
oluşturan unsurlarında cephe içine alınacağı proje-
de, dükkanların ışıklandırmaları da tek sistem olacak.  
Belirli saatlerde ürün sevkiyatları için araç trafiğine

Burhaniye Ali Çetinkaya Caddesi Yayalaştırma 
projesi Belediye meclis üyelerine sunum olarak 
gösterildi.

Burhaniye Meydanı’ndan başlayarak, Uğur 
Mumcu Bulvarı’na kadar olan Ali Çetinkaya Cad-
desi Burhaniye Belediyesinin yaptığı proje ile 
araç trafiğine kapatılarak prestij caddesi oluştu-
ruluyor. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler’in seçim vaatlerinin başında yer alan 
Ali Çetinkaya Caddesi Yayalaştırma Projesi’nin 
ilk sunumu Belediye Meclis üyelerine yapıldı.  

Belediye Meclis Salonu’nda projeyi çizen firma 
ve Belediye Plan Proje Müdürlüğü tarafından ya-
pılan sunumda projenin tüm detayları Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından meclis 
üyelerine aktarıldı.

261 metre uzunluğunda olan cadde ve cad-
deye bağlı 4 sokağı kapsayan proje çerçeve-
sinde, caddede bulunan 170 adet dükkanın ön 
cephe ve tabelaları tek tipten oluşacak. Caddede 
dükkanların önlerinde yeralan klima boruları, 
yağmursuyu boruları gibi, görüntü kirliliği 

Fen işleri Müdür-
lüğüne bağlı ekiple-
rimiz bugün Hürri-
yet Mahallesi’nde 
çalışmalarına başladı. 
Hürriyet Mahallesi 
288 Sokak yolu ye-
nileniyor. Yol yapım 
çalışmalarımız tüm 
yollar yenileninceye 
kadar durmaksızın 
devam edecek. Ama-
cımız daha yaşanabi-
lir bir BURHANİYE…
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Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 

Günü dolayısıyla Balıkesir ve çevresinde ya-
yın yapan gazetecilerle bir araya geldi.

 Belediye’ye ait Blue Port Otel’de düzen-
lenen kahvaltı organizasyonuna 50’nin 

üzerinde gazeteci katıldı. 
Kahvaltının ardından basın emekçilerine 

açıklamalar yapan Deveciler, “ Basın emek-
çilerimizin yanında olmaya devam edece-
ğiz. Yürüyeceğimiz yolda, sizlerin öneri ve 
eleştirileri bizlere yol gösterecek. Bugün 
sizin gününüz fakat ne yazık ki basınımız 
özgür değil.  Özellikle yerel basın,  yerel 
yönetimlerin icraatlarından yol gösterici ol-
maktadır” diye konuştu.

“YATIRIMLARIMIZI 
ÖZKAYNAKLARIMIZ-

LA YAPIYORUZ”
Kahvaltıda soru cevap faslına 

geçmeden önce Burhaniye’de ya-
pılan projelerle ilgili bir faaliyet 
filmi gösterimi oldu. Film sonrası soruları 
cevaplayan Başkan Deveciler, bir soru üze-
rine şunları kaydetti. Burhaniye’de hayata 
geçirdikleri ve planladıkları projeleri Bele-
diye bütçesi haricinde oluşturdukları gelir 
kaynaklarıyla yapıldığını ifade etti. Bir gaze-
tecinin “yatırımlar için kredi kullanıyor mu-
sunuz?” sorusu üzerine Başkan Deveciler “İl-
ler bankasından bir kuruş bile kredi almadık. 
Almayacağız da, yatırımlarımızın tamamının 
kaynağını kendimiz yarattık” diye konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR’E ADAY DEĞİLİM”
Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday 

mısınız? Sorusu üzerine Başkan Deveciler, 
“Hayır değilim. Bunlar dedikodu. Benim bu 
yönde adaylığım söz konusu değil.” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANI TİCARET
 YAPMAMALI”

