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Kültür ve sanat adına yaptığı pro-
jelerle Balıkesir’de öncü olan 

Burhaniye Belediyesi, sanatın her ala-
nında adından söz ettirmeye devam 
ediyor. Belediye, Burhaniye adına bir 
ilki daha gerçekleştirerek Burhaniye 
Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nu 
hayata geçirdi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler’in Burhaniyeli-

ler adına faaliyete geçirdiği Türk Halk 
Müziği Korosu, müzik öğretmeni Zeki 
Selçuk yönetiminde çalışmalarına 
başladı. Hüsnü Pazarbaşı Kültür Mer-

kezi’nde üye seçim ve ses çalışmala-
rına başlayan Koro Burhaniyeli vatan-
daşlardan oluşuyor.  

Enstrüman, ses ve genel koro ça-
lışmaları yapan Burhaniye Be-

lediyesi Türk Halk Müziği Korosu, ilk 
konserini de Burhaniye Belediyesi 
tarafından bu sene 17.si yapılacak 
Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali’n-
de gerçekleştirecek. Koroya katılmak 
isteyen vatandaşlar, Kültür İşleri Mü-
dürlüğüne başvurularını yapabilecek-
ler.

BURHANİYE BELEDİYESİ 
TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU KURULDU

Burhaniye Belediyesi, so-
kak hayvanlarına yönelik 

bir ilki daha gerçekleştirerek 
kemik öğütücü makine imal 
etti. Her gün kasaplardan 
toplanan kemikler bu makine 
ile öğütülüp çeşitli gıdalarla 
harmanlanarak barınaktaki 
hayvanlara yaş mama olarak 
veriliyor. 

Sokak Hayvanlarına yö-
nelik ürettiği hizmet po-

litikalarıyla adından sıkça söz 
ettiren Burhaniye Belediyesi, 
yine bir ilke daha imza attı. 
Belediye şantiyesinde üreti-
len kemik kırma ve öğütme 
makinesiyle kaba kemikler-
den mama üretmeye başlayan 
Belediye, sokak hayvanlarının 
daha çok ve sağlıklı şartlarda 
beslenmeleri için çalışmaya 
devam ediyor. 

Burhaniye Belediyesi Ali-
da Nedim Eraslan Sokak 

Hayvanları Bakımevinde uy-
gulanmaya başlanan sistem-
le, atık durumda olan büyük 
ve küçükbaş hayvanların ke-
mikleri günlük kasaplardan 
toplanarak kıyma şekline ge-
tirilip kaynatılıyor. Daha sonra 
bu kıyma, çeşitli gıdalarla har-
manlanıp yaş mama olarak 
sokak hayvanlarına veriliyor. 

Kaba ve bütün kemikle-
rin, sokak hayvanlarının 

hem sağlıkları hem de sosyal 
yaşamlarında kavga unsuru 
oluşturduğundan dolayı teh

likeli olduğunu söyleyen Bur-
haniye Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler “Bu durumu 
bir nebze önleyebilmek adına 
Belediyemiz şantiyesinde ar-
kadaşlarımız tarafından böy-
le bir makine imal edildi ve 
kasaplardan günlük kemikler 
toplanmaya başlandı. Topla-
nan kemikler imal ettiğimiz 
kemik öğütücüden geçirile-
rek kıyma şekline getiriliyor 
ve sonrasında ekmek, hamur 
ve sokak hayvanlarının gıda-
larına uygun malzemelerle 
harmanlanarak kaynatılıyor. 
Bu sistemle hem kaba kemik-
ler doğada tehlike saçmıyor 
hem de sokak hayvanlarımıza 
yaş mama olarak geri dönü-
yor” dedi. 

Sokak Hayvanlarıyla ilgili bu güne kadar kalıcı hizmet-
lere imza atan Burhaniye Belediyesi, can dostlar için 

bölgenin en büyük hayvan bakımevini tamamlamak üze-
re.. Son sistem 2’li padoklarda otomatik sulama sistemi 
ve tedavi alanlarıyla sokak hayvanlarını ön planda tutan 
Burhaniye’de, yapılan protokollerle atık yağlarda takas 
edilerek sokak hayvanlarına mama olarak kazandırılıyor. 
Belediye ayrıca düzenli olarak sokaklarda hayvanları bes-
leyerek tedavilerini yapıyor.

BURHANİYE BELEDİYESİ’NDEN 
CAN DOSTLAR İÇİN 

       BİR İLK DAHA

ALİ ÇETİNKAYA 
MAHALLESİ 

MUHTAR
 SEÇİMİ

Ali Çetinkaya Mahalle 
seçimleri 6 Mart’ta yapılacak.
Burhaniye’nin en büyük mahallesi olan 

Bahçelievler Mahallesi geçtiğimiz günlerde 
belediye meclisi tarafından alınan kararla 
bölünmüş ve iki ayrı mahalle olmuştu. Ali 
Çetinkaya Mahallesi adıyla yeni mahalle 
statüsüne kavuşan mahallenin muhtar ve 
ihtiyar heyeti için seçim tarihi belirlendi.  
Bahçelievler Mahallesinden ayrılan yeni 
mahalle ORJAN, İMKO, DENETKO, HABER-
KENT, MEÇO ve 73. EVLER bölgesini kapsa-
yan bölgede kurulacak.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafın-
dan Burhaniye İlçe Seçim Kuruluna gönde-
rilen yazı ile Ali Çetinkaya Mahallesi’nde 6 
Mart tarihinde muhtar ve ihtiyar heyeti se-
çimleri yapılması kararı alındı.

1 Ocak tarihi itibarıyla başlayan seçim 
takviminde, listeler 14 Ocak’ta askıya çıka-
rılacak. Oy verme işlemi ise 6 Mart 2022 ta-
rihinde yapılacaktır.

Burhaniye Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü görüntü kirliliği ile mü-

cadelesini sürdürüyor. 

Burhaniye Belediyesi Kent Estetiği 
ve Trafik güvenliği bakımından 

ilçede yol kenarlarında bulunan ta-
belaları kaldırmaya başladı. Burhani-
ye Zabıta ekipleri öncülüğünde, Fen 
İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 
sürdürülen çalışmalarda tüm tabelalar 
söküldü.  

Çevre ve insan sağlığı bakımından 
çalışmalarına aralıksız devam 

eden Burhaniye Belediyesi, encümen-
de aldığı kararla kent estetiği bakımın-
dan görüntü kirliliği yaratan ve trafiği 
güvensiz hale getiren yol kenarındaki 
izinli ve izinsiz tüm ticari reklam tabe-
lalarını kaldırmaya başladı.

Encümen kararı gereği ilk plan-
da, Enver Güreli Caddesi Altınyol 

Kavşağı Siteler Bulvarı, Karıca Deresi 
güzergâhı, İsmail Kızıklı Caddesi ile 
Ayaklı Caddesi birleşiminde yer alan 
ve özellikle yaz sezonunda artış gözle-
nen gelişi güzel olarak yol kenarlarına 
yerleştirilen tabelalar Zabıta Müdür-

lüğü ekiplerince yapılan çalışmalarla 
sökülmeye başlandı. Fen İşleri Mü-
dürlüğü ekiplerince sökme ve kesme 
işlemleri sonrası kesilerek kaldırılan 
tabelalar, belediye şantiyesinde ema-
nete alındı. 

Çevre kirliliğinin yanı sıra görün-
tü kirliliğinin de uluslararası bir 

sorun olduğunu belirten Burhaniye 
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveci-
ler, belediye olarak çevre konusunda 
duyarlı çalışmalar yaptıklarını ve son 
olarak da encümen de aldıkları ka-
rarla kent estetiği başta olmak üzere 
görüntü kirliliği oluşturan özellikle yol 
kenarı tabelalarının kaldırılmasının ka-
rarı aldıklarını belirtti. 

Sanayi, tarımsal ve kimyevi atıkla-
rın bilinçsiz ve izinsiz olarak yapı-

lan uygulamalarla toplumu etkilediği-
ni sözlerine ekleyen Başkan Deveciler 
“Burhaniye Belediyesi olarak genel 
kirlilikle alakalı eşgüdümlü mücadele 
içindeyiz, vatandaşlarımızı bu konuda 
daha hassas ve bilinçli olarak hareket 
etmeleri yönünde duyarlı olmalarını 
temenni ediyoruz” dedi.

öncesi

BURHANİYE’DE 
GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ MÜCADELESİ BAŞLADI

sonrası

Burhaniye’de bozuk yolların 
tamir işlemleri aralıksız devam 
ediyor. 

Burhaniye’de kış şartları ve 
alt yapı çalışmalarından dolayı 
bozulan yollar, Burhaniye Bele-
diyesi Fen İşleri Müdürlüğü tara-
fından yapılmaya devam ediyor. 
İlçe genelinde aralıksız süren 
çalışmalar bu hafta Cumhuriyet 
mahallesi başta olmak üzere 
Ören ve Öğretmenler mahallele-
rinde aralıksız olarak sürüyor.   

Cumhuriyet Mahallesi’ne bağ-
lı 39. sokakta alt yapı çalışmala-
rının tamamlanmasıyla birlikte 
ekipler tarafından yol yapım ça-
lışmalarına başlandı. Parke taş 
tamirleri ve yenilenmesiyle yürü-
tülen çalışmalar ayrıca Ören ma-
hallesi 1004 sokak ve Öğretmen-
ler mahallesine bağlı muhtelif 
cadde ve sokaklarda da aralıksız 
sürdürülüyor.

YOL TAMİRATLARI DEVAM EDİYOR


