
2015 yılında alınan kararla her 
yıl kutlanmaya başlanan 19 

Ekim Muhtarlar günü kutlamaları 
Burhaniye Cumhuriyet Meydanı’nda 
düzenlenen çelenk koyma töreniyle 
başladı. 

Törene Burhaniye Kaymakamı İl-
yas Memiş, Garnizon Komutanı Top-
çu Binbaşı Mustafa Kıraç, Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler, İlçe Jan-
darma Komutanı J. Yzb. Burak Alim 
Çelik, protokol üyeleri, muhtarlar, 
daire müdürleri ve Burhaniye halkı 
katıldı.

Atatürk anıtına konulan çelengin 
ardından saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı okundu. Sonrasında günün anlam 
ve önemine dair konuşmalar yapıldı. 

Muhtarlar adına Kocacami Mahal-
lesi Muhtarı Yalçın Kocabey yaptığı 

konuşma da, “Örgütlenmiş toplum-
ların sorunları kolay çözülür; bizim 
de sorunlarımızın kolay çözümle-
neceğine inancımız tam, muhtarlar 
elinde olan yetkiler doğrultusunda 
Kaymakamlık ve Belediye ile birlikte 
mahallesindeki sıkıntıların üstesin-
den gelecektir. Bizler mührümüzün 
gücünün farkında olup buna yakışır 
şekilde hareket etmeliyiz” dedi. Muh-
tar Kocabey, konuşmasını emeği ge-
çen herkese teşekkür ederek sonlan-
dırdı. 

Resmi törenin ardından muhtarlar 
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveci-
ler’i 

MUHTARLARLA ÖĞLE YEMEĞİ 
Tören sonrasında Burhaniye Be-

lediyesi tarafından özel bir yemek 
düzenlendi. Yemeğe törene katılan 

protokol , 38 mahalle muhtarı, Bele-
diye Meclis Üyeleri ve Daire Müdür-
leri katıldı. 

Burhaniye Belediyesi işletmesi 
olan Blue Port Hotel’de düzenlenen 
yemekte konuşan Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler, “ 19 Ekim Muh-
tarlar Günü’nde demokrasinin temel 
taşı olan yerel yönetimlerin önemli 
paydaşlarından muhtarlarımızla bir 
araya gelmekten ve bu özel günü 
kutluyor olmaktan dolayı mutluyuz. 

Bu önemli günün 2015’ten beri kut-
lanıyor olması geç kalınmış bir ka-
rardır; belediyemiz muhtarlarımızla 
her zaman irtibat halindedir; mahal-
lerimizdeki sorunların çözümü ve 
vatandaşlarımızın talep ve şikayetleri 
noktasında daire müdürlerimizle bir-
likte muhtarlarımızla iletişim halinde 
çözümler üretmekteyiz. ” dedi.

Yemeğin ardından Mahalle Muh-
tarlarına günün anlamına binaen he-
diyeler sunuldu.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü Ekiplerince Öğret-

menler Mahallesi Hakkı Armutçu 
Caddesi'nde alt yapı çalışmaların-
dan kaynaklı bozulan yolların yapı-
mı ve parke taş döşemesi yapılmaya 
başlandı. Öğretmenler Mahallesin-
de 10.000 m2'lik alanda yapılan ça-
lışma devam ederken diğer mahal-
lelerde de yol çalışmaları sürüyor. 

CUMHURİYET  MAHALLESİ’NDE YOL 
YAPIM  ÇALIŞMALARI BAŞLADI

30.000 m2’lik alanda yapılacak 
yol düzenlenmeleri Cumhuriyet Ma-
hallesi’nde Uysal Bulvarı ile başladı. 
Statik asfalt kaplama ile yenilenecek 
yollarda ön çalışmalar sürüyor. Önü-
müzdeki günlerde asfalt kaplama 
çalışmalarının tamamlanması plan-
lanıyor.
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YOL YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

KIRSAL MAHALLELERDE DE YOL
 YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Mü-

dürlüğü ekiplerince Sübeylidere Mahal-
lesi’nde bozulan yollar yenileniyor.

