ENGELLİLER HAFTASI
ZİYARETLE KUTLANDI

Değerli hemşehrilerim;

B

ayramlar, insanlar
arasındaki karşılıklı sevgi
ve saygının perçinlendiği
günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, kardeşçe
kucaklaştıkları günlerdir. Bayramlar, milli ve dini duyguların,
inançların, örf ve adetlerin
sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği,

kuvvetlendiği günlerdir.
Bizde Burhaniyeli Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı
huzur içinde geçirmeleri amacıyla belediyemiz olarak gerekli
tüm tedbirlerimizi aldık. Bayram
tatili süresince Burhaniyeli komşularımızın mağdur olmaması
için çalışmaya aralıksız devam
ediyoruz. Umut ediyorum ki; en
kısa sürede pandeminin olum-
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-16 Mayıs Engelli Haftası
engellilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl
çeşitli etkinliklerle kutlanırken bu
yıl pandemi önlemleri çerçevesinde dernek ziyaretleri ile kutlandı.
Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, Engelliler
Haftası dolayısıyla Burhaniye’de
bulunan “Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği” ve “Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye
Şubesi’ni” ziyaret etti.

suz etkilerini atlatıp, tekrar sağlıklı ve güzel günleri göreceğiz.
Kıymetli komşularım; hep bir
arada, önce sağlık, sonra
sevgi ve huzur dolu nice
bayramlar geçirmek dileğiyle, tüm vatandaşBurhaniye
larımızın Ramazan
Belediye Başkanı
Bayramını kutlar,
Ali Kemal
sevgi ve selamlarıDeveciler
mı sunarım.
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Burhaniye Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın Organıdır

Burhaniye
Belediyesi
Başkan
Yardımcısı
Murat Yazgan

Başkan Deveciler’in selamını ileten Murat Yazg
an “Engelsiz
Bir Burhaniye İçin” sloganıyla hareket ettiklerini
belirterek
dernek başkanları ve üyeleriyle fikir alışverişind
e bulunup
engelli vatandaşlarımızın talep ve önerilerini
dinledi.

HEMŞİRELER
UNUTULMADI

GENÇLİK HAFTASI

AÇILIŞI YAPILDI

lkemizin ve dünyamızın Covid -19
salgını ile mücadelesinde gece gündüz
Üdemeden
özverili çalışmaları ile sağlık

Deveciler’in selamını ve kutlamasını ileten
Başkan Yardımcısı Tamer Midilli , Sağlık
İşleri Müdürü Barış Hakan, Kültür İşleri
Müdürü Rukiye Güven hemşireleri ziyaret
ederek çiçek ve hediye ile Hemşireler
Günü’nü kutladı. Hastaların tedavi ve
takibinde gece gündüz özveriyle çalışan,
sağlık hizmetlerinde büyük rolü olan
hemşirelerimizin günü kutlu olsun.

hizmeti ve bakımı sunan hemşireleri
Burhaniye Belediyesi unutmadı.
Burhaniye Devlet Hastanesi, İlçe Sağlık
Müdürlüğü ve Belediye Belediyesi Tabipliği
ziyaret edilerek 12 Mayıs Hemşireler Günü
kutlandı. Belediye Başkanı Ali Kemal

BURHANİYE ÇİÇEKLERLE

İLAÇLAMA
DEVAM EDİYOR
Y

az aylarının yaklaşması ve sıcak havaların
kendini göstermesiyle birlikte Burhaniye’de
ilaçlama çalışmaları kapsamlı şekilde devam ediyor. Belediye İlaçlama Birimi tarafından yapılan
ilaçlamalar kışlık, Larva, uçkun ve karasinek olarak etap etap yapılıyor. Burhaniye Sağlık İşleri
Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren İlaçlama Birimi kent genelinde 6 ilaçlama aracı 8 personel ve
16 tam donanımlı ekipmanla çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor. Hava şartları ve meteorolojik durumu
göre yapılan ilaçlama çalışmalarında her koşulda
farklı etap ilaçlama sistemi kullanılıyor.

C

KUMSALLAR
urhaniye Belediyesi yaz sezonu öncesi kumsalların temizliklerini yapmaya devam ediyor.
İlçedeki tüm plajların kumlarının düzenlenerek
temizlendiği uygulama da sahiller yaz sezonuna
hazırlanıyor. Burhaniye’de kış şartlarıyla birlikte
sert hava koşullarının etkisiyle hem denizden
karaya vuran yabancı maddeler, hem de gelgitten
kaynaklı bozulan kumsallarda düzenlemeler başladı. Geçtiğimiz günlerde iş makineleriyle kumların
havalandırma çalışmaları yapan Belediye ekipleri,
akabinde kumsalları kum temizleme ve eleme
makinesi ile temizlemeye başladı.

Burhaniye Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın Organıdır

ken bu yıl pandemi önlemleri
ve kısıtlamalar çerçevesinde
yapılan tören Atatürk Anıtı’na
çelenk sunumunun ardından
saygı duruşu ve İstiklal Marşı
okunarak sonlandırıldı.

