
ÇOCUKLAR 
BAYRAMLIKLARINI 

GİYDİ

Burhaniye’de ihtiyaç sahibi 
53 çocuk bayramda sevindirildi.

Burhaniye’de hayırseverler 
Kurban Bayramında ihtiyaç 
sahibi çocukları giydirerek 
sevindirdi. 

Hatice ve Fazlı Bulut çifti ile 
birlikte Zuhal, Ebru, Fatih Aydın 
ve Aybüke İlhan tarafından  
mağazadan giydirilen çocuklar 
Bayramda mutluluğu yaşadı. 

Burhaniye Belediyesi Sosyal 
İşler Müdürlüğü işbirliğinde 
yapılan bağışlarda 53 çocuğun 
tüm giyim ihtiyaçları hayırse-
verler tarafından karşılandı.

31. BURHANİYE-ÖREN
 TURİZM KÜLTÜR VE SANAT 

FESTİVALİ 
28-29-30 AĞUSTOS’TA 

GERÇEKLEŞECEK
Burhaniye 31. Ören Kültür, Sanat ve Tu-

rizm Festivali’nde son aşamaya gelindi. 
Burhaniye Belediyesi tarafından geleneksel 
olarak düzenlenen Ören Kültür, Sanat ve Tu-
rizm Festivali’nin bu sene 31.’si için hazırlık-
lar son aşamaya geldi. Her sene olduğu gibi 
bu senede müzik adına güzel konserlerin ya-
şanacağı festivalin sanatçıları da belli oldu.  
28-29-ve 30 Ağustos2021 tarihlerinde yapılacak 
ve 3 gün boyunca dolu dolu geçecek festivalde 3 
ünlü isim sahne alacak. İlk iki gün “Cem Adrian”ve 
“Ziynet Sali”konserleri ile geçecek olan festivalin 
son günü 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda “Selda 
Bağcan”izleyicilere doyumsuz bir konser verecek.  
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın da festival progra-
mı çerçevesinde coşku içinde kutlanacağı festival 
konserleri Taylıeli Amfi Tiyatro sahnesinde gerçek-
leştirilecek.

BURHANİYE BELEDİYESİ KURBAN BAYRAMINDA
 GÖREV BAŞINDAYDI

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ya-
pılamayan bayramlaşma töreni bu yıl co-
vid-19 tedbirleri alınarak gerçekleştirildi. 
Kurban Bayramı’nın  2. günü Burhaniye 
Şehit Turhan Bayraktar Parkı’nda yapılan 
bayramlaşma törenine ; Kaymakam İlyas 
Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deve-
ciler, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı 
Mustafa Kıraç, Emniyet Müdürü Yasin Dik-
metaş, Jandarma Komutanı Alim Burak Çe-
lebi,Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek 
Okulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan 
İlban, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü  Doç.Dr. Muammer Bezirgan  ve diğer 
ilçe protokol müdür ve temsilcileri katıldı. 

Burhaniye Şehit Turhan Bayraktar Par-
kı’nda düzenlenen törende, ilçe protokolü 
halkla bayramlaşarak bayramlarını kutladı. 
Vatandaşlarla bayramlaşan protokol daha 
sonra İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Eki-
bini ,İlçe Emniyet Müdürlüğünü,İlçe Jan-
darma Komutanlığını, Burhaniye İtfaiye 

Amirliğini ve Burhaniye Devlet Hasta-
nesini  ziyaret ederek çalışan personellerin 
bayramını kutladı.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ya-
pılamayan bayramlaşma töreni bu yıl co-
vid-19 tedbirleri alınarak gerçekleştirildi. 
Kurban Bayramı’nın  2. günü Burhaniye 
Şehit Turhan Bayraktar Parkı’nda yapılan 
bayramlaşma törenine ; Kaymakam İlyas 
Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deve-
ciler, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı 
Mustafa Kıraç, Emniyet Müdürü Yasin Dik-
metaş, Jandarma Komutanı Alim Burak 
Çelebi,Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yük-
sek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuz-
han İlban, Burhaniye Meslek Yüksekokulu 
Müdürü  Doç.Dr. Muammer Bezirgan  ve 
diğer ilçe protokol müdür ve temsilcileri 
katıldı. 

