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Değerli hemşehrilerim;
Bayramlar, insanlar 

arasındaki karşılıklı sevgi 
ve saygının perçinlendiği 

günlerdir. Bayramlar, insan-
ların birbirleriyle olan dargın-
lıklarını unuttukları, kardeşçe 
kucaklaştıkları günlerdir. Bay-
ramlar, milli ve dini duyguların, 
inançların, örf ve adetlerin 
sergilendiği, bir toplumda mil-
let olma şuurunun şekillendiği, 

kuvvetlendiği günlerdir. 
Bizde Burhaniyeli Vatandaş-

larımızın Ramazan Bayramı’nı 
huzur içinde geçirmeleri ama-
cıyla belediyemiz olarak gerekli 
tüm tedbirlerimizi aldık. Bayram 
tatili süresince Burhaniyeli kom-
şularımızın mağdur olmaması 
için çalışmaya aralıksız devam 
ediyoruz. Umut ediyorum ki; en 
kısa sürede pandeminin olum-

suz etkilerini atlatıp, tekrar sağ-
lıklı ve güzel günleri göreceğiz. 

Kıymetli komşularım; hep bir 
arada, önce sağlık, sonra 
sevgi ve huzur dolu nice 
bayramlar geçirmek di-
leğiyle, tüm vatandaş-
larımızın Ramazan 
Bayramını kutlar, 
sevgi ve selamları-
mı sunarım.

ŞEHİT AİLELERİNİN 
 BAYRAMI KUTLANDI 

Burhaniye Belediyesi 
pandemi nedeniyle 

tam kapanma tedbirle-
rinin alındığı  Ramazan 

Bayramı’nda şehit aile-
lerini yalnız bırakmadı.

BuRhaniye Belediyesi’nde, tam kapanma tedbir-
leri altında geçen Ramazan Bayramı’nda şehit ai-

leleri unutulmadı. Burhaniye Belediye Başkan yar-
dımcısı Murat yazgan tarafından şehit ailelerine tek 
tek yapılan ziyarette bayramları kutlandı

Burhaniye Belediye Başkanı ali Kemal Deveci-
ler’in bayram mesajını ve selamını ileten yazgan, şehit 
aileleriyle sohbet etti. Pandemi kuralları çerçevesinde 
yapılan ziyarette ailelere bayram paketleri verildi.

GENÇLİK HAFTASI 
AÇILIŞI YAPILDI

ÜlKeMizin ve dünyamızın Covid -19 
salgını ile mücadelesinde gece gündüz 

demeden özverili çalışmaları ile sağlık 
hizmeti ve bakımı sunan hemşireleri 
Burhaniye Belediyesi unutmadı. 

Burhaniye Devlet hastanesi, ilçe Sağlık 
Müdürlüğü ve Belediye Belediyesi Tabipliği 
ziyaret edilerek 12 Mayıs hemşireler Günü 
kutlandı. Belediye Başkanı ali Kemal 

Deveciler’in selamını ve kutlamasını ileten 
Başkan yardımcısı Tamer Midilli , Sağlık 
işleri Müdürü Barış hakan, Kültür işleri 
Müdürü Rukiye Güven hemşireleri ziyaret 
ederek çiçek ve hediye ile hemşireler 
Günü’nü kutladı. hastaların tedavi ve 
takibinde gece gündüz özveriyle çalışan, 
sağlık hizmetlerinde büyük rolü olan 
hemşirelerimizin günü kutlu olsun.

10-16 Mayıs Engelli Haftası 
engellilere yönelik farkında-

lık oluşturmak amacıyla her yıl 
çeşitli etkinliklerle kutlanırken bu 
yıl pandemi önlemleri çerçevesin-
de dernek ziyaretleri ile kutlandı.  
Burhaniye Belediyesi Başkan Yar-
dımcısı Murat Yazgan, Engelliler 
Haftası dolayısıyla Burhaniye’de 
bulunan “Burhaniye Zihinsel En-
gelliler Derneği” ve “Türkiye Sa-
katlar Derneği Burhaniye 
Şubesi’ni” ziyaret etti. 

TaRıM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Park-
lar Genel Müdürlüğü tarafından sokak hayvanların ih-

mal edilmemesi, aç ve susuz bırakılmaması amacıyla kurulan 
ekip Balıkesir’de Vali hasan Şıldak’ın talimatıyla çalışmaları-
na başladı. “Sokak hayvanlarını Koruma ve Besleme Grubu” 
adıyla oluşturulan ve Burhaniye’de Belediye Sağlık işleri Mü-
dürlüğü ile işbirliği içinde, sokak hayvanlarının herhangi bir 
sebeple ihmal edilmemesi, aç ve susuz bırakılmaması için ça-
lışmalar yapan ekip Burhaniye’de faaliyetlerine başladı.  

içişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışan ve il Jandarma Ko-
mutanlığı tarafından yürütülen hayDi ( hayvan Durum izleme) 
ekipleriyle yapılan besleme çalışmalarına, öncülük ederek 
destek olan Burhaniye Belediyesi, diğer kurum ve kuruluş-
ların da katılımıyla ilçe genelinde besleme ve su takviyeleri-
ni yürütmeye başladı.  ekip yaptığı çalışmalar kapsamında gün 
içinde sokak hayvanlarının bakımlarını da yapacak.

