
Burhaniye’de geçtiğimiz günlerde yağan 
yağmur sonrası Pelitköy mahallesinde 
zeytinliklere giden yolda menfez çökm-
esi yaşandı. Yaşanan çökme sonrası altyapıyı 
genişletme kararı alan Burhaniye Belediyesi 
800’lük büz borularla menfezleri yeniledi. 
Kış aylarının yaklaşmasıyla, yağışların 

fazla olacağını ve sorun yaşanmaması için 
zeytinlik yolunda bulunan altyapıyı kazarak 
yeni büzlerle döşeyen Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğüne bağlı ekipler yaşanabilecek 
olumsuzluğunda erkenden önüne geçti. 
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CUMHURiYET KOŞUSUCUMHURiYET KOŞUSU
BURHANiYE’DE YAPILDIBURHANiYE’DE YAPILDI

29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı 

dolayısıyla Burhani-
ye’de düzenlenen 

Cumhuriyet Koşusu 
tamamlandı. Bur-

haniye İlçe Gençlik 
ve Spor Müdürlüğü, 

Burhaniye Kay-
makamlığı ve 

Burhaniye Beledi-
yesinin ortaklaşa 

düzenlediği koşuda 
dereceye girenlere 

ödülleri verildi.

Ayaklı’dan başlayarak Ören-Orjan arasın-
da 3 bin metre yapılan koşu 4 kategori de 
gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı 
koşuda 3 kategorinin ödülleri Burhaniye 
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Başkan 
Yardımcısı Tamer Midilli, Burhaniye Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, Milli Eğitim 

Müdürü Bora Zihni tarafından verildi. 35 yaş 
üstü Veteran kategorisinde dereceye girenlere 
ise kupaları 29 Ekim günü düzenlenecek törenle 
verilecek.  
Ödül törenine katılan Burhaniye Beledi-
ye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İlçe Spor 
Müdürlüğünün organizesinde ve Belediyenin 

katkılarıyla yapılan 29 Ekim etkinliklerin-
in ilk ayağı olan koşunun tamamlandığını 
önümüzdeki günlerde de satranç ve masa tenisi 
turnuvalarının yapılacağını söyledi. 
Başkan Deveciler koşuda yarışan herkese 
başarılar dileyerek dereceye girenlere kupalarını 
takdim etti.  

ZEYTiNCiNiN YUZU Burhaniye 
Belediyesi, 
hasat öncesi 
kırsal mahalle-
lerde ki zeytinlik 
yollarını açarak 
üreticinin 
yüzünü 
güldürdü. 

Burhaniye Belediye 
Başkanı Ali Kemal De-
veciler, kırsal Bahadınlı 
mahallesinden başlayan 

çalışmaların, yolları 
kapanan tüm zeytin-

liklerde devam edeceğini 
söyleyerek “Zeytincimiz 

tarlasına kolay ulaşsın 
hasadını rahat yapabilsin 

diye kapanan tüm yol-
larımızı açmaya başladık. 

Çiftçimizin emeğine destek 
olmak,erken hasat zeytinle 

kaliteyi yakalamak için 
ivedilikle çalışmalarımız 

aralıksız sürüyor” dedi.

ACILAN YOLLARLAACILAN YOLLARLA
GULDUGULDU

Yaz aylarının son bulmasıyla 
periyodik bakım ve onarım 
çalışmalarına hız veren Park 
ve Bahçeler Müdürlüğüne 
bağlı ekipler ilk olarak park-
ların tabelalarını bakıma alar-
ak yenilemeye başladı. Yapılan 
çalışmalarla eş zamanlı olarak 
ilçe genelinde ki yeşil alanlar-
da da faaliyetlerini sürdüren 
ekipler banklar, kamelyalar, 
pergolalarında yenileme ve 
tamir işlerini yürütmeye 
devam etti.  

Yapılan çalışmalarla uzun 
ömürlü ve formda kalması 
için yeşil alanlar ve parklar-
da ki çimlerinde bakım ve 
onarımlarını yapan ekipler, 
çim biçme faaliyetlerini de 
aralıksız sürdürüyor. 

Burhaniye Belediyesi ilçe 
genelinde park ve yeşil 

alanlarda bulunan tabela, 
pergola ve kamelyaların 

bakım onarım ve değişimler-
ini yapmaya başladı.

BURBURHANiYE’DE
PARK BAKIMLARI 

BAŞLADIBAŞLADI

Burhaniye Yaylacık kırsal mahallesinin mezarlık 
duvarı ve kapıları Burhaniye Belediyesi tarafından 
tamir edildi.  Yabani hayvanlar ve hava şartlarının 
etkisiyle yıkılan Burhaniye Yaylacık Mahalles-
ine bağlı mezarlık duvarı Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğüne bağlı ekiplerce onarıldı. Mezarlık 
ziyareti yapan vatandaşların tehlike yaşamaması ve 
yabani hayvanların mezar yerlerini talan etmemesi 
için yapılan çalışmalarda mezarlığın dış duvarları 
tekrar örülerek kapatıldı. 
Yapılan çalışmalar kapsamında mezarlıklara giriş 
kapıları da tamir edilerek yenilendi.   

YAYLACIK MEZARLIK
DUVARI ONARILDI

Burhaniye’de kış aylarının yak-
laşmasıyla birlikte sivrisinek ve 
haşeratlar için kışlak ilaçlama 
çalışmaları Burhaniye Beledi-
yesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne 
bağlı ilaçlama ekipleri 
tarafından başlatıldı. Merkez 
ve kırsal mahallelerde yapılan 
çalışmalar kapsamında ve 
anaç sivrisinekler için detaylı 
ilaçlamalar yapılıyor.
Sokak sokak rögar-
ların sisleme yön-
temiyle ilaçlandığı 
çalışmalarda kanal-
izasyonlar, sulak 
alanlar, bina bodrum-
ları, kapalı kanallar ve 

foseptikler ilaçlama ekiplerince 
ilaçlanıyor.
Burhaniye Belediyesi Sağlık 
İşleri Müdürlüğü tarafından kış 
aylarında yapılan bu çalışma-
larla anaç sivrisineklerin 
sıcak ortamlarda üremesini 
önleyerek yazın sivrisinek 
popülasyonunun azalması 
sağlanıyor.

BURHANiYE’DE KIŞLAK
MÜCADELESi BAŞLADI

PELİTKÖY’DE 
ÇÖKEN MENFEZ
YENİLENDİ

Pelitköy’de yağışlardan 
dolayı çöken menfez 
Belediye tarafından 

genişletilerek yenilendi. 

BURHANİYE 
BELEDİYE BAŞKANI 

ALİ KEMAL DEVECİLER


