
Burhaniye Düdüklü suyuna yönelik ya-
pılan operasyonunda kaçak hat çeken 

şahıslara Burhaniye Belediyesi Zabıta ekip-
lerince tutanak tutuldu.  

Burhaniye’nin Madra Dağı’ndan gelen 
doğal kaynak suyuna evlerine kaçak 

hat çeken şahıslar Zabıta ekiplerince olay 
yerinde yakalandı. Burhaniye Belediye 
Başkan Yardımcısı Murat Yazgan tarafın-
dan olay yerinde yapılan incelemede, 20 
civarında eve duş ve mutfakta kullanılmak 
üzere ayrı ayrı müstakil hat çekildiği tespit 
edilerek kaçak hat çeken şahıslara Burha-
niye Zabıta ekiplerince tutanak tutularak 
işlem başlatıldı.

Kaynağı Madra Dağı’nda olan ve Burha-
niye’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan-

Düdüklü suyu hattının yapılan incelemeler 
sonucu kaçak olarak yaşam alanlarına çe-
kildiğini tespit eden Burhaniye Belediyesi 
kaçak hatlarla ilgili Zabıta Müdürlüğü ekip-
lerince baskınlar düzenledi. 

Yapılan baskınlarda çoğu yabancı uyruklu 
olmak üzere birçok şahısa tutanak

 tutularak işlem başlatıldı.
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DÜDÜKLÜ SUYUNA 
KAÇAK HAT
 ÇEKENLERE 

İŞLEM YAPILDI

BAŞKAN DEVECİLER FEN İŞLERİ PERSONELİ İLE GÜNE BAŞLADI
Burhaniye Belediye Başkanı Ali 

Kemal Deveciler, mesai öncesi 
Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Şan-
tiyesinde personel ile kahvaltıda bir 
araya geldi.

Burhaniye’ye doğal gaz gelmesi 
ile 2019 yılının Ağustos ayından 

itibaren ilçe genelinde birçok nok-
tada eş zamanlı ve art arda başla-
yıp, 2 yıldır devam eden çalışmalar 
sebebiyle Fen İşleri Müdürlüğünce 
yürütülen yol yapım ve onarım ça-
lışmaları sürüyor. Hürriyet, Cumhu-
riyet ve Bahçelievler Mahalleleri’n-
de büyük kısmı tamamlanan yol 
çalışmalarında Burhaniye Merkez 
Mahallelerinde alt yapı çalışmala-
rı ardından kazılan yolların yüzde 
sekseni kapatıldı. Şu an da program 
dahilinde Ören Mahallesi’nde çalış-
malar yürütülürken, Öğretmenler 
Mahallesi’nde ise abone bağlantı-
ları doğal gaz firması tarafından ta-

mamlanmasının ardından program 
dahilinde ivedilikle yol çalışmaları 
yapılarak, Burhaniye yeni imajına 
kavuşacak.

“Burhaniye gelişiyor, 
değişiyor ve güzelleşiyor”

Burhaniye Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler ve Başkan Yar-

dımcısı Murat Yazgan, Fen İşleri 
Personeli ile birlikte kahvaltı yapa-

rak sohbet ettiler. Özveri ve gayret-
leri için ekibe teşekkür eden Başkan 
Deveciler, “2 yıl  gibi kısa bir sürede 
ilçemiz genelinde yapılan doğal gaz 
çalışmaları için toplamda 150bin 
metrekare parke taş döşenirken, 10 
bin ton kadar asfalt çalışması yapıl-
dı. Burhaniye gelişiyor, değişiyor ve 
güzelleşiyor. Bu hepimizin emeği 
ve birliği sayesinde oluyor; daha 
yaşanılabilir bir Burhaniye için ça-
lışmalarımız devam edecek” dedi.

