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Burhaniye Bele-
diyesi araç filosuna 
yeni 2 adet kamyo-
net çöp taksi daha 
kattı.

Yaptığı nitelikli 
yatırımlarla Burhani-
ye’nin her geçen gün 
gelişimine katkı su-
nan Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler, 
ilçede kullanılmak 
üzere 2 adet çöp 
taksi’yi araç filosuna 
dahil etti. 

Belediyenin öz 
kaynaklarıyla alınan 
2 adet mini damperli 
kamyonet çöp taksi 

Temizlik İşleri Müdür-
lüğüne bağlı olarak 
ilçemizin dar sokak-
larında rahat şekilde 
çalışması için ihtiyaç 
duyulan hizmetlerde 
kullanılacak.

Araç filosunu 
Burhaniye’ye hizmet 
adına kuvvetlendir-
diklerini ifade eden 
Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler “Bur-
haniye’miz gelişiyor, 
geliştikçe büyüyor. 
Hizmetlerin yeteri 
kadar halka ulaşması 
adına yatırımlarımıza 
aralıksız devam ediyo-
ruz” dedi.

Burhaniye Belediyesi, Ramazan 
Bayramı dolayısıyla ilçe genelin-

de çalışmalarına başladı.  

Ramazan ayının son günlerinin 
yaşanmasıyla birlikte Bayra-

ma hazırlanan Burhaniye’de, Beledi-
ye ekipleri her alanda çalışmalarına 
başladı. Temizlikten, sağlığa, ilaçla-
madan, bakım ve onarımlara kadar 
ilçenin bayramı rahat geçirmesi için 
çalışan ekipler ilk olarak Bayram’da 
yapılacak kabristan ziyaretlerine ön-
celik verdi. 

BURHANİYE BAYRAMA 
HAZIRLANIYORBURHANİYE BELEDİYESİ 

ARAÇ FİLOSU GÜÇLENİYOR

BURHANİYE’DE 
 4BİN KİŞİLİK

IFTAR

İlçe mezarlıklarında ot temizliği ya-
pan ekipler, vatandaşların sağlıklı bir 
ortamda ziyaret yapabilmesi için ilaç-
lama ve dezenfekte çalışmalarını yap-
maya başladı. Mezarlıkların duvar ve 
yollarında yapılan tadilat çalışmaları-
nın yanı sıra tabelaların yenilenme ve 
boyama faaliyetleri de bayram önce-
sinde tamamlandı. 

Yapılan çalışmalar kapsamında, 
Burhaniye Belediyesi tarafından Bay-
ram’da mezarlık ziyaretleri yapacak 
vatandaşlar için, Cumhuriyet Meyda-
nından Geriş ve Börezli mezarlıklarına 
gün boyu ücretsiz otobüs servisi dü-
zenlenecek. 

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveci-
ler, vatandaşların Bayram süresince 
yapacakları mezarlık ziyaretlerini ra-
hat bir şekilde yapmaları için ekiplerin 
alanda aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Burhaniye Belediyesi ilçe meydanında yaklaşık 
4 bin kişilik iftar düzenledi.

Balıkesir’e bağlı Burhaniye Belediyesi Kadir Gecesi’nde Cumhuriyet 
Meydanında iftar yemeği düzenledi. Yaklaşık 4 bin kişinin katıla-

rak oruçlarını açtığı iftarda, dayanışma ve kaynaşmanın en güzel örneği 
yaşandı. İftar programında konuşan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveci-
ler “Burhaniye’mizde Ramazan ayının bereketiyle birlikte, 2 yıl sonra hep 
beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kadir gecesinde Burhaniyelileri 
bir araya getirelim dedik. Çünkü 11 ayın sultanı Ramazan Ramazanın da 
sultanı Kadir Gecesi. 3 gün sonra Bayramı idrak edeceğiz. Sevgili hemşeh-
rilerimin, tüm Burhaniyelilerin başta Kadir gecesini daha sonra da Rama-
zan Bayramlarını kutluyorum ”dedi. 

Cumhuriyet Meydanı ve 
meydana bağlı cadde 
ve sokaklarda kurulan 

iftar masalarının dolduğu iftar 
yemeğine Burhaniye Kaymakamı 
İlyas Memiş, Garnizon Komuta-
nı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç, 
Gazi ve Şehit aileleri, Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı Alim Burak 
Çelebi, Emniyet Müdürü Yasin 
Dikmetaş, Belediye Başkan Yar-
dımcıları, Belediye Meclis üyeleri 
siyasi parti temsilcileri, protokol 
üyeleri ve basın mensuplarının 
yanı sıra 4 bine yakın vatandaş 
katıldı.

Havanın güzel olmasıyla birlik-
te iftara saatler kala tüm masala-
rın dolduğu alanda ilçe sakinleri 
birlikte komşuluk ve muhabbet 
havası yaşadı. 5 ayrı noktada 
yemek dağıtımının yapıldığı prog-
ramda vatandaşlar Kadir Gece-
sinde Burhaniye Müftüsü tara-
fından yapılan dualarla iftarlarını 
yaparak oruçlarını açtı. 

Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler’in masaları ziyaret ede-
rek gelen misafirlerle tek tek ilgi-
lendiği yemekte tasavvuf müziği 
eşliğinde vatandaşlar iftarlarını 
yaparak muhabbet etti.

BURHANİYE’DE 
İLAÇLAMALAR 
SÜRÜYOR

Yaz aylarının kendini göstermesiyle 
birlikte Burhaniye Belediyesi larvasit 
ve haşere ilaçlamalarına hız verdi. 
Özellikle sulak alanlarda yapılan 
çalışmalar, inşaat sahaları ve üreme-
ye elverişli yerleri kapsayacak şekilde 
genişletildi. 

Belediye Sağlık İşleri Müdürlü-
ğüne bağlı çalışan ilaçlama ekipleri, 
ilçe genelinde gece gündüz aralıksız 
çalışmalar yapmaya başladı. Deniz 
kenarlarında ve tarlalarda biriken su 
birikintileri başta olmak üzere, inşaat 
sahalarında ve dere içlerinde larva-
sitlere karşı mücadele eden ekipler, 
ayrıca ihbarlara da anında müdahale 
etmeye devam etti. 

Yaz boyu sürecek ilaçlama çalış-
maları mevsimsel olarak çeşitlendiri-
lerek periyodik olarak devam edecek.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler, Dutluca Mahallesi’nde Muhtar 
Hüsnü Kaya tarafından düzenlenen İftar 
yemeğine katıldı.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, İlçe 
jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak 
Çelik, Belediye Başkan Yardımcıları Tamer 
Midilli ve Murat Yazgan ve belediye Meclis 
üyelerinin de katıldığı iftar yemeğinde 
Başkan Deveciler, mahalle sakinleriyle 
birlikte iftar yaparak sohbet etti.

BAŞKAN DEVECİLER, 
İFTAR SOFRALARININ 
BEREKETİNİ PAYLAŞTI

Başkanı Ali Kemal Deveciler eşi 
Nuriye Deveciler ile birlikte Hacıahmet 
Mahallesi Muhtarı Engin Menemen 
ve Yunus Mahallesi Muhtarı Hüseyin 
Akbaş’ın düzenlediği iftar yemeğinde 
mahalle halkıyla birlikte iftar yaptı.

İftar yemeğine, İlçe Kaymakamı İlyas 
Memiş’in yanı sıra Belediye Başkan Yar-
dımcıları, Siyasi Parti İlçe Başkanları, 
Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlar da 
katıldı.

Ali Kemal Deveciler
Burhaniye Belediye Başkanı


