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Başkan Deveciler, Engeliler Haftasında 
ziyaretler gerçekleştirdi. 

10-16 Mayıs Engelliler Haftası Burha-
niye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveci-
ler’in engelliler okul ve dernek ziyaretleriyle 
başladı. İlk programın Ticaret Odası Özel 
Eğitim Okulunda düzenlendiği kutlamalar 
daha sonra Başkan Devciler’in ziyaretleriyle 
devam etti. 

Türkiye Sakatlar Deneği Burhaniye Şube-
sine yaptığı ziyarette Denek Başkanı Gürsel 
Vardar ile bir araya gelen Başkan Deveciler, 
fiziksel engelli bireyler 
hakkında bilgiler aldı. 
Daha sonra Burha-
niye Zihinsel Engelli-
ler Derneği’ne ziyaret 
gerçekleştiren Başkan 
Deveciler Dernek Baş-
kanı Emine Özavcı’dan, 
zihinsel engelli birey-
lerin uzun zamanlar 
harcayarak yaptıkları el 
emeklerini inceledi. 

Başkan Deveciler 
ziyaretlerine Engel Biziz 
Derneği ile devam etti. 
Başkan İlke Öztürk’ün Başkanlığını yaptığı 
dernek yönetimiyle de çalışmalar hakkında 
bilgiler alan Deveciler, son olarak Gamze-

lerim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merke-
zi’nde tedavi gören engellilerle buluştu. Okul 
Müdürü Koray Ozan Çiftçi’nin rehberliğinde 

okulu gezen Başkan Deveciler, 
okul öğretmenlerinden de eği-
timler hakkında bilgiler aldı. 

Tüm engellerin sevgi ile 
aşılabileceğini söyleyen Baş-
kan Deveciler, Engelli bireyle-
rin toplumsal hayata katılım 
sağlaması adına çalışmalar 
yaptıklarını belirterek “ Her bi-
rey engelli adayıdır. En büyük 
engel de sevgisizliktir. İçimizde 
ki sevgi hiç bitmesin” dedi. 

Belediye Başkan Yardımcısı 
Tamer Midilli’nin de bulundu-
ğu ziyaretlerde Başkan Deveci-

ler okul müdürlerine çiçek ve hediye takdim 
ederek Haftalarını kutladı.

BURHANİYE’DE ENGELLİLER HAFTASI 
ZIYERETLERI YAPILDI

ENGELLİLER 
HAFTASI 
BURHANİYE’DE 
KUTLANDI

Başkan Deveciler, Engeliler Hafta-
sında ziyaretler gerçekleştirdi. 

10-16 Mayıs Engelliler Haftası 
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler’in engelliler okul ve dernek 
ziyaretleriyle başladı. İlk programın 
Ticaret Odası Özel Eğitim Okulunda 
düzenlendiği kutlamalar daha sonra 
Başkan Devciler’in ziyaretleriyle devam 
etti. 

Türkiye Sakatlar Deneği Burhani-
ye Şubesine yaptığı ziyarette Denek 
Başkanı Gürsel Vardar ile bir araya 
gelen Başkan Deveciler, fiziksel engelli 
bireyler hakkında bilgiler aldı. Daha 
sonra Burhaniye Zihinsel Engelliler 
Derneği’ne ziyaret gerçekleştiren Baş-
kan Deveciler Dernek Başkanı Emine 
Özavcı’dan, zihinsel engelli bireylerin 
uzun zamanlar harcayarak yaptıkları 
el emeklerini inceledi. 

Başkan Deveciler ziyaretlerine Engel 
Biziz Derneği ile devam etti. Başkan 
İlke Öztürk’ün Başkanlığını yaptı-
ğı dernek yönetimiyle de çalışmalar 
hakkında bilgiler alan Deveciler, son 
olarak Gamzelerim Özel Eğitim ve Re-
habilitasyon Merkezi’nde tedavi gören 
engellilerle buluştu. Okul Müdürü 
Koray Ozan Çiftçi’nin rehberliğinde 
okulu gezen Başkan Deveciler, okul 
öğretmenlerinden de eğitimler hakkın-
da bilgiler aldı. 

Tüm engellerin sevgi ile aşılabilece-
ğini söyleyen Başkan Deveciler, Engelli 
bireylerin toplumsal hayata katılım 
sağlaması adına çalışmalar yaptıklarını 
belirterek “ Her birey engelli adayıdır. 
En büyük engel de sevgisizliktir. İçi-
mizde ki sevgi hiç bitmesin” dedi. 

Belediye Başkan Yardımcısı Tamer 
Midilli’nin de bulunduğu ziyaretlerde 
Başkan Deveciler okul müdürlerine 
çiçek ve hediye takdim ederek Haftala-
rını kutladı.Sağlık alanında yaptığı hizmetlerle Balıkesir'de öncü 

olan Burhaniye Belediyesi, ilçede kalıcı bir projenin daha 
hayata geçmesi için düğmeye bastı.