Sübeylidere Mahalle Muhtarının ma-
halleliler adına isteklerini sunmasının 
ardından Belediye Başkanı Ali Kemal 
Devecilerin talimatları doğrultusunda 
mahallede parke taş yapım çalışmaları-

na başlandı. Mahalle genelinde ekipler-
ce yol yapım çalışmaları tüm hızıyla de-
vam etmekte olup, yol yapım ve onarım 
programı kapsamında ilçe genelinde sü-
ren çalışmalar eş zamanlı ve kapsamlı bir 
şekilde ilerliyor.

BURHANİYE’DE 19 EKİM
 MUHTARLAR GÜNÜ

BURHANİYE BELEDİYESİ YÖREX'TE
Burhaniye Belediyesi, Antalya Ti-

caret Odası tarafından 11’incisi dü-
zenlenen, 20 Ekim Çarşamba günü 
ziyaretçilere kapılarını açan YÖREX 
Yöresel Ürünler Fuarı’na katıldı. Bu 
yıl, 5. kez fuara katılan Burhaniye 
Belediyesi İşletme ve İştirakler Mü-
dürlüğü, yörenin en büyük geçim 
kaynağı olan zeytinyağı ve ürünle-
rinin tanıtımı için Türkiye genelin-
de düzenlenen ve ülke genelinde 
de en büyük yöresel ürün tanıtım 
fuarlardan biri olan YÖREX’te yerini 
aldı.

“MARKAMIZA BÜYÜK İLGİ”
“Sofralarınıza sızıyoruz” sloga-

nıyla Burhaniye Belediyesi markalı, 
belediyeye ait zeytin mahsullerinin 
işlenmesiyle elde edilen zeytin-
yağları uzun süredir büyük beğeni 
topluyor. Markalaşan zeytinyağla-
rı ve sabunların, internetten satış 
imkanı ile de bir çok kişiye ulaşma 
imkanı var. 

Burhaniye Belediyesi İşletme ve 
İştirakler Müdürü Murat Bektaş ve 
birim personelleri belediye zey-
tinyağları ile fuarda, hem Burhani-
ye’nin tanıtımını hem de bölgenin 
en büyük yöresel ürünü zeytinyağ-
larını ve farklı çeşit yelpazesiyle 
üretilen zeytinyağı sabunlarını ta-
nıtıyor.

Fuar alanında Hall 1E 118 böl-
gesinde kurulu stantta katılımcıla-
ra tanıtım ve satış yapılırken zincir 
büyük marketlerle de görüşmeler 
yapılarak yöresel markanın geniş 
pazarlarda satılması konusunda 
görüşmeler yapılmakta.

Türkiye’nin 81 ilinden katılımın 
olduğu fuar, 20-24 Ekim tarihleri 
arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan, 
uzman hemşire ve ebeden oluşan 
ekip, yeni doğum yapmış anneleri 
ve bebekleri ziyaret ederek çeşitli 
eğitimler veriyor. 

En son ziyaret Bahçelievler Ma-
hallesi’nde 14 günlük Yiğit Karagöz 
‘e yapıldı. “Sağlıklı nesiller, mutlu in-
sanlar, mutlu Burhaniye” sloganıyla 
devam ettirilen proje kapsamında 
yapılan ziyarette anne ve bebeğin 
evdeki ilk kontrolleri yapılırken, anne 
ve bebek bakımı ile ilgili eğitim ve-
rildi. Hoş geldin Bebek ziyaretinde 
Yiğit bebeğe günlük ihtiyaçları İçin 
hediye paketi de verildi. 

Covid 19 tedbirlerine uygun ya-
pılan ev ziyaretlerinin yanı sıra; talep 
doğrultusunda vatandaşlara telefon 
üzerinden de bilgilendirme yapılıyor.

