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Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’la birlikte mini-
büsçü esnafına 200 TL’lik alışveriş kartı desteğinde bulundu. 

Burhaniye Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deve-
ciler, Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Yücel Yılmaz’ın 
da işbirliğinde Burhaniye’de 
faaliyet gösteren Sahil Birlik, 
Ege Körfez Minibüsçüler Koo-
peratifleri ve BURSER Servis-
çiler kooperatiflerinde çalışan 
100 şoföre içinde 200 TL olan 
alışveriş kartı hediye etti. 

Başkanlık makamında 
kooperatif yöneticileriyle bir 
araya gelen Başkan Deveciler, 

Pandemi döneminde şoför 
esnafının yaşadığı sıkıntı-
ları çok iyi bildiklerini ifade 
ederek, bununla ilgili şoför 
esnafına alışveriş kartlarıyla 
destek olacaklarını ifade etti. 

Kooperatif yöneticilerine, 
içerisinde şoförler için 200 
liralık limit olan kartları tes-
lim eden Başkan Deveciler, 
Virüsten dolayı şoförlerin 
iş olanaklarında yaşanan 
sorunları yakından bildik-
lerini söyleyerek “Pandemi 

döneminin en sıkıntılı 
yaşandığı zamanlarda Türki-
ye’ye örnek olan projemizle, 
esnafımıza geri ödemesiz 
Bin TL’lik yardım yapmanın 
gururunu yaşadık. Şimdi de 
şoför esnafımızın yanında 
olduğumuzu bir kere daha 
göstermiş olduk” dedi. 

Sahil Birlik, Ege Körfez ve 
BURSER kooperatiflerinin 
yöneticileri ise yapılan bu 
destekten dolayı Belediye 
Başkanlarına teşekkür ettiler.

Çanakkale Zaferi ve Şehit-
leri anma günü dolayısıyla 

Burhaniye’de tören düzenlendi. 
Cumhuriyet Meydanı’nda yapı-
lan törenlerde, Kaymakam İlyaş 
Memiş, Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri adına Garnizon Ko-
mutanı Topçu Binbaşı Mustafa 
Kıraç Atatürk anıtına çelenk 
sundu. Burhaniye Cumhuriyet 
Başsavcısı Zafer Birinci’nin de 
katıldığı program, şehitler için 
saygı duruşu ve istiklal marşı-
nın okunmasıyla devam etti.  

ortaoyunu sergilendi
Günün anlam ve önemine 

dair yapılan konuşmaların ardın-
dan, Celal Toraman Anadolu 
Lisesi tarafından hazırlanan 
“Çanakkale Oratoryosu” sahne 
aldı. Çanakkale’deki zaferin  res-
medildiği oratoryo ile şehit ve 
gaziler anıldı. Çanakkale savaş-
larının 106. yıl dönümü etkinlik-
leri kapsamında ilçe genelinde 
düzenlenen “Çanakkale Geçil-

mez” konulu resim yarışmasın-
da dereceye giren öğrencilerde 
törende açıklandı. 

karanfiller bırakıldı
Meydanda düzenlenen prog-

ram sonrası ilçe protokolü Bur-
haniye’de ki şehit mezarlarına 
ziyarette bulundu. Kaymakam 
İlyaş Memiş, Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler ve Garnizon 
Komutanı Topçu Binbaşı Mus-
tafa Kıraç, Jandarma Komutanı 
Alim Burak Çelebi, İlçe Emniyet 
Müdürü Yasin Dikmetaş Bele-
diye Başkan Yardımcısı Tamer 
Midilli ve diğer ilçe protokol 
müdürlerinin katıldığı ziyarette 
şehit kabristanlıklarına karanfil-
ler bırakılarak, dualar okundu.

Düzenlenen program çerçe-
vesinde Burhaniye Belediyesi 
şehit yakınlarını da unutmadı. 
Burhaniye Belediye Başkan Yar-
dımcısı Murat Yazgan tarafından 
şehit aileleri ziyaret düzenlendi. 
Yapılan ziyarette şehit ailelerine 
çiçek ve hediye takdim edildi.

Burhaniye’de 
Çanakkale Zafe-
ri’nin 106. yıldö-

nümü düzenlenen 
törenle kutlandı. 

Burhaniye Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekiplerince yapı-

lan çalışma ile ilçede çevre ve gö-
rüntü kirliliği yaratan izinsiz ası-
lan reklam afişleri düzenlenen 
denetimlerle kaldırıldı. Yapılan 
çalışma kapsamında izinsiz ası-
lan afişlere cezai işlem uygulandı.

Burhaniye Zabıta Müdürlü-
ğü Temizlik İşleri Müdürlüğü 
ile işbirliği içinde afiş denetim-
lerin yaptı. Yapılan denetimler-
de tüm uyarılara rağmen izinsiz 
afiş asıp çevre kirliliğine neden 
olan firmaların afişleri toplana-
rak, 5326 sayılı Kabahatler Kanu-
nu 42. maddesinin gereği "İzinsiz 
Afiş Asma" suçundan 3500 TL ce-
zai işlem uygulandı. 

daha temiz  
burhaniye için

Özellikle halkın yoğun oldu-
ğu meydanlar, parklar, cadde-
ler ve sokaklarda, izinsiz şekilde 

reklam afişi ve ilan asılmaması 
için denetimlerin periyodik ola-
rak süreceğini belirten Burhani-
ye Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler “Burhaniye’mizde es-
tetiği bozan ve çirkin görüntü-
ye neden olan gelişi güzel asılan 
reklam afişleri için önlemlerimi-
zi alarak cezai işlem uygulama-
sına devam ediyoruz. Çevre ve 
görüntü kirliliğine neden olan 
işletmeleri daha temiz bir Bur-
haniye için duyarlı olmaya da-
vet ediyoruz.. Vatandaşlarımızla 
el ele daha temiz bir Burhaniye 
için, çalışmaya ve üretmeye de-
vam edeceğiz” dedi. 

