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       Burhaniye Belediyesi, Ören yolunda Fakülte 
binasından başlayarak, Ayaklı mevkiine kadar olan 
alanda imar uygulamasını tamamladı.  Ören ve 
Memiş mahallelerini kapsayan ve yaklaşık 450 hak 
sahibinden oluşan ortalama 500 dönümlük alanda 

yapılan çalışmalar sonucunda, yaklaşık 
bin 500 tapu hak sahiplerine kazandırıldı. 
İlk tapular Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler tarafından sahiplerine verildi.  
         Başkan Ali Kemal Deveciler 
konuşmasında “İmar planı yapılan 
bölgemizde 132 bin metrekare civarında 
konut alanı. 52 bin 700 m2 yeşil alana ay-
rıldı, bu alanımızı Ayaklı’nın yeşil alanıyla 
birlikte bir yere toplayarak toplamda 64 
bin m2 kent parkı oluşturduk. 
       Bu yeşil alanımıza körfezde bir ilk 
olacak şekilde içerisinde; düğün salonları, hayvanat 
bahçesi,  kay kay, basketbol, tenis ve halı sahaların 
yer  aldığı, at çiftliği ve yürüyüş yollarının bulun-
duğu bir yaşam alanı oluşturacağız. 

Ayrıca Belediye  hizmet alanı içerisinde  kalacak ye-
rlere de cami, sosyal tesisler,  üniversitenin yanında 
kız yurdu, gençlik  merkezi, düğün salonu,  yaşlılar 
evi,  kültür merkezi yapmayı  planlıyoruz.” 
şeklinde konuştu. 

40 YILLIK40 YILLIK
TAPU HASRETi TAPU HASRETi 
SON BULDU SON BULDU 

Burhaniye Belediyesi, 40 yıllık hasrete son verdi. 
Belediye yaptığı imar uygulamasıyla bin 500 adet 

tapuyu hak sahiplerine dağıtmaya başladı.

3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü 

dolayısıyla Burhaniye 
Belediyesi bir dizi 
ziyarette bulundu. 

Türkiye Sakatlar Derneği 
Burhaniye Şubesi, Tür-
kiye Zihinsel Engelliler 
Derneği Burhaniye Şube-
si, Engel Biziz Derneği ve 
Burhaniye Ticaret Odası 
Özel Eğitim Uygulama 
okulu ve Özel Gamze-
lerim Özel Eğitim ve 
rehabilitasyon okuluna 
yapılan ziyaretlerde, 
engelli bireylerle bir araya 
gelen Burhaniye Bele-
diye Başkan Yardımcısı 
Oktay Erbalaban, kurum 
müdürleriyle görüşerek, 
Başkan Deveciler adına 
çiçek ve hediye takdim 
ederek engelliler 
gününü kutladı.

Belediye Başkan Yardımcısı 
Oktay Erbalaban ve Kültür 
İşleri Müdürü Rukiye 
Güven tarafından yapılan 

ziyaretlerde engellilerle ve 
dernek başkanları ve yönet-
icilerle bir araya gelindi.

ENGELLiLERi
UNUTMADIK

Burhaniye Belediyesi, yol yapım 
çalışmalarına aralıksız devam edi-
yor. Burhaniye’nin merkez ve kırsal 
mahallerinde alt yapı çalışmaları 

yapılan yolların tamir ve yama 
işlemleri devam ediyor. Doğalgaz 
abonelikleri başta olmak üzere alt-
yapısı tamamlanan yollarda yapılan 
düzenlemeler Burhaniye Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 
aralıksız sürdürülüyor.
Merkez mahalleler haricinde kırsal 
mahallelerde de yol yapım çalışma-
larını yürüten ekipler, ilk yağışlar-
la birlikte toprak kaymasından 
kaynaklı bozulan yolların yenileme 
işlemlerini de yapıyor.

YOLLAR YOLLAR ARALIKSIZARALIKSIZ ONARILIYOR ONARILIYORDüzenlenen hayra Bur-
haniye Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler, 
başkan yardımcıları Murat 
Yazgan, Tamer Midilli, 
muhtarlar ve vatandaşlar 
katıldı. Pelitköy Merkez’de 
düzenlenen hayrın kabul 
olmasını dileyen Bur-
haniye Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler; bu 
sene 11 Aralık’ta 24.sünü 
düzenleyecekleri Ge-
leneksel Pelitköy Folklorik 
Deve Gösterilerine tüm 
vatandaşları davet etti.

PELİTKÖY DEVECİLER DERNEĞİ 
HAVUT HAYRI DüZENLEDi

Her sene olduğu gibi bu sene 
de yakacak yardımlarını 
sürdüren Burhaniye Beledi-
yesi, ihtiyaç sahiplerinin ev-

lerini ısıtmaya başladı. İlçe de 
tespit edilen yaklaşık bin 200 
haneye ortalama 10 bin çuval 
odun yardımı yapılmaya 
başlandı.  Yazın ilçe genelinde 
Belediye tarafından yapılan 
budama ve sökümlerinden 
çıkan odunları şantiyede so-
balara sığacak şekilde keserek 
çuvallayan belediye ekipleri 
ihtiyaç sahiplerinin evlerine 
kadar ulaştırıyor. 

