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BURHANİYE RAMAZAN 
AYI İÇİN HAZIRLANDI

Burhaniye Belediyesi paylaşma, 
yardımlaşma ve dayanışmanın sim-
gesi olan Ramazan ayı için hazırlan-
dı.

11 ayın sultanı Ramazan’ın gel-
mesiyle birlikte Burhaniye Beledi-
yesi hazırlıklarını tamamlayarak 
Burhaniye’de yaşayan vatandaşlara 
Ramazan ayında paylaşma ve daya-
nışmanın önemini hissettirecek.  

Öncelikli olarak ihtiyaç sahibi 
vatandaşlar için çalışmalar yapan 

Burhaniye Belediyesi, 40 mahallede 
ikamet eden 250 ihtiyaç sahibi ha-
neye her gün düzenli olarak 4 çeşit 
sıcak yemek hizmeti verirken, Ra-
mazan ayı süresince de iftar yemek-
lerini oruç tutacak ihtiyaç sahipleri-
ne ulaştıracak. Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü tarafından yapılan bu 
çalışmalar vesilesiyle vatandaşların 
Ramazan iftar sofraları da boş kal-
mayacak.

Dayanışma adına başlattığı kam-
panya ile hayırseverlere çağrı yapan 
Burhaniye Belediyesi, ihtiyaç sa-
hipleri için temel gıda malzemeleri 
toplayarak Ramazan Erzak Paketi 
haline getiriyor. Belirlenen ihtiyaç 
sahiplerinin evlerine kadar götürü-
len ve içinde kuru bakliyat, yağ, sal-
ça ve kahvaltı malzemeleri bulunan 
paketler, bu Ramazan ortalama 3 

bin ihtiyaç sahibi hanenin mutfağı-
na girecek. İlk etapta 3 bin civarın-
da Erzak kolisi dağıtmayı planlayan 
Belediye, hayırseverlerden gelecek 
bağış ve malzemelerle bu sayıyı 
daha da arttırmayı planlıyor.

Ramazan ayında sadece paylaş-
ma adına değil, vatandaşların sağ-
lıklarını da önemseyen Belediye, il-
çedeki camilerin genel temizliklerini 
de tamamladı. Ramazanda özellikle 
teravih namazında yaşanılan yo-
ğunlukta ibadetlerini yapacak va-
tandaşlar için özveriyle ortaklaşa 
çalışan Belediye Temizlik ve Sağlık 
İşleri Müdürlükleri hem camilerin 
genel temizliğini yaptı hem de de-
zenfektelerini yaparak sağlık bakı-
mından corona virüsünün bulaşma 
risklerini azalttı. 

Burhaniye Belediyesi Ramazan 
ayı başlamadan önce ilçe genelinde 
imsakiye dağıtımı da gerçekleştirdi. 
Vatandaşların faydalanabilmeleri 
için imsak vakitleri ve namaz sa-
atlerinin yazılı olduğu imsakiyeler 
başta cami ve fırınlar olmak üzere, 
muhtarlık ve Belediye hizmet bina-
larında vatandaşlara ücretsiz ola-
rak dağıtıldı.  

İlçe genelinde Ramazan ayına 
hazır girmek adına çalışmaları sür-
dürdüklerini belirten Burhaniye Be-
lediye Başkanı Ali Kemal Deveciler 
“Ramazan ayında önceliğimiz gerçek 
anlamda ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımız. Mevcutta yaşanılan ekonomik 
krizin etkilerini vatandaşlarımız en 
ağır şekilde hissederken, ihtiyaç sa-
hiplerimiz daha da zor durumda. 
Biz belediye olarak 3 bin Ramazan 
Erzak Paketini ihtiyaç sahiplerimi-
ze ulaştırmak üzere hazırladık. Bu 
mübarek ayda paylaşma ve kaynaş-
manın en güzelini yaşayacağımızı ve 
bağışçılarımızdan 

gelecek malzemelerimizi de ihtiyacı 
olanlarla buluşturmayı umuyoruz” 
dedi. 