Burhaniye Şehit Turhan Bayraktar Par-
kı’nda düzenlenen törende, ilçe protokolü 
halkla bayramlaşarak bayramlarını kutla-

dı. Vatandaşlarla bayramla-
şan protokol daha sonra İlçe 
Sağlık Müdürlüğü Filyasyon 
Ekibini ,İlçe Emniyet Müdür-
lüğünü,İlçe Jandarma Komu-
tanlığını, Burhaniye İtfaiye 

Amirliğini ve Burhaniye Devlet Hasta-
nesini  ziyaret ederek çalışan personellerin 
bayramını kutladı.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ya-
pılamayan bayramlaşma töreni bu yıl co-
vid-19 tedbirleri alınarak gerçekleştirildi. 
Kurban Bayramı’nın  2. günü Burhaniye 
Şehit Turhan Bayraktar Parkı’nda yapılan 
bayramlaşma törenine ; Kaymakam İlyas 
Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deve-
ciler, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı 
Mustafa Kıraç, Emniyet Müdürü Yasin Dik-
metaş, Jandarma Komutanı Alim Burak Çe-
lebi,Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek 
Okulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan 
İlban, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü  Doç.Dr. Muammer Bezirgan  ve diğer 
ilçe protokol müdür ve temsilcileri katıldı. 

Burhaniye Şehit Turhan Bayraktar Par-
kı’nda düzenlenen törende, ilçe protokolü 
halkla bayramlaşarak bayramlarını kutladı. 
Vatandaşlarla bayramlaşan protokol daha 
sonra İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Eki-
bini ,İlçe Emniyet Müdürlüğünü,İlçe Jan-
darma Komutanlığını, Burhaniye İtfaiye 
Amirliğini ve Burhaniye Devlet Hastane-
sini  ziyaret ederek çalışan personellerin 
bayramını kutladı.
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KURBAN BAYRAMINDA

ŞEHİT AİLELERİ
ZİYARET EDİLDİ

Burhaniye Belediyesi Kur-
ban Bayramında şehit 

ailelerini unutmadı.

Burhaniye’deki şehit ai-
leleri Kurban Bayramı 

dolayısı ile Burhaniye Beledi-
yesi tarafından ziyaret edilerek 
bayramları kutlandı. Belediye 
Başkan Yardımcısı Murat Yaz-
gan ve Kültür İşleri ve Basın 
Müdürü Rukiye Güven tarafın-
dan yapılan ziyaretlerde şehit 
ailelerinin bayramları kutlandı.

Burhaniye’de yaşayan tüm 
şehit ailelerine yapılan 

ziyaretlerde sohbetler edilerek 
bayramları kutlanan ailelere 
Bayram hediyeleri de takdim 
edildi.

BURHANİYE’DE BAYRAMLAŞMA TÖRENİ YAPILDI

Burhaniye Belediyesi Kurban 
Bayramında yaptığı çalış-

malarla vatandaşların rahat ve 
sağlıklı bir kurban geçirmelerini 
sağladı. Yapılan çalışmalar sonu-
cunda Burhaniye’de sorunsuz bir 
kurban bayramı geçirildi. 

9 Günlük Kurban Bayramı 
tatili Burhaniye Belediyesi 

tarafından alınan tedbir ve çalış-
malarla sorunsuz geride bırakıldı. 
İnsan ve çevre sağlığı bakımından 
Belediye tarafından yapılan çalış-
malar kapsamında Kurbanlıkların 
denetimi, kesim alanlarının oluş-
turulması, mezarlıkların temiz-
lenmesi ve ücretsiz mezarlıklara 
otobüs seferleri gibi yapılan çalış-
malar neticesinde, vatandaşların 
rahat ve sağlıklı Kurban Bayramı 
geçirmesi sağlandı.

Belediye’ye bağlı ilgili mü-
dürlüklerin bayram bo-

yunca yaptığı çalışmalarda 
özellikler halk sağlığı bakımın-
da denetimler aralıksız gerçek-
leştirildi. Kurban satış ve kesim 
alanlarının belirlenmesiyle birlik-
te kesim alanlarında yaşanacak 
olumsuzların da ortadan kaldırı-
larak rahat kesim yapılabilmesi 
sağlanırken, otopark alanları ve 
seyyar tuvaletlerde vatandaşlara 
hizmet verdi. 

Kurban kesim alanları hari-
cinde Kurban Bayramında 

vatandaşların mezarlık ziyaret-
lerini de rahat yapabilmeleri 
için çalışan Burhaniye Belediyesi 
bayram öncesi mezarlıkların ya-
bani ot ve genel temizliklerini de 
gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar 
kapsamında belediye tarafından 
Geriş ve Börülce Mezarlıklarına, 
Cumhuriyet Meydanı’ndan ücret-
siz otobüs seferleri düzenlendi. 
Bayram süresince gece gündüz 
sahil ve plajların temizliği ve gü-
venliği için de belediye personeli 

Burhaniye Belediyesi 
Kurban Bayramında yap-
tığı çalışmalarla vatan-

daşların rahat ve sağlıklı 
bir kurban geçirmelerini 
sağladı. Yapılan çalışma-
lar sonucunda Burhani 
ye’de sorunsuz bir kur-
ban bayramı geçirildi. 