Eski otogar içerisinde bulunan ve Belediyeye bağlı 
olarak ücretsiz hizmet veren tabiplik binasının daha 
modern ve kapsamlı olarak faaliyet sunması adına yeni 
bir Sağlık Merkezi yapmak için kolları sıvayan Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler, Nur Çakıroğlu Albak ile 
bağış protokolü imzaladı. 

Kocacami yanında eski Belediye binasının olduğu 
arsaya yapılması planlanan Sağlık Merkezi için Belediye 
Başkanlık makamında bir araya gelen Deveciler ve Ça-
kıroğlu Albak, projede kullanılmak üzere yapılan bağışın 
protokolünü imzaladı. İmzalanan protokolde Sağlık 
Merkezinin ismi de "Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğü FERİT ÇAKIROĞLU Sağlık Merkezi" olarak 
belirlendi. 

Daha önce de Burhaniye'de Belediye tarafından yapı-
lan bir kreşe bağışta bulunan ve eski Burhaniye Belediye 
Başkanı Ferit Çakıroğlu'nun kızı olan Nur 

Çakıroğlu Albak, imza sonra Burhaniye'de yapılan 
her yatırımın ilçe halkına fayda sağladığını ve bundan 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'de 
yaptığı konuşmada " Burhaniyemizde vatandaşlarımızın 
her alanda daha müreffeh bir yaşam sürmeleri adına 
yatırımlarımızı ona göre planlıyor ve çalışmalarımızı bu 
kapsamda yapıyoruz. Bu çalışmalarımızda bize her an-
lamda destek olan herkes, Burhaniye'nin gelişmesinde 
büyük bir rol alıyor. 

Ben bu kentte yaşayan hemşehrilerim adına 
size ve sizin gibi düşünen tüm bağışçılarımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni yapılacak olan 
Sağlık Merkezimizin Burhaniyelilere hayırlı olmasını 
diliyorum" dedi. 

Kocacami mahallesinde eski belediye binasının 
olduğu alana yapılacak olan sağlık merkezi bod-
rum üstü 3 kat olarak yapılacak. Toplamda 736m2 
kapalı alana sahip olacak merkezde ücretsiz olarak 
reçete ve muayene hizmeti verilecek. Eski Garaj ’da 
bulunan Belediye Sağlık Merkezinin yeni yapılacak 
Sağlık Merkezine taşınacağı binada, 2 adet doktor, 
Psikolog, Fizyoterapist, Diyetisyen ile birlikte Beledi-
ye Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli hizmet verecek

BURHANİYE 
PLAJLARI 
DÜZENLENİYOR

Burhaniye genelinde yaz sezonu için 
plaj kumları düzenleniyor. 

Burhaniye’de kış mevsiminde lo-
dosla birlikte deniz kabarmasından 
dolayı bozulan plajlar Belediye ekip-
leri tarafından düzenleniyor. Belediye 
Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 
ekiplerce yapılan çalışmalarda, Ören 
ve Öğretmenler mahallesi plajlarında 
kış öncesi hendekler kazılmıştı. Deniz 
yükselmesine bağlı olarak kumlarının 
denize gitmemesi için yapılan hendek 
çalışması sonrası plajlarda fazlalık 
kumların taşıma ve serme işlemleri 
başladı. 

Lodosla birlikte kazılan hendeklerin 
denizin getirdiği kumlarla dolmasıyla 
birlikte, Ören ve Öğretmenler mahal-
lesi plajlarında ki fazla kumlar, İskele, 
Adyar, Pelitköy ve bunlara bağlı taşlık 
muhtelif sahil kısımlarında halkın 
daha rahat kullanabilmesi için plajla-
ra taşınıp, düzenlemeleri yapılarak yaz 
sezonuna hazırlanıyor.

KIRSAL YOLLARI 
YENİLENİYOR

Burhaniye’de Kırsal Mahallelerde yol yapım hiz-
metleri devam ediyor. 

Burhaniye Belediyesi ilçede bulu-
nan kırsal mahallelerin yol prob-
lemlerini çözmek için çalışmalarına 
devam ediyor. Kış şartları sonrası 
yağan yağmurun etkisiyle oluşan 
sel sularıyla birlikte, kullanımdan 
kaynaklı bozulan yollar parke taş-
larla döşenerek yenileniyor. 

Kızıklı, Yunuslar, Ağacık, Ço-
ruk, Dutluca, Börezli mahallerinde 

aralıksız süren çalışmalarda mahallenin öncelikli olan tüm cadde 
ve sokakları yeni parke taşlarla döşeniyor. Bordür ve su kanalları-
nın da yenilendiği mahallelerde Burhaniye Belediyesi Fen İşlerine 
bağlı ekipler, asfalt yollarda asfalt yama aracıyla da düzenleme 
çalışmalarını sürdürüyor

SAĞLIK MERKEZİ İÇİN 
İMZALAR ATILDI

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yeni yapılacak 
Belediye Sağlık Merkezi için Nur Çakıroğlu Albak ile bağış protokolü imzalandı.