Başkan Deveciler, “Ramazan ayı-
nın bütün insanlığa başta sağlık ol-
mak üzere huzur, bolluk ve bereket 
getirmesini diliyor, barış ve kardeş-
lik duygularımızı güçlendirmesini 
ümit ediyor, tüm hemşehrilerime 
hayırlı Ramazanlar diliyorum.” dedi.

Kırsal Mahallelerin Ramazan ayı eksikleri tamamlanarak temizlikleri 
yapıldı.

Burhaniye Belediyesi Ramazan ayı öncesi kırsal mahallelerde kapsam-
lı temizlik çalışmalarını tamamladı. Köy meydanlar ve tuvaletleri başta 
olmak üzere mahallelinin sık kullandığı camilerin de temizlik ve dezen-
fekte işlemlerini yapan Belediye ekipleri ayrıca tüm cami ve muhtarlıkla-
ra imsakiye dağıttı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Burhaniye Belediyesi çalışmaları-
nı tamamladı. Merkez mahallelerle yapılan ramazan hazırlıklarının yanı 
sıra kırsal mahallerde de kapsamlı hazırlıklar yapıldı. Cami ve mahalle 
meydanlarının detaylı olarak temizlendiği kırsalda, ayrıca tuvalet ve or-
tak kullanım alanları da dezenfekte edilerek Ramazan ayının sağlıklı ve 
hijyenik geçmesi için çalışmalar yapıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında kırsal mahalle muhtarlıkları ve cami-
lere belediye tarafından bastırılan imsakiyeler de dağıtıldı.

KIRSAL
MAHALLELER
RAMAZANA HAZIRLANDI

Burhaniye Belediyesi 
sıcak havaların kendini 
göstermesiyle birlikte 

uçkun ve larvasit müca-
delesinde çalışmalarını 

hızlandırdı.  

Burhaniye Belediyesi çetin 
geçen kış şartlarından sonra 
havaların ısınmasıyla üreme-
ye başlayan larvalarla müca-
dele çalışmalarına başladı. 
Larvasit ilaçlamalarının yanı 
sıra uçkun ilaçlamalarını ger-

çekleştiren ekipler, rögar, su 
mazgalları, ahırlar, foseptik-
ler ve su birikintilerinin oldu-
ğu sulak alanlarda yıl boyun-
ca çalışmalar yapıyor. 

Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı çalışan ilaçlama ekiple-
ri, ilçe merkezinde ve kırsalda 
sineklerin üreme potansiyeli 
yüksek yerlerde, larva ve uç-
kunlara karşı mücadele edi-
yor. Teknik donanımlı araçlar 
ile çalışan deneyimli belediye 
personelleri, sivrisinek, kara-
sinek, kene, pire başta olmak 
üzere uçkun ve larvasitleri 
yok etmek için aralıksız çalı-
şıyor. 

Çevreye ve diğer canlıları-
na zarar vermeyen doğal ilaç-
larla çalışmalar yaptıklarını 
belirten Burhaniye Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler 
ilaçlamaların Ramazan ayın-
da da aralıksız süreceğini ve 
mevsimsel olarak önümüz-
deki günlerde genel kapsam-
da genişletilmiş ilaçlama ça-
lışmalarına başlayacaklarını 
söyledi.

UÇKUN VE LARVASİTLERE GEÇİT YOK

Burhaniye Belediyesi, yerli 
ve organik üretimi destekle-
mek ve gelecek nesillere taşı-
mak için, Ata tohumu takas 
zincirini, Nilüfer Belediyesinin 
tohumlarıyla başlattı. 
Burhaniye’nin bereketli 
topraklarına tekrardan can 
vermek, yerli tohumu gelece-
ğe taşıyarak sağlıklı ve zen-
gin yarınlar bırakmak adına, 
Burhaniye Belediyesi to-
hum takas zincirini 
başlattı. Proje-
nin ilk ayağı 
Bursa Nilüfer 
Belediyesi 
tarafından 
üretilen Ata 
tohumlarıy-
la atıldı.   
Burhani-
ye Belediye 
Başkanı Ali 
Kemal Deveci-
ler’in Nilüfer Bele-
diye Başkanı Turgay 
Erdem ile bir araya gelerek 
başlattığı proje de Ata To-
humları, Burhaniye toprakla-
rında üretilmeye başlanacak. 
Yaklaşık 500 çeşitten oluşan 
Ata Tohumlarının Burhaniye 
topraklarında yetiştirilmesi 
için başlatılan proje için Nilü-
fer Belediye Başkanı yanında 
getirdiği sembolik tohumları 
Burhaniye Belediye Başkanı 
ali Kemal Deveciler’e verdi. 
Burhaniye Belediyesi tarım 
arazilerinde ve yerli çiftçiler 

