
Sahibi: 
Burhaniye Belediyesi adına

Ali Kemal DEVECİLER

Yazı İşleri ve 
Genel Yayın Yönetmeni: 

Engin DEMİR

Basın Birimi: 
Ecem AKÇAM SEYREK, Fatma DİNÇER, 

Ahmet Metin ÇOLAK

Adres: 
Mahkeme Mah. Hürriyet Cad. No:80 

Burhaniye / BALIKESİR

İletişim: 
+90 266 412 64 50 

Dahili 226

Burhaniye Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın OrganıdırYıl: 3 / SAYI: 10126 ŞUBAT 2023 PAZAR

ÖREN YOLU 
ÜZERİNDEKİ 

İNŞAAT ÇALIŞMALARI 
DURDURULDU

Ülkemizde yaşanan ve 10 ilimizi derinden etkileyen büyük afet 
sonrasında ülke genelinde oluşabilecek depremlerin mevcut sta-
tik projelerde öngörülen deprem yüklerinin üzerinde depremler 
oluşabileceği görülmüştür. Bu nedenle Burhaniye Belediyesi’nde 
önceki dönemde imara açılmış olan Bahçelievler Mahallesi 
Enver Güreli Caddesi’nin (Burhaniye-Ören Yolu) sağ ve sol 
kısmındaki 5 katlı yapılaşma alanlarında, deprem parametreler-
inin tekrar gözden geçirilme çalışması yapılabilmesi için geçici 
olarak inşaat ruhsatı izni verilmesi durduruldu. Ayrıca ruhsat 
almış olsa dahi inşaatlarına başlayamayan parsellerin de inşaat 
çalışmaları izni askıya alındı.

Burhaniye Belediyesince Enver Güreli 
Caddesi’ndeki (Burhaniye-Ören Yolu) 
5 katlı yapılaşma alanlarında inşaat 
Ruhsatı İzni verilmesi durduruldu.

BiRLiKTE BiRLiKTE 
YARALARIMIZI YARALARIMIZI 

SARACAGIZSARACAGIZ
Belediye Başkan Yardımcıları 
Oktay Erbalaban, Murat Yazgan, 
Tamer Midilli ve Meclis Üyeleri 
Tarık Erdil, Hasan Küçükder-
eli’nin de katıldığı ziyarette 
depremzedelerle sohbet edilerek 
geçmiş olsun dilekleri iletildi. 
Depremzede vatandaşların 
isteklerini dinleyip, çocuk-
lara hediyeler dağıtan Başkan 
Deveciler, ziyaretin ardından 
Burhaniye’deki afetzelerin kul-
lanımına sunulan Ahmet Akın 

Kültür Merkezi’ndeki sosyal markette 
incelemelerde bulundu.
Afetin yaşandığı ilk günden itibaren 
belediye olarak tüm imkanların 
seferber edildiğini belirten Başkan 
Deveciler, “İlçemize gelen depremzede 
vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını 
karşılamak gayesiyle durmaksızın 
çalışıyoruz. Destek veren tüm 
hemşehrilerimize teşekkür ediyor 
ve desteklerinizi bekliyoruz. Birlikte 
güçlüyüz, birlikte yaralarımızı sara-
cağız” dedi.

10 ilde büyük yıkıma yol açan deprem sonrası Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler, Burhaniye’ye gelen depremzedeleri kaldıkları Blue Port Hotel, Erpey Ferah 
Otel ve Pelitköy’de bulunan Burhaniye Belediyesi Sosyal Tesislerinde ziyaret etti. 

Afetin ilk gününden beri Burhaniye 
Belediyesi olarak yardım kampanyasının 
hızla sürdüğünü belirten Sosyal Yardım 
İşleri Müdürü Engin Demir, “İlçemizdeki 
depremzede çocuklarımızın sosyalleşebilmesi 
ve normal hayatlarına tekrar dönebilmeleri 
için yardımları yerlerine ulaştıracağız. 
Çocuklarımıza teşekkür ediyor, halkımızın 
yardım kampanyasına bu şekilde katılım-
larının devamını bekliyoruz” dedi.

Burhaniye halkının destekleriyle gelişen 
sosyal markette, evlerini kaybeden Bur-
haniye’ye gelen depremzede bireylerin 
ve ailelerin ihtiyaç duyabileceği ürünler 
yer alıyor. 7’den 70’e alım gücüne göre 
desteklerin sunulduğu yardım kampanyas-
ında, duygulandıran olaylar da yaşanıyor. 
11 ve 4 yaşlarındaki Burhaniyeli Berke Can 
ve Beren Su isimli iki kardeş, kendi kul-
landıkları bisikletleri ve oyuncakları afet-
zede çocuklar için Sosyal Markete verdi. 

ÇOCUKLAR ÇOCUKLAR 
DEPREMZEDE DEPREMZEDE 
ARKADAŞLARINI ARKADAŞLARINI 
UNUTMADIUNUTMADI

BAŞKAN DEVECİLER BURHANİYE’YE GELEN DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

Mobil taş kırma makinesi ile 
yürütülen çalışmaları, Burhaniye 
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler 
ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat 
Yazgan yerinde inceledi. Başkan De-

veciler konuyla ilgili olarak “Doğalgaz 
çalışmaları sırasında sökülen parke 
taşların kullanılabilir olanlarını 
ayrıştırıyoruz. Kullanılamayacak du-
rumda olanlar taş kırma makinesinde 

küçük parçalara dönüştürülüyor. Elde 
edilen taşları yol imalatlarında dolgu 
malzemesi olarak kullanarak dolgu 
malzemesinden de tasarruf imkanı 
sağlıyoruz” dedi.

TAŞ KIRMA MAKiNESi iLE 
TASARRUF SAĞLANIYOR

Fen İşleri Müdürlüğümüz 
tarafından faaliyete 

geçirilen mobil taş kırma 
makinası belediye şantiyesinde 

hizmete devam ediyor.

Öğretmenler Ma-
hallesinde 3714 m2 
alanda kurulu olan Talip 
Apaydın Çamlığında 
çalışmalarını yürüten 
ekipler; yaklaşık 2000 
m2 alanda çim tadilat ve 
düzenleme çalışmaları 
ile çamlık içerisinde 
bulunan ağaçların 
budama çalışmalarını 
tamamladı. Çalışmalar 
kapsamında ayrıca park-
lardaki çocuk oyun ve 

oturma grupları, ahşap 
park malzemeleri ve 
spor aletlerinin temizlik 
ve onarım tamiratları da 
gerçekleştirdi.

BURHANİYE’DE
 TALİP APAYDIN 

ÇAMLIĞI 
YENİLENİYOR 

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce yürütülen 
çalışmalar kapsamında, vatandaşların  

ortak kullanım alanı olan parklar ve  
yürüyüş yolları, daha yeşil ve altyapısı  

daha güçlü hale gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş 
deprem bölgesine 
giden temizlik işleri 
çalışma arkadaşlarımız 
vatandaşlarımızın 
derdine derman olmaya 
devam ediyor. Temiz-
lik İşleri personelleri, 

bölgedeki ekipler ile 
çalışmalarını koor-
dineli olarak özveri 
ile sürdürüyor.En zor 
anlarda dahi hiç düşün-
meden desteğe koşan 
mesai arkadaşlarımızla 
gurur duyuyoruz. 

TEMİZLİK İŞLERİ 
PERSONELLERİMİZ 

DEPREM 
BÖLGESİNDEBÖLGESİNDE

Geçtiğimiz günlerde Şarköy Mahallesi’ndeki parke taş 
tamirat işlemlerini bitiren ekipler, altyapı çalışma-
ları sonrası Çoruk Mahallesi’nde bozulan yolların 

tamiratı için çalışmalara başladı. 

YOL ÇALIŞMALARI 
DEVAM EDiYOR

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ilçe genelinde 
program dahilinde yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor. 

Kırsal mahallelerde de 
merkezde de çalışmaların 
program dahilinde aralıksız 
sürdüğünü belirten Belediye 
Başkanı Ali Kemal Devecil-
er, “Altyapı çalışmalarıyla 
ve zaman içinde yıpranarak 
kullanılamaz hale gelen 
yollarda yaşanan aksak-
lıklara çözümler üretiyoruz. 
Çoğu zaman eş zamanlı 
olarak birden çok nokta-
da çalışmalarımız devam 
ediyor. Program dahilinde 
çalışmalarımız hız kesme-
den devam edecek” dedi.
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