Bir soru üzerine Burhaniye’nin zengin kay-
nakları olduğunu belirten Başkan Deveciler 
“Biz kendi kaynaklarımızı yaratabilecek bir 
ilçeyiz. 38 yıllık siyasetçiyim, bu zamana ka-
dar kimseden sponsorluk almadım, almam-
da. Ayrıca Belediye başkanının tek işi olacak 
o da Başkanlık. Onun haricinde başka bir işle 
uğraşırsa kafasının yarısı oraya odaklanır ve 
verimli olmaz” dedi.  Toplantıya gazetecilere 
Başkan Deveciler ile birlikte Başkan Yardım-
cıları, Basın Müdürü ve teknik birim müdür-
leri de eşlik etti.

BAŞKAN DEVECİLER GAZETECİLERLE
BİR ARAYA GELDİ Burhaniye’de soğuk havalarda sokak hayvanları-

nın beslenmesine devam ediliyor. 
Burhaniye Belediyesi sert kış şartlarında sokak 

hayvanlarını unutmadı. Düzenli olarak ilçe genelin-
de beslemelerin yapıldığı canlar için tedavileri de 
aralıksız yapılıyor.

Balıkesir Valiliği tarafından kurulan HAYDİ (Hay-
van Durum İzleme) ekipleriyle de ortaklaşa ça-
lışmalar yapan Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir Doğa Koruma Milli 
Parklar Şube Müdürlüğünün katılımıyla sokak hay-
vanlarını beslemelerini yapmaya devam ediyor. 

Özellikle Kazdağı ve Madra dağlarının tepelerine 
yağan karın soğuğunun ilçede yaşayan hayvanlar 
için sert hissedilmesinden dolayı besleme ve ba-
rınma çalışmalarını hızlandıran ekipler sokak sokak 
hayvanların aç kalmamaları için besleme faaliyetle-
ri yürütüyor.  

Sokakta besleme çalışmalarının yanı sıra Burha-
niye Belediyesi Alida Nedim Eraslan Sokak Hayvan-
ları Bakım evinde kalan hayvanlar için de çalışmalar 
yürüten Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı veteriner 
hekim, barınakta geçici yaşayan hayvanların teda-
vilerini de aralıksız sürdürüyor.  Belediye tarafından 
imal edilen kemik kırma öğütme makinesi ile ba-
rınakta yaşayan hayvanlar makine tarafından imal 
edilen etlerden oluşan yaş mamalarla besleniyor. 

Soğuk havaların insanlar kadar hayvanları da 
etkilediğini ve bununla ilgili aralıksız çalışmalar ya-
pıklarını söyleyen Burhaniye Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler “Can dostlarımızı hayatın her ala-
nında görüyor ve onların sağlıklı yaşaması için hiz-
metler veriyoruz” dedi.

BURHANİYE BELEDİYESİ
 CAN DOSTLARIN  YANINDA

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler tarafından tek tek hizmete açı-
lan sosyal tesisler kış sezonunda da halka 
hizmet vermeye deva ediyor. Yaz boyun-
ca binlerce vatandaşın vakit geçirdiği 
tesisler kış boyunca hizmetlerine devam 
ediyor.

Burhaniye Belediyesi iştiraki BURBEL 
A.Ş. tarafından işletmesi yapılan sosyal 
tesisler yaz ayları haricinde kış ayların-
da da halka hizmetlerini sürdürüyor.  
İskele Port Bistro Cafe, İskele Marin Cafe, 
Pelitköy Günbatımı Cafe, Taylıeli Cafe’leri-

nin kış sezonu boyunca sıcak ortamlarıy-
la birlikte, leziz menü seçenek hizmetleri 
devam ediyor. Belediye’ye ait ayrıca Mavi 
Yengeç Restoranı da et ve balık üzerine 
sunduğu menü ile Blue Port Otel’in sahi-
linde konuklarını ağırlıyor.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler “Sosyal tesislerimizi kış şartla-
rına uygun olarak vatandaşlarımızın fay-
dalanabileceği kullanım durumuna göre 
tasarladık. Burhaniyelilerimiz kış ayların-
da da Belediye sosyal tesislerimizin hiz-
metlerinden faydalanabilirler” dedi.

