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Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler, ‘Tüm vatandaşlarımızın 
Kurban Bayramı’nı kutluyor, aileleriyle, 
sevdikleriyle huzur dolu bir bayram 
geçirmelerini diliyorum’ dedi.
    Başkan Deveciler, Kurban Bayramı 
nedeniyle yayınladığı mesajında, bayramın 
ülkemize, memleketimize huzur ve mutlu-
luk getirmesi temennisinde bulundu.
    

Mesajında, bayramların toplumsal yaşam-
da vazgeçilmez önem taşıdığını ifade eden 
Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, 
şunları kaydetti: 
    ‘Manevi dünyamızda ayrı bir yeri olan 
Kurban Bayramı’nı bu yıl da hep bera-
ber kutlayacak olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Milli ve dini bayramlarımızı 
birer fırsat olarak görerek bayramların art-
tırdığı hoşgörü, yardımlaşma ve dayanış-

ma duygularıyla bu özel günlerde birlik ve 
beraberliğimizi perçinlemeli, barış ve sevgi 
dolu günler geçirmek için elimizden geleni 
yapmalıyız. Çünkü böyle güzel günlerde 
temelleri atılan ya da kuvvetlendirilen 
birlik bağları kolay kolay bozulmaz.
    Belediye olarak vatandaşlarımızın 
bayramlarını en iyi şekilde geçirmeleri için 
gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. 

Nöbetçi ekiplerimiz bayram süresince siz 
vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. 
Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın 
en değerli anlarımızdan biri olan 
Kurban Bayramı’nı en içten dile-
klerimle kutluyor ve Burhaniyem-
ize, ülkemize ve tüm dünyaya 
mutluluk getirmesini temenni 
ediyorum’ dedi.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN..OLSUN..
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Burhaniye Belediyesi Kur-
ban Bayramı Arifesinde  
kurban satış ve kesim 
yerlerini denetledi. 
Sağlık işleri ve veteriner 
biriminin kontrolünde süren 
kurban satışlarının denetimi 
Zabıta Müdürlüğü persone-
li tarafından da titizlikle 
yürütülerek vatandaşların 
sağlıklı ve gerekli şartlara uy-
gun kurban alımı sağlandı. 

Vatandaşların mezarlık ve 
şehitlik ziyaretleri için temizlik 
ve bakımla birlikte, Geriş ve 
Börülce Mezarlıklarında Arife 
günü saat 14.00 ve 20.00 saatleri 
arası her saat başı Belediye 
hizmet binası önünden Geriş ve 
Börülce mezarlıklarına otobüs 
kaldırıldı. Ayrıca Arife günü ve 
Kurban Bayramının 1. Günü 
mezarlıklarda Kuran-ı Kerim 

okundu.Belediye, bayram 
öncesi temizlik ve mezarlık 
bakımının yanı sıra önceki 
bayramda kurban kesimi 
ile ilgili vatandaşlardan 
gelen şikâyetleri dikkate 
alarak bu yıl kurban satış 
ve kesim yerlerini de düzenley-
erek halkın daha steril bir ortam-
da kesimi için hijyen konusunda 
gerekli uyarılarda bulundu.

“DENETİMLER BAYRAM 
BOYUNCA SÜRECEK” 
Belediye ekipleri bayram hazırlıklarına günler öncesinde 
başladı. Arife günü  boyunca belediye tarafından temizliği 
ve bakımı yapılan mezarlıklarda Kuran-ı  Kerim okutuldu 
, halkın ulaşımı noktasında da belediye , belediye hizmet 
binası önünden Geriş ve Börülce Mezarlıklarına ücretsiz 
ulaşım sağladı .
Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler de Başkan Yardımcısı  
Murat Yazgan ile kurban satış 
yerlerini ziyaret ederek halkın 
bayramını kutladı. Deveciler, 
kurban bayramı ve tatili için 
tüm hazırlıklarımızı tamam-
ladık; halkımızın huzurlu 
bir bayram geçirmesi için de 
bayram süresince tüm  ekipler-
imiz  kurban kesim yerlerinde 
ve sahada nöbetleşe çalışarak 
halkımızın talep ve şikayetler-
ine cevap verecek.” dedi.

