

TUSAŞ ve 4.’lüğü ise Kocaeli Tübitak TEZ KOOP İŞ 
kazandı. Müsabakaların Süper Lig ayağında ya-
pılan maçlarda ise 1. Kocaeli’den KBS 2. İstanbul 
TTO 3. İstanbul TGS ve 4. ise İstanbul Yakar Teks-
til oldu.

Ödül töreni sonrası konuşan Belediye Başka-
nı Ali Kemal Deveciler, müsabakaya katılan 

tüm sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.

Burhaniye Belediyesi 
bitkisel atık yağları

 toplayarak karşılığında 
köpek maması alıyor. 

Anma programı kapsamında ilk olarak darbe 
girişimi sırasında Ankara’daki Özel Harekat Merke-
zi’ne düzenlenen saldırıda şehit olan polis memu-
ru Mustafa Serin’in Börülce Mezarlığı’ndaki kabri 
ziyaret edildi. Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, 
Garnizon Komutanı, Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç, 
Belediye Başkan Vekili Bülent Başaran, Belediye 
Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Cumhuriyet Baş-
savcı Vekili Ayhan Kaşıkçı, İlçe Jandarma Komuta-
nı J. Yzb. Burak Alim Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Ya-
sin Dikmetaş, Sahil Güvenlik Komutanı Dnz. Astsb. 
Kd. Bçvş. Berkan Başaran ve diğer protokol üyeleri 
şehidin mezarına çiçek bırakarak okunan mevlitle 
dua etti. 

Protokol daha sonra Mustafa Serin’in annesinin 
Burhaniye’deki evine ziyaret gerçekleştirdi. Şehi-
din annesi ile bir araya gelen protokol üyeleri evde 
şehit için dua ederek annesiyle sohbet etti. Anma 
günü programı akşam Cumhuriyet Meydanı’nda 
düzenlenen tören, Kuran tilaveti, konuşmalar, şiir-
ler ve ilahilerin ardından camilerden okunan sela 
ile son buldu.

 

Burhaniye 2. Kitap Fuari 
Burhaniye Belediyesinin 
ev sahipliğinde bu sene 
daha görkemli etkinlikler-
le sanat ve siyaset dünya-
sını bir araya getirecek.

Ahmet Telli’nin onur 
konuğu olduğu 2. kitap 
Fuarında, sanatçının eser-
leri ve hayatı ele alınacak. 
Sanat ve siyasete yöne-
lik ünlü bir çok ismin yer 
alacağı Kitap Fuarı kap-
samında panel, söyleşi ve 
dinletilerin yanı sıra pek 
çok isimimza gününde 
buluşacak.

Ören Meydanı’nda ya-
pılacak ve 5 gün sürecek 
kitap fuarında, bir çok ya-
yınevi stant açarak,  ünlü 
yazarlar imza günleri dü-
zenleyecek..

Kitap Fuariyla ilgili ha-
zırlıkların son aşamaya 
geldiğini belirten Burha-
niye Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler Kitap 
Fuarının ilkinde 60 bin Sa-
natseveri ağırladıklarını; 
bu sene daha coşkulu ve 
dolu dolu bir Kitap Fuarı 
düzenleyeceklerini söyle-
di.

BURHANIYE 2.KITAP FUARI 
18-22 AĞUSTOS’TA

             SANATSEVERLERLE 
           BULUŞUYOR

Burhaniye Belediyesinin pandemi 
öncesinde ilkini düzenlediği 

kitap Fuarının 2.si bu sene 
18-22 Ağustos’ta 

sanatseverlere kapılarını açıyor. 

TV8 İnt 
“Ekonomi Dünyası”

 programında bu hafta 
Burhaniye tanıtılacak. 

 
  

20 Temmuz’da başlayacak 
olan Kurban Bayramı hazırlık-
ları kapsamında Burhaniye’de 
kurban satış ve kesim yerleri 
belli oldu.

Burhaniye Belediyesi, yak-
laşan Kurban Bayramı öncesi 
ilçede 1 satış ve 7 kurban 
kesim alanı kurarak çalışmala-
rına başladı. Her sene Memiş 
Mahallesinde kurulan Kurban 
satış alanında bu sene tekrar 
Küçük ve Büyükbaş hayvanla-

rın satışları yapılacağı Burha-
niye’de  7 ayrı noktada kesim 
alanı oluşturuldu. 

Mahkeme Mahallesi Merkez 
Kapalı Pazaryeri, Memiş 
Mahallesi hayvan pazarı alanı, 
Bahçelievler mahallesi pazar-
yeri, Öğretmenler mahallesi 
kapalı pazar alanı, Cumhuriyet 
mahallesi pazaryeri, Pelitköy 
Atatürk caddesi eski garaj 
alanı ve Börezli pancar deposu 
arkasında bulunan mezbaha 

da kesim alanları kurban bay-
ramı süresince vatandaşlara 
hizmet verecek.  Kurban satış 
alanı olan Hayvan Pazarı da 
dahil olmak üzere kesim alan-
larında Fen İşleri ve Temizlik 
İşleri Müdürlükleri tarafından 
çalışmalar başlatıldı. Zemin 
düzenleme, kesim için asma 
ve temizleme alanlarının 
oluşturulduğu yerlerde ayrıca 
kurban atıkları için çukurlar da 
kazılmaya başlandı. 

Burhaniye’nin Turizm, tarih ve gelişen 
kent vizyonu Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler tarafından izleyenlere aktarılacak. 
18 Temmuz Pazar günü saat 16.45’te 

yayınlanacak olan programın tekrarı ise, 
Salı gecesi 00.15’te  sizlerle olacak.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi 
ve Bilim Okulları Programı ta-
rafından hazırlanan, ‘Kırsaldan 
Kozmosa Bilim’ projesinin 2.si 
olan “Kınalı eller” projesi Burha-
niye’de yapıldı. 

Kırsal bölgelerde eğitim gö-
ren, zenginleştirilmiş bilimsel 
etkinliklere katılmamış, bilime 
ve araştırmaya istekli öğrencile-
re olanak sağlamak için yapılan 
“Kırsaldan Kozmosa Bilim”in Kı-
nalı Eller” proje ayağı Burhani-
ye’de düzenlendi. 

Projeye, Burhaniye, Edremit 
ve Havran ilçelerine bağlı köy-
lerde eğitim gören 30 kız öğ-
renci katıldı. 1 hafta süren proje 
çerçevesinde öğrenciler BUBYO 
okulunda konaklayarak eğit-
menlerle bir araya geldi.

‘Kınalı Eller’ projesi kapsa-
mında öğrenciler, Burhaniye 
Madra ve Edremit Kaz dağların-
da eğitim turları yaparak proje-
ler gerçekleştirdi. 

Yapılan çalışmalarla 2 etap-
ta yapılan yarışmada derece-
ye giren öğrencilere hediyeler 
verildi. Projeyi başından beri 
destekleyen Burhaniye Beledi-
yesi bu projede de katılımcıları 
yalnız bırakmadı.

Burhaniye Belediyesi adına 
Meclis Üyesi ve Başkan Vekili 
Hasan Metin’in katıldığı tören-
de öğrencilere hediyeler verile-
rek projeye katkı sunan eğitim-
ciler ve öğrenciler tebrik edildi.

“KINALI ELLER” 
PROJESI 

Burhaniye’de 
yapıldı


