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BUYUK ZAFERiNBUYUK ZAFERiN  
108. YILI    KUTLANDI108. YILI    KUTLANDI
Tarih boyunca unutulmayacak bir 
kahramanlık destanının Çanakkale’de 
yazılış tarihi olan 18 Mart’ın 108. yıl 
dönümü Burhaniye’de kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törende 
Kaymakam İlyaş Memiş, Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler ve Garnizon Komutan Vekili 
Piyade Albay İsmail İbiş Atatürk anıtına çelenk 
sundu. Çelenk törenine Burhaniye Belediye 
Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban ve 
Tamer Midilli de katıldı. Törenin ardından 
protokol şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.
Çanakkale Şehitlerini Anma etkinlikleri kap-
samında Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde 
devam eden program açılış konuşması, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam 
ve önemine dair konuşmalarla yad edilen büyük 
zaferin yıl dönümü etkinliklerinde, “Çanakkale 
Destanı Orotoryosu” ile 108 yıl öncesine dönüldü. 

177 m2 alan içerisinde bordür 
ve parke taş düzenlemesi 
yapılarak daha kullanışlı hale 
getirilecek olan Geriş Mahall-
esi’ndeki yeşil alanın peyzaj 
çalışmaları ve çim ekimi 
tamamlanarak vatandaşların 
kullanımına sunulacak. 

Bank montajları 
ile oturma alanları 
düzenlenirken; 
çöp kovaları ve 
mevcut çeşmenin 
de tamiratı ile vatandaşlara açık havada vakit 
geçirebilecekleri konforlu ve temiz bir alan 
oluşturuluyor. Burhaniye Belediyesince yapılan 
yeşil alan düzenlemesinde sokakta yaşayan can-
lar da unutulmayarak yemlik montajı yapıldı.

Geriş Mahallesinde bulunan 
yeşil alanda, Burhaniye 

Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekiplerince 

yapılan düzenleme 
çalışmaları devam ediyor.

BURHANiYE’DE 
YEŞiL ALANLAR 

YENiLENiYOR

Altyapı çalışmalarından kaynaklı ve 
zamanla oluşan deformasyon sebebi-
yle bozulan yollar, program dahilinde 
yenileniyor. Öğretmenler Mahallesi 
Reha Yurdakul Caddesi’nde parke taş yol 
yapımı devam ederken, İskele Mahallesi 

Kordon Boyu Caddesinde de parke taş 
alt yapı çalışmaları sürüyor. İlçenin diğer 
noktalarında süren çalışmalarda da Ören 
Mahallesi Siteler Bulvarı parke taş tamiratı 
ve Kocacami Mahallesi Kemer Sokakta yol 
söküm çalışmalarına başlandı.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesindeki yol yapım 
ve onarım çalışmaları eş zamanlı olarak 4 farklı noktada devam ediyor.

YOL ÇALIŞMALARINA 
TAM GAZ DEVAM

İlçede yaşayan yaşlı ve bakıma 
muhtaç kişilere ücretsiz hizmetler 
vermeye devam ediyor. Sağlık 
desteğinden, maddi ve ayni yardım-

lara kadar “Yalnız Değilsiniz” diyen 
Burhaniye Belediyesi’nin sosyal 
belediyecilik anlayışıyla çalışmaları 
aralıksız sürüyor.

SICAK YEMEK VE EV 
TEMİZLİĞİNDE DE 
BELEDİYE DESTEK!
İhtiyaç sahibi, engelli 
ya da yaşlı ve bakacak 
kimsesi olmayan 
kişilere Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü 
ekiplerince Bele-
diye mutfağında 
günlük olarak 4 
çeşit yemek hazır-
lanıyor.  Araçlara 
yüklenen yemekler 
vatandaşların evler-
ine kadar ulaştırılıyor. 
Ev işlerini kendi 
kendine idame et-
tiremeyecek durum-
da olan vatandaşların 
yaşam alanlarında ev 
temizlikleri yapılıyor.
Sosyal Market 
hizmeti ile kullanıla-
mayacak durumdaki 
eşyaların yerine yeni 
eşyalar koyuluyor. 

YAŞ ALMIŞ VATANDAŞLARIN 
SAĞLIĞI İÇİN EKİPLER EV 
ZİYARETLERİ YAPIYOR
Yaş almış ve sağlık sorunları 
olan vatandaşlar, evlerinde 
Belediye ekipleri tarafından 
düzenli olarak ziyaret ediliyor. 
Ekiplerce bakıma muhtaç hasta 
vatandaşların ihtiyaçlarına göre, 
günlük ya da belli aralıklarla 
hastanede yaptırması gereken 
işlemler de evde sağlık hizmeti 
kapsamında kendilerine 
sunuluyor. Böylelikle ev konfor 
alanlarından uzaklaşmadan, 
hastaneye gitmeden ve sıra 
beklemeden ihtiyaçları 
karşılanmış oluyor. İhtiyaç 
halinde ise hastane ya da 
gerekli sağlık kurumlarına 
nakilleri de yine Belediyeye
ait ambulanslarla gerçekleş-
tirildiği çalışmalarda 
vatandaşların evlerinde 
pansuman, enjeksiyon, kan 
şekeri ve tansiyon ölçümleri
 ve kişisel bakımları düzenli 
olarak yapılıyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasıyla başlayan program-
da, Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri, 
biyografi gösteriminin yanı sıra 
oratoryo ve sinevizyon gösterimi 
de yapıldı. Öğrenciler arasında 
düzenlenen İstiklal Marşını güzel 

okuma yarışmasında dereceye 
girenlere ödüllerini Burhani-
ye Kaymakamı İlyas Memiş, 
Garnizon Komutan Vekili Piyade 
Albay İsmail İbiş ve Burhaniye 
Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler verdi.

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve 
İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif 
Ersoy’u anma dolayısıyla Şehit Hasan 

Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin hazırladığı program ile İstiklal 
Marşı’nın kabulünün 102. Yılı Reha Yur-

dakul Kültür Merkezinde kutlandı. 

İstiklal Marşının 
kabulünün 
102. yılı 

Burhaniye’de 
düzenlenen 
programla 
kutlandı.

BURHANiYE’DE
YALNIZ DEĞiLSiNiZ

Burhaniye Belediyesi, 
Sosyal Belediyecilik 

projeleriyle vatandaşlara 
destek olmaya 
devam ediyor.

İSTİKLAL İSTİKLAL 
MARŞI’NIN MARŞI’NIN 

KABULÜ KABULÜ 
BURHANİYE’DE BURHANİYE’DE 

KUTLANDIKUTLANDI

Reha Yurdakul Kültür Merkezindeki programın son 
kısmında ise; “Çanakkale Geçilmez” konulu resim ve 
şiir yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ardından Askeri Kampta şehit aileleri ve ilçede 
bulunan depremzede ailelere Kaymakamlık 

Sosyal Yardımlaşma tarafından yemek verildi.


