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Burhaniye Beledi-
yespor Kadın Bas-
ketbol takımı final 

için sahada. Rakibi Kala-
mış Khalkedon Basketbol 
takımınını Play-off mü-
sabakasının ilk maçında 
65-78 yenen takımımız,İs-
tanbul Caferağa Spor salo-
nunda ikinci kez yenerek

PELİTKÖY MERKEZDE 

İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
mahalle girişinden itibaren yol 
söküm işlemlerine başladı.

 Vatandaşlardan gelen şika-
yetler doğrultusunda Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler’in 
talimatıyla parke taş yol söküm 
çalışmaları, Pelitköy düğün sa-
lonu ve sağlık ocağının da bu-
lunduğu ana caddede başlatıl-
dı. 

12 metre genişliğinde ve yak-
laşık 500 metre uzunluğunda 
olan caddeye, parke taş yol ya-
pımının yanı sıra, 3 metre sağlı 
sollu yaya kaldırımı ve bunlara 

bağlı yağmursuyu geçiş olukları 
da döşenecek. 

Yapılan çalışmayla Pelit-
köy’de yaşayan vatandaşların 
en önemli sorunlarından biri-
nin daha çözüme kavuşturula-
cağını belirten Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler “Pelitköyü-
müzün çehresini değiştirerek 
modern bir görünüme kavuş-
turuyoruz. Vatandaşlarımızın 
yıllardır bizlere yönelik şika-
yetlerini dikkate alarak 1999 
da yapılmış ve yılların verdiği 
yorgunlukla yıpranmış mahalle 
ana yolunu meydana kadar ye-
nileyeceğiz” dedi.

  Burhaniye Belediyesi Pe-
litköy Mahallesi girişi ana 
yolu ve meydanı yeniden 
yapıyor.

Burhaniye ilçesine bağlan-
madan önce Pelitköy Beledi-
yesi tarafından 1999 yılında 
yapılan ve o tarihten itibaren 
bozulma ve yıpranmalardan 
kaynaklı sürekli şikayet konu-
su olan Pelitköy mahalle giriş 
yolu, Burhaniye Belediyesi ta-
rafından komple sökülerek ye-
nileniyor.

Köy girişinden başlanarak 
Atatürk Anıtının olduğu Mey-
dan düzenlemesi ile birlik-
te tamamlanacak çalışmada 
yaklaşık 500 metre uzunlu-
ğunda olan yola 5 bin m2 par-
ke taş döşeyecek olan Fen 

Burhaniye Belediyesi ilçe genelinde 
asayiş ve güvenlik bakımından tehli-
ke arzeden metruk binaların yıkımı-
na başladı. Burhaniye Belediyesi kötü 
amaçlı kullanıldığına yönelik şikayet-
lerin geldiği metruk binaları, imar ka-        

METRUK BİNALARIN 
YIKIMI BAŞLADI

Burhaniye Belediyesi’nin üniversite öğrencileri için 
sağladığı burs desteğinin ödemesi öğrencilerin hesapla-
rına yatırıldı. 
Öncelikle ilçede yaşayan ve tek maaşlı, asgari ücretle 
çalışan ailelerin çocuklarının faydalandığı burslar geri 
ödemesiz yapılıyor. Kasım ayında başlayan ve aylık 400 
TL olarak belirlenen 250 öğrencinin faydalandığı bursun 
Şubat ayı ödemesi öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.   “GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZ” 
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, eğitim 
alanında üniversite öğrencilerinin faydalanması için bu 
projenin kurulan dernek üzerinden yürütüldüğünü ve 
ilçede üniversiteye giden ve ihtiyacı olan  öğrencilere 
fayda sağladığını belirterek; "Eğitimi için ailelerinin ya-
nından ayrılan, onca emek gösteren gençlerimize biz de 
yerel yönetim olarak bir nebze olsun destek olmaya çalı-
şıyoruz. Gençler bizim geleceğimiz, desteklerimiz düzenli 
olarak devam edecek” dedi.

BURHANİYE BELEDİYESİNİN    
ARAÇ FİLOSU GÜÇLENİYOR
Belediye öz kaynakları ile 

satın alınan Cenaze Nakil 
Aracı, belediye hizmet araç-
ları filosuna katıldı. Sağlık 
İşleri Müdürlüğü bünyesin-
de kullanılmak üzere alınan 
2021 model 0 km şehir içi 
ve şehir dışı nakil hizmet 
aracı, çift cenaze taşımalı ve 
soğutma sistemli özelliklere 
sahip. 