yaz aylarının yaklaşması ve sıcak havaların 
kendini göstermesiyle birlikte Burhaniye’de 

ilaçlama çalışmaları kapsamlı şekilde devam edi-
yor. Belediye ilaçlama Birimi tarafından yapılan 
ilaçlamalar kışlık, larva, uçkun ve karasinek ola-
rak etap etap yapılıyor. Burhaniye Sağlık işleri 
Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren ilaçlama Bi-
rimi kent genelinde 6 ilaçlama aracı 8 personel ve 
16 tam donanımlı ekipmanla çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor. hava şartları ve meteorolojik durumu 
göre yapılan ilaçlama çalışmalarında her koşulda 
farklı etap ilaçlama sistemi kullanılıyor. 

BuRhaniye Belediyesi yaz sezonu öncesi kum-
salların temizliklerini yapmaya devam ediyor. 

ilçedeki tüm plajların kumlarının düzenlenerek 
temizlendiği uygulama da sahiller yaz sezonuna 
hazırlanıyor. Burhaniye’de kış şartlarıyla birlikte 
sert hava koşullarının etkisiyle hem denizden 
karaya vuran yabancı maddeler, hem de gelgitten 
kaynaklı bozulan kumsallarda düzenlemeler baş-
ladı. Geçtiğimiz günlerde iş makineleriyle kumların 
havalandırma çalışmaları yapan Belediye ekipleri, 
akabinde kumsalları kum temizleme ve eleme 
makinesi ile temizlemeye başladı. 

İLAÇLAMA
DEVAM EDİYOR

KUMSALLAR
TEMİZLENİYOR

ENGELLİLER HAFTASI 
ZİYARETLE KUTLANDI

Başkan Deveciler’in selamını ileten Murat yazgan “engelsiz Bir Burhaniye için” sloganıyla hareket ettiklerini belirterek dernek başkanları ve üyeleriyle fikir alışverişinde bulunup engelli vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinledi.

SOKAK HAYVANLARI 
EKİBİ ÇALIŞIYOR

Burhaniye 
Belediye Başkanı 

ali Kemal 
Deveciler

15-21 Mayıs Gençlik haftası 
açılışı Burhaniye Gençlik ve Spor 

ilçe Müdürlüğünce Cumhuriyet 
Meydanı’nda atatürk anıtı’na Çelenk 

Sunma Töreni ile gerçekleştirildi.

Burhaniye 
Belediyesi 

Başkan 
yardımcısı 

Murat yazgan

HEMŞİRELER 
UNUTULMADI

BuRhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yeşil alan-

ları çiçekli bitkiler buluştururken, ekilen 
rengarenk çiçekler ve peyzaj düzenlemele-
ri cadde, sokak ve parklara yeni güzellikler 
katıyor.Burhaniye geneline yaklaşık 50 bin 
adet çiçek dikimi yapacak ekipler, çalışma-

larına aralıksız devam ediyor. yıl boyunca 
periyotlar halinde bakım ve yenileme çalış-
ması yapılan yeşil alanlara dikilen çiçekler, 
yaz sezonuyla birlikte ilçeyi renklendire-
cek.  Özellikle park, kavşak ve muhtelif ye-
şil alanlara dikilen çiçeklerin, bakımları da 
ekipler tarafından düzenli olarak yapılacak. 

BuRhaniye Belediye Başkanı ali Kemal 
Deveciler Ramazan Bayramında kurulan 

pazar yerlerini gezerek Pazarcı esnafının 
ve vatandaşların bayramını kutladı. ilçede 
bayram için kurulan pazar yerlerini, yardım-
cıları ve belediye meclis üyeleri ile birlikte 
gezerek denetleyen Belediye Başkanı ali 
Kemal Deveciler, esnaftan alışveriş yaptı. 
Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek 
onlarla sohbet eden başkan Deveciler paza-
ra gelenlerin bayramlarını da kutladı.

BURHANİYE ÇİÇEKLERLE

DONATILDI

CumhurİYet Meyda-
nı’nda yapılan törende 
Balıkesir Gençlik ve Spor 

Şube Müdürü İbrahim Emre 
Aydemir tarafından gençlerle 
birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk 
bırakıldı. Törene Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler 
ve meclis üyeleri katıldı. Her 
yıl 15-21 Mayıs Gençlik Haftası 
çeşitli etkinliklerle kutlanır-

ken bu yıl pandemi önlemleri 
ve kısıtlamalar çerçevesinde 
yapılan tören Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunumunun ardından 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
okunarak sonlandırıldı.

‘ulusça birlik olma  
haftamızdır’

Törene katılan Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler: 

“Bu hafta Atatürk ve silah 
arkadaşlarının 19 Mayıs 1919 
tarihinde Anadolu’ya çıkarak 
milli mücadeleyi başlattığı; 
bugün de Türk gençlerinin 
Atatürk’ün izinde mücadeleye 
devam ettiğinin göstergesidir. 
Bu hafta tarihin akışının de-
ğiştiği ulusal isyanın başladığı 
ulusça birlik olma haftamız-
dır; kutlu olsun” dedi.

DEVEcİLER’İN  BAYRAMDA 

pAZAR ZİYARETİ