‘ulusça birlik olma
haftamızdır’

Törene katılan Belediye
Başkanı Ali Kemal Deveciler:

pazar ziyareti
B

“Bu hafta Atatürk ve silah
arkadaşlarının 19 Mayıs 1919
tarihinde Anadolu’ya çıkarak
milli mücadeleyi başlattığı;
bugün de Türk gençlerinin
Atatürk’ün izinde mücadeleye
devam ettiğinin göstergesidir.
Bu hafta tarihin akışının değiştiği ulusal isyanın başladığı
ulusça birlik olma haftamızdır; kutlu olsun” dedi.

Burhaniye Belediyesi
pandemi nedeniyle
tam kapanma tedbirlerinin alındığı Ramazan
Bayramı’nda şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Sahibi:
Burhaniye Belediyesi adına
Ali Kemal DEVECİLER

Yazı İşleri ve
Genel Yayın Yönetmeni:
Baran ARİÇ

larına aralıksız devam ediyor. Yıl boyunca
periyotlar halinde bakım ve yenileme çalışması yapılan yeşil alanlara dikilen çiçekler,
yaz sezonuyla birlikte ilçeyi renklendirecek. Özellikle park, kavşak ve muhtelif yeşil alanlara dikilen çiçeklerin, bakımları da
ekipler tarafından düzenli olarak yapılacak.

Deveciler’in bayramda

urhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal
Deveciler Ramazan Bayramında kurulan
pazar yerlerini gezerek Pazarcı esnafının
ve vatandaşların bayramını kutladı. İlçede
bayram için kurulan pazar yerlerini, yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile birlikte
gezerek denetleyen Belediye Başkanı Ali
Kemal Deveciler, esnaftan alışveriş yaptı.
Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek
onlarla sohbet eden başkan Deveciler pazara gelenlerin bayramlarını da kutladı.

BAYRAMI KUTLANDI

B
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urhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yeşil alanları çiçekli bitkiler buluştururken, ekilen
rengarenk çiçekler ve peyzaj düzenlemeleri cadde, sokak ve parklara yeni güzellikler
katıyor.Burhaniye geneline yaklaşık 50 bin
adet çiçek dikimi yapacak ekipler, çalışma-

ŞEHİT AİLELERİNİN

TEMİZLENİYOR

4 NİSAN 2021

B

15-21 Mayıs Gençlik Haftası
açılışı Burhaniye Gençlik ve Spor
İlçe Müdürlüğünce Cumhuriyet
Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na Çelenk
Sunma Töreni ile gerçekleştirildi.
umhuriyet Meydanı’nda yapılan törende
Balıkesir Gençlik ve Spor
Şube Müdürü İbrahim Emre
Aydemir tarafından gençlerle
birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk
bırakıldı. Törene Belediye
Başkanı Ali Kemal Deveciler
ve meclis üyeleri katıldı. Her
yıl 15-21 Mayıs Gençlik Haftası
çeşitli etkinliklerle kutlanır-

DONATILDI

B

urhaniye Belediyesi’nde, tam kapanma tedbirleri altında geçen Ramazan Bayramı’nda şehit aileleri unutulmadı. Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan tarafından şehit ailelerine tek
tek yapılan ziyarette bayramları kutlandı
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in bayram mesajını ve selamını ileten Yazgan, şehit
aileleriyle sohbet etti. Pandemi kuralları çerçevesinde
yapılan ziyarette ailelere bayram paketleri verildi.

Basın Birimi:
Ecem AKÇAM SEYREK, Fatma
DİNÇER, Ahmet Metin ÇOLAK

SOKAK HAYVANLARI

EKİBİ ÇALIŞIYOR

T

arım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından sokak hayvanların ihmal edilmemesi, aç ve susuz bırakılmaması amacıyla kurulan
ekip Balıkesir’de Vali Hasan Şıldak’ın talimatıyla çalışmalarına başladı. “Sokak Hayvanlarını Koruma ve Besleme Grubu”
adıyla oluşturulan ve Burhaniye’de Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ile işbirliği içinde, sokak hayvanlarının herhangi bir
sebeple ihmal edilmemesi, aç ve susuz bırakılmaması için çalışmalar yapan ekip Burhaniye’de faaliyetlerine başladı.
İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışan ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen HAYDİ ( Hayvan Durum İzleme)
ekipleriyle yapılan besleme çalışmalarına, öncülük ederek
destek olan Burhaniye Belediyesi, diğer kurum ve kuruluşların da katılımıyla ilçe genelinde besleme ve su takviyelerini yürütmeye başladı. Ekip yaptığı çalışmalar kapsamında gün
içinde sokak hayvanlarının bakımlarını da yapacak.

Adres:
Mahkeme Mah. Hürriyet Cad.
No:80 Burhaniye / BALIKESİR

İletişim:
+90 266 412 64 50
Dahili 226