Balıkesir’in Karesi İlçesine bağlı Kabakdere Köyündeki 
cenaze törenine Belediye Başkanımız Ali Kemal De-
veciler, Başkan Yardımcılarımız Murat Yazgan ve Tamer 
Midilli, daire müdürlerimiz, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
personelimiz ile birlikte katıldık .Genç yaşta kaybet-
tiğimiz çalışma arkadaşımıza Allahtan rahmet; acılı 
ailesine, Kabakdere Köyüne, belediyemize başsağlığı ve 
sabır diliyoruz.  Mekanı Cennet Olsun…

BAYRAMM 
ONCESi 
DENETiM

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri peyzaj düzenleme ve 
mevsimlik çiçek dikimi kap-

samında 60.000 çiçek ile ilçenin 
dört bir yanını rengarenk süsl-

edi. Burhaniye’yi her mevsim 
güzelleştiren çiçek ve süs bitkisi 

ekimi çalışmalarına devam 
eden Burhaniye Belediyesi 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 
çiçeklerinin dikimini ilçenin 

pek çok noktasında sürdürüyor. 
10.000 adet gül ve toplam 

50.000 taflan, zakkum, ceylan 
gözü, çalı ve çiçek  

türevleri dikimi yapıldı.

Almanya’nın Witten Şehrinde 
hayırseverlerden toplanan 
bağışlar ile 50 çocuğun 
bayramlık kıyafetleri ve ayak-
kabıları alındı.
Burhaniye Belediyesi Sosyal 
İşler Müdürlüğü’ne projeler-
inden bahseden hayırsever 
vatandaşlarımız müdürlüğün 
desteğiyle ihtiyaç sahibi 50 
çocuğa bayramlık ayakkabı ve 
kıyafet yardımında bulundu. 
Bağışların toplanmasında 

büyük rol üstlenen Meltem 
Değirmenci Alpaslan “ Ne 
kadar çok kişiye ulaşabilir ve 
desteğini alabilirsek o kadar 
çok ihtiyaç sahibini mutlu 
edebiliriz. Amacımız daha çok 
çocuğa bayramlık giydirmek ve 
daha çok ihtiyaç sahibi insanı 
mutlu etmek. Burhaniye Bele-
diyesine çocuklara ulaşmamızı 
sağladığı için ve giydirilmeler-
ine yardımcı olduğu için çok 
teşekkür ediyoruz” dedi.

BURHANiYEMiZ BURHANiYEMiZ 
CiCEKLERLECiCEKLERLE  
RENKLENDiRENKLENDi

Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü eki-

pleri peyzaj düzen-
leme ve mevsim-

lik çiçek dikimi 
kapsamında 60.000 

çiçek ile ilçenin 
dört bir yanını ren-

garenk süsledi.

ÇOCUKLARIN BAYRAM SEViNCi

Burhaniye’li Alparslan ailesi, Almanya’daki komşu-
larıyla birlikte iyilik dağıtmaya devam ediyor.

GENÇ ARKADAŞIMIZ BİZİ DERİNDEN ÜZDÜGENÇ ARKADAŞIMIZ BİZİ DERİNDEN ÜZDÜ
Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden belediye personelimiz Sabri Taş’ı son yolcuğuna uğurladık.

Öğretmenler Mahallesi Meh-
met Erdem Caddesi ve bağlı 
olan 1003,1005,1006 ve 1007.
Sokaklarda Burhaniye Belediye-
si  Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, doğalgaz çalışma-
larından kaynaklı bozulan 
tüm yolların yapım çalışma-
larını da yapmaya devam 
ediyor. Eskimiş olan yollar 
baştan aşağı yenilenirken, 
taşlar komple sökülerek 
yaklaşık 6000m2 alana  yeni 
parke taşlar döşenerek Meh-
met Erdem Caddesi ve bağlı 
olan 1003,1005,1006 ve 1007.
Sokaklar yenilendi.
Öğretmenler Mahallesi’nde 
üst yapı çalışmalarının devam 
edeceğini belirten Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler 

“İlçemizin tüm mahallelerinde 
çalışmalarımız devam ediyor. 
Alt yapı çalışmalarından dolayı 
bozulan yollarımızı program 
kapsamında imkanlarımızı 
zorlayarak aralıksız yapıyoruz.” 
dedi.

YOL YAPIM 
ÇALIŞMALARI 
DEVAM EDiYOR
Burhaniye Belediyesi tarafından Öğretmenler 

Mahallesi’ndeki yollar ara verilmeden yenileniyor.

Ali Kemal Deveciler

Sabri
Taş


