
BURHANİYE’DE 
ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE 

OT BİÇME 
ÇALIŞMALARI

 DEVAM EDİYOR
Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlü-

ğü ekipleri Hüseyin Öğütcen Caddesinde 
ve Melih Ersezen parkında bulunan ya-
bani ot temizleme, mevsimlik bitkilerin 
çapalanması, çim biçme çalışması tüm 
hızıyla devam ediyor. 

Vatandaşlardan gelen talepler doğ-
rultusunda diğer alanlarda da çalışmalar 
aralıksız devam ediyor. Belediye Başka-
nımız Ali Kemal Deveciler konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada; "Vatandaşlarımıza 
daha kaliteli, daha temiz yaşam alanları 
sunmak amacıyla çevre temizliği ve çevre 
düzenleme çalışmalarımıza parklarımızın 
muhtelif alanlarda temizlik ve ot biçme 
işlemlerini devam ettiriyoruz." dedi.Öte 
yandan vatandaşlar ise yapılan çalışma-
lardan dolayı memnuniyetlerini ifade 
ederek Belediye Başkanımız Ali Kemal 
Deveciler’e teşekkür ettiler.

Başkan Deveciler, Burhaniye İtfaiye Grup 
Amirliği’ni ziyaret ederek çalışanların İtfaiye 
Haftası’nı kutladı. 

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler, Belediye Başkan Yardımcıları Mu-
rat Yazgan ve Tamer Midilli 25 Eylül- 1 Ekim 
tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası 
kapsamında Burhaniye İtfaiye Grup Amir-
liği’nde itfaiyecilerle bir araya geldi. Perso-
nelle sohbet eden Deveciler, yapılan çalış-
malar hakkında bilgi aldı ve itfaiye erlerine 
görevlerinde başarılar diledi. Deveciler son 
olarak itfaiyecilerimize gayretlerinden dola-
yı teşekkür etti. 

İtfaiyecilerin zor koşullarda 7/24 esasına 
göre büyük ve önemli bir vazifeyi yerine 
getirdiklerini ifade eden Başkan Deveciler, 
ziyaretinin ardından şu açıklamayı yaptı. 
“Her türlü felaket ve acil durumda, kendi 
hayatlarını tehlikeye atarak zor şartlar altın-
da çalışan tüm İtfaiye personellerinin İtfaiye 
Haftasını kutlar, çalışmalarında kolaylıklar 
dilerim.” Diyerek düşüncelerini belirtti. 
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Burhaniye’de 
belediyenin yol 
yenileme çalış-
maları devam 

ediyor. 

BAHADINLI MAHALLESİ 
DÜDÜKLÜ SUYUNA KAVUŞTU 

SOSYAL MARKET YENİ YERİNDE HİZMETE AÇILDI 
Burhaniye Belediyesi Sos-

yal Yardım İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde hizmet veren 
Sosyal Market yeni yerine ta-
şındı.

Yıllardır ihtiyacı olan vatan-
daşların kıyafet, ev eşyası, te-
kerlekli sandalye, beyaz eşya 
gibi her tülü ihtiyacını karşı-
landığı sosyal market, bun-
dan sonra yeni yerinde 8 Ey-
lül Stadının yanında bulunan 
Belediye dükkânında hizmet 
verecek.

Senelerdir maddi durumu 
el vermeyen vatandaşlara 
hizmet veren, ihtiyacı olan 
malzemeleri belediyeye bil-
dirmeleri halinde, ücretsiz bir 
şekilde eşyaların teminini

Burhaniye doğal kaynak suyu olan 
ve 28 kilometrelik uzaklıktaki Kara-
dere’nin Güzle yaylasından getirilen 
Düdüklü suyuna vatandaşlar büyük 
rağbet gösteriyor. Tarım alanlarında 
da kullanılan Düdüklü suyu ilçe mer-
kezinde 35 ayrı noktadaki çeşmeden 
akıyor. Burhaniye Belediyesi kırsal 
mahallelerde yaşanan su sorunlarıy-
la ilgili çalışmalarına devam ediyor. 
Yapılan çalışmalar kapsamında Ba-
hadınlı Mahallesi Eski düdüklü suyu 
hattının iptal olmasından dolayı, 4 km 
uzunluğunda yeni isale hattı çekilerek 
Bahadınlı mahallesindeki düdüklü su 
sorunu çözüme kavuştu. 

