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Burhaniye Belediye Başkanı

BAŞKAN DEVECİLER: 
“BİRLİK OLARAK 
ÜSTESİNDEN 
GELECEĞİZ”
Yardım kampanyasına 
destekleri için Burhaniye 
halkına minnettar old-
uklarını belirten Başkan 
Deveciler,“Burhaniye Bel-
ediyesi olarak, halkımızla 
elimizden gelenin fazlasını 
yapabilmenin gayreti 
içerisinde teyakkuz halinde 
çalışmalarımız sürüyor. 
Güncel ihtiyaç listelerini 
takip ederek, başlattığımız 
“Afet Yardım Kampanyası” 
ile deprem bölgelerine 
yardımları tırlarla gönderiyoruz. 
Deprem bölgelerindeki belediyeler 
ile iş birliği içerisinde Burhani-
ye’nin yardım elini depremzede 
vatandaşlarımıza uzatabilmek için 
çalışıyoruz. Değerli Burhaniyeli-
lerimizin yediden yetmişe oluş-
tur-dukları bu yardım zinciri ile
 yaraları saracağız. Yardım
 kampanyamız devam ediyor, 
desteklerinizi bekliyoruz”
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Başlatılan yardım kampanyasında toplanan 
yüzlerce paket yardım malzemesi, taşınarak 
belediye personeli ve gönüllü vatandaşların 
işbirliğiyle paketlenerek tırlara yükleniyor.

Burhaniye Belediyesi olarak yardım tırlarının 
yanı sıra bölgeye iş makineleri ve uzman per-

sonel de sevk edilmeye devam ediliyor.

Burhaniye Cumhuriyet Meydanı’nda Kızılay’ın 
kan bağışına katılan Başkan Ali Kemal 
Deveciler, “kan vererek depremzedelerimize 

yardımda bulunan tüm 
vatandaşlarımıza gönülden 
teşekkür ediyoruz”dedi. 
Meydandaki vatandaşlara 
Burhaniye Belediyesi Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğünce 
sıcak çorba ikram edildi.

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından, Kızılay tarafından 
depremzedeler için kan bağışı toplanmaya devam ediliyor.

Belediyemizce düzenlenen “Afet 
Yardım Kampanyası”nın ilk tırı 
Hatay’a ulaştı. Yola çıkan yardım tırı 
ve Burhaniye Belediyesi’nin AFAD 
eğitimi almış gönüllü personeller-

inden oluşan yardım ekibi Hatay’da 
desteğe başladı. Hatay Büyükşehir 
Belediyesi ile organize olarak yardım 
gönderen Burhaniye Belediyesi’nin 
yardımları depremzedelere ulaştı.

TOPLANAN YARDIMLAR DAĞITILIYOR

Depremin 5. gününde Burhani-
ye’den giden yardım tırı, felaket-
ten ağır hasarla çıkan Hatay’ın 

köylerine ulaştı. Belediye Başkan 
Yardımcımız Oktay Erbalaban 
başkanlığında bölgede dağıtım 
yapan ekip, depremzedelerin 

ihtiyaçlarını tek tek teslim etti.

Hatay ili Defne ilçesine 
bağlı Büyükçat ve Öz-
bek köylerine ulaşan 

yardım ekiplerimizce; 
Burhaniye halkıyla 
elele hazırlanarak 

gönderilen yardımların 
dağıtım yapıldı.

Afet bölgesine gitmek üzere ek-
skavatörler, belediye hizmet binası 
önünden uğurlandı. AFAD ile koordi-
nasyon içerisinde yürütülen çalışmalar 
kapsamında Burhaniyeli iş insanlarının 
da desteğiyle görevli operatörler ve 
şoför deprem bölgesine gönderildi.

İŞ MAKİNELERİ 
GÖNDERİLDİ

Deprem bölgelerine yönelik 
yardım faaliyetlerinde teyakkuzda 

olan Burhaniye Belediyesi, 
Hatay’a iş makineleri gönderdi.

BURHANiYEBURHANiYE
TEK YUREKTEK YUREK

Yüzyılın felaketini yaşadığımız şu günler yüreğimiz kan ağlıyor. Gözümüz kulağımız deprem 
bölgelerinden gelen haberlerde. Her kurtulan vatandaşımız gönlümüzde bir rahatlama hissettiriyor. 
Keşke hiç kimse hayatını kaybetmeseydi, cana değil mala gelseydi ama maalesef hayatını kaybeden 

çok sayıda vatandaşımız var. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
diliyorum. Yaralı vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum.

Milletimizin başı sağ olsun…

ENKAZDAKi MUCiZE 
UMUT OLDUDepremin 5. gününde, deprem 

bölgesindeki enkazlarda arama 
kurtarma faaliyetleri ve umutlu 
bekleyişler devam ediyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban 
başkanlığında bölgede yer alan Burhaniye Beledi-
yesi arama kurtarma ekibi, Hatay’ın Defne ilçesi 
Armutlu Mahallesi’nde depremin 5.gününde 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama 
Kurtarma Ekibi ve TTK Maden ekibiyle birlikte 
yaptığı kurtarma çalışmasında, 27 yaşındaki 
Rabia Öfkeli’yi sağ olarak enkazdan çıkardı. 
Kurtarma ekibi adına konuşan Erbalaban, “Bir 
canının kurtulmasına destek olmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Tüm Burhaniyeli hemşerilerim-
iz adına enkazların içinde var gücümüzle 
umut olmaya devam edeceğiz” dedi.

KAN VEREN 
VATANDAŞLARIMIZA
ÇORBA İKRAMI YAPTIK

Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilimizde meydana gelen deprem 
felaketinde yaraların sarılması için tüm imkânlar seferber edildi. Burhaniye 

Belediyesi tarafından afetlerin yaşanmasının hemen ardından başlatılan 
“Afet Yardım Kampanyasına” Burhaniye halkı yoğun destek verdi.


