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YOLLARIMIZ YENİLENİYOR 
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından ilçe genelinde 
yol yapım ve onarım çalışmaları 
devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta yol söküm 
çalışmaları başlayan İskele Ma-
hallesi Eski Ayvalık Caddesi’nde 
bordür kaldırım yapım çalışmaları 
ile Cumhuriyet Mahallesi Kızık 
Caddesi kozak taşı tamiratı, Öğret-
menler Mahallesi Kubilay Caddesi 
ve Öğretmenimiz Meliha Yurteri 
Caddesi’nde parke taş tamiratları 
devam ediyor.

BURHANiYE BELEDiYESi 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
EKİPLERİ ARALIKSIZ ÇALIŞTI

Bu hafta bölgemizde yaşanan şiddetli yağış sebebiyle sahaya 
çıkan ekipler mazgal temizliğinin yanı sıra rögar ve kanal 

tıkanıklıklarını da açmak için çalışmalarını sürdürdü. 
Dökülen yaprak ve dalların mazgalları tıkamaması için 

yağış esnasında ekipler sahada çalışmalarını aralıksız 
sürdürdü. Ayrıca vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler 

üzerine de anlık müdahalelerle vatandaşlar mümkün old-
uğunca mağdur olmadan sorunlar çözüldü.

EKiPLERiEKiPLERi
iS BASINDAiS BASINDA

Burhaniye ilçesinin 
tamamında yürütülen 

çalışmalarla ilçenin 
ulaşım ağını her geçen 

gün daha konforlu 
hale getiren Burhaniye 

Belediyesi, parke yol 
çalışması yürüterek 
vatandaşın hayatını 

kolaylaştırmaya  
devam ediyor.
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Burhaniye Belediye 
Başkanı Ali Kemal 

Deveciler, Toydemir için 
“29 yıldır belediyemizde 

Burhaniye’ye hizmet 
eden vefakar, cefakar, 
çalışkan ve özverili bir 

arkadaşımızdı. Onu 
kaybettiğimiz için çok 

üzgünüz; merhuma 
Allah’tan rahmet; ailesi 

ve sevenlerine başsağlığı 
diliyorum” dedi. 

Kültür İşleri 
Müdürlüğümüze bağlı Şehit 
Öğretmen Şenay Aybüke 
Yalçın ve Nur Çakıroğlu 
Albak Gündüz Bakımevler-
imizdeki çocuklarımız “Tu-
tum, Yatırım ve Yerli Malı 
Haftası” kutlama etkinliği 
yaptı. Ülkemizde yetiştirilen 
yiyeceklerin neler olduğunu 
öğrenen çocuklar, farkın-
dalık kazanırken eğlendiler.

YERLi MALI HAFTASI
KREŞLERiMiZDE  

KUTLANDI

Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü, sıfır atık ve çevre bilin-
ci oluşturmak ve iklim değişikliğine 
dikkat çekerek farkındalık oluşturmak 
için verdiği çevre eğitimlerine devlet 
okullarında devam ediyor. Şehit Hasan 
Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinde belediye çevre mühendisi 
tarafından verilen eğitimle öğrenciler 
sıfır atık ve iklim değişikliği hakkında 
bilgilendirildi.

Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, sıfır atık ve çevre bilinci oluşturmak ve iklim değişikliğine 
dikkat çekerek farkındalık oluşturmak için verdiği çevre eğitimlerine devlet okullarında devam ediyor. 

SIFIR ATIK EĞiTiMLERi
DEVAM EDiYOR

Belediyemiz Nur 
Çakıroğlu Albak 

ve Şehit Öğretmen 
Şenay Aybüke 
Yalçın Gündüz 

bakımevinde, İtfaiye 
ekipleri olası bir 
yangında neler 

yapılacağına ilişkin 
öğretmen, personel 

ve çocuklara 
uygulamalı 

 eğitim verdi.

Yangın, deprem gibi durumlarda  
neler yapılacağını ve nasıl yardım 

alınacağını uygulamalı olarak anlatan 
itfaiye ekipleri, bir de tatbikat yaptı. 

MiNiKLERiMiZ  
YANGIN TATBiKATI YAPTI
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Yangın, deprem gibi durumlarda neler 
yapılacağını ve nasıl yardım alınacağını 
uygulamalı olarak anlatan itfaiye ekipleri, 
bir de tatbikat yaptı. Tatbikatın her   
    aşamasında heyecanlı ve keyifli olduk 
        ları görülen minik öğrenciler, 

itfaiye personelinin yangın 
söndürme çalışmasına mer-
akla katıldılar. Uygulamalı 
eğitimin ardından çocuklar 
itfaiye personelleriyle toplu 
fotoğraf çekildi.

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde 
görevli Zabıta Memuru Erol Toydemir tedavi 

gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde evinde  geçird-
iği elim kaza sonucu hastaneye 
kaldırılan Burhaniye Belediyesinin 
sevilen Zabıtası Erol Toydemir (55) 
tedavi gördüğü hastanede hayatını 

kaybetti. Görev yaptığı Burhaniye 
Belediyesine getirilen Toydemir’in 
cenazesi daha sonra Bahçelievler Ma-
hallesi Camiisinde kılınan namazdan 
sonra Geriş Mezarlığına defnedildi. 

EROL TOYDEMiR’i EROL TOYDEMiR’i 
SON YOLCULUGUNA SON YOLCULUGUNA 
UGURLADIKUGURLADIK

Son yolculuğu öncesi mesai 
arkadaşlarından helallik almak için 

Belediye bahçesine getirilen Toydemir’i 
mesai arkadaşları yalnız bırakmadı. 

İlçe genelinde başlatılan çalışmalar Ören yürüyüş 
yolunda devam ediyor, çalışmalar çerçevesinde 
Ören’de ilk olarak yeşil alanların toprak bakımları 
yapılmaya başlandı.  
Yeşil alanlardaki toprağın makinelerle harman-
lanarak havalandırıldığı ve yabani otlardan 
arındırıldığı çalışmalarda ayrıca, bitki budama-
ları ve peyzaj taşlarının sökük ve kırıkları tamir 
ediliyor.  Toprak bakımından sonra yapılacak 
çalışmalar kapsamında, bitkilerin yenilenmesi ve 
kışlık çiçek dikimleri gerçekleştirilecek.

Burhaniye 
Belediyesi Park 

ve Bahçeler 
Müdürlüğü; to-
prak, bitki, çim 

ve ağaçların kış 
bakımları için 
kolları sıvadı. 

YEŞiL ALANLARDA 
KIŞ BAKIMI 

DEVAM EDiYOR
Burhaniye’deki yeşil alanların periyodik 

kış bakımları ilçe genelinde devam ediyor.

Erol Toydemir