BAŞKAN DEVECİLER 
İTFAİYE HAFTASI’NI 

KUTLADI 

Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mazgal 
ve menfezlerde temizlik çalışması yapıyor. Temizleme çalışmala-
rında belediye araç filosuna yeni eklenen 12 bin litre kapasiteli 
2021 model vidanjör ile mazgalların temizliği yapılmaktadır. Bur-
haniye Belediyesi yağmur suyu baskınlarının önüne geçmek ama-
cıyla menfezlerin sürekli olarak temizliğini yapıyor. Kentin farklı 
noktalarında mazgal ve menfez temizlik sırasında menfezlerin 
yetersiz olduğu durumlarda yeni menfez açma çalışmalarının da 
yapılacağı belirtildi.

Başkan Deveciler, Belediye sınırları içerisinde bulunan ve yağ-
mursuyu bertarafını sağlayan menfez ve mazgal temizliğinin 
program doğrultusunda tüm mahallelerimizde yapıldığını belirtti. 

Vatandaşlarımızdan gelen şikâyetler doğrultusunda şikâyet ko-
nusu olan menfezlerin temizliğinin de ayrıca yapıldığını söyleyen 
Deveciler; “Yapılan temizlik ve kontrol esnasında problemli olan 
menfezlerin bakım ve onarım işlemleri de belediyemiz perso-
neli tarafından yapılmakta olup, ihtiyaç duyulan yerlere de yeni 
menfezler iş programı doğrultusunda yapılması planlanmaktadır.” 
dedi. 

MENFEZ VE MAZGALLARDA 
GENİŞ ÇAPLI TEMİZLİK 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Burhaniye Beledi-
yesine hibe edilen vidanjör belediye hizmet araçları filosuna 
katıldı.

Temizlik hizmetlerimizde kullanılmak üzere hibe alınan 
2021 model vidanjör 12 bin litre kapasiteli olup ilçedeki kanali-
zasyon ve su taşkını problemlerine daha hızlı müdahele etmek 
için kullanılacak.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler yaptığı 
açıklamada, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediye-
mize hibe edilen Ford Cargo 2021 model 12bin litre kapasiteli 
vidanjör hayırlı olsun, ilçemize kazandırılmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ederim” dedi.

BURHANİYE BELEDİYESİ 
ARAÇ FİLOSU 
GÜÇLENİYOR

Senelerdir maddi durumu 
el vermeyen vatandaşlara 
hizmet veren, ihtiyacı olan 
malzemeleri belediyeye 
bildirmeleri halinde, ücretsiz 
bir şekilde eşyaların teminini 
sağlayan Burhaniye Belediye-
si Soysal Marketi, her geçen 
gün yapılan desteklerle daha 
da büyüyerek hizmet alanını 
genişletiyor. 8 Eylül Stadının 
yanında bulunan Belediye 
dükkanında hizmete açılan 
sosyal market en büyük des-
teği duyarlı vatandaşlardan 
görüyor.

Evlerinde kullanılmayan 
eşyaları, kıyafetleri, fazlalık 
ürünleri belediyeye veya 
sosyal markete teslim ederek 
ihtiyacı olan vatandaşlara 

verilmesi için katkıda bulu-
nuyorlar. Yıllardır birçok evin 
eşyasını sağlayan, ihtiyacı 
olanlara kıyafet yardımında 
bulunan, evleri zarar gören 
vatandaşlara yeniden eşyaları-
nı temin eden sosyal markete 
yardımlar telefonla bildiril-
diği takdirde Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü tarafından, 
bağışta bulunan vatandaşın 
evinden alınıyor ve talebi olan 
vatandaşların evlerine beledi-
ye araçları ve personeli tara-
fından teslim ediliyor. Talebi 
olan vatandaşların belediye-
mize gelerek halk masasından 
dilekçe ile başvuru yapmaları 
veya 0266 412 64 50 numaralı 
telefondan arayarak talepleri-
ni bildirmeleri gerekmektedir.

Burhaniye Belediyesi Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü bünye-
sinde hizmet veren Sosyal Mar-
ket yeni yerine taşındı.

Yıllardır ihtiyacı olan vatandaş-
ların kıyafet, ev eşyası, tekerlekli 
sandalye, beyaz eşya gibi her 
tülü ihtiyacını karşılandığı sosyal 
market, bundan sonra yeni yerin-
de 8 Eylül Stadının yanında bulu-
nan Belediye dükkânında hizmet 
verecek.