tarafından üretilecek tohum-
lar Başkan Ali Kemal Deveci-
ler tarafından teslim alındı.   
Ata tohumlarının çiftçinin yü-
zünü güldürerek, destekçisi 
olacağını ifade eden Başkan 
Deveciler, Belediye olarak 250 
dönüm tarım alanları oldu-
ğunu ve bu tohumları ekerek 
çiftçilere katkı sağlamış ola-
caklarını söyledi. Buna bağlı 
olarak 52 dönümlük bir sera 

projesinin de tamam-
lanmak üzere 

olduğunu be-
lirten Başkan 
Deveciler, 
bu vesiley-
le organik 
tarımla 
birlikte ata 
tohumları-

nın gelecek 
nesillere ulaş-

ması için çalışa-
caklarını söyledi.   

Nilüfer Belediye Baş-
kanı Turgay Erdem ise 500 
dönümlük arazide bu fidanla-
rı yetiştirerek çiftçilerin daha 
sağlıklı ürünler elde etmeleri-
ni sağladıklarını belirtti. Baş-
kan Erdem, düzenledikleri 
Tohum Takas Şenlikleriyle de 
Ata Tohumlarını vatandaşlara 
dağıttıklarını söyledi. Başkan 
Erdem Ayrıca Nilüfer’de aro-
matik bitkilerde yetiştirerek 
çiftçilere dağıttıklarını sözleri-
ne ekledi.

ATA TOHUMLARI 
BURHANİYE’DE 
ÜRETİLECEK

KUMSALLAR YAZA
HAZIRLANIYOR

Burhaniye Belediyesi kış sezonunun bitmesiyle birlikte sa-
hillerde kumsal düzenlemelerine başladı.

Burhaniye’nin altın kumlu plajları yaklaşan yaz sezonu ön-
cesi belediye tarafından temizlenerek düzenlenmeye başlandı. 
Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekip-
ler tarafından yapılan çalışmalar mavi bayraklı Ören Plajı’nda 
başladı.

Özellikle kış şartlarında denizde yaşanan gel git olaylarıyla 
sahile vuran yabancı maddeler ve sertleşen plaj kumlarının 
taranarak temizlendiği çalışmalarda, tüm kumsal çöplerden de 
arındırılarak havalandırılıyor.

Ören plajından başlanan çalışmalarda yeni alınan kumsal 
düzenleme traktörü, belediyeye ait diğer kumsal araçlarıyla 
birlikte tüm sahil şeridinin bakımını yaparak kumsalları yaza 
hazırlayacak.

 
Burhaniye'de bugün Pelitköy, Hacıbozlar ve Karadere kır-

sallarında orman yangınları yaşandı. 
Karadere yaylalarında Cuma akşam saatlerinde başlayan yan-

gın için bölgeye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İlçe Jan-
darma Komutanı Alim Burak Çelik, Burhaniye Orman İşletme 
Şefi Fatih Kızılaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, 
Karadere Mahalle Muhtarı Ramazan Koç ve Belediye teknik birim 
müdürleri yangın söndürme çalışmalarının yapıldığı alanda çalış-
malara destek verdi. Belediye, arazözleri ve grayderlerle söndürme 
ve soğutma çalışmalarına aralıksız destek verdiği çalışmalarda, 
yangını söndürmek için tüm imkanlar seferber edildi.Belediye, İt-
faiye, Orman İşletme Şefliği ve Jandarmayla birlikte vatandaşların 
da destekleriyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

GEÇMİŞ OLSUN BURHANİYE


