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Burhaniye Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler, 

Burhaniye Belediyesi Haziran 
ayı 2. oturumunda yolların 
yapımlarıyla alakalı önemli 

açıklamalarda bulundu. 

Yolların acilen yapılması gerektiğini 
vurgulayan Başkan Deveciler konuyla 
ilgili olarak “Bir liralık arsanın 
değerini 10 liraya çıkarttık ve oradan 
gelecek parayı şartlı olacak sadece 
yol ve yağmur suyu yapımlarında 
kullanacağız” dedi. 
Burhaniye’ye doğalgaz geldikten sonra 
190 km ana hat ve bunlara bağlı 
olarak 60 km’de binalara abonelik 

hattı çekildiğini ifade eden Başkan 
Deveciler, toplamda 240 bin m2 
yolun bozulduğunu söyledi. Deveciler, 
bu zaman kadar yolların yapımı için 
kendi öz kaynaklarından 48 milyon 
lira harcadıklarını da sözlerine ekledi.  
Devecilere “İller Bankasından borç 
alın” teklifinde bulunan Ak Parti 
grubuna ise Başkan Deveciler 
“Doğmamış çocuğu borçlandırmam. 
Biz hala önceki dönemlerin yüklü 
borçlarını ödüyoruz. Her ay bir 
milyonun üzerinde İller Bankasından 
borç kesiliyor.  Önceki dönemde 
Burhaniye’ye ne yaptılar ki biz o 
zamanda alınan İller Bankasında ki 
borçları ödüyoruz” şeklinde konuştu. 

Ören yürüyüş yolu üzerinde uzun 
zamandır Kaymakamlık konutu 
olarak kullanılan alanın Belediye 
Sosyal Tesisi olacağını ifade eden ve 
bununla alakalı bilgiler veren Başkan 
Deveciler, muhalefetin “düşük fiyatla 
hizmet veriyorsunuz, belediye şirketi 
kar yapmıyor” sözü üzerine. Başkan 
Deveciler “Biz sosyal belediyecilik 
yapıyoruz. Belediye olarak ticaret 
yapmıyoruz. Burhaniye’den her 
kesim insanın bu sosyal tesislerden 
yararlanmaya hakkı var. Kar amacı 
gütmüyoruz. Kimseye peşkeş 
çekmiyoruz. Burhaniye halkına 
vatandaşa hizmet ediyoruz” şeklinde 
konuştu.

Burhaniye Belediye Başkanı

 Ali Kemal Deveciler,
“BİR M2 ZEYTİNLİK 
İMARA AÇMADIK”

Burhaniye’de geçtiğimiz 
dönem Belediye Meclis 
kararıyla AKSA Doğalgaz’ın 

hat döşemek için kazdığı yerlerin 
tamirlerinin Belediye tarafından 
yapılacağını taahhüt etmesinden 
dolayı Haziran ayı meclis 
toplantısında Başkan Deveciler 
ilçedeki yol yapımlarıyla ilgili 
açıklama yaptı. 
Başkan Deveciler “Doğalgaz 
firmasıyla birkaç belediye 
arasında bir problem yaşanınca 
biz oradaki ekipleri de karşılıklı 
anlaşarak Burhaniye’ye 
çektirip süratli bir şekilde 
Burhaniye’nin her bölgesinde 
hat döşemelerini yapmaya 
başladık. 1,5 yıldan beri sürekli 
doğalgaz çalışmaları aralıksız 
devam ediyor. Şimdi de İskele 
mahallemizde doğalgaz döşeme 
çalışmalarımız başladı ve bitmek 
üzere. Onun için bütün yollarımız 
bozuldu. Biz bu zamana 
kadar 25-30 milyon civarında 
yol yapımlarına harcama 
yaptık. Ana arter yollarımızı 
öncelikli olarak yapıyoruz. 
Tabi vatandaşlarımızda bizim 
caddemize ne zaman doğalgaz 
gelecek diyor. Doğalgaz geldikten 
sonrada toz toprak içindeyiz diye 
haklı olarak sitem ediyor” dedi. 
Tüm Belediye olarak ellerinden 
geldiği kadar doğalgaz dan 
kaynaklı yolları kapatmaya 
çalıştıklarını belirten Başkan 

Deveciler son yaşanan ekonomik 
krizin de yol yapımlarını 
etkilediğini belirterek, şunları 
söyledi. “Türkiye’deki ekonomik 
krizden dolayı yaptığımız 
ihalelere de kimse katılamıyor 
çünkü her gün ekonomide 
değişiklik oluyor. İhale süreci 20 
güne kadar uzuyor ihaleye verilen 
teklifin değeri düşüyor fiyatlar 
artıyor ve firmalar verilen teklif 
fiyatlarından zarar edeceği için 
ihaleye girmeye çekiniyor. İhaleye 
giren firma olmadığından 3. Kez 
ertelendi. Bu da zaman kaybına 
yol açıyor. Parke taş döşemeleri 
için firma bulamıyoruz. Bu 
yüzden 3 aydan beri düzgün iş 
yapamadık” diye konuştu.
Yolları yapmak için çok 
gayret gösterdiklerini ve 
bunun için parke taş ve 
asfalt haricinde 10 km. satıh 
asfalt kaplama yaptıklarını 
sözlerine ekleyen Deveciler 
“Neden satıh asfalt kaplama 
yapıyoruz. Mahallelerimizdeki 
öncelikli mağduriyetleri çabuk 
kapatabilmek adına her 
mahallemizde bu uygulamayı 
gerçekleştirdik. Şimdi de 16 
km 80 bin m2 satıh kaplama 
asfalt ve 70 bin m2 parke taş 
ihalelerini yapacağız. Bunun için 
Burhaniyeli hemşehrilerimin 
bize hak vereceğini onların refahı 
için canla başla çalıştığımızı 
unutmamalarını umuyorum.  

Bizde üzülüyor ve onların 
mağduriyetini gidermek için 
uğraşıyoruz. Bunun için de 
Belediye hizmet alanı olan 2 yeri 
konut alanına çevirerek 1 liralık 
işi 10 lira haline getirdik sadece 
yol yapımlarında kullanılmak 
satışını yapacağız. Arsaların 
değer artışını destekleyen gerek 
büyükşehir gerekse de Burhaniye 
Belediye meclis üyelerimize 
Burhaniyeliler adına teşekkür 
ediyorum” dedi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile belediyede yetkili TÜMBEL-SEN arasında aylık yiyecek yardımının 
protokolü imzalandı.
Resmi gazetede yayımlanan ‘’devlet memurlarına yemek yardımı yönetmeliğinde” yapılan değişiklik ile belediye başkanlarına 
bu konuda yetki verilmesiyle, yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yönelik yemek yardımı için Burhaniye 
Belediyesinde Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından protokol imzaları atıldı. İmzalanan protokol kapsamında 
memurlara her ay tavan tutarında ödeme yapılacak.
2022 sonuna kadar yapılan protokol kapsamında belediyede çalışan tüm kamu görevlileri yönetmelik gereği belirlenen 
yemek yardımından yararlanabilecek.

BURHANİYE’DE
MEZUNİYET 
SEVİNCİ 

BELEDİYE PERSONELİNE 
İLK YARDIM 
EĞİTİMİ VERİLDİ 

Burhaniye 
Belediye 
personeli 
ilk yardım 

eğitimi 
almaya 
başladı. 

Personelin 
ilk yardım 
konusunda 

bilinçlenmesi 
ve toplumsal anlamında farkındalık 
yaratması için sertifikalı ilk yardım 

eğitimlerine başlanan Belediyede her 
Müdürlük ve birimden belirlenen 

personellere bire bir uygulamalı eğitim veriliyor.

Balıkesir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yapılan eğitimlerde ilk 
yardımın her detayı personele uygulamalı 
olarak eğitim mankenleri üzerinden 
gösteriliyor. Burhaniye Belediyesi 
Blue Port Otel toplantı salonunda 
gerçekleştirilen eğitimlerde, temel yaşam 
desteği, kanamalı ilk yardım, yanık, 
donma, sıcak çarpmasının yanı sıra kırık, 
çıkık ve burkulmalarda yapılacak ilk 
yardım taktikleri verildi. 
Hasta ve yaralı taşıma tekniklerinin de 
teorik ve uygulamalı olarak gösterildiği 
eğitimler sonunda personele Balıkesir İl 
Sağlık Müdürlüğü tarafından sertifika 
verilecek.

Başkan Deveciler:
“DOĞMAMIŞ ÇOCUĞU 
BORÇLANDIRMAM”

BURHANİYE HALK 
EĞİTİM 

ŞENLİĞİ
Burhaniye Şehit İlyas 

Arslan Halk Eğitim 
Merkezi Hayat boyu 
öğrenme şenlikleri 
sergisi düzenledi. 

Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde düzenlen serginin açılış 
kurdelesini BurhaniyeBelediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 
Kaymakam İlyas Memiş ve Eşi Gülcan Memiş kesti
Saygı duruşu istiklal marşının  ardından protokol 
konuşmaları Halk Oyunları ve spor gösterileri 
gerçekleştirildi. 
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül öncülüğünde 
düzenlenen etkinlikler sonrası kesilen kurdeleyle protokol ve 
katılımcılarla birlikte sergi gezildi.

Burhaniye Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler, 
Burhaniye Belediyesinin son 
zamanlarda zeytinliklerle 
ilgili karalanmaya çalışıldığı 
söyleyerek  “Göreve 
geldiğimizden bu zamana 
kadar Burhaniye’de  1 m2 
zeytinlik imara açılmamıştır” 
dedi. Deveciler, Zeytinliklerin 
1993 yılında zeytinlik yasası 
öncesi imara açıldığını 
vurguladı.
“BİZİ ZEYTİN 
DÜŞMANI GÖSTERMEK 
İSTİYORLAR”
Belediyeye ait imarlı 
zeytinlik arazilerinin bir 
kısmının 1993 yılı öncesi 
imara açıldığını kendi 
dönemlerinde Belediye 
Meclisi tarafından 1 m2 
bile zeytinliğin imara 
açılmadığını kamuoyunun 
bilmesi gerektiğini belirtti. 
Sosyal medya üzerinden 
canlı olarak da yayınlanan 
meclis görüşmelerinde 
sürekli bunu belirttiğini 
sözlerine ekleyen Başkan 
Deveciler, “Bizi ve 
belediyemizi zeytin düşmanı 

göstermek istiyorlar. Şahsım 
ve ekip arkadaşlarımıza 
yönelik yapılan bu algı 
operasyonlarının kamuoyu 
tarafından bilinmesi 
gerektiğini düşünüyor, 
Burhaniye’miz adına 
yaptığımız her hizmette 
kamunun menfaatini 
düşündüğümüzü herkesin 
bilmesini istiyorum” dedi. 
“ PELİTKÖY’DE DE İMARA 

AÇILAN ALAN YOK”
Ayrıca Pelitköy bölgesinde 
imara yer açıldığı yönünde 
de spekülasyonlar 
yapıldığının altını çizen 
Başkan Deveciler, “Biz 
Burhaniye’de sadece bir 
yeri imara açtık, orası da 
30 yıldır imar bekleyen ve 
Ören’in bina yoğunluğunu 
alacak olan BUBFA 
Fakültesi ile Ayaklı’nın 
olduğu bölge. O bölgeyi 
imara açtık ama başkaları 
gibi 5 katlı olarak açmadık. 
%25 yoğunlukla 2 kat 
imara açtık ve bu alana 
bağlı 20 dönüm Belediye 
hizmet alanını Burhaniye 
Belediyesine kazandırdık. 

Belediye hizmet alanlarında 
sosyal tesisler, öğrenci 
yurdu, düğün salonu, 
gençlik merkezi binaları 
yapacağız. Ayrıca bu 
alanda Ayaklı Mesire 
Alanının bitişiğinde 60 
dönüm kent parkı da yapıp 
Burhaniyelilerin hizmetine 
sunacağız” dedi. 
Başkan Deveciler 
konuşmasının devamında 
“Söylenen gibi ne Pelitköy’de, 
ne de Burhaniye’de başka 
imara açtığımız bir alan 
yok. Bunun kamuoyunun 
bilgisine sunuyor. 
Ters algı yaratanlara 
itimat etmemelerini rica 
ediyorum.”diye konuştu.

BURSEM YENİ 
ÖĞRENCİLERİNİ 

BEKLİYOR
. 
Burhaniye Belediyesi Sosyal 
Etkinlik Merkezi her ay 
yaptığı deneme 
sınavlarının yanı 
sıra, LGS ve 
YKS’ye girecek 
öğrencilerini 
deneme 
sınavı 
uygulamaları 
ve rehberlik 
desteği ile 
sınavlara 
hazırlıyor.
HEDEFİMİZ EĞİTİMDE 

FIRSAT EŞİTLİĞİ
Eğitimde fırsat eşitliği 
anlayışıyla verdiği eğitimlerde, 
geçtiğimiz dönem %85 
başarı oranıyla öğrencilerini 
seçkin üniversite ve liselere 
yerleştiren BURSEM’in “YSK 
Programı da” belirlendi. 

BURSEM, yeni 
sınav takvimi için 

çalışmalarına başladı
 Üniversite sınavlarına 
hazırlık Programı 

çerçevesinde Temmuz 
ayında yaz kampıyla 

başlatılacak 
eğitimlerde 
öğrencilere, 
12 ay kurs, 
aylık 100 
saat ders ve 

rehberlik hizmeti 
sunulacak.

BURSEM’de, 
12. sınıf öğrencileri 

için yapılacak eğitimler 
için 30 Haziran 2022’ye 
kadar başvurular alınacak; 
Temmuz ayında da  kurslar 
başlayacak. Ortaokul ve lise 
öğrencileri için yapılan okul 
destek programı kurslarına 
başvuru ve kayıtlar ise 
Ağustos ayında yapılacak. 

BURHANİYE BELEDİYESİ MEMURLARINA 

YEMEK YARDIMI 
SÖZLEŞMESİNİ iMZALADI

Burhaniye Uygulamalı Bilimler 
Yüksek Okulu ve Burhaniye 
Meslek Yüksek Okulu öğrencileri 
mezun oldu.
BUBFA havuz başında yapılan 
mezuniyet törenine çok sayıda 
davetli katıldı.
Öğrenimlerini tamamlayan 
öğrenciler mezuniyet töreninde 
diplomalarını aldı. 
Başkan Deveciler,  mezuniyet 
töreninde yaptığı konuşmada 
Fakültenin yakınında bulunan 
Belediye hizmet alanına 300 
öğrenci kapasiteli kız yurdu 
yapacaklarını belirtti. Deveciler 
konuşmasının devamında; ayrıca 
yeni yüksek okul binası için de 
çalışmalara başladığını en kısa 
zamanda yapacaklarını söyledi. 
Orjan’da bulunan deprem

yönetmenliği doğrultusunda 
boşaltılan meslek yüksek okulu 
binasının karşı tarafında bulunan 
3800 m2 belediye arazisine 
Burhaniye Belediyesi olarak Meslek 
Yüksek Okulu binasını kendilerinin 
yapacağını söyleyen Deveciler, 
Fakülte ve Meslek Yüksek Okulunun 
kampüs olacağını ve kurulacak olan 
Körfez Üniversitesinin de temelini 
oluşturacağını ifade etti. Öğrencilere 
çalışma hayatlarında başarılar 
dileyen Başkan Deveciler, tüm 
öğrencileri kutladı. 
Kaymakam İlyas Memiş’in de 
öğrencilere yönelik yaptığı konuşma 
sonrası başarı ve mezuniyet belgeleri 
dağıtıldı. 
Belgelerini alan öğrenciler 
tören sonunda keplerini atarak 
mezuniyetlerini kutladı.

“YOLLARIN 
YAPIMI İÇİN 
İHALEYE GİRECEK 
FİRMA BULAMIYORUZ”