BURHANİYE
 BELEDİYESİ 
ÜCRETSİZ 

TERCiH 
DANIŞMANLIĞI

 BAŞLADI

Burhaniye Belediyesi 
Sosyal Etkinlik Merkezi 

(BURSEM), YKS sonuçları-
nın açıklanması ile  tercih 
maratonunun başlaması-
nın ardından, üniversite 
hazırlık sürecinde olduğu 
gibi tercih döneminde de 
en iyi ve doğru tercihlerin 
yapılabilmesi adına öğren-

cilere destek olmak için 
alanında uzman öğretmen 
kadrosuyla ücretsiz danış-
manlık hizmeti verecek.

Yüksek Öğretim Kurum-
ları Sınavı (YKS) so-

nuçlarının açıklanmasının 
ardından Burhaniye’de ya-
şayan yüzlerce öğrenciyi 
tercih heyecanı sardı. İlçe-
deki gençlerin heyecanına 
ortak olan Burhaniye Be-
lediyesi, öğrencileri tercih 
günlerinde yalnız bırak-
mayacak. 

Burhaniye Belediye Baş-
kanı Ali Kemal Deveci-

ler’in  hayata geçirdiği ilk 
ve en önemli sosyal proje-

lerinden biri olan ve 2 yıl-
da yaklaşık 1000 öğrenciye 
okul destek programı ile 
YKS  ve LGS hazırlık prog-
ramları ile destek olan Bur-
haniye Belediyesi Sosyal 
Etkinlik Merkezi (BURSEM) 
, 5-13 Ağustos 2021 tarih-
leri arasında yapılacak üni-
versite tercih işlemleri için 
rehberlik ve danışmanlık 
hizmeti verecek.

Üniversite adayları 0266 
412 52 00 numaralı te-

lefondan randevu alarak 
Belediye Hizmet Binası ar-
kasında yer alan BURSEM’e 
giderek tercih danışmanlı-
ğı alabilecek.

Edebiyat, siyaset ve sana-
tın bir araya geleceği, 18-
22 Ağustos Burhaniye 2. 
Kitap Fuarına sayılı gün-
ler kaldı. Adete bir kültür 
şöleni olarak planlanan 5 
günlük organizasyonda, 
içerik belli olmaya baş-
ladı.
Onur konuğunun Usta 
şair Ahmet Telli olacağı 
kitap fuarında edebiyat 
ve siyaset dünyasından 
da çok sayıda isim olacak. 

Ünlü ve alanında usta 
isimlerle söyleşilerin,po-
püler yayınevlerinin 
stantlarını açacağı ve se-
vilen yazarların kitapları-
nı imzalayacağı fuarda; 
21 Ağustos gecesi Ören 
Sahil’de ücretsiz olarak 
yapılacak olan gençlik 
konseri ile de katılımcılar 
müziğe doyacak. Sevilen 
grup Pera, fuarın 4. Gece-
si Ören’in eşsiz sahilinde 
sahne alacak.

Ören Sahilde 
Ücretsiz Gençlik Konseri 

Burhaniye Belediye Başkanı  Ali Ke-
mal Deveciler Cumhuriyet Halk Par-

tisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nu makamında ziyaret etti.

Bu sene 2.si düzenlenecek Burha-
niye Kitap Fuarı ve 31. Burhaniye 

Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali 
için bir dizi ziyaret gerçekleştiren Bur-

haniye Belediye Başkanı Kemal De-
veciler Cumhuriyet Halk Partisi genel 
Merkezine çıkartma yaptı.  Parti Genel 
merkezinde Genel Sekreter ve Genel 
Başkan Yardımcıları ile bir araya gelen 
Deveciler son olarak Kemal Kılıçdaroğ-
lu ile makamında görüştü.

Burhaniye’ye yapılan yatırım projele-
ri hizmetleri hakkında görüş alışve-

rişinde bulunan ikili Cumhuriyet Halk 
Partisi politikaları ve sosyal belediye-
cilik anlamında atılan adımları değer-
lendirdi.

Başkan Deveciler, CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu’nu 2.si düzenlenecek 

olan Burhaniye Kitap Fuarı ve gele-
nekselleşen 31.Burhaniye Ören Turizm 
Kültür ve Sanat Festivaline davet ede-
rek, davetiyesini takdim etti.


