
Belediye Fen İşleri Ekipleri, şehir merkezinde 
gerçekleştirdiği hizmetleri, kırsal alanlarda 

da yağmur çamur demeden sürdürüyor.

“SORUNLARA ZAMANINDA MÜDAHALE”
Geçtiğimiz günlerde, Sübeylidere kırsal Mahal-
lesi'nde zeytinlik bağlantı yolunda bulunan be-
ton menfez eskidiğinden dolayı ulaşıma engel 
olacak şekilde çökme meydana gelmişti. Şehir 
merkezi ile birlikte kırsalda da çalışmalarına, 
aralıksız devam eden Burhaniye Belediyesi, 
köprünün çökmesinden dolayı zeytin hasatla-
rını yapan vatandaşların mağduriyet yaşama-
ması adına harekete geçerek mağduriyetleri 
çözdü. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler’in talimatlarıyla  yeni menfez köprü 
yapımına ivedi olarak müdahale  edildi. Men-
fez, vandaşların zeytinliklere gitmek için sıklık-
la kullandığı güzergahta yer alıyor.

ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Burhaniye Sanayi sitesi önü ve Ören Yeşilyurt 
Caddesi yol yapım çalışmaları devam ediyor. 
Başkan Yardımcısı Murat Yazgan sorunları yerinde 
tespit ettiklerini ve en kısa sürede çözüme kavuş-
turduklarını belirtti. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 
ekipler Burhaniye Merkez ve Kırsal mahallelerde 
bozulan yollarda parke taş ve asfalt çalışmalarına 
ara vermeksizin devam ediyor.

DEVECİLER; “SORUNLARIN TAKİPÇİSİYİZ” 
Birlikte yönetim anlayışı” gereği hizmetlerini 
programladıklarını belirten Başkan Deveciler,  
“Vatandaşlarımıza hizmet için buradayız, so-
runlara en kısa sürede müdahale ederek çö-
züm odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz, 
nerede sorun varsa biz takipçisi olmaya devam 
edeceğiz” diye konuştu.
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DEVECİLER’DEN PAZAR ESNAFINA ZİYARET

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ilçede Pazartesi günleri kuru-
lan ve bölgenin en çok alışveriş yapılan pazarı olan Kemer Pazarını gezerek pa-
zar esnafına hayırlı işler diledi. Deveciler’e Başkan Yardımcıları Murat Yazgan, 
Tamer Midilli ve Zabıta Müdürü Yüksel Yüce eşlik etti. 

Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık 
veriler kapsamında Balıkesir ve çevre-
sinin Türkiye ortalamasının üzerine çık-
masıyla teftişlerini sıklaştıran Burhaniye 
Belediyesi ekipleri, Başkan Deveciler’in 
gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. 
Ziyaret esnasında esnafla ve vatandaşlar 
ile sohbet eden Başkan Deveciler, “Bur-

haniye’mizin en büyük pazarı olan Pa-
zartesi Pazarında hem esnafımızı ziyaret 
edip, hem de alışverişe gelen halkımız 
ile sohbet etme fırsatımız oldu. Covid-19 
önlemleri bizim için önemlidir. Tedbirleri 
elden bırakmamalıyız. Maske, mesafe ve 
hijyen kurallarına uyarak kendimizi ve 
sevdiklerimizi korumalıyız” diye konuştu.

“TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMIYORUZ”

“EKİPLERİMİZ 
SORUN 

OLAN HER 
YERDE” 

BAŞKAN DEVECİLER’DEN
ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE 

OKULLARA ZİYARET
Öğretmenler Günün’nde Belediye Başkanı Ali 

Kemal Deveciler Burhaniye’nin öğretmenle-
rini yalnız bırakmadı.Burhaniye’de görev yapan 
1200 öğretmene isimlerinin yazıldığı özel ajanda 
yaptıran Deveciler, ayrıca merkezden kırsala her 
okula baklava ikramında bulunarak Öğretmenler 
Günü’nü kutladı. 
Okul ziyaretlerine Celal Toroman Anadolu Lisesi 
öğretmenlerini ziyaret ederek başlayan Deveci-
ler, öğretmenlere hediyelerini takdim edip öğret-
men ve öğrencilerle sohbet etti. 
Burhaniye Belediyesi Eğitim Kurumlarından BUR-
SEM (Burhaniye Belediyesi Sosyal Etkinlik Merke-
zi) ve Nur Çakıroğlu Albak Gündüz Bakımevini de 
ziyaret eden Deveciler, öğretmenleri kutlayarak; 
3 ile 5 yaş arasındaki çocuklara da hediyeler ver-
di. Deveciler,eğitime önem veriyoruz; eğitimde 
fırsat eşitliği ilkesi ve sosyal belediyecilik anlayı-
şımız ile eğitimin her kademesinde öğrencileri-
mizin ve öğretmenlerimizin yanındayız. Öğret-
menlerimize hakettikleri değeri verecek ve onları 
yüceltecek bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüre-
ceğiz, dedi. 

