
Göreve geldiği ilk gün-
den bu yana hayata 

geçirdiği projelerle daha 
yaşanabilir bir kent yara-
tan Burhaniye Belediyesi, 
Sosyal Belediyecilik an-
layışıyla dar gelirli halkın 
yanında olmaya devam 
ediyor. Belediye ekipleri 
soğuk kış günlerinde ih-
tiyaç sahibi vatandaşlara 
yakacak yardımına baş-
ladı.

Belediye Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü tara-

fından yapılan çalışmalar 
neticesinde tespit edilen 
ihtiyaç sahibi aileler ile 
belediyeye başvuran va-
tandaşlar arasından ve 
mahalle muhtarlarının 
tespit ettiği ailelere yapı-
lan odun yardımı evlerine 
teslim edilmeye başlandı.
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SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE YANINIZDAYIZ

“ÖNCELİK ÇOCUKLU AİLELER VE YAŞLILAR”
Belediye şantiyesinde yakıma uygun şekilde kesilerek çuvallanan 

odunlar Sosyal Yardım İşleri ekipleri tarafından ihtiyaç sahipleri-
nin kapılarına kadar ulaştırılıyor. Öncelikli yaşlı, hasta ve çocuklu aile 
aileler için yapılan odun yardımlarında, bin kişiye yakın aileye yaklaşık 
10 bin çuval odun dağıtılması hedefleniyor.

DEVECİLER: “PAYLAŞMAK GÜZELDİR”
Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Kemal De-
veciler, kentimizde yaşayan ihtiyaç sahibi aileler bizim önce-
liğimizdir. Elimizdekileri paylaşıyoruz. Halkımızın daha mutlu 
yaşaması için çabalarımız devam edecektir.” Diye konuştu.

ESKİ BELEDİYE 
BİNASI ARSASINA 

BELEDİYE
SAĞLIK 

MERKEZİ 
YAPILACAK

Burhaniye Belediyesi 
halen tabiplik ola-

rak hizmet veren sağlık 
merkezini daha çağdaş 
ve kapsamlı hale geti-
receği projesini haya-
ta geçiriyor. Burhaniye 
halkına koruyucu ve 
tedavi edici sağlık hiz-
metlerini vermek için 
çalışmalarını sürdüren 
Burhaniye Belediyesi 
Sağlık İşleri Müdürlü-
ğü, sağlık hizmetlerinin 
kapsamını genişletiyor. 

Mevcut binasında ha-
len hizmet veren tabip-
lik, sağlık hizmetlerinin 
çok daha kapsamlı ve-
rilmesi amacıyla daha 
büyük ve modern bir 
bina ile yeni yerinde 
hizmet verecek.

“ESKİ BELEDİYENİN 
YERİNDE”

Kocacami Mahallesi’n-
de bulunan eski beledi-
ye binasının önceki dö-

nemde yıkılması ile boş 
kalan alanda kurulacak 
olan merkez, Muhittin 
Rumi türbesi ve Koca 
Cami koruma alanında 
hayata geçecek. Mer-
kezde iki doktor, psiko-
log, sosyolog, diyetis-
yen, sağlık personeli, 
hemşire ve iş güvenliği 
uzmanı hizmet verecek 
olup muayene odaları, 
müdahale odaları din-
lenme ve bekleme sa-
lonları olacak. 726m2 

alanda zemin katla bir-
likte üç katlı planlanan 
sağlık merkezi ve çevre 
düzenlemesi ile yeni 
merkez Kocacami Ma-
hallesi’nin çehresini de-
ğiştirecek.

DEVECİLER “SÖZ 
VERDİĞİMİZ GİBİ”

Burhaniye Belediye 
Başkanı Ali Kemal De-
veciler bu proje ile ilgili 
halkımıza söz vermiştik 
ve şimdi bunu hayata 

geçireceğiz diye ko-
nuştu. Deveciler “Şu an 
sağlık İşleri Müdürlüğü 
tarafından doktor, diye-
tisyen, ambulans, evde 
sağlık hizmetleri ve 
cenaze hizmetlerinin 
verildiği Belediye Ta-
bipliği hayata geçecek 
projeyle çok daha çağ-
daş ve modern olacak. 
Yeni binada poliklinik, 
diyetisyen ve psikolog 
hizmetleri de verilecek. 
” diye konuştu.