BURHANİYELİ, KIŞ SEZONUNDA DA 
SOSYAL TESİSLERDEN 

FAYDALANABİLİR
Burhaniye Belediyesi sosyal tesisleri kış sezonunda da hizmette.

Belediye Meclis üyeleri tarafından uygun gö-
rülerek desteklenen proje sunumu gelecek gün-
lerde Ali Çetinkaya Caddesi esnafıyla da paylaşı-
larak, görücüye çıkarılacak.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları 
Müsabakalarının 1.dönem  Körfez Bölge Birin-
ciliği ödül töreni Burhaniye Kapalı Spor Salo-
nunda gerçekleştirildi. 

Basketbol,Voleybol,Futsal ve Futbol bran-
şlarında düzenlenen müsabakalarda, Körfez 
bölgesinde 10 ayrı kategoride toplamda 73 
takım ter döktü. 36 takımın dereceye girdiği 
müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri 
dağıtıldı. 

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burha-
niye Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, 
Balıkesir İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman 
Arıcıoğlu ve Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor  
Müdürü Aslan Alparslan ve diğer protokol 
üyeleri tarafından dereceye giren takımlara 
ödülleri verildi.

Törende ayrıca Burhaniye Şehit İlyas Arslan 
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan Ege yöresi halk oyunları ekibi de 
bir gösteri sundu.

OKUL SPORLARI
ÖDÜL TÖRENİ
BURHANİYE’DE YAPILDI ÇALIŞMALARIMIZ

 DEVAM EDİYOR…!

YOLLARI 
YENİLEME 

MECLİS ÜYELERİNDEN 
ALİ ÇETİNKAYA YAYALAŞTIRMA

PROJESİNE TAM DESTEK 

açık olacak olan caddenin orta kıs-
mında çift taraflı modern banklarla 
birlikte belirli aralıklarla süs havuz-
ları, heykeller ve yeşillikler buluna-
cak. Cadde üzerinde ayrıca görme 
engellilerin kullanımı için sarı his-
sedilebilir yüzeyler de yer alacak.  
Belediye Meclis üyeleri tarafından 
uygun görülerek desteklenen 
proje sunumu gelecek günlerde 
Ali Çetinkaya Caddesi esnafıyla da 
paylaşılarak, görücüye çıkarılacak.

 
Burhaniye Halk Meclisi Yürütme Kurulu toplantısı 
gerçekleştirildi.

Burhaniye Halk Meclisi Yürütme Kurulu se-
çimlerden sonra yeni yılın ilk toplantısını gerçek-
leştirdi. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler’in de katıldığı toplantıda önümüzdeki 
günlerde mahallelerde yapılacak halk toplantı-
larının detayları ve mahalle sorunları görüşüldü. 
Halk Meclisi Yürütme Kurulu’nun Burhaniye Bele-

diye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler, 
Halk Meclisi Ge-
nel Sekreteri Nec-
mi Şengider, Halk 
meclisi yürütme 
kurulu üyele-
ri  Çiğdem Avcu, 
Songül Erkeskin’in 

yanı sıra Fahri Cebe, İlker Kurt, Birgi Tuna ve Muhsin 
Ertuğrul Yüzer’in bulunduğu toplantıda, mahal-
lelerin sorunlarının yerinde incelenmesi ve çözü-
me kavuşturulması yönünde görüşmeler yapıldı.  
Çözüm için alınan kararlarda mahallelinin yerel yö-
netime katılmasının amaçlandığı halk meclisinde, 
yürütme kurulu üyeleri, mahallenin sorunlarının 
mahallelilerle birlikte çözüme kavuşturulması, yö-
nünde çalışmalar yapılması yönünde karar aldı.

BURHANİYE 
HALK MECLİSİ 

YÜRÜTME KURULU
TOPLANDI