DEVECİLER;
 “DOĞUMDAN ÖLÜME 
KADAR HALKIMIZIN

 YANINDAYIZ.”
Burhaniye Belediye Başka-

nı Ali Kemal Deveciler “Göreve 
geldiğimizde doğumdan ölü-
me kadar halkımızın yanında 
olacağımızın sözünü vermiştik. 
Yeni aracımızla son görevimizi 
yerine getirirken Burhaniyelile-
rin yanında olduğumuzu bilme-
lerini isterim” dİiye konuştu.

https://scontent.fsaw2-1.
fna.fbcdn.net/v/t39.30808-

ŞUBAT AYI BURSU 
ÖĞRENCİLERİN HESAPLARINDA GİRİŞ YOLU VE MEYDAN

YENİLENİYOR

play-offta ilk galibiyetini al-
mıştı. 27 Şubat Pazar günü 
rakibiyle kendi evinde mü-
cadele edecek olan Kadın 
Basketbol takımı müca-
deleden galip ayrılırsa fi-
nale kalarak şampiyonluk 
için mücadele verecek.  
DEVECİLER; 
“TAKIMIMIZIN YANINDAYIM”

Burhaniyeli sporseverlerin 
takımına destek olacağı 

maç için hazırlıklar bütün 
hızıyla devam ediyor. Ant-
renörlerin eşliğinde her gün 
sabah ve akşam idmanlara 
devam eden takım inançlı ve 
moralli. Burhaniye Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler 
takıma güvendiğini belirtir-
ken her zaman olduğu gibi 
yanlarında olacaklarını ve 
maçı da izlececeğini söyledi.  

 

 
Burhaniye Belediyespor  
Khalkedon Spor Kulübü
 
27 Şubat 2022 Pazar  

Saat: 15.00 
Atatürk Kapalı Spor 
Salonu /BURHANİYE

KADIN BASKETBOL TAKIMIMIZ
PLAY-OFF’TA

 MAÇ İÇİN NEFESLER TUTULDU
Maç için takımla birlikte Belediye 

Personelini de heyecan sardı. Ta-
kım için video paylaşılırken, takımı 
desteklemek için Burhaniyeliler de  
statta takımın yanlarında olacaklar.

nununun 39. maddesi gereği 
bu yapıların yıkımları için karar 
alarak yıkımlarına başladı. 

“TESPİT EDİLENLER 
EMNİYETLİ ŞEKİLDE 

YIKILIYOR”
İlçede tespiti yapılan 79 met-

ruk binanın sahiplerine ulaşıl-
ması için Adrese Dayalı Nüfus 
Sistemi ve tapu müdürlüğün-
de yapılan araştırmalar sonucu 
bulunan bina sahiplerine tebli-
gatlar yollandı. Ayrıca Belediye 
internet sitesinde ve yerel gaze-
telerde listeler yayımlandı. 79 
yapıdan 49 adedinin Belediye ve 
sahipleri tarafından yıkımı yapı-
lırken 30 bina ise sahipleri bulu-
nana kadar mühürlendi. Verilen 
süre dolduğundan kendi imkan-
larıyla yıkımı yapılan binalar 
haricindeki binaların belediye 
tarafından yıkım işlemleri baş-
ladı. Yıkımı Belediye tarafından 
yapılan binalar için yıkım bede-
linin %20 fazlası ile tahsilatı ya-
pılacak. Tüm metruk binaların 
yıkımı sonrasında Burhaniye’de 
asayiş, güvenlik ve kötü amaçlı 
bir şekilde kullanılması engel-
lenirken aynı zamanda görüntü 
kirliliğininde önüne geçilmiş ola-
cak.

son alınan araçla 
birlikte 2 adet açık 
kasa 2 adet kapalı 
son sistem araç ile 

toplam 4 adet cenaze 
nakil aracı Burhani-
ye’de hizmet verecek. 

Sağlık İşleri Müdürlüğünde 

Burhaniye Belediyesi 
tarafından ilçede ya-

pılan yol yapım çalışmaları 
Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler tarafından ince-
lendi.

Burhaniye’de gerek 
doğalgaz hatları 

gerekse de kullanımdan 
kaynaklı bozulan yollar ilçe 
genelinde aralıksız yapılan 
çalışmalarla yenilenmeye 
devam ediliyor. Özellikle 
Doğalgazın bağlandığı ma-
hallelerde hat döşeme ve 
abonelik çalışmaları sonra-
sı bozulan yolların tekrar 
tamir edildiği ve yenilendiği 
Burhaniye’de, son yapılan 
çalışmalar Belediye Baş-
kanı Ali Kemal Deveciler 
tarafından yerinde incelen-
di. Yol yapım çalışmalarıyla 
ilgili ilçe genelinde incele-
meler yapan Başkan Deve-
ciler, Öğretmenler Mahalle-
si Doktor Rıfat Caddesi’nde 
yapımına başlanan parke 

taş döşeme çalışmalarını 
denetledi. İncelemeler sıra-
sında, çalışmaların yapıldı-
ğı bölgelerde vatandaşlarla 
da bir araya gelerek talep 
ve önerilerini de dinleyen 
Başkan Deveciler, Belediye 
Fen İşleri ekiplerinden de 
teknik bilgiler aldı. 

Başkan Deveciler Dok-
tor Rıfat Caddesini 

komple yenileyeceklerini ve 
caddeye yaklaşık10 bin m2 
parke taş döşeyeceklerini 
belirtti. Caddede yol yapımı 
haricinde kaldırım ve yağ-
mur suyu kanallarının da 
yenileneceğini ifade eden 
Deveciler “Hava şartları 
elverişli olduğu zaman-
larda hafta sonu da dahil 
olmak üzere çalışmalarımı-
zı aralıksız ve ivedi olarak 
yapıyoruz. Vatandaşların 
ilçemizdeki yollarda sorun 
yaşamaması için ekiple-
rimizle birlikte özveriyle 
çalışıyoruz” dedi.

BAŞKAN DEVECİLER YOL YAPIM 
ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ


