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ADIMINI ATTI

“Burhaniye ve 
Köyleri Kırsal Kal-

kınma  Kooperatifi” 
Burhaniye Bele-

diyesi öncülüğün-
de kuruluyor.

Burhaniye’de 
özellikle 

tarıma yönelik 
yapılan en önemli 
adımlardan birine 
daha imza atan 
Burhaniye Bele-
diyesi Kırsal ma-
hallelerde tarımı 
destekleme ve 
üretilen ürünler 
için kooperatifleş-
me sürecini baş-
lattı.

Burhaniye ge-
nelinde ilk planda 
kırsal mahalleleri 
kapsayacak koo-

peratifleşme sü-
reciyle ilgili Tarım 
Orman İl Müdür-
lüğü’nde görevli 
yetkililer tarafın-
dan üyelere bilgi-
lendirme toplantı-
sı düzenlendi.  

Kooperatifleşme 
sürecinde Pelit-
köy, Yaylacık, 
Hacıbozlar, Tah-
tacı, Avunduk, 
Kırtık ve Şahin-
ler olmak üzere 
7 kırsal mahalle 
muhtarı kurucu 
üyeleri, Tarım 
Orman İl Müdür-
lüğü yetkililerince 
yapılan toplantıy-
la bilgilendirildi. 
Yetkililerce ya-
pılan toplantıda, 
süreçte yapılması 

gerekenler, alına-
cak ve yapılacak 
hizmetlerle, genel 
bilgiler yer aldı. 
Kırsal alanlarda 
ikamet eden va-
tandaşların gelir 
ve refah düzeyle-
rinin geliştirilme-
si, insan toprak 
ilişkilerindeki den-
gesizliklerin gide-
rilmesi, kentsel 
alanlardaki fizik-
sel ve toplumsal 
altyapının oluştu-
rulması, tarımsal 
ürünlerin daha iyi 
değerlendirilmesi, 
yem, arazi, ma-
kine vb. konula-
rında yardımların 
nasıl alınabilece-
ğine dair bilgiler 
aktarıldı.

BURHANİYE 
KOOPERATİFLEŞME

Burhaniye Belediyesi, ilçede yaşa-
yan ihtiyaç sahibi ailelerin Yükse-
köğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 
girecek olan çocuklarının YKS baş-
vuru ücretini ödeyecek. YKS ücre-
ti desteğinden Burhaniye’de ikamet 
eden veya öğrenim gören lise son sı-
nıf öğrencileri faydalanabilecek. YKS  
ücretleri için son başvuru tarihi 28 
Şubat 2022 Pazartesi olup  başvuru-
lar belediye hizmet binasında Sosyal 
İşler Müdürlüğüne İkametgah belgesi 
ve YKS başvuru formu ile yapılacak.

18-19 Haziran tarihlerinde yapıla-
cak Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
başvuru ücretlerini Burhaniye Bele-
diyesi dar gelirli ailelerin çocukları ve 
ihtiyaç sahibi gençler için ödeyecek. 
Gençlere sınav desteğini sosyal med-
ya üzerinden duyuran Başkan DE-
VECİLER, “Ülkemizin geleceğini 
emanet edeceğimiz gençlerimize ne 
yapsak azdır. Burhaniye’mizde dar 
gelirli ailelerimizin çocukları ve ihti-
yaç sahibi diğer evlatlarımızın YKS 
başvuru ücretlerini bu sene biz karşı-

layacağız. Biz üzerimize düşen görevi 
yapıyoruz, öğrencilerimiz de girecek 
oldukları YKS’de başarılı olmak için 
gerekeni yapacaklarına olan inancım 
tam.” dedi.

 YKS desteğinden faydalanmak 
isteyen ihtiyaç sahibi gençlerin 

Burhaniye Belediyesi Sosyal Yar-
dım İşleri Müdürlüğüne  başvuru 
yapmaları veya ayrıntılı bilgi için 

0266 412 64 50 Dahili 127 numarayı 
aramaları gerekmektedir.

ÖĞRENCİLERE
YKS MÜJDESİ! 

Burhaniye Suzan Yaz Parkı yapı-
lan çalışmalarla yenileniyor. 
Öğretmenler Mahallesinde bulu-
nan Suzan Yaz Parkı’nın yenile-
me çalışmaları başladı. Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü tarafından 
yürütülen çalışmalarda 2 bin m2 
alanda kurulu olan parkın yürü-
yüş yolları parke taşla döşenir-
ken, otomatik sulama sistemleri 
yenilendi. 

Mahalle halkının ve çocukların 
daha rahat kullanabilmesi için, 
oturma bankalarıyla, spor ve ço-
cuk oyun gruplarının da bakımla-
rının yapılarak yenilendiği parkta 
son olarak çöp kovalarıyla birlikte 
peyzaj çalışmaları yapılacak.

SUZAN YAZ 
PARKI YENİLENİYOR

MEZARLIKLAR
İLAÇLANIYOR

Burhaniye Belediyesi ilçe 
genelinde mezarlıkları ilaçlama 

çalışmalarını başlattı. 
Burhaniye Belediye ilçe ge-

nelindeki mezarlıklarda yabani 
otların ilaçlama çalışmalarına 
başladı. Sağlık İşleri Müdürlü-

ğüne bağlı kurulan 
ekipler tarafında 

yapılan çalışmalar-
da ilk planda me-
zarlıkların içlerin-
de bulunan otlara 
müdahale edildi.

Özellikle mev-
simsel olarak 

büyüyen ve ha-
şerelerin üremesine yardımcı 
olan yabani otlar için yapılan 
ilaçlamalarda mezarlığa gelen 
ziyaretçilerin sağlığı da koru-

nuyor. Mezarlık içi ve çevresin-
de yapılan yabani ot kurutma 

çalışmaları sonrası ekipler, 
otları biçme çalışmalarını da 

gerçekleştiriyor.

Börezli Mahalle-
si’nde yol so-
runu çözüme 

kavuştu.
Börezli Mahallesi’nde 

BASKİ alt yapı çalışma-
larından kaynaklı ve 
Cezaevi yolunda Türk 
Telekom alt yapı çalış-
malarından kaynaklı 
bozulan yolların yapı-
mı tamamlandıktan 
sonra kalan yolların da 
tamamlanması ve so-
runların çözümü adına 
ekipler, Börezli Mahal-
lesi’nde çalışmalarına 
tekrar başladı.

Yolların parke taş dö-
şemesini tamamlayan 
belediye ekipleri, aşırı 
yağışlarda yaşanan ve 
yıllardır çözümleneme-
yen yağmur suyu prob-

lemini de çözdü. Aşırı 
yağışlarda, daha yük-
sek rakımlı olan Çallı 
Mahallesi’nden aşağı-
ya gelerek Börezli Ma-
hallesi’ne inen yağmur 
suları, yeni hat yapı-
larak kanala bağlan-
dı. Yağmur sularının 
önünün kesilmesiyle 
aşırı yağışlarda oluşa-
bilecek olası su taşkını 
problemi de çözülerek 
Burhaniye’de bir kırsal 
mahalle daha yıllardır 
çözümsüz kalan so-
runlarından kurtuldu.  

Burhaniye Belediye-
si Fen İşleri ekiplerince 
yürütülen yol yapım ve 
onarım çalışmaları ilçe 
genelinde program da-
hilinde tüm hızıyla de-
vam ediyor

BÖREZLİ MAHALLESİ’NDE YOL 
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 

Burhaniye Pelitköy kırsalın-
da parke taş yollar yenilen-

meye başlandı.
Burhaniye Belediyesi Pelitköy 

kırsal mahallesinde yol yapım 
çalışmalarına başladı. BASKİ 
ve UEDAŞ’ın yaptığı hat döşe-
me çalışmalarının yanı sıra son 
zamanlarda aşırı yağışlardan 
kaynaklı yollarda oluşan toprak 

kaymaları ve sel sularının ver-
diği hasarlar da Belediye ekiple-
rince tamir ediliyor.

