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ATIK YAĞLAR CAN DOSTLARA 
M A M A  O L U Y O R

Burhaniye Belediyesi bitkisel atık yağları toplayarak karşılığında köpek maması alıyor.
Sıfır atık projesi ve bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliği kapsamında çevreyi ko-

rumak, ekolojik dengenin koşullarını sağlamak ve deniz kirliliğinin önüne geçmek için 
Burhaniye Belediyesi bitkisel yağları toplayarak doğaya karışmadan geri dönüşüme ka-
zandırıyor. Topladığı bitkisel atık yağlar karşılığında, sokaktaki dostlarımız için mama te-
min ediyor

“HEDEF ÇEVRE DUYARLILIĞI”
Belediye Çevre Koruma ve 

Kontrol Müdürlüğü ile Sağlık 
İşleri Müdürlüğünün ortaklaşa 
yürüttüğü proje kapsamında, 
lisanslı geri kazanım firmasına 
yollanan yağlar, çevrenin ko-
runması ve ekolojik dengenin 
sağlanması konusunda çevreye 
verilen zararın minimuma indi-
rilmesi hedeflenmekte. Burhani-
ye Belediyesi tarafından sokak 
hayvanlarına yönelik yapılan 

çalışmalarda besleme ve sula-
ma ihtiyaçları periyodik olarak 
devam ederken, Alida Nedim 
Eraslan Sokak Hayvanları Ba-
kım Evinde yaşayan hayvanlar 
için de mama takviye destekleri 
yürütülüyor. Biriktirilen bitkisel 
atık yağlar Burhaniye Belediyesi 
Çevre Koruma Kontrol Müdür-
lüğüne teslim edilebileceği gibi, 
miktar fazla olduğu takdirde 
belediye tarafından adresten de 
teslim alınabiliyor.

DEVECİLER; “TEMİZ ÇEVRE 

DUYARLI TOPLUM”
Burhaniye Belediyesi olarak 

çevreye karşı olan sorumluluk-
ların en üst düzeyde yapılan ça-
lışmalarla yürütüldüğünü söyle-
yen Burhaniye Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler, “Sıfır Atık 
Projesi kapsamında bitkisel atık 
yağları belediye olarak topluyor, 

doğaya karışmasına ve çevre 
kirliliği yaratmasına engel olu-
yoruz. Karşılığında da düzenli 
beslemelerini yaptığımız sokak 
hayvanlarımıza, ek mama sağlı-
yoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu 
konuda duyarlı olup bitkisel atık 
yağlarını biriktirmelerini ve geri 
dönüşüme kazandırmalarını 
önemle rica ediyoruz” dedi.

ZABITA 
EKİPLERİ 

DENETİMDE
 Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 

ekipleri yılbaşı öncesinde ilçe genelinde de-
netimlerini arttırdı. 

 Vatandaşların, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaş-
maları için yıl boyunca denetimlerini gerçekleştiren 
Zabıta ekipleri, yılbaşı öncesinde gıda satışı yapan 
işyerleri, market ve süpermarketlerde denetimle-
rini sürdürüyor.  Raflardan seçilen farklı kalemden 
ürünler kasadaki fiyat okuyucuları ile reyon satış 
fiyat etiketinin karşılaştırmalarının yapıldığı dene-
timlerde; ürünlerin fiyatı, son kullanma tarihleri, 
ürün ambalajları ve genel hijyen kurallarına uyulup 
uyulmadığı da kontrol edilip işyerlerine uyarılarda 
bulunuluyor.  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Ka-
nunu kapsamında fiyat ve etiket yönetmeliği gereği 
denetimler yapan Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların 
daha rahat ve güvenilir piyasa şartlarında alışveriş 
yapabilmelerini sağlamak maksadıyla denetimlerin 
süreceğini belirtti.

BURHANİYE PARK 
VE BAHÇELERİ 

YENİLENİYOR

“İLÇE GENELİNDE TÜM PARKLARA BAKIM”
İlçe genelindeki parkların yeni yıla daha bakımlı 

ve eksiksiz girmesi için çalışmalar hız kesmeden de-
vam ediyor. Park çevrelerinde yabani ot temizlikleri, 
hava şartlarından dolayı bozulan peyzaj düzenle-
melerinin onarımları, bozulan ve kırılan oyun grup-
larının tamiri yapılırken, spor aletleri de boyanıp ye-
nilenerek kullanıma sunuluyor. Sahada olan ekipler, 
program dahilinde yenileme ve bakım çalışmalarına 
devam edecekler.

Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür-
lüğünce ilçe genelinde ağaç budama ve parkların 
bakımlarını yapıyor. Ekipler güzel ve yeşil bir Burha-
niye için yoğun şekilde mesai harcıyor.

İlçe genelindeki palmiyelerin daha uzun ömürlü 
ve daha bakımlı olabilmesi için 2 aydır süren çalış-
malarda, palmiyeler kış koşullarına uyum sağlaması 
için budanıyor. Öğretmenler Mahallesi Sahil Bandı 
boyunca palmiye budama işlemleri tamamlanarak, 
Ören Mahallesi’nde de  budama işlemlerine devam 
ediliyor. 

ÇEVREYE DUYARLI 
ÖĞRENCİLERİMİZE ÖDÜL
Atık Pillerin diğer atıklardan ayrı toplanması ko-

nusunda öğrencilerde bilinç oluşturmak amacı ile 
Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ta-
rafından düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası 
sonuçlandı. Balıkesir genelinde yapılan kampanyada 
en çok atık pil toplayan okullara ödülleri verildi.

“BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ BURHANİYE”YE”
TAP tarafından her yıl okullar arasında düzenlenen Atık 

Pil Toplama Kampanyasında 2020-2021 Eğitim ve öğre-
tim yılında Burhaniye Hacı Mustafa Müdüroğlu ortaokulu 
75.130 kg atık pil toplayarak Balıkesir genelinde 1. Oldu. 
Kampanyada gösterdikleri başarıdan dolayı okulda dü-
zenlenen törene  Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı 
Murat Yazgan, Çevre Koruma Kontrol Müdürü İsmail Ak-
taş  katıldı. Başkan Yardımcısı Murat Yazgan tarafından, 
öğrencilere Nutuk kitabı hediye edildi. Ayrıca öğrenciler 
okul tarafından da futbol, basketbol ve hentbol toplarıyla 
ödüllendirildi.

“DEVECİLER’DEN
 ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR”

Kampanyaya olan duyarlılıkları için başta okul yöneti-
mi olmak üzere tüm öğrencilere teşekkür eden Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler “Çevreye hep birlikte sahip 
çıkmalı ve havamızın, toprağımızın, suyumuzun değerini 
bilmeliyiz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza çevre bilincini 
aşılamak için bu tür projeleri desteklemeye devam ede-
ceğiz” dedi.

NUR ÇAKIROĞLU ALBAK GÜNDÜZ 
BAKIMEVİNDE YENİ YIL KUTLAMASI

3 yaşındaki çocuklardan lise-
li gençlere kadar eğitim hizmeti 
veren Burhaniye Belediyesinin 
sosyal belediyecilik adına ve 
eğitimde fırsat eşitliği anlayı-
şıyla hizmet verdiği kurumları-
na talep gün geçtikçe artıyor. 
Kadınları iş hayatında destekle-
mek ve her aileye cüzi ücretlerle 
hizmet sunmanın amaçlandığı 
eğitim yuvasında çocukların eği-
timi ve mutluluğu için her ayrıntı 

düşünülüyor. Haftanın her günü 
uzman öğretmenler eşliğinde 
eğitim alan çocuklara Satranç, 
halkoyunları, akıl oyunları, İngiliz-
ce gibi alan dersleri de verilerek 
eğitimin zenginleştirildiği kreş-
te, son olarak çocuklar için eğ-
lenceli bir organizasyon yapıldı.  
Yeni yıl etkinliği kapsamında; noel 
anne, noel baba ve iki  palyaço-
dan  oluşan animasyon ekibi ile 
çocuklar gönüllerince eğlendi. 

Burhaniye Belediyesi Kültür İş-
leri Müdürlüğü tarafından hazır-
lanan etkinlikte  Noel baba tüm 
çocuklara yılbaşı hediyelerini ve-
rirken  tüm çocuklara yüz boyama 
da yapıldı. Belediye Meclis Üyele-
rinden Serap Bekiroğlu ve Çiğdem 
Karasakal Avcu’nun  katıldığı et-
kinlik yeni yıl pastasının kesimiyle 
son buldu.

Burhaniye Belediyesinin  bu yıl hizmete açtığı Nur Ça-
kıroğlu Albak Çocuk Gündüz Bakımevi’nde çocuklar için 
yeni yıl kutlaması yapıldı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler, Ulu Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün en güzel 
resimlerinden oluşan 2022 duvar 
takvimini, Burhaniye esnafına yılba-
şı hediyesi olarak dağıttı. Burhaniye 
Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü 
tarafından bastırılan ve Zabıta Mü-
dürlüğü personeli tarafından da-
ğıtımı yapılan takvimler işyerlerini 
süsledi. Başkan Deveciler, “Her yıl 
geleneksel olarak hazırladığımız 
Atatürk temalı takvimlerimiz vatan-
daşlarımız tarafından oldukça be-
ğeniliyor. Belediye olarak bunu bir 
gelenek haline getirdik. Esnafımıza 
ve Belediyemiz halk masasında bu-
gün vatandaşlarımıza dağıttık.Eme-
ği geçen arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. Bizde zaman hep Ulu Ön-
derimiz Atatürk’ü gösteriyor. Bur-
haniye halkımız, Atatürk’ümüze ve 
Cumhuriyet’e gönülden bağlı. Yüre-
ği Atatürk aşkı ile dolu olan vatan-
daşlarımızın bu çok özel takvimleri 
ev ve işyerlerinin en özel köşelerine 
asacaklarına inanıyoruz “ dedi.

BAŞKAN DEVECİLER’DEN
 BURHANİYE ESNAFINA 

ATATÜRK TAKVİMİ 


