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Burhaniye Belediyesi 
ilçede yaşayan 
ihtiyaç sahibi 
vatandaşların 
yanlarında 
olmaya 
devam ediyor.

Ali Kemal Deveciler’in sosyal bel-
ediyecilik anlayışıyla projelerini ve 
hizmetlerini sürdürdüğü Burhani-
ye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü 2022 yılında yaptığı 
sosyal yardımlarla bölgenin en aktif 
belediyeleri arasında yer alıyor. 
2022 yılında Belediyemiz Sosyal İşler 
Müdürlüğünce:
400 haneye sıcak yemek yardımı 
(her gün 4 çeşit yemek) 
1430 adet erzak paketi yardımı
5000 kişiye sosyal market aracılığıyla 
kıyafet yardımı 
300 haneye eşya yardımı
200 kişiye aceze yardımı :
(aylık maddi destek) 
10.000 çuval odun yardımı
43 gencimize asker yardımı
500 bebeğe bebek bezi yardımı
500 öğrenciye her eğitim döneminde 
okul kıyafeti ve kırtasiye yardımı
250 üniversite öğrencisine 
650 tl aylık burs yardımı
106 kişiye şehirlerarası ulaşım - bilet 
yardımı yapıldı.
kadın danışma merkezi
faaliyete girdi.

2022 yılında yaklaşık 12 bin kişiye sosyal yardımda bulunarak ihtiyaçlarını 
karşılayan Burhaniye Belediyesi hanelerin yükünü hafifletiyor. 

650 tl olan Aralık 
Ayı burs ödemeleri 
250 üniversite 
öğrencisinin hesaplarına yatırıldı.
Burhaniye Belediyesinin geçtiğimiz eğitim 
öğretim döneminde başlattığı ve eğitimde 
fırsat eşitliği ilkesiyle projelendirilen “ 
üniversite eğitim bursu” 250 üniversite 
öğrencisine burs imkanı sağladı. 
Dar gelirli öğrenci ve ailelerine eğitim 
desteği sözü veren Başkan Deveciler, 
üniversite öğrencilerine eğitim desteği 
projesinin ilk yılında 400 tl olan aylık burs 
ücretini bu eğitim öğretim döneminde 
artış yaparak 650 tl olarak belirlemişti. 
Zorlaşan hayat şartları içinde üniversite 
öğrencilerine nefes olan; her ay düzenli 
yatırılan bursların Aralık ayı ödemesi 
öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.

Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü 
ekiplerince ilçe genelinde park ve bahçeler-
in bakım ve onarımlarını gerçekleştirmeye 
aralıksız devam ediyor. Mahalle mahalle 
yapılan çalışmalar kapsamında ekipler park-
larının tamir bakım ve peyzaj düzenlemeler-
ine başladı. 
Merkez mahallelerdeki park ve yeşil alanlarla 
ilgili çalışmalara başlayan Park ve Bahçel-
er Müdürlüğüne bağlı ekipler, parklardaki 
çocuk oyun gruplarıyla, tel örgülerin tamir ve 
kaynak işlerinin yanı sıra, tabela ve bankların 
bakımlarını yapmaya başladı. 

PARKLAR YENiLENiYOR 

Çocuk oyun 
alanlarının kum 
yüzeylerinde 
düzenlemeler yapan 
ekipler ayrıca yeşil 
alanlarında çim 
biçme ve bitki 
budama çalışma-
larını yürütüyor. 
Ekipler parklardaki 
ağaçların mevsimlik 
budamalarını da 
yaparken, park içi 
yolların bordür ve 
taş döşemelerini 
yeniliyor.

 
Sağlık alanında Burhaniye’de her bireye ayrım 

yapmadan hizmet verdiklerini vurgulayan 
Başkan Deveciler, “ Önleyici ve koruyucu 
sağlık çalışmalarını aralıksız yürütüyoruz. 

“ diyerek Belediyelerin sağlık hizmetlerinin 
desteklenmesi gerektiğini de vurguladı. 
Başkan Deveciler, “Hastalıkta, sağlıkta 

her zaman Burhaniyelilerle el eleyiz.  
 “Önce sağlık” an-

layışımız ve Sağlık İşleri 
Müdürlüğümüzün 

çalışmaları ile daha güzel 
ve sağlıklı günler için hiz-
metlerimizi hız kesmeden 

devam ettireceğiz.” dedi.

“SAĞLIK ÖNCELİĞİMİZ”

Belediyemizce, “Önce Sağlık” 
sloganıyla sağlık alanında vizyon 
projelerle vatandaşlara en iyi 
hizmeti sunmak için çalışmalarına 
devam ediyoruz. Burhaniye’de 

yaşayan her vatandaşın sağlık 
problemlerine çözüm bulmak adı-
na, projeleri tek tek hayata geçir-
erek, 2022 yılında yaklaşık 30 bin 
kişiye sağlık hizmeti verdik.

ARALIK AYI  
BURS ÖDEMELERİ  

YAPILDI 

2022’de  -Tabiplikte 
2 doktorumuzla 20.500 

kişiye tedavi ve reçete
 hizmeti verdik; Tabipliğe 

gelemeyen 8000 vatandaşın 
evinde tedavisini ve 

pansumanını gerçekleştirdik.
-Diyetisyenimizle Burhaniye  

bu yıl 2.150 KİLO kaybetti. 
-165 yeni doğan 

bebeğimizi ziyaret ettik. 
-725 vatandaşımızın cenaze işlem-

lerini ücretsiz gerçekleştirdik. 
-210 yaşlı ve evinden çıkamayan 

vatandaşın medikal, sağlık, ilaç 
raporu, yaşlı bezi 

ihtiyaçlarını karşıladık. 
-Alida Nedim Eraslan Sokak Hay-

vanları Bakımevimizde 
2.450 can dostumuzun  

barınma ve tedavisi yapıldı. 
-İlaçlama ekipleri ilçemizin 

her mahallesinde uçkun
 ve haşere ilaçlamasını

 düzenli olarak yaptı.

1 YILDA 30 BiN KiŞiYE 
ÜCRETSiZ SAĞLIK HiZMETi
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İskele Mahallesi Eski Ayvalık Cadde-
si’nde yol sökümünü tamamlayan ekipler, 
caddenin kaldırım ve bordür döşemelerine 
başladı. Fabrika Caddesi parke taş tamirat-
larına; Öğretmenler Mahallesi Muammer 

Aksoy Caddesi, Kocacami Mahallesi 
Kasaplar ve Pazar Yeri Sokakla beraber 
Cumhuriyet Mahallesi Kızık Caddesi’ni de 
katan Fen İşleri ekipleri, kırsal mahallelerde 
de çalışmalarını sürdürüyor.

  Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçenin muhtelif yerlerinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. 

Kırsal Avunduk Mahallesi’ne bağlı yolların 
genişletme ve düzeltme işlerini yapan ekipler,   
çevre yolların da çalışmalarına devam ediyor.

YOLLAR  YOLLAR  
ETAP ETAP ETAP ETAP   
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Belediye 
Başkanı 
Ali Kemal 
Deveciler, 
Burhaniye’nin 
dört bir 
yanında yapılan 
çalışmaları 
yerinde inceledi.

BURHANİYE 
BELEDİYE 
BAŞKANI 

ALİ KEMAL 
DEVECİLER

250 üniversite  
öğrencisine


