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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Kentsel Gelişim Çözümleri noktasın-
da Burhaniye Belediyesiyle bir araya 
geldi. İBB ve buna bağlı şirketlerin 
sorumlularının yer aldığı koordi-
nasyon toplantısında Burhaniye’nin 
gelişiminde İBB’nin proje stratejileri 
üzerinden fikir alış verişinde bulu-
nuldu.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler öncülüğünde Bele-
diye Meclis Salonunda yapılan top-
lantıda İBB Marmara Bölge Koordi-
nasyon Sorumlusu Mervenur Aksu 
liderliğindeki 25 kişilik heyet Burha-
niye Belediyesi Müdür ve sorumlu-
larıyla bir araya geldi. 

İBB’de yer alan her müdürlük için 
tek tek bir sorumlunun, İstanbul’da 
yapılan yerel yönetim çalışmaları 

hakkında bilgileri aktardı-
ğı toplantıda, Burhani-
ye Belediyesinin tüm 
müdürleriyle görüş 
alışverişinde bulu-
nuldu. 

İBB’nin yerel yö-
netim anlamında 
dünyadaki sayılı şe-
hirlerden biri olduğunu 
ve birçok projesinin ses ge-
tirdiğini vurgulayan Burhaniye Be-
lediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 
İBB’nin bu konudaki çalışma strate-
jilerini diğer belediyelerle yaygınlaş-
tırmasının önemli olduğunu söyledi.

Yapılan koordinasyon toplantı-
sı sonrası Başkan Deveciler heyete 
hediye takdim ederek, paylaştıkları 
bilgiler için teşekkür etti.

İBB BURHANİYE İŞ BİRLİĞİ

ÜNLÜ PEHLİVANLAR KIZIKLI’DA 
ER MEYDANINA ÇIKACAK

7. Geleneksel Burha-
niye Kızıklı Yağlı Pehli-
van Güreşleri 25 Hazi-
ran’da başlıyor.  
Burhaniye Belediye-
si’nin tertiplediği bu 
sene 7.si düzenlenecek 
olan Burhaniye Kızıklı 
Yağlı Pehlivan Güreşleri 
için geri sayım başladı. 
Ali Kemal Deveciler’in 
ev sahipliğinde 25 Hazi-

ran’da yapılacak güreş-
lere, Türkiye’nin önemli 
baş ve başaltı yağlı güreş 
pehlivanlarının yanı sıra 
çok sayıda diğer boylarda 
pehlivan katılacak. 

Balıkesir Büyükşe-
hir Belediyesi’nin kat-
kılarıyla Kızıklı Kırsal 
Mahallesinde bulunan 
er meydanında yapıla-
cak müsabakalarda Ali 

Gürbüz, Orhan Okulu, 
Fatih Atlı, İsmail Koç, 
Serhat Gökmen, Ertuğ-
rul Dağdeviren gibi ünlü 
başpehlivanlar er mey-
danında kol bağlayacak. 
çıkacak.

25 Haziran 2022 saat 
10.00’da başlayacak ve 
gün boyu sürecek güreş-
ler başpehlivanlık final 
güreşleriyle sona erecek.

YAZ DÖNEMİ
İLAÇLAMA
ÇALIŞMALARI

BAŞLADI
Burhaniye Belediyesi karasi-

nek ve sivrisinek için ilaçlama 
çalışmalarına başladı. 

Kış dönemi ilaçlama faaliyetlerini 
tamamlayan Burhaniye Belediyesi, 
havaların ısınması ve rüzgarların ke-
silmesiyle birlikte sivrisinek ve kara-
sinek ilaçlamalarına başladı. Çevre ve 
insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık 
Bakanlığı onaylı biyosidal ürünler ile 
ilaçlama hizmeti yapılan ilçe genelinde 
gündüz kara sinekle mücadele eder-
ken geceleri ise sivrisinek ilaçlamaları 
yapılıyor. 

Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri 
uçkunlara karşı yapılan mücadelele-
rin yanı sıra uçkunların üreyerek lar-
va oluşturacakları sulak alanlar, çöp 
konteynerleri, kanalizasyonlar gibi 
alanlarda da Larvasit uygulamalarını 
sürdürüyor.

Merkez ve kırsal mahallelerde 
kapsamlı olarak yapılacak çalışma-
lar günlük olarak Belediyenin sosyal 
medya hesaplarından yayınlanıyor.

HAYDİ BURHANİYE 

PİLATESE

Yağışların sona ermesi ve havaların ısın-
ması ile birlikte ilçe genelinde asfalt yama 
ve düzenleme çalışmalarına başlandı. 

Doğalgaz ve altyapı çalışmalarından kaynaklı 
bozulan yolların onarımına başlayan Burhaniye 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler 
asfalt yama aracıyla bozuk yolları yama yaparak 
düzeltiyor. 

DEVECİLER; “HALKIMIZDAN ANLAYIŞ BEKLİ-
YORUZ”

Burhaniye’nin bazı bölgelerinde devam eden 
Doğalgaz alt yapı çalışmaları dolayısıyla bozulan 
yollarda sıkıntının farkında olduklarını dile getiren 
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “İmkanları-
mız ölçüsünde bozulan bütün yolların onarımına 
çalışıyoruz, bu konuda halkımızdan anlatış bekli-
yoruz  çalışmalar, İlçenin her bölgesinde program 
dahilinde yaz boyu sürecek. diye konuştu.

Burhaniye Belediyesi
 Pilates dersleri başlıyor.
Burhaniye Belediyesi’nin kadınlara 

yönelik düzenleyeceği pilates kursu için 
kayıtlar devam ediyor. Günlük hayatın 
stresinden arınarak fiziksel yorgunluk-
larını atarak sağlıklı bir yaşam sürme-
leri için hem yetişkin hem de gençlere 
yönelik uzman eğitmenler eşliğinde 
dersler yaz boyunca devam edecek. 

Pilates dersleri Şehit Turan Bayrak-
tar Parkı içinde yer alan Gençlik Mer-
kezi’nde hafta içi her gün ve cumartesi 
günleri program dahilinde  yapılacak. 

Pilates Kursu için Başvuru ve ayrın-
tılı bilgi için vatandaşlar 0266 422 29 
93 numarasından bilgi alabilecek.

EFE HEYKELİNİN 
BAKIMI YAPILDI

Burhaniye’de Saip Hoca Bulvarındaki 
kavşakta bulunan bağlama eşliğinde zey-
bek oynayan Efe heykelinin bakımları ya-
pılarak boyandı. Kış şartları ve kuşlardan 
dolayı kirlenen ve yıpranan heykellerin 
deforme olmuş yerleri tamir edilerek yeni-
lendi. 

Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekiplerince yapılan bakım ça-
lışmaları sonrası heykeller boyanarak ye-
nilendi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 
kavşakta heykellerle birlikte peyzaj çalış-
maları da yapıldı. Bulvarın güzel görünü-
me kavuştuğu kavşakta bitki ve çiçek di-
kimleri de gerçekleştirildi.

TRAFİĞE KAPALI ALANLAR 
DENETLENDİ

Yaz sezonuyla birlikte Za-
bıta ekipleri turistlik alanlar-
da denetimlerini sıklaştırdı. 
Yapılan çalışmalarda emniyet 
ekipleriyle birlikte trafiğe 
kapalı alanlara giren motorlu 
araçlara işlem uygulandı. 

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlü-
ğü’ne bağlı ekipler kentin turistik alan-
larında yaptıkları denetim çalışmalarını 
genişleterek emniyet müdürlüğüne bağlı 
ekiplerle birlikte eş zamanlı çalışmalar 
yapmaya başladı. Özellikle Ören çarşı ve 
yürüyüş yoluna bağlı trafiğe kapalı alan-
larda yaya güvenliğini tehlikeye sokan 
motorlu araç ve elektrikli bisikletlere 
ekiplerce idari işlem uygulandı.

BOZULAN YOLLARIMIZ  
ASFALTLANIYOR


