
Fen İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri, 

tarafından yapılan 
çalışmalar Pelit-

köy düğün salonu 
ve sağlık ocağının 
bulunduğu alanda 

ki kavşaktan başla-
tıldı. 

 Tüm yolun 
komple söküldüğü 
caddeye, sağlı sollu 
olarak 3 metre yaya kaldırımı 
ve bunlara bağlı yağmursuyu 
geçiş olukları döşendi. 

Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler’in her hafta yapılan 
çalışmaları incelediği Pelit-
köy’de, kısa sürede yol yapım 
ve tamir işlemleri tamamlandı. 
Yapılan çalışmayla Pelitköy kır-
salında yaşayan vatandaşların 
en önemli sorunlarından biri-
nin daha köklü çözüme kavuş-

turulduğunu belirten Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler 
“Pelitköyümüzün çehresini de-
ğiştirerek modern bir görünü-
me kavuşturuyoruz. 1999 da 
yapılmış ve yılların verdiği yor-
gunlukla yıpranmış ve vatan-
daşı mağdur etme noktasına 
gelmiş giriş yolumuzu da Pe-
litköy Meydanına kadar yenile-
dik. Mahalle aralarında yapılan 
yenileme ve tamir çalışmaları-
mız aralıksız sürüyor” dedi.

Burhaniye Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın OrganıdırYıl: 2 / SAYI:5427MART2022

Sahibi: 
Burhaniye Belediyesi adına

Ali Kemal DEVECİLER

Yazı İşleri ve 
Genel Yayın Yönetmeni: 

Rukiye GÜVEN

Basın Birimi: 
Ecem AKÇAM SEYREK, Fatma 
DİNÇER, Ahmet Metin ÇOLAK

BARAN ARİÇ 

Adres: 
Mahkeme Mah. Hürriyet Cad. 
No:80 Burhaniye / BALIKESİR

İletişim: 
+90 266 412 64 50 

Dahili 226

Burhaniye Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın Yıl: 2 / SAYI:5427 MART 2022

Burhaniye Belediyesi 
araç filosuna yeni bir 
traktör daha kattı.

Yaptığı nitelikli yatırımlarla 
Burhaniye’nin her geçen gün 

gelişimine katkı sunan Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler, ilçede 
kullanılmak üzere bir traktörü daha 
araç filosuna dahil etti. 

Belediyenin öz kaynaklarıyla alı-
nan 2015 Model New Holland marka 
traktör 4X4 özelliğine sahip. Traktör 
Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 
olarak özellikle sahil düzenlemele-
rinin yanı sıra ilçe genelinde ihtiyaç 
duyulan hizmetlerde kullanılacak.

Araç filosunu Burhaniye’ye hiz-
met adına kuvvetlendirdiklerini ifade 
eden Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler “Burhaniye’miz gelişiyor, 
geliştikçe büyüyor. Hizmetlerin yeteri 
kadar halka ulaşması adına yatırım-
larımıza aralıksız devam ediyoruz” 
dedi.

BURHANİYE BELEDİYESİ ARAÇ 

FİLOSU GÜÇLENİYOR

Burhaniyeli kadınlar, 8 Mart Kadın-
lar Günü dolayısıyla Blue Port Otelde 
bir araya geldi.  Burhaniye Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler’in eşi ile 
katıldığı kahvaltıya ayrıca muhtar eşle-
ri ve kadın muhtarlarda katıldı.

Kahvaltıda kadınlara hitap eden 
Başkan Deveciler, Sosyal Belediyecilik 
anlayışıyla kadınların haklarını koru-
mak adına öncü hizmetlere imza attık-
larını belirterek, kadının toplumsal an-
lamdaki öneminin farkında olduklarını 
söyledi. 

Başkan Deveciler, ilçeye yapılacak 
projelerle Burhaniye’nin daha da geli-
şeceğini sözlerine eklerken, projelerin 
birçoğunda kadınların hayatlarındaki 
sıkıntıları çözme aşamasında çalıştık-
larını söyledi.  Kadının özellikle çocuk 
bakımındaki sorumluluğunu alan Ço-
cuk Bakım Merkezlerini hayata geçir-
diklerini belirten Deveciler, öncelik-
le asgari ücret ve tek maaşlı ailelerin 
çocuklarına devletin aldığı ücretlerden 
daha düşük ücretlerle bakan Çocuk 
Bakım evinin açıldığını ve bununla 
birlikte kadının topluma katılarak aile 
ekonomisine katkı sağlamasını için 
gayret sarf ettiklerini söyledi.