Pelitköy kırsal mahallesi gene-
linde yaklaşık 2 hafta sürecek 
çalışmalarda bozuk olan yollar-
da ki parke taşların yenileme ve 
tamirleri Fen İşleri Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilecek.

PELİTKÖY YOLLARI YENİLENİYOR

Burhaniye Çoruk Mahalle-
si mezarlığının yıkılan duvarı, 
Belediye tarafından onarılarak 
yenilendi.

Burhaniye’nin Çoruk kırsal 
mahallesinde bulunan mezar-
lık duvarı son zamanlarda aşırı 
yağış ve hava şartlarından kay-
naklı yıkıldı. Mezarlık ziyaret-
lerinde vatandaşların olumsuz 
bir durum yaşanmaması için 
anında müdahale edilen yak-
laşık 15 metre uzunluğunda ki 
duvar, Belediye Fen İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri tarafından ya-
pılan çalışmalarla onarılarak 
yenilendi.

ÇORUK MEZARLIĞININ 
YIKILAN DUVARI
ONARILDI

Oda genel kuruluna katılan Bur-
haniye Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler genel kurulda bir konuş-
ma yaptı. Deveciler konuşmasında, 
hükümetin şoför esnafının kullan-
dığı akaryakıta ÖTV ve KDV indiri-
mi yapması gerektiğini söyleyerek, 
şöför esnafının yeni aracından bir 
defaya mahsus ÖTV alınmama-
sının sağlanması şoför esnafına 
bir nebzede olsa ekonomik olarak 
katkı sağlayacaktır, dedi. Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesinin de mini-
büsçü ve taksici esnafından almış 
olduğu komisyon ücretini düşür-
mesi, şoför esnafına nakti yardım 
yapması gerektiğini vurgulayarak 
konuyu tekrar Büyükşehir Mec-
lisinin gündemine taşıyacakları-
nı söyledi. Pandemi döneminde 
Türkiye’de esnaf ve sanatkarımıza 
şoför esnafımıza sahip çıkan tek 
belediyeyiz. 820 esnafımıza 1.000 
TL karşılıksız nakit yardım yap-
tık. Ayrıca tüm esnafımıza eldiven, 
maske ve dezenfektan dağıtımı ger-
çekleştirdik.

İlçemizde bulunan Sahil Bir-
lik ve Börezli Kooperatifine ait 
100’ün üzerindeki şoför esnafımı-
za alışveriş kartı dağıttık. Şimdi 
de İlçemizdeki taksicilerimizin tüm 
duraklarını yeniliyoruz. Proje ça-
lışmalarımızın sonuna geldik, şef-
faf ve modern taksi duraklarımızın 
ihalesini yapacağız. Nisan ayı içe-
risinde yeni yerlerine taksicilerimiz 
geçmiş olacaktır, dedi. Burhaniye 
Belediyesi olarak Meclis üyelerimiz 
ile birlikte bugüne kadar hep şoför-
lerimizin yanında olduk, bundan 
sonra da bugün kazanan hangi lis-
te olursa olsun biz yanınızda olma-
ya devam edeceğiz.Her iki başkan 
adayına ve listelerine başarılar di-
liyorum, dedi. 

DEVECİLER GENEL KURULA HİTAP ETTİ

Burhaniye Şöförler ve Otomo-
bilciler odası genel kurulu ya-
pıldı. Reha Yurdakul Salonunda 
gerçekleşen genel kurulda oda 
üyeleri yeni yönetimini seçti. Ge-
nel kurulda Cezmi Kazar ve Cü-
neyt Bacak olmak üzere iki isim 
aday oldu. Oylamada Cezmi Ka-
zar 116 oy alırken Cüneyt Bacak 
123 oy alarak Şoförler Odasının 
yeni başkanı oldu. 

BURHANİYE ŞOFÖRLER ODASI 
YÖNETİMİ SEÇİLDİ 


