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Burhaniye Belediyesi, deprem bölgesinden 
Burhaniye’ye gelen vatandaşların ev bulma-
ları için yeni bir proje başlattı.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem-
lerin ardından tüm imkânlarını seferber 
eden Burhaniye Belediyesi, depremden 
etkilenen vatandaşlar için başlattığı 
çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’yi der-
inden sarsan tarihi afetin yaralarını bir an 

önce sarmak için deprem bölgesine çok 
sayıda yardım tırı, arama kurtarma ekibi, 
iş makinesi, personel gönderen Burhani-
ye Belediyesi, depremin ardından çeşitli 
illerden Burhaniye’ye gelen depremzedeler-
in en rahat şekilde misafir edilebilmesi için 
çalışmalara başladı.
Belediye bünyesindeki tüm misafirhaneler 

depremzedelere tahsis edilirken, Başkan Ali 
Kemal Deveciler’in talimatlarıyla “Bur-
haniye Sizin De Eviniz” projesi başlatıldı. 
Burhaniye’de şuan kullanılmayan,
boş evi olan vatandaşlara yardım 
çağrısı yapıldı. Kullanılmayan ikinci 
evleri Nisan ayı sonuna kadar 
depremzede vatandaşların 
kullanması sağlanacak. 

“BURHANiYE SiZiN DE EViNiZ”
BURHANiYE BELEDiYE BAŞKANI ALi KEMAL DEVECiLER,

Depremin yaralarını sarmak için tüm imkânlarını seferber etmeyi sürdüren Burhaniye Belediyesi, 
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BURHANİYE BELEDİYESİ 
AFETİN İLK GÜNÜ YARDIM 
KAMPANYASI BAŞLATTI
Deprem felaketinin yaşanmasının 
ardından Burhaniye Belediyesi 
Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde 
yardımları toplamaya başladı. 
Burhaniyelilerin kayıtsız kalmadığı 
kampanya’da ilk bir haftada; 14.500 
Kg. kuru gıda, 7.800 kg konserve 
hazır yemek, 7.200 battaniye, 1.500 
koli bebek maması ve bezi, 6.400 kg 
yaş sebze ve meyve, 230 koli hijyen 
malzemesi, 1060 koli giyim malzem-
esi, 32 koli tıbbi malzeme, 190 soba 
ve ısıtıcı başta olmak üzere çeşitli 
yardım malzemeleri toplandı.

YARDIMLAR İLK 
ELDEN ULAŞTI
Yardımların yerine ulaşması 
için Başkan Deveciler’ in 
talimatlarıyla; Belediye Başkan 
Yardımcısı Oktay Erbalaban, 
Meclis Üyeleri Tarık Erdil ve 
Bülent Başaran afet bölgesine 
tırlarla giden ekiplere başkan-
lık etti. Birinci elden ulaşan 
yardımlar; özellikle yardımların 
daha az ulaştığı kırsal mahallel-
ere gönderilerek vatandaşların 
ihtiyaçları doğrultusunda tek tek 
dağıtıldı.

Ülkemizde yaşanan büyük felaketin 
ardından Türkiye genelinde olduğu 
gibi Burhaniye’de de Burhaniye 
Belediyesi’nin öncülüğünde “Afet 
Yardım Kampanyası” başlatıldı. 
Depremzedelere destek için 
Burhaniye’de herkes el ele verdi.

Acil ihtiyaçlardan oluşan 21 tır ilk bir hafta 
içinde Burhaniye’den afet bölgelerine sevk 
edildi.4 iş makinesi operatörleri ile birlikte 
yanlarında jeneratör ve kurtarma malze-
meleri ile bölgeye ulaştırıldı. AFAD eğitimi 
olan belediye personelinden oluşan 23 
kişilik ekip de afetin ilk günlerinde deprem 
bölgesine ulaşarak enkaz altında yardım 
bekleyen depremzedelerin kurtarılması için 
var güçleriyle çalıştı. Çalışmalar esnasında, 
Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban 
başkanlığında bölgede yer alan arama kur-
tarma ekibi, Hatay’da depremin 5.gününde 
İBB İtfaiye Arama Kurtarma Ekibi ve TTK 
Maden ekibiyle birlikte yaptığı kurtarma 
çalışmasında, bir vatandaşımızı sağ olarak 
enkazdan çıkardı.

