
Burhaniye 
Belediye Mec-
lisi tarafından 
oluşturulan 
çevre ko-
misyonu 
tarafından 
deniz kirli-
liğinde son 
zamanların en 
kapsamlı raporu 
hazırlandı.

Burhaniye Belediyesi Çevre Komisyonu deniz 
kirliliğini azaltmak için son zamanların en kapsamlı 
incelemesine imza attı. Yapılan çalışmalar neticesin-
de Burhaniye ve Havran’dan denize dökülen dere ve 
çaylarda araştırmalar yapan Burhaniye Belediyesi 
Çevre ve Sağlık Komisyonu tuttuğu rapor, Ağustos 
ayı Meclisinde sunum olarak aktarıldı. 

Burhaniye Belediye Meclisi ve Belediye ilgili Birim 
Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla, Burhaniye’deki 
deniz kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar başlatıl-
dı. Deniz ekosistemine zarar veren, insan sağlığını 
bozan, balıkçılık da dahil olmak üzere, denizlerdeki 
faaliyetleri engelleyen deniz kirliliğinin nedenleri 
için oluşturulan Komisyon tarafından tutulan rapor 
Burhaniye’de ki deniz kirliliğinin etkenlerini de gün 
yüzüne çıkarttı.

Burhaniye ilçe sınırlarıyla birlikte, Havran ve Ed-
remit’in bir kısmını kapsayan inceleme ve saha çalış-
maları neticesinde komisyon üyeleri tarafından ha-
zırlanan raporda denizlere, dere ve çaylardan akan 
fabrika atıkları, kanalizasyon bağlantıları, hayvan 
çiftliklerinden yapılan deşarjlar ve arıtma tesisleri-
nin kapasiteleri araştırıldı. 

Komisyon üyeleri tarafından yapılan araştırmalar 
sonucunda hazırlanan rapor Ağustos ayı Belediye 
Meclisinde görüşüldü. Komisyon Başkanı Tarık Erdil 
tarafından sunum olarak Belediye Meclisinde ka-
muoyuna aktarılan rapor için, Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Meclis gündemine alınması için çalışma 
yapılmasına karar verildi. 

Evsel, Endüstriyel Atıksular ile birlikte Büyükbaş 
ve Küçükbaş Hayvanların Katı ve Sıvı Dışkıları olmak 
üzere 3 ana maddede hazırlanan raporda; kırsal ma-
hallelerdeki arıtma problemleri, atıksu arıtma tesis-
lerinin kapasite yetersizliği ve bazı işletme ve çiftlik-
lerin direk derelere deşarj yapması olarak nedenler 
belirlendi. 

Çevre Sağlık Komisyonu hazırladığı raporun 
sonunda “Sorunu kabul edip, teknik analizler doğ-
rultusunda gerekli kurum ve mercilere başvurular 
yapılmalı ve deniz kirliliği sorunu için Körfez Bölge-
sinde yer alan tüm Belediyelerin katılımı ile çalışta-
lar yapılmalı, çalışma grupları belirlenmeli ve eylem 
planları hazırlanarak, sorunun giderilmesini sağla-
yacak tüm çalışmalar hayata geçirilmelidir.” dedi.

Burhaniye Be-
lediye Mecli-

si Ağustos ayı oturu-
mu gerçekleştirildi. 
Yapılan meclis top-
lantısında son gün-
lerde ülke genelinde 
yaşanan orman yan-
gınlarıyla ilgili Bele-
diye Başkanı Ali Ke-
mal Deveciler ve 3 
parti ayrı ayrı bildiri 
okudu.

Burhaniye Bele-
diye Meclisinin 

Ağustos ayı meclis 
oturumu öncesi baş-
ta Burhaniye Beledi-

ye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler olmak üze-
re 3 parti sözcüsü ta-
rafından bildiri okun-
du. Meclis gündemi 
öncesi Belediye Baş-
kanı Ali Kemal Deve-
ciler tarafından yapı-
lan açıklamada, son 
günlerde ülke günde-
minde yer alan orman 
yangınlarının çıkış 
sebepleri ve zaralar 
dile getirildi.