Burhaniye Belediyesi Kadın Danış-
ma Merkezi’nin de 8 Mart’ta kapıları-
nı Burhaniyeli kadınlara açtığını vur-
gulayan Başkan Deveciler, ilçemizde 
yaşayan kadınlar sosyoekonomik ve 
psikolojik anlamda yaşadıkları sıkın-
tıları, danışma merkezimizdeki uzman 
psikolog ve sosyolog eşliğinde ücretsiz 
olarak çözüme kavuşturmak için hiz-
met verdiklerini söyledi. Deveciler ay-
rıca, hukuki anlamda da kadınların 
haklarını arayabilecekleri bir hizmeti 
sunduklarını ifade etti. 

Kahvaltıya katılan kadınların tek tek 
kadınlar günlerini kutlayan Başkan 
Deveciler, katılımcılara hediyeler verdi.

Burhaniye’de 
dilencilik yapan şahıslara yönelik Za-

bıta ekipleri operasyon düzenledi. 
Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 

ekipleri ilçede dilencilik yaparak haksız kazanç 
sağlayan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Be-
lediyeye gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, 
kent merkezi ve cami önlerinde vatandaşların 
duygularını istismar ederek kazanç sağlayan 
şahısları tespit ederek yakaladı.

Yapılan operasyonda yakalanan şahıslar 
Burhaniye ilçe Emniyet Müdürlüğüne götü-
rülerek kimlik incelemesi ve üst aramasından 

geçirildi. İlçe dışından geldikleri tespit edilen 
dilencilerin üzerlerinden ortalama 400 TL civa-
rında para çıkarken, Kabahatler Kanunu gereği 
şahıslara idari para cezası uygulandı. Dilencile-
rin üzerinden çıkan paralara Belediye encümen 
kararıyla el konuldu.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 
İlçe genelinde gelen şikayetleri değerlendirerek 
dilencilere yönelik çalışmaları sıklaştırdıkla-
rı vurgulandı. Özellikle ilçe dışından gelen bu 
şahısların çocuklarını da kullanarak vatandaş-
lardan duygu sömürüsüyle para aldıklarını be-
lirtti. 

Zabıta Müdürlüğü yaptığı açıklamada dilen-
ciler için 0505 190 07 07 şikayet hattına veya 
0266 412 64 50 / 136 numarasına ihbarda bu-
lunabileceklerini bildirdi.

BURHANİYE’DE DİLENCİ 

OPERASYONU

PELİTKÖY MERKEZ KIRSALININ 

YOLLARI YENİLENDİ
Burhaniye Belediyesi 

tarafından başlatılan ça-
lışmalar sonucu yıllardır 

sorun olan Pelitköy merkez 
kırsal mahallesinin yolları, 
meydana kadar modernize 

edilerek yenilendi.
 

Büyükşehir yasasıyla bir-
likte kapanarak Burhaniye 
Belediyesine bağlanan Pelit-
köy kırsal mahallesinin 1999 

yılından bu zamana kadar 
yenilenmeyen yolları Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler’in 
talimatıyla komple sökülerek 
yenilendi. 

Özellikle son zamanlarda 
bozulma ve yıpranmalardan 
kaynaklı vatandaşlardan ge-
len şikayetler üzerine öncelikli 
olarak modern şekilde yenile-
nen mahalle giriş yolu haricin-
de, Pelitköy mahalle sokakla-

rında da kapsamlı yol yapım 
ve tamir çalışmaları yapıldı. 

Pelitköy Kırsal mahalle gi-
rişinde Gazi Mustafa Kemal 
Paşa Caddesinden başlana-
rak Atatürk Anıtının olduğu 
meydana kadar modern mo-
tifli taşlarla yenilendi. 12 met-
re genişliğinde ve 500 metre 
uzunluğunda ki yolla birlikte 
mahalleye ortalama 6 bin m2 
parke taş döşendi.  

BURHANİYELİ 
KADINLAR 
BULUŞTU

Burhaniye Belediyesi’nin üni-
versite öğrencileri için sağ-

ladığı bursta öncelikle ilçede yaşa-
yan ve tek maaşlı, asgari ücretle 
çalışan ailelerin çocukları fayda-
lanıyor. Ödenen burs ücretleri öğ-
rencilere geri ödemesiz yapılıyor.  
Aylık 400 TL olarak belirlenen ve 250 
öğrencinin faydalandığı burs için 
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Ke-
mal Deveciler, eğitim alanında üni-

versite öğrencilerine katkı sunmak 
adına Belediye öncülüğünde bir der-
nek kurduklarını ve kurulan dernek 
üzerinden çalışmaların yürütüldüğü-
nü söyledi. Deveciler projenin ilçede 
üniversiteye giden ve durumu olma-
yan öğrencilere maddi fayda sağladı-
ğını söyleyerek “Biz de yerel yönetim 
olarak eğitimi her alanda destekli-
yor bunla alakalı projeler üretiyoruz” 
dedi.

Burhaniye Belediyesi’nin öğrencilere sağladığı burs 
desteğinin 5. taksiti öğrencilerin hesaplarına yatırıldı

ÜNİVERSİTE BURSLARI 
ÖĞRENCİLERİN 
HESAPLARINA YATTI