“KUTLAMALAR TÜM GÜN DEVAM ETTİ”
Başkan Deveciler, sabah çelenk töreni ve eği-
tim kurumları ziyaretinden sonra, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen “24 Kasım 
Kutlama Programına” ilçe protokolü ile bir-
likte katıldı. Program, mesleğe yeni başlayan 
öğretmenlerin yemin töreni, konuşmalar, ora-
toryo, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref 
belgesi verilmesi, halk oyunları gösterisi, şiir 
müzik dinletileri ve ödül töreninin ardından, 
“Burhaniye Eğitim Tarihi Fotoğraf Sergisi’nin” 
gezilmesi ile son buldu.

Burhaniye’nin büyük mahallelerinden olan 
İskele Mahallesi’nde sahil düzenlemesi ve 

rekreasyon alanları sonrası gece pazarı dük-
kanlarının yapılmasıyla daha da güzelleşti.
Gece pazarı geçtiğimiz yaz sezonu başında 
geçici yerinde hizmete açılmıştı. Yeni dükkan-
larla şimdi daha çağdaş bir görünüm kazandı. 
25 stanttan oluşan İskele gece pazarı geçici 
yeri için de öncesinde kura çekimleri, Burha-
niye Belediyesi meclis salonunda gerçekleş-
tirilmişti. Herkesin yerini kura ile belirlediği 
Pazar tezgâhları, yaz sezonunda geçici olarak 
Balıkçılar Çarşısı arkasında bulunan alanda fa-
liyetlerini sürdürmekteydi. 

GECE PAZARI 2022 YAZ SEZONUNA HAZIR
Gece Pazarı İskele Demokrasi parkı içerisin-
de hediyelik eşya satış dükkanları  yapımı ta-
mamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ELektrik İşleri 
Birimi tarafından elektrik alt yapı çalışmaları-
nın da tamamlanması ile gece pazarı yeni ye-
rinde hizmete hazır . 
2886 Sayılı Devlet İhale kanunu çerçevesin-
de 22 adet hediyelik eşya satış büfesi ihale 
ile sahiplerine verildi.  Her bölümde 7 m2’lik 
kullanım alanı olan dükkanlar sezona hazır. 
Stantlar yeni yerlerinden yaz-kış faaliyet gös-
terecek.

İSKELE GECE PAZARININ 
ÇEHRESİ DEĞİŞTİBURHANİYE BELEDİYESİ 

FİLTRE EDİLMEMİŞ
ZEYTİNYAĞI SATIŞINA 
BAŞLADI

Edremit Körfezi’nin en iyi zeytin 
ve zeytinyağı üreticileri arasına 
giren Burhaniye Belediyesi, Yeni 
sezon erken hasat, soğuk sıkım 
filtre edilmemiş zeytinyağı satışı-
na başladı. 
Belediye’ye ait zeytin ağaçlarının 
hasatından elde edilen yaklaşık 
15 ton zeytinyağı, ambalajlana-
rak, soğuk sıkım filtre edilmemiş 
Burhaniye Belediyesi Zeytinyağla-
rı markası adı altında internetten 
satışa sunuldu.
“Burhaniye Belediyesi” olarak pa-
tenti alınan yeni sezon, erken ha-

sat, soğuk sıkım filtre edilmemiş 
zeytinyağlarının www.burbelzey-
tin.com web sitesi adresinden 
satışı yapılmaktadır. Burhaniye 
Belediye Başkanı Ali Kemal De-
veciler, Tüm zeytinlerin özenle ve 
son sistem yöntemler ile toplan-
dığını erken hasat, soğuk sıkım 
filtre edilmemiş olarak üretilen 
zeytinyağlarının satışına başlan-
dığını açıkladı. Başkan Devrciler; 
“Geçtiğimiz yılın tüm zeytinyağ-
ları tükendi. Halkımızın ilgisinden 
dolayı teşekkür ediyorum. Burha-
niye ismi artık bir marka oldu. Bur-

haniye Belediyesi markası şu anda  
tüm Türkiye’de sofralara giriyor. 
Kendi işçilerimiz ile birlikte, büyük 
özveri ve üstün gayret göstere-
rek, belediyemizce işlenen 3 bin 
zeytin ağacının hasadında sona 
gelindi. Soğuk sıkım filtre edilme-
miş zeytinyağı satışına başladık. 
Burhaniye adını ve zeytinyağlarını 
hakkıyla daha geniş kitlelere tanı-
tacağız.” dedi.

“ÜLKENİN HER YERİNE
 ÜCRETSİZ KARGO”

Zeytinyağı satışıyla birlikte, zeytin-
yağı sabunu üretimi ve satışının da 
yapıldığı Belediye’de zeytinyağı ve 
sabun almak isteyen vatandaşlar 
için Türkiye’nin her yerine ücretsiz 
kargo imkânı https://www.bur-
belzeytin.com/ adresinde satışta 
kolaylıklar sunuluyor. Burhaniye 
Belediyesi internet satışının yanısı-
ra, ülke genelinde fuarlara katılarak 
stantlar kuruyor ve ilçe tanıtımını 
yaparak, yağ ve sabun satışlarını 
da gerçekleştiriyor. Bir marka ha-
line gelen yağlarımız, bir çok ilde 
gurme marketlerde de yerini aldı.