HOŞ GELDİN 
YİĞİT BEBEK 

EKSİKLERİMİZİ 
YERİNDE

 TESPİT EDİP
 ÇÖZÜYORUZ”

Burhaniye Belediyesi tarafından ilçe genelinde doğal gaz ve diğer alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan 
yolların yapım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçe genelinde çalışmalar devam ederken Baş-

kan Yardımcısı Murat Yazgan, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yusuf Karakocalı ve vatandaşın taleplerini dinleyerek 
mahallenin eksiklerini tespit etti. 

Eksiklerin giderilmesi için bütün birimlerimizle istişare edilip en kısa zamanda çözüm üretiyoruz. Hedefimiz 
yaşanabilir bir kent yaratmak.

“PARKLARIMIZ DAHA DA GÜZELLEŞİYOR”

Geniş bir yeşil alana sahip olan Bur-
haniye’nin yeşil alanlardaki, yol 

kenarlarındaki ağaçların ve parkların 
bakımları başladı. 

Şehit Turan Bayraktar Parkı için-
de bulunan yabani otların te-

mizliği, çim biçme ve budama ça-
lışmaları yapıldı. Mevsimine göre 
budama ihtiyaçları Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü tarafından her yıl bu 
mevsimde de düzenli olarak yapıl-

makta. Ayrıca ihtiyaç ve  talep halinde de-
ğerlendirilerek yıl boyunca gerçekleşti-
rilmektedir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
tarafından ana arterler, caddeler, sokak-
lar, ara sokaklar, meydanlar, tretuvarlar, 
boş alanlar ve benzeri yerlerin ihtiyaç 
dahilinde yabani otların ot biçme maki-
neleri ile kesilip temizlenmesi yapılarak 
kentimizde yeşilin ve doğanın güzellik-
lerini birlikte yaşıyoruz

Burhaniye’de tüm pazaryerlerinde de-
netimler yapılıyor.

Son zamanlarda özellikle pandeminin 
hayatımıza girmesiyle birlikte hijyen ve 
sağlığa verilen önem artarken, Burhaniye 
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de 
denetimleri sıkı tutuyor. Burhaniye’nin 
meşhur “Pazartesi Pazarı” büyük bir alan-
da kurularak hizmet verdiğinden ve çok 
sayıda vatandaşın alışverişleri için terci-
hi olduğundan Pazartesi günleri Zabıta 
Ekiplerince gün boyu denetimler sürüyor.

Tüketici haklarının korunması için pa-
zaryerindeki pazarcı esnafının tartılarının 
gramaj ayarları kontrolü ve pazar tezgah-
larındaki fiyat etiketlerinin kontrolü yapı-

PAZARYERLERİ
DENETLENİYOR

KALİTE VE GÜVENİLİR 
HİZMETİN ADRESİ 

BURHANİYE BELEDİYESİ 
Burhaniye 
Belediyesi 

bünyesinde 
açılan ve 
işletilen 
sosyal tesis 

alanları 
özellikle hafta 

sonları ziya-
retçi akımına uğruyor. 
Burhaniye’nin Taylıeli, Dutluca, İskele 
ve Ören Mahallesinde bulunan Ayaklı 
Mesire Alanı, Sahil kafe, Marin kafe, Gün 
Batımı kafe, Port İskele kafe, Taylıeli kafe 
Kış ayı boyunca’da 09.00-23.30’a kadar 
vatandaşın hizmetinde.
Başkan Deveciler, “ Belediyemiz bün-

yesinde kentimizin farklı noktalarında 
kafeteryalarımızı hizmete
soktuk. Gençlerimize iş imkanı sağladı-

ğımız bu işletme
erle toplumun 

her kesiminin 
Burhaniye’nin 
güzellikleriyle 
buluşmasını 
ve iyi hizmet 
almalarını 
sağlayacağız” 
diye konuştu.