Birçok bölgeyi etkisi altına 
alan şiddetli rüzgar ve yağ-

murun neden olduğu sel bas-
kınları ile vatandaşın mağdur 
olmaması için Burhaniye 
Belediyesi Temizlik işleri ve 
Fen işleri Müdürlüğü ekiple-
ri çalışmalarına aralıksız de-
vam ediyor. İlçe genelinde 
yaşanan tüm olumsuzluklara 
imkanlar ölçüsünde anında 
müdahale eden ekipler, gece 
gündüz yağmur suyu çalış-
maları ile önleme ve kanal 
açma faaliyetlerine devam 
ediyor.

“BÜTÜN KANAL VE 
MAZGALLAR AÇILDI”

Aralıklarla devam eden gök 
gürültülü sağanak yağış dola-
yısıyla yağmur suyu çalışma-
ları yapan ekipler, kanal açma 
çalışmaları ile önlem alarak 
olası baskınları önledi. Yağış 
sonucu kanallarda ve maz-
gallarda oluşan tıkanıklıklar 
açıldı. Özellikle yağmurdan 
kaynaklı yaprakların, mazgal 
ve kanal girişlerini tıkayarak 
su gidişini engellemesinin 
önüne geçilen çalışmalarda, 
su gider borularında oluşan 

çamur ve balçıklarda sık sık 
temizlendi. Yollarda biriken 
sel sularının tahliyesini sağ-
layarak su akışını düzenleyen 
ekipler, ayrıca ilçe genelinde 
mazgal ve kanalların bakım 
ve onarımını da yaptı.

“DEVECİLER HER BÖLGEYE 
YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ”
Gece gündüz ekiplerle birlik-
te çalışmaları takip eden ve 
teyakkuzda olan Burhaniye 
Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler, “Halkımızın mağ-
dur olmaması için 7 gün 24 
saat görevdeyiz. Ekiplerimiz 
vatandaşlarımızın talep ve ih-
tiyaçlarına anında müdahale 
ederek sıkıntıları en aza indir-
meye çalışıyor. Her bölgeye 
yetişmeye çalışıyoruz.”diye 
konuştu.

BELEDİYE EKİPLERİ
 24 SAAT İŞ BAŞINDA

Haşere ve sinekle müca-
deleyi 12 aya yayan Bur-

haniye Belediyesi ilçenin 
farklı noktalarında periyo-
dik olarak ilaçlama çalışma-
larını sürdürüyor. İlaçlama 
yapılan noktalar arasında 
kış aylarında sivrisinek başta 
olmak üzere zararlı haşere 
türlerinin potansiyel üreme 
alanı olarak belirlenen su-
lak alanlar, süs havuzları, fo-

septikler, içinde su bulunan 
bodrumlar, kanal kapakları 
, ızgaralar, dere kenarları ve 
çöp konteynerleri bulunu-
yor. 

Çalışmaları yürüten Sağ-
lık İşleri Müdürlüğümü-

ze talep ve şikayetlerinizi 
02664126450 dahili 230/231 
ve 05051900707 numaralı 
şikayet hattından yapabilir-
siniz.

BURHANİYE BELEDİYESİ 
İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI 

DEVAM EDİYOR

Yağışlar nedeniyle ara verilen yol 
yapım çalışmaları devam ediyor.
Yağışlı günlerde ve yağış nede-
niyle zeminin ıslak olmasından 
dolayı ara verilen parke taş tami-
rat ve yapım çalışmalarına Fen 
İşleri Müdürlüğü ekiplerince baş-
landı.
Öğretmenler Mahallesi 1014 So-
kak ve Bahçelievler Mahallesi 
2783. Cadde’de ekiplerimiz çalış-
malarına devam ediyor.

YOL YAPIMINA 
DEVAM

ZABITA PERSONELİNE 
EĞİTİM

2021 yılı eğitim çalışmaları kapsa-
mında planlanan mevzuat eği-

tim programı Burhaniye Belediyesi 
Zabıta Personeline verildi. 

Türkiye Belediyeler Birliği'nin 
desteği ile gerçekleştirilen 3 

günlük eğitim programı ile Zabıta 
Müdürlüğü personeli, İçişleri Ba-
kanlığı Baş Kontrolörü Recep De-
mir tarafından Belediye Zabıta Yö-
netmeliği, 5326 Sayılı Kabahatler 
Kanunu ve Uygulaması, 9207 Sayılı 
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 
Yönetmeliği ve Gürültü Yönetmeli-
ği konularında bilgilendirildi.