BURHANİYE
2. KİTAP FUARI 
TARİHİ BELLİ 

OLDU

Burhaniye Kitap 
Fuarının 2.’si 18-22 

Ağustosta yapılacak

Bin Yıllık Tarihten 
Bin Yıllık Kitaba 

Burhaniye Belediyesinin bu sene 2.’sini 
düzenleyeceği Kitap Fuarının tarihi belli 

oldu. “Bin Yıllık Tarihten Bin Yıllık Kitaba” mot-
tosuyla yapılacak fuarın Onur Konuğu ise ünlü 
yazar Ahmet Telli olarak belirlendi. 

Dünyaca ünlü Burhaniye Ören’de 5 gün 
sürecek fuara yayınevleri standalar aça-

rak ünlü yazarların imza günleri düzenlenecek. 
Siyaset, ekonomi ve sanat adına söyleşi ve pa-
nellerin de düzenleneceği fuar siyaset ve sanat 
dünyasından birçok ünlü ismi de ağırlayacak. 

Burhaniye Belediyesi tara-
fından 31. Burhaniye Ören 

Turizm Kültür ve Sanat Festivali 
kapsamında yapılacak Ücret-
siz Toplu Sünnet Şöleni için ka-
yıtlar alınmaya başlandı. 

28-29 ve 30 Ağus-
tos’ta festival kapsamında yapı-
lacak sünnet şöleninde, sünnet 
olacak çocuklar için; nüfus cüzda-
nı fotokopisi, ikametgah, sünnet 
olacak çocuğun ayak numarası 

ve beden ölçülerinin istendiği 
başvurular 16 Ağustos’ta son 
bulacak. Başvurmak isteyen va-
tandaşların Burhaniye Belediyesi 
Belediye Hizmet Binasına gelerek 
başvurmaları gerekmektedir.

TOPLU 
SÜNNET 
SÖLENİ 

KAYITLARI 
BAŞLADI

KURBAN BAYRAMINDA 
BURHANİYE SAHİLLERi DOLDU TAŞTI

Burhaniye Kurban Bayramın-
da yerli turistlerin akınına uğra-
dı. 9 günlük bayram tatili boyun-
ca Burhaniye’nin sahil bölgeleri 
vatandaşların gece gündüz  ta-
tillerini geçirmek için tercihle-
ri oldu.  Burhaniye Belediyesi 
tarafından sahil bölgelerinde 
yapılan turizm yatırım projeleri 
gelen misafirlerin beğenisine 
sunuldu. 

Ören sahil ve çarşının deği-
şen yüzüyle karşılaşan ve tatil 
için gelen vatandaşlar gündüz 
mavi bayraklı Ören Plajı’nda de-
niz keyfi yaptıktan sonra gece 
de, ışıklar içinde parke taş döşeli 

yollarda Ören’in keyfini yaşadı.
Ören kadar, İskele Mahalle-

si’ndeki değişimlerle farkını or-
taya çıkartan Burhaniye özellikle 
İskele rıhtımında yapılan vizyon 
projeyle halktan takdir aldı. 
İskele’de salaş vaziyette olan 
dükkanların modern yerlerin-
de hizmet vermesinin yanı sıra 
yürüyüş ve bisiklet yollarıyla da 
dikkat çeken İskele’ye yeni yapı-
lan meydan “Ufka Bakan Atatürk 
ve kız çocuğu” heykeliyle taçlan-
dırıldı. 

İskele ile Öğretmenler Ma-
hallesi Plajı arasında yaklaşık 12 
bin m2 alan üzerine yeşil alan 

ve kurarak peyzaj çalışmasıyla 
halkın nefes alabileceği alanlar 
yaratan Burhaniye Belediyesi, 
Öğretmenler Mahallesi sahilin-
de de değişim rüzgarlarını es-
tirdi. 1200 metre uzunluğunda 
olan Öğretmenler Mahallesi Plajı 

yolunda yapılan çalışmalar neti-
cesinde halkın daha rahat vakit 
geçireceği park ve eğlence alan-
ları oluşturuldu.

Öğretmenler Mahallesi Pla-
jının sonunda Sunar Sitesinin 
arka kısmında ise devasa

“Özgürlük Parkı”  gelen misa-
firlerin seyir ve gezinti alanlarına 
ev sahipliği yapmaya başladı. 

Yapılan çalışmalara Pelitköy 
ve Gadana mevkilerinde hizmet-
leri genişleterek devam eden 
Burhaniye Belediyesi toplamda 
4 km uzunluğunda piknik alan-
ları ve plajlar ile en çok cazibe 
merkezi olma özelliğini korudu.  
Mavi bayraklı olan bu plajlarda 
duş WC ve soyunma kabinleri-
nin yanı sıra cankurtaran hizmeti 
de veren Burhaniye Belediyesi 
gelen turistlerin tercihlerinin ba-
şında yer aldı.