Başkan Deve-
ciler’in açıkla-

maları sonrası Mec-
liste grubu bulunan 

3 parti temsilcile-
ri de bildirilerini oku-
du. CHP adına Be-
lediye Meclis üyesi 
Tarık Erdil, Ak Par-
ti adına Meclis üye-
si Mehmet Zeybek ve 
İYİ Parti adına Mec-
lis üyesi Bülent Ba-
şaran tarafından 
okunan bildirilerde 
‘Yangınların kasti ola-
rak çıkartılmış ola-
cağı ve bununla ilgili 
şahısların cezalandı-
rılması gerekli oldu-
ğu vurgulandı. Doğa 
katliamları ve orman 

yangınlarında devle-
tin gerekli müdaha-
le için eksikliklerin 
tamamlaması zorun-
luluğu doğduğunun 
da belirtildiği bildiri-
lerde afet bölgesinde-
ki vatandaşlara geç-
miş olsun dilekleri de 
yer aldı. Ayrıca bil-
dirilerde, yangınlar-
da hayatını kaybeden 
vatandaşlar anılırken, 
yangınları söndür-
mek için gece gün-
düz çalışan personel 
ekip ve vatandaşlara 
teşekkür edildi.
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m ÇARŞAMBA gününden itibaren Belediye hizmet binası önünde mü-
racaatlar alınarak anında dağıtımına devam edilecek HES kodlu anahtarlık-
ların, vatandaşların üzerindeki yükü hafifleteceğini belirten Belediye Baş-
kanı Ali Kemal Deveciler “İlçemizde artık neredeyse her işletme ve kuruma 
HES kodu olmadan girilmiyor. Özellikle 60 yaş üstü vatandaşlarımız bu 
uygulamayla ilgili zorluklar yaşıyor. Biz de onların bu yükünü hafifleterek 
sıkıntı yaşamamaları için böyle bir hizmeti sunma kararı aldık” dedi. 

BURHANİYE BELEDİYE MECLİSİNDEN 
ORMAN YANGINLARI İÇİN BİLDİRİ

BURHANİYE’DE 
DENİZ KİRLİLİĞİ 

RAPORU HAZIRLANDI
Burhaniye Belediyesi 

esnaf için önemli 
bir karar aldı. Alınan karar 
doğrultusunda esnaftan 5 
ay katı atık bedeli alınma-
yacak.

Burhaniye Beledi-
ye Meclisi Ağus-

tos ayı meclis oturumu 
gerçekleştirildi. Yapılan 
görüşmelerde Pandemi 
koşullarından olumsuz 
etkilerin azaltılması için il-
çede faaliyet gösteren es-

naflardan içme ve kullan-
ma su bedellerinin içinde 
tahakkuk edilen katı atık 
bedellerinin 5 ay süreyle 
alınmaması için oy birliği 
ile karar alındı.

“Evsel katı atık 
ücretleri Hazi-
ran ile Ekim 

ayları arası 
alınmayacak.”

Beleye Meclisi tara-
fından esnafa des-

tek olmak için Haziran ve 
Ekim Ayları arasında uy-
gulanacak kararda, 2021 
yılı Atıksu Altyapı ve Evsel 
Katı Atık Bertaraf Tesisleri 
Tarifelerinin belirlenme-
sinde uyulacak Usul ve 
Esaslara İlişkin yönetme-
lik kapsamında atık su be-
dellerinin alınmaması ka-
rarlaştırıldı. Alınan karar 
oy birliği ile kabul edildi. 

Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Meclisinin 

aldığı kararla birlikte Bur-
haniye Belediye Meclisi 
tarafından da alınan ka-
rarla esnaf için önemli bir 
karar alınmış oldu; Burha-
niye’de faaliyet gösteren 
esnaflardan tahakkuk etti-
rilen evsel katı atık ücret-
leri Haziran, ile Ekim ay-
larını kapsayan dönemde 
alınmaması kararlaştırıldı.

BURHANİYE BELEDİYESİNDEN
 ESNAFA DESTEK 

5 AY KATI ATIK BEDELİ ALINMAYACAK

Burhaniye Kitap Fuarı’nın 2.’si 18-22 Ağustos’ta 
yapılacak. 

Burhaniye Belediyesinin bu sene 2.’sini düzen-
leyeceği Kitap Fuarı’nın tarihi belli oldu. “Bin Yıllık 
Tarihten Bin Yıllık Kitaba” temasıyla yapılacak fua-
rın Onur Konuğu ise ünlü yazar Ahmet Telli olacak.

Dünyaca ünlü Burhaniye Ören’de 5 gün sürecek 
fuarda 70’e yakın yayınevi 100’ü aşkın yazar , okur-
larıyla buluşacak. 

Siyaset, ekonomi ve sanat adına söyleşi ve pa-
nellerin de düzenleneceği fuar, siyaset ve sanat 
dünyasından birçok ünlü ismi de ağırlayacak.

Fuar genel programı önümüzdeki günlerde ka-
muoyuyla paylaşılacak.

BURHANİYE 
2. KİTAP FUARI İÇİN 

GERİ SAYIM BAŞLADI

Yaz aylarında nüfusun artışı ve su kaynak-
larında suyun azalması yaşanan su kesintileri 
nedeni ile vatandaşlarımızın mağdur olmama-
ları için, düdüklü çeşmelerinden bir seferde en 
fazla 2 bidon (20lt) su doldurabilinecek. Fazla 
dolum yapmak yasak olup, uymayanlara yasal 
işlem yapılacak.

DÜDÜKLÜ SUYUNA 
KONTROL

Balıkesir Yıldızlar ve Küçükler 
Yaş Grubu Satranç turnuvası 
tamamlandı. Turnuvaya Burha-
niye’den katılan 8 sporcu madal-
yalarla eve döndü. 1-2 Ağustos 
tarihinde Balıkesir'de düzenlenen 
Balıkesir Yıldızlar ve Küçükler 
Yaş Grubu Satranç Turnuvasına 
Burhaniyeli sporcular damga 
vurdu. 24 ayrı kategoride Şehit 
Turgut Solak Spor Salonu’nda 
yapılan turnuvaya 8 ayrı kategori-
de katılan Burhaniyeli sporcuların 
hepsi madalya almaya hak kazan-
dı. Burhaniye Belediyesi Sosyal 
Etkinlik Merkezi Öğrencisi Güven 
Üstün 12 Yaş Kategorisinde 1. 

olurken Burhaniye Belediyespor 
oyuncusu İzzet İdiz 18 yaş kate-
gorisinde, 14 yaşta Aysun Yalınkı-
lıç, 17 yaşta Elif Begüm Sertkaya 
ve 15 yaşta Bartu Çakmak 1.’lik 
kazandı. Turnuvalarda ayrıca 
Uğur Kılıçlar, Beyza Yamaç ve 
Ünsal Üstünel ise 3.’lük kazandı. 
Sporcular ileriki günlerde Satranç 
Federasyonu tarafından yapıla-
cak Türkiye Yıldızlar ve Küçükler 
Yaş Grubu Satranç Turnuvasına 
katılmaya hak kazandılar.Türkiye 
Şampiyonasında başarı gösteren 
oyuncular arasından Milli Takım 
seçmeleri yapılacak.

BURHANİYELİ 
SATRANÇÇILAR

EVE MADALYA 
İLE DÖNDÜ

BURHANİYE BELEDİYESİ
ÇOCUK GÜNDÜZ 

BAKIMEVLERİ AÇILIYOR

Yeni açılacak olan Burhaniye Beledi-
yesi Nur Çakıroğlu Albak Çocuk Gündüz 
Bakımevi ve Şenay Aybüke Yalçın Çocuk 
Gündüz Bakımevleri kayıtları için 6-20 
Ağustos tarihleri arasında mesai saatle-
rinde 08.30/17.30 Belediye Hizmet Bina-
sında Halk Masasına istenilen evraklarla 
gelerek kayıt için ön başvuruda bulunu-
labilecek.

-Gündüz bakımevlerimize 3-4 ve 5 ya-
şındaki çocukların kayıtları alınacaktır. 
Öğrenci Kayıt Kabul Evrakları:

-Çocuk Nüfus cüzdanı fotokopisi 
-Çocuğa ait 2 adet fotoğraf
-Nüfus kayıt örneği
-Veli ikametgah belgesi
-Anne ve baba çalışıyorsa maaş bordro-

ları veya SGK hizmet dökümleri
-Çocuğun aşı kartı fotokopisi
-Sağlık raporu(sağlık ocağından veya bir 

çocuk doktoru tarafından verilecek)
Not: Eksik evrakla başvuru kabul edil-

meyecektir.

BURHANİYELİLERDEN
YARDIM KAMPANYASINA 

YOĞUN İLGİ
Ülkemizin pek çok yerinde 

meydana gelen orman 
yangınları İçin Burhaniye Beledi-
yesi tarafından yardım  kampan-
yası başlatıldı . Afet bölgelerinde 
mağdur olan vatandaşlarımız 
İçin belirlenen ihtiyaç listelerinin 
duyurulması ve kampanyanın 
başlamasıyla yardımsever Bur-
haniyeliler seferber oldu. İlk bir-
kaç günde yoğun ilgi gösterilen 
yardım kampanyasında yüzlerce 
koli ihtiyaç malzemesi toplandı.

9 Ağustos 2021 Pa-
zartesi gününe kadar Belediye 
hizmet binası önünde kurulan 
yardım çadırında toplanacak 
yardımlar, 10 Ağustos Salı günü 

afet bölgelerindeki ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırılmak üzere yola 
çıkacak.