Belediye Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri ise, ilçede bu tür izin-
siz afiş asımlarında 0266 412 
64 50 numaralı telefonundan 
ya da 0505 190 07 07 numara-
lı whatsapp şikayet hattından 
ihbar ve şikayetlerini bildire-
bileceklerini belirtti. 

BURHANİYE’DE İZİNSİZ 
AFİŞE GEÇİT YOK

Burhaniye merkez ve çevresinde doğalgaz-
dan kaynaklı bozulan yollar hızla yenilenir-

ken, kırsal mahallelerde de yol yapım çalışma-
ları aralıksız sürüyor. Burhaniye Belediyesi Fen 
İşleri Ekiplerince, Burhaniye kırsal mahallele-
rinde yaşayan vatandaşların kış şartlarında 
zorluk yaşamaması için parke taş tamirat 
ve döşemeleri yapılıyor. Özellikle yağmurla 
birlikte dağlardan gelen suların kırsaldaki 
yollara verdiği deformasyonun düzeltilmesi 
ve vatandaşların bozulan yollardan kaynaklı 
sıkıntı yaşamaması için yapılan çalışmalarda 
parke taş döşeli yolların tamirat çalışmaları 
yapılıyor. Burhaniye Belediyesince geçtiğimiz 
günlerde Tahtacı ve Hisar Mahallelerindeki 
parke taş yollar tamir edildi. Ara sokaklarda 
ve ana arterlerde bulunan parke taş yolların 
revize işlemlerini geçekleştiren ekipler ayrıca 
yol seviye düzenleme işlemlerini de yaptı. 

KIRSAL MAHALLELERE
HİZMET 
DEVAM 
EDİYOR

Burhaniye Belediyesi, ilçe genelinde 
kaldırım ve bordür taşlarını boyayarak 

farkındalık yaratıyor. Özellikle araç trafiği-
nin yoğun olduğu bulvar ve caddeler başta 
olmak üzere sokaklarda da boyanan yerler 
ilçeye canlılık katıyor. Sürücülerin trafik akı-
şında sıkıntı yaşamaması için eskiyerek can-
lılığını kaybeden kaldırım ve bordürler için 
harekete geçen Belediye Fen İşleri Müdürlü-
ğü kurduğu ekiple yıpranan ve solan kaldı-
rımları boyamaya başladı. Hava şartlarından 
kaynaklı solan ve gerek sürücü gerekse de 
yayalar için farkındalığını yitiren taşlar sarı 
ve beyaz renklerle damalı şekilde boyanarak 
cadde ve sokaklara canlılık getiriyor. 

ALIŞVERİŞ 
KARTI DESTEĞİ

BELEDİYE’DEN 
BURHANİYE 

MİNİBÜS VE SERVİS 
ŞOFÖRLERİNE 

Burhaniye Belediyesi, 
son zamanlarda artan 
izinsiz afiş ve reklam 
faaliyetlerine “dur” dedi.

 106 YILLIK GURUR 
BURHANİYE’DE KUTLANDI

m 18 Mart Çanakkale 
Zaferi ve Şehitleri anma günü 
dolayısıyla bir açıklama yapan 
Belediye Başkanı Ali Kemal De-
veciler, “Çanakkale Zaferimiz 
milli gururumuzdur, bu toprak-
lar için metrekareye düşen 6 bin 
mermiye rağmen milletimizin 
istikbali için dönmeyi düşün-

meden Çanakkale’de destan 
yazan 250.000 şehidimiz 
kahramanlığın en görkemlisini 
yazmıştır. Bu vesileyle, başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere canlarını ve kanla-
rını bu ülke için hiçe sayan tüm 
şehit ve gazilerimizi saygı ve 
minnetle anıyorum” dedi.

250 bin şehidimiz kahramanlığın 
en görkemlisini yazmıştır

İsTAnBuL Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu'un ev sahipliğinde Ba-

lıkesir Millet İttifakı üyeleri  işbirliği top-
lantısı için İstanbulda buluştu. Parti mec-
lis  üyesi Gökhan Günaydın Başkanlığında 
yapılan toplantıda çalışma programları 
ve yerel yönetimlerde yapılan çalışma ve 
projeler masaya yatırıldı. 

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler'in adına İstanbul’daki  toplantıya 

katılan Murat Yazgan ilçede yapılan köklü 
projeleri ve yapılan çalışmaları katılımcılara 
detaylı şekilde aktardı. Buluşmada, Balıke-
sir’e selamlarını ve sevgilerini  ileten Ekrem 
İmamoğlu, “Hem CHP hem de İyi Parti-
li başkanlarımıza İstanbul’daki bu toplantı 
için teşekkür ediyorum. Balıkesir’deki be-
lediyeler arasında güzel iş birlikleri var. Ye-
rel yönetimdeki dayanışma güzel hizmet-
lerin de büyümesine vesile olacak" dedi.

Balıkesir’deki Millet İtti-
fakı belediye başkanları 
ve meclis üyeleri, İstan-
bul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu’nun konuğu oldu.  

Burhaniye adına toplan-
tıya Başkan Yardımcısı 

Murat Yazgan katıldı. 

BURHANİYE İMAMOğLU İLE 
GüÇ BİRLİğİNDE

KALDIRIMLARI 
GüZELLEŞİYOR 


