
Burhaniye Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yıl: 2 / SAYI:5320MART2022

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 OrganıdırYıl: 2 / SAYI:8506 KASIM 2022 PAZAR

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler başkanlığında toplanan Burhaniye Belediye Meclisi’nin 
Kasım ayı toplantısında 2023 Mali Yılı Tahmini Bütçesi 501 milyon olarak oy birliği ile kabul edildi.

DEV BUTÇEYE DEV BUTÇEYE 
MECLiSTEN MECLiSTEN ONAYONAY

BURHANiYE’DE 
ZEYTiN DEVRiMi

iMARLI ARSAYA iNŞAAT YAPARKEN ZEYTiNLER KESiLMEYECEK!

Kasım ayı meclis oturumunda 
verilen başkanlık önergesiyle, 
meclisten oy birliği ile geçen 
kararda, imara açık olan arsal-
ardaki zeytin ağaçlarının kesil-
mesinin önüne geçilmiş oldu.
Tüm meclis üyelerinin oylarıyla 
alınan karar çerçevesinde; 
içinde zeytin ağacı bulunan 
imarlı arsalara yapılacak inşaat-
larda, inşaat alanına denk gelen 
ağaçların taşınması, arsanın 
diğer alanlarında bulunan Zey-
tin ağaçlarının da yerinde kalar-
ak sökülmemesi ve kesilmemesi 
yönünde karar alındı. Bu karara 
uymayan vatandaşlara ise gerek-
li en ağır yaptırımlar uygulanar-
ak idari para ve ruhsat cezaları 
verilecek. 

Belediye Başkanı Deveciler, 
“Bir vatandaşımız, 1993 yılı 
ve öncesindeki zeytinlik 
yasasıyla imara açılan arsa 
vasfında olan yerlere inşaat 
yapacak ise ve arsasında 
zeytin ağaçları varsa, bu 
ağaçları kesemeyecek. İnşaat 
ruhsatı alırken ayrıca alanda 
bulunan zeytin ağaçlarıyla 
ilgili rölöve istenecek. İnşaat 
alanına denk gelen ağaçları 
ise gerek kendisi taşıyacak ve 
belediyeye belge getire-
cek, gerekirse belediyeye 
bildirecek; biz onları kamu 
alanlarına taşıyacağız. Bu 
konuyla alakalı hassasi-
yetimizi tüm Türkiye biliyor. 
Bu zamana kadar 1m2 zeyt-
inlik alanını imara açmadık. 
Açmayacağız da! Burhaniye 
olarak, zeytine verdiğimiz 
önemi aldığımız bu kararla 
da tekrar gösteriyoruz. ” 
dedi.

Burhaniye Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler, zeyt-
inlik yasasıyla, daha önce 
imara açılmış olan arsalara 
yapılacak inşaat alanlarında 
bulunan zeytin ağaçlarının 
kesilmesine karşı çıkarak 
meclis kararı aldı.  Burhaniye Belediyesi tarafından işletilen 

Burhaniye Yat Limanı ve Balıkçı 
Barınağı Ulaştırma Bakanlığı’ndan “Kıyı 
Tesisi Geçici İşletme İzin Belgesini” aldı. 
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal 

Deveciler’in 2005 yılında Milletvekilliği 
döneminde ki girişimlerle Burhaniye 
Belediyesine kazandırdığı Yat Limanı 
ve Balıkçı Barınağı Ulaştırma Bakan-
lığından İşletme Belgesini aldı. 

BURHANİYE YAT LİMANI VE
BALIKÇI BARINAĞI KIYI TESİSİ 

İŞLETME İZİN 
BELGESİ ALINDI

Burhaniye Belediyesi İşletme 
ve İştirakler Müdürlüğü 
tarafından bu sene Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığına bağlı 
Tersaneler ve Kıyı Yapıları 
Genel Müdürlüğü’ne yapılan 
başvuru sonrası Burhaniye Yat 
Limanında Bakanlıkça incele-
meler yapıldı. Yapılan incele-
meler neticesinde, standartları 
taşıdığı uygun görülerek işletme 
için uygun görülen Burhaniye 
Yat Limanı “Kıyı Tesisi Geçici 
İşletme Belgesi ”ne sahip oldu.

Yağmursuyu altyapısı 
olmayan okullar 
bölgesindeki Yılmaz Ak-
pınar Bulvar kavşağından 
başlayarak, Kazım Akova 
Caddesi ve buna bağlı Ali 
Kurt, Orhangazi ve Yeşil 
Sokaklarını da kapsayan 
çalışmalarda, yaklaşık 1 km yağmur 
suyu altyapı borusu döşendi. 
Bu zamana kadar hiç altyapısı olmayan 
bölge de yapılan kapsamlı çalışmalar-
da, 600’lük Koruge tipi borular döşen-
meye başlandı. Yağmur yağdığında 
taşmalar yaşayan bölgede ki çalışma-
lar tamamlandığında yağmursuyu 
altyapısı Karınca deresine bağlanarak 

tahliyesi gerçekleştirilecek. 
Mahkeme Mahallesi’nin bu bölgesinde 
hiç altyapı olmadığı için vatandaşların 
her yağmurda çok sıkıntı yaşadığını 
ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler “600’lük borularla 
Karınca deremize bağlanarakyaklaşık 
1 km boru döşemesi yapacağımız 
bölgemizde yaşanan taşmaların da 
önüne geçmiş olacağız” dedi.

İLK YAĞMUR SUYU HATTI 
BÖLGEYİ RAHATLATACAK
Burhaniye Belediyesi 
Mahkeme Mahall-
esi’nde yağmursuyu 
altyapı çalışması 
gerçekleştirdi. 