BURHANiYE BELEDiYESiBURHANiYE BELEDiYESi  
HANELERi ISITMAYA BAŞLADIHANELERi ISITMAYA BAŞLADI

DİSK’e bağlı Emekli-Sen Burhaniye şubesi 
tarafından düzenlenen birlik ve dayanış-
ma yemeği Burhaniye’deki Demokrasi 
Bileşenlerini bir araya getirdi. Şube 
Başkanı Çiğdem Karasakal Avcu’nun ev 
sahipliğinde düzenlenen geceye ayrıca 
sendikanın üyesi olan Burhaniye Belediye 

Başkanı Ali Kemal Deveciler ile eşi Nuri-
ye Deveciler, Başkan Yardımcısı Oktay 
Erbalaban, DİSK Emekli-Sen Merkez 
Yürütme Kurulu Üyesi Hakan İlter, 
Belediye meclis üyeleri, demokrasi 
bileşenleri, sivil toplum örgütleriyle bir-
likte sendika üyeleri katıldı.

Başkan Ali Kemal Deveciler 
konuşmasında “Emekliler 
insan onuruna yaraşır biçimde 
yaşayabileceği maaşı alması 
için her türlü politikanın 
yürütülmesi gerekiyor. Her 
konuda olduğu gibi bu konuda 
da yanınızdayız. Bu anlam-
da siz emekli-sen ailesini ve 
dostlarımıza teşekkür ediyor, 
saygılarımı sunuyorum” dedi. 
Düzenlenen gecede konuşma-
ların ardından müzik dinletisi 
eşliğinde sürdü

BURHANİYE EMEKLİ SEN, 
DAYANIŞMA GECESİNDE BULUŞTU

DİSK Emekli-Sen Burhaniye
şubesi  birlik ve dayanışma  

gecesi düzenledi. 

ALi CETiNKAYA YAYALASTIRMA 

6 Aralık’ta ilk etabın 
ihaleye çıkacağı ve ihale 
sonrası yer tesliminden 

sonra, 120 gün içer-
isinde tamamlanacak 

olan ilk etap yayalaştır-
ma projesi, ortalama 

250 metre ana cadde ve 
200 metre de caddeye 

bağlı Mithat Paşa, 
Şevket Hoca ve pasaj 

sokaklarını kapsayacak. 
İçerisinde donatı 

alanları, ışıklandırma, 
engellilere de uygun 

yürüme ve oturma 
alanları, peyzaj ve 

heykellerin bulunacağı 
proje, Burhaniye’yi 

modern bir görünüme 
kavuşturacak.

Kocacami mahallesine bağlı 
Cumhuriyet meydanından 
başlayarak eski hastane önüne 
kadar olan alanda, 2 etap olarak 
yapılacak Ali Çetinkaya Yay-
alaştırma projesinin ilk etabını 

yol, altyapı, peyzaj, donatı 
alanları ve ışıklandırma sis-
temleri oluştururken, projenin 
2. etabında ise dükkan cephe 
güneşlikleriyle tabelalarının 
yapımları gerçekleştirilecek. 

BURHANİYE 
BELEDİYE 
BAŞKANI

ALİ KEMAL
DEVECİLER

Burhaniye’de yaşayan 
engelliler, 3 Aralık Dünya 
Engelliler günü dolayısıyla 
“Bu Oyun Engellenemez” 
isimli tiyatro sahnelendi. 
Oyuna yoğun ilgi gösteren 

seyirciler saat öncesinden 
salonu doldu. Burhaniye 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Oktay Erbalaban’da 
katılarak engellileri tebrik 
ederek çiçek verdi. 
Burhaniye Kent Konseyi 
Engelli Meclisi, Sakat-
lar Derneği, Engel Biziz 
Derneği ve Öykü Atölye-
sinin birlikte düzenlediği 
oyunun yazar ve yönet-
menliğini Filiz Çağlayan 
Kayalı yaptı. Reha Yurdakul 
Kültür Merkezinde düzen-
lenen oyun; engellilerin 
hayatlarını ve sıklıkla 
yaşadıkları sorunları ele 
alarak, farkındalık sağlıyor.

ENGELLiLERDEN 
MUHTEŞEM TiYATRO

İçerisinde İçerisinde donatı alanları,donatı alanları, ışıklandırma,  ışıklandırma, engellilere de engellilere de 
uygun yürüme uygun yürüme ve oturma alanları, peyzaj ve oturma alanları, peyzaj 

ve heykellerin bulunacağı proje, Burhaniye’yi ve heykellerin bulunacağı proje, Burhaniye’yi 
modern bir görünümemodern bir görünüme kavuşturacak. kavuşturacak.

Burhaniye Belediyesi tarafından 
projelendirilen Ali Çetinkaya Yay-
alaştırma Projesi ihale aşamasına 
geldi. 6 Aralık 2022 Salı günü saat 
11.00’da ihaleye çıkacak olan Proje, 
ihale öncesi Aralık ayı Belediye  
meclisi ilk oturum görüşmelerinde 
meclis üyelerine tanıtıldı.