AFET BÖLGESİNE İŞ MAKİNESİ DESTEĞİ
Burhaniye Belediyesi, afet bölgesindeki vatandaşlara destek olmak 
üzere gönderdiği 4 iş makinesinin ardından, 1 adet çöp kamyonunu da 
afet bölgesine göndermek için hazırladı.
Deprem bölgesinde çöp sorununun yaşanması üzerine Burhaniye Bele-
diyesi’nden, Kahramanmaraş’a bir çöp kamyonu sevk edildi.Burhaniye 
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, bundan sonraki süreçlerde de 
bölgenin taleplerine göre hareket edileceğini ifade etti.

İŞ MAKİNELERİ 
21 TIR, VE ARAMA 
KURTARMA EKİBİ 
AFET BÖLGESİNE GİTTİ

Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Personeli ve 
Hayırsever Vatandaşların katkılarıyla deprem 
felaketinin yaşandığı bölgeye gönderilecek 
konteynerlerin yapımı devam ediyor. İmalatı 
Burhaniye’de bulunan Işık Prefabrik Fabrikasında 
devam eden konteynırlar için çalışmaları yer-
inde inceleyen Burhaniye Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler, Evlerini kaybeden depremzede 
vatandaşlarımız soğuk kış günlerinde mağ-
durken biz burada sıcak evlerimizde huzurla 
oturamıyoruz. Bir an önce imalatların tamam-
lanarak, depremzede yurttaşlarımıza ulaştırmak 
gayesindeyiz. Gerek afet bölgesindeki ihtiyaçların 
karşılanması gerekse Burhaniye’mize gelen 
depremzede vatandaşlarımız için 
çalışmalarımız devam ediyor dedi.

Burhaniye’de afet bölgesine 
gönderilmek üzere yaşam 
konteynerleri hazırlanıyor.

DDEPREM iCiN 
SEFERBER OLDUSEFERBER OLDU

Ülkemizde yaşanan 
büyük afet sonrası, 
evlerini kaybeden yü-
zlerce vatandaşımız 
Burhaniye’ye de 
geldi. Deprem 
afetinin yaşandığı ilk 
günden beri büyük 
bir duyarlılıkla 
çalışan Burhaniye Belediyesi, 
misafirhanelerini ve Bur-Bel 
A.Ş’ye bağlı Blue Port Hotel’i 
de kullanıma açtı. Burhaniye’de 
evlere yerleştirilen, tanıdıklarının 
yanına misafir gelen, açılan otell-
erde kalan bir çok depremzede 
vatandaşın beslenmeden giyime, 
çocuk ihtiyaçlarından hijyen ihti-
yaçlarına kadar tüm malzemelere 
ulaşabileceği “Ücretsiz Alışveriş 
Merkezi” Ahmet Akın Kültür 
Merkezi’nde hizmet veriyor.
Yardımsever Burhaniye Halkı ve 
Belediye’nin iş birliği ile toplan-
maya devam eden gıda malze-
meleri, kullanılmamış yetişkin 
ve çocuk kıyafetleri, hijyen mal-
zemeleri, bebek bezi ve mama-
ları gibi ihtiyaç duyulabilecek 

ürünler; Ahmet Akın 
Kültür Merkezi’nde 
oluşturulan yardım 
toplama alanında tek tek 
ayrılarak düzenlendi ve 
depremzedelerin kul-
lanımına sunuldu. Ülke 
genelinde olduğu gibi 
Burhaniye’de de yaşanan 
dayanışmanın herkesin 

bu zor günlerde ihtiyaç duyduğu 
gücün kaynağı olduğunu vurgu-
layan Burhaniye Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler, İlçemize 
gelen afetzede yurttaşlarımız 
kendinizi yalnız hissetmeyin, 
Belediye ve Burhaniye halkı olar-
ak yaraları birlikte sarmak için 
çalışıyoruz” dedi.
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Burhaniye’ye 
gelen depremzede 

vatandaşların 
ihtiyaçlarının 

karşılanabilmesi 
için Burhaniye 

Belediyesi çalışıyor.
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