Burhaniye Belediyesi Tem-
izlik İşleri Müdürlüğüne 
bağlı ekiplerce yapılan ve 
7 gün süren çalışmalarda 
köyün içinden geçen derenin 
temizlik ve ıslah çalışması 
gerçekleştirildi. Kepçe doz-
erler ile yapılan çalışmalarda 

50 kamyon dolusu balçık 
ve çöp dereden temizlendi. 
Yağışlar sonrası yaşanan 
toprak kaymalarının ve 
dağdan sularla dereye inen 
ağaç ve kayaların doldur-
duğu derenin temizliği 
yapıldı.

Börezli Mahallesi’nde bulunan 
dere, Burhaniye Belediyesi 

tarafından temizlendi. Derenin 
1 km’lik kısmında yapılan tem-

izlik çalışmasında, 1500 ton 
balçık ve çöp çıkartıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı tarafından 
düzenlenen yönetmeliğe 
uygun olarak çevre duyarlılığı 
konusunda çalışmalar yapan ve 
Balıkesir’de Sıfır Atık Belgesine 
sahip olan ilk belediyeler arasın-
da yer alan Burhaniye Belediye-
si’nin Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü’ne bağlı Çevre 
Mühendisleri Barış Karalar ve 
Burcu Batur Baylan tarafından 
gerçekleştirilen ve 5 ana başlık 

üzerinden verilen eğitimlerde; 
Çevre kavramı, çevre kirliliği ve 
sonuçları, iklim değişikliği, atık 
yönetimi ve sıfır atık konuları 
katılımcılara aktarılıyor.
Burhaniye Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler “Sosyal belediye-
ciliğin yanında yaşanabilir bir ilçe 
olmanın mücadelesini veriyoruz. 
Bizler çevre bilincini oluşturursak 
gelecek nesillerimizin yaşam alan-
larını korumuş oluruz. Bunu da 
eğitimlerle sağlayabiliriz.” dedi.

Burhaniye Belediyesi, İklim değişikliğinin önüne 
geçmek, sıfır atık ve çevre bilinci oluşturmak 
için Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi 
(BUBFA)’da ve Burhaniye Belediyesi Sosyal 
Etkinlik Merkezi’nde çevre eğitimi düzenledi.

Çevre eğiti-
mine BUBFA’da 
eğitim gören 
yaklaşık 250 
öğrenci ve 
öğretim görev-
lileri katılırken, 
BURSEM’de 
300 öğrenci 
çevre konusun-
da farkındalık 
kazandı.

BURHANiYE BELEDiYESi’NDEN 
ÇEVRE EÇEVRE EĞiTiMLERiiTiMLERi

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri ilçe gene-
linde 2 ayrı noktada eş zamanlı 
faaliyetlerine devam ederek 
yol yapım, parke taş döşeme ve 
tamirat işlemlerine devam edi-
yor. Ekipler, doğalgaz çalışma-
larından kaynaklı bozulan tüm 
yolların yenileme çalışmalarını 

sürdürüyor.
Geriş Mahallesi Gücüm Sokak ve 
Öğretmenler Mahallesi Muam-
mer Aksoy Caddesi’nde parke 
taş tamirat işlemleri sürerken, 
Öğretmenler Mahallesi 1058., 
1065., ve 1066. sokaklarda parke 
taş yapım çalışması devam 
ediyor.

YOLLARI YENiLENiYOR
GERİŞ ve ÖĞRETMENLER MAHALLESİ 

Plan ve Bütçe komisyonunun 20 gün süren 
çalışmaları neticesinde belirlenen 2023 yılı 
Bütçesinin, Başkan Yardımcısı Oktay Erbal-
aban ve Meclis Üyeleri Hasan Küçükdereli, 
Cemal Akkılınç, Bülent Başaran, Şevki 
Yücel’in yer aldığı Plan ve Bütçe komi-
syonunun uzun süren istişareleri sonucunda 
belirlendi.
BELEDİYE BÜTÇESİ 
3 YILDA 10 KAT ARTTI
56 Milyon olan 2019 Bütçesine göre yak-
laşık 10 kat artan 2023 yılı belediye bütçesi,  

Mali İşler Müdürlüğünün 2023 Mali Yılı 
Gelir ve Gider Bütçesi hakkındaki müze-
kkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu görüşü 
doğrultusunda oy birliği ile kabul edilerek 
501 Milyon olarak belirlendi. 
DEVECİLER OYLAMA SONUNDA TÜM 
MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR ETTİ…
Meclis toplantısı sonunda tüm meclis 
üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler,“ Mali yılı bütçemizi 10 
kat arttırarak 501 Milyon olarak belirledik, 
yatırımlarımıza devam ediyoruz. Söz ver-

diğimiz tüm projelerimizi hayata geçire-
ceğiz, iller bankasından ve bankalardan 
kredi kullanmadık, kullanmayacağız, SGK 
borçlarını ödedik, kendimiz kaynak yarat-
arak daha önce yapılmayanları yapıyoruz 
ve Burhaniye’ye değer katmak; daha da 
geliştirmek çabasındayız. Halkımıza söz 
verdik, yapacağız.” dedi. 
Belirlenen bütçe Balıkesir İlçeleri arasında 
Edremit ve Bandırma’dan sonra en yüksek 
bütçesi olan Belediye, Burhaniye Belediyesi 
oldu.

Başkan 
Yardımcısı 
Oktay 
Erbalaban

Belediye 
Başkanı 

Ali Kemal 
Deveciler
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BÖREZLİ DERESİNDEN 
1500 TON BALÇIK 

VE ÇÖP ÇIKTI


