
Burhani-
ye Emek ve 
Demokrasi 
Bileşenle-
ri Başkent 
Ankara’da 
10 Ekim 
2 0 1 5 ' t e 
y a ş a n a n 
ve 103 va-
t a n d a ş ı n 
y a ş a m ı n ı 
yitirdiği Gar Katliamı'nı protesto etti. 
Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya 
gelen CHP, Sendikalar ve sivil toplum 
örgütlerinin katıldığı anma protes-
tosuna, Burhaniye Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler de katıldı.

Katılımcılar adına basın bildirisi 
okundu. Bildiride aradan geçen altı 
yılda yitirdiğimiz canlarımızın acısı 
hala yüreklerimizde,terörü lanetle-
niyor ;Barış ve Demokrasi isteyenle-
rin katledilmesini kınıyor, katledilen 
103 arkadaşımızın katillerinin yargı 
önüne çıkarılmasını talep ediyoruz, 
unutmadık; unutturmayacağız diye-
rek basın açıklamasını tamamladılar.
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YOL YAPIM ÇALIŞMALARI 
BURHANİYE MERKEZ 

MAHALLELERDE DEVAM EDİYOR

Kontrollü normal-
leşme döneminin 

sürdürülebilirliği ve nor-
malleşmenin sağlanması 
amacıyla Burhaniye’de de-
netimler hızlandırıldı.

Balıkesir Valiliği ta-
rafından başlatılan 

Dinamik Denetim Sürecin-
de Burhaniye genelinde 
gerçekleşen denetimler 
Burhaniye Belediyesi Za-
bıta Müdürlüğü tarafından 
kapsamlı bir şekilde yapılı-
yor.

Burhaniye Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü, 

İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ve İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü ekipleri tara-

fından ortaklaşa yürütülen 
denetimlerde; temizlik, 
maske ve mesafe prensip-
lerinin yanı sıra hayatın her 
alanını kapsayacak şekilde 
belirlenen kurallara top-
lumun tüm kesimlerince 
uyulmasının sağlanması 
hedefleniyor.

Denetimler lokanta, 
restoran, kafe, kah-

vehane, pastane gibi yerler 
başta olmak üzere ilçe ge-
nelindeki tüm iş yerlerinde 
devam ediyor.

Denetimlerde işyeri 
sahipleri, çalışanları 

ve vatandaşlarımız salgı-
nın etkisini devam ettirdiği 
konusunda bilgilendirip

BURHANİYE’DE DİNAMiK DENETİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

virüsün ancak maske ve me-
safe kurallarına uygun hare-
ket etmekle ve zamanında 
aşı olmakla kontrol edilebi-
leceği vurgulanıyor.

İlçede denetimlerini aralık-
sız sürdüren Zabıta ekip-

leri denetimler esnasında 
halkı da salgından korunma 

yollarını aktararak denetim 
kurallarına uymaları yönün-
de uyarılarda bulunuyor. 
İSDEM (İlçe Salgın Denetim 
Merkezi Uygulaması) siste-
mine günlük kaydedilen ve 
takibi yapılan verilerle dene-
tim süreci raporlanıyor.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ilçe sınırlarında tespit 
edilen ve ilçe sakinleri tarafından 
talep edilen yol ve güzergâhların ye-
nilenmesi için çalışmalarına aralıksız 
devam ediyor.

Cumhuriyet Mahallesi Mehmet 
Babacan Caddesi’nde alt yapı çalış-
malarından kaynaklı bozulan yol-
ların yapımı ve parke taş döşemesi 
yapılmaya başlandı. Tüm mahalleler 
de bozulan yollar tüm hızıyla yapıl-
maya devam ediyor.

BURHANİYE’DE 10 
EKİM ANKARA GAR 
KATLİAMI ANMASI

Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdür-
lüğü İlaçlama Birimi ekipleri özellikle yaz ay-
larında önemli bir halk sağlığı sorunu olan 
sivrisinek ve haşerelere karşı havaların soğu-
masıyla birlikte kışlak mücadelesini başlattı.

İlaçlama Birimi ekipleri, 5 araç ve 7 perso-
nelle başlattığı kışlak mücadelesinde özel-
likle sivrisinek ve haşere oluşumuna neden 
olan tüm alanlarda ilaçlama çalışması yapı-

yor. Kışlak mücadelesinde yapılan ilaç uy-
gulamaları anaç sivrisineklerin barındıkları 
ve üreme kaynakları olan bina bodrumları, 
rögarlar, kapalı kanallar, foseptik çukurları 
ve kalorifer kazan dairelerinin bulunduğu 
alanlarda yürütülüyor. İlçe merkezi ve  kırsal 
mahallelerde cadde ve sokaklarda bulunan 
rögarlar kanal sisleme makineleri ile du-
manlama çalışmaları yapılmaktadır.

BURHANİYE BELEDİYESİNDE
 KIŞLAK MÜCADELESİ BAŞLADI

Birçok ilde etkili olan şiddetli sağanak 
yağışlar Burhaniye’yi de etkisi altı-

na aldı. Yağışın özellikle şiddetini arttırdığı 
merkez ve kırsal mahalleler tespit edilip, 
riskli bölgelerdeki menfez ve mazgallara 
belediye ekipleri anında müdahale ederek 
olası sel baskınlarını önledi.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdür-
lüğüne bağlı ekipler, Belediye Başkan 

Yardımcısı Murat Yazgan’ın Bahadınlı Ma-
hallesi’nde tespit ettiği riskli bölgelere mü-

dahale ederek, yoğun yağışların başlama-
sıyla oluşacak sel riskine karşı önlem aldı.

ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Ekipler ayrıca sağanak yağmurun etki-
li olduğu bölgelerde vatandaşlardan 

gelen şikayetlere de anında müdahale ede-
rek, su baskınlarını önledi. Fen İşleri Müdür-
lüğü meteorolojiden aldıkları bilgiler doğ-
rultusunda sağanak yağış öncesi belediye 
hoparlörlerinden uyarılarda bulunarak va-
tandaşların tedbir almalarını sağladı.

Alevi Kültür Dernekleri Burhani-
ye Şubesi, Burhaniye Cemevinde 
Gezi olaylarında hayatını kaybeden 
Ethem Sarısülük adına bir Kütüp-
hane açtı. Yaklaşık bir yıldır çalış-
malarını sürdüren dernek yetkilile-
ri ve üyeleri yaptıkları açıklamada 
Ethem Sarısülük’ün adını yaşatmak 
için böyle bir çalışma yaptıklarını 
vurguladılar. Burhaniye Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler’in de 
katıldığı kütüphane açılışında da-
vetliler ve üyelerle sohbet edilerek 
kütüphane gezildi.

ETHEM SARISÜLÜK 
KÜTÜPHANESİ 

AÇILDI 

TIKANAN
 MENFEZLERE 
MÜDAHALE 

EDİLDİ

19 Ekim Salı Muhtarlar Günü  
öncesinde muhtarlar unutul-
madı. 
Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş’in ev 

sahipliğinde, Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler, İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Bu-
rak Alim Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Ta-

mer Midilli, daire müdürleri ve Burhaniye’nin 
38 mahallesinin muhtarları Burhaniye Kay-
makamlığı toplantı salonunda bir araya geldi.  
19 Ekim Muhtarlar Günü öncesinde ger-
çekleştirilen toplantıda, Burhaniye’ye dair 
sorun ve öneriler her bir mahalle için ayrı 
ayrı görüşüp tartışılarak muhtarların ta-
lepleri istekleri dinlendi. Kaymakamlık ve 
Belediye olarak yapılabileceklerin değer-
lendirildiği toplantıda, yerel yönetimler-
deki koordinasyonlu çalışmanın verimlilik 
açısından önemi bir kez daha vurgulandı.  
Toplantıda, yaklaşık 2 yıldır ülkemi-
zi etkisi altına alan salgın hastalıkla il-
gili tedbirlerin sürdürülmesi için ma-
halle bazında alınabilecek önlemler ve 
muhtarlara düşen sorumluluklar da konuşuldu. 

Konuyla ilgili olarak Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler, “Biz, yönetim anlayışımız-
da muhtarlarımızı demokrasimizin olmazsa 
olmazı olarak görüyoruz. Muhtarlarımızın 
özverili davranarak vatandaşların sıkıntıları-
nı çözüme kavuşturma noktasında attıkları 
adımları destekliyor ve hizmet için beraber 
el birliği ile çalışıyoruz” diye konuştu.

MUHTARLARLA BİR ARAYA GELİNDİ


