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Ali Çetinkaya Caddesi 
üzerinde bulunan esnaflar 
ile yapılan görüşmelerde 

caddenin yayalaştırıl-
masının caddeye katacağı 
değerin kabul görmesi ve 
tüm esnafında bu projeyi 

desteklemesi ile birlikte 
gerekli çalışmalar 

için ihaleye çıkılarak 
projeye başlandı.

Ortalama 310 
metre ana cadde 
ve 200 metre de 

caddeye bağlı 
Mithat Paşa, 

Şevket Hoca ve 
Pasaj Sokaklarını 

kapsayacak 
projeyle Ali 

Çetinkaya Cadde-
si yeni çehresine 

kavuşacak. İlk 
etapta Cumhuriyet Mey-

danı’ndan başlayarak eski 
hastane önüne kadar olan 
alanda yol, altyapı, peyzaj, 

donatı alanları ve ışıklandır-
ma sistemleri oluşturacak. 

Projenin 2. etabında ise 
yaklaşık 170 dükkan cephe 

güneşlikleri ile tabelalarının 
yapımları gerçekleştirilecek.

12 metre eninde toplamda 
yaklaşık 500 metre uzunluğun-
da gerçekleşecek projenin iki 
etabı da tamamlandığında, 
tek tip dükkan cepheleri, 
tabela ve tenteleriyle bölgede 
farklılık yaratacak. İçerisinde 
donatı alanları, ışıklandırma, 
engellilere de uygun yürüme 
ve oturma alanları, peyzaj ve 

heykellerin bulunacağı proje, 
Burhaniye Merkezini modern 
bir görünüme kavuşturacak. 
Özellikle caddenin kronik 
sorunu olan su hatlarının 
yenileneceği projede kanal-
izasyon ve elektrik hatları 
da düzenlenecek, projenin 
Haziran ayında tamamlanması 
ön görülüyor. 

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in seçim 
vaatlerinin başında yer alan Ali Çetinkaya Caddesi 

Yayalaştırma Projesi için çalışmalar başladı.

BURHANiYE BURHANiYE 
GUVENLiGUVENLi  
YAPILASACAKYAPILASACAK

BURHANİYE GENELİNDE GÜVENLİ 
YAPILAŞMA İÇİN KARARLAR ALINDI
Komisyonlarca görüşülen konularla ilgili öneriler mecliste 
oylamaya sunulurken, alınan kararların yanı sıra Meslek 
odaları ile de toplantılar yapılacağı için diğer konularda 

çalışmaların komisyonda kalmasına karar verildi.Alınan 
kararlarla ruhsat verilmesi için istenen şartlardan; derin 
kirişli plak çözümler yapılmasından düşük döşeme uygu-
lamasının yapılmamasına, deprem perdesinden asansör sis-
temine, çatı aralarında çatı yapılarına kadar bir çok konuda 
değişik oy birliğiyle kabul edildi.

İNŞAAT ÇALIŞMALARIYLA
İLGİLİ DÜZENLEMELER 
Ören Yolu Enver Güreli Caddesinde 
4 ve 5 katlı yapılaşmanın bulunduğu 
alanda, uygun zemin iyleştirme en az 
birinin uygulanarak proje ve uygula-
ma çalışmalarına devam ettirilmesine, 
zemin tespitleri için geoteknik raporu 
şartı ve projeyle ilgili tüm verilerin 
dijital ortamda belediye arşivine alın-
masına oy birliği ile karar verildi. 

ÜCRET ALINMAYACAK
Burhaniye’deki binalarda yapılacak 
belediyece onaylanan güçlendirme pro-
jelerinde tadilat ruhsat harcı ve diğer 
ücretlerin alınmaması ilgili madde de, 
meclisten oy birliği ile geçti. Böylelikle; 
mevcut evlerini güçlendirmek isteyen 
vatandaşları teşvik amaçlı destek 
sağlanarak harç ve diğer ödemeleri 
alınmayacak.

Burhaniye Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı iki birleşim olarak belediye meclis salonunda 
gerçekleştirildi. Meclis toplantılarında ana gündem konusu ilçede alınacak deprem tedbirleri oldu.

Temizlik İşleri Müdürlüğümüzekiplerince Ocak ayında 
Ören sahilinde başlayan plaj düzenleme çalışmaları, 
Pelitköy sahilinde devam ediyor.  Özellikle kış şart-
larında denizde yaşanan gel git olaylarıyla sahile vuran 
yabancı maddeler ve sertleşen plaj kumlarının taranarak 
temizlendiği çalışmalarda, tüm kumsal çöplerden de 
arındırılarak havalandırılıyor.
Yapılan sürme ve havalandırma işlemleri sonrası, plajlar 
Mayıs ayı itibariyle de tekrar düzenlendikten sonra yaza 
hazır olacak. Çalışmalar, vatandaşların sağlığı, güvenliği 
ve plajların verimli olarak kullanılabilmesi için etap etap 
devam edecek.

Sahil şeridinde vatandaşlarımızın denize rahatça 
girmeleri için çalışmaları sürdürüyoruz.

Burhaniye’deki mezarlıklar yabani otlardan temizlendik-
ten sonra ilaçlanıyor. Geriş ve Börülce Mezarlıklarında ot 
temizliğine devam eden Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı 
ekipler, tırpanla otları biçtikten sonra yabani otların tekrar 
çıkmaması için ilaçlama çalışmalarını yapıyorlar. Merkez 
mezarlıkların ardından çalışmalar haftaya kırsaldaki 
mezarlıklarda da devam edecek.

Yapılan temizlik 
çalışmalarının 
haricinde, 
vatandaşların 
mezarlık ziyaretler-
ini daha temiz ve 
ferah bir ortamda 
gerçekleştirmeleri 
amacıyla Sağlık 
İşleri Müdürlüğü, 
mezarlık içindeki 
yolları da kireçle 
boyayarak periyo-
dik olarak genel 
bakımın ve temi-
zliğini sağlıyorlar.

MEZARLIKLARDA 
PERİYODİK 
BAKIMLAR 
YAPILIYOR

Ocak 2023 toplantısında Belediye Meclisinin almış 
olduğu karar ile 2022 Mali Yılı Denetim Komisyonu 
25 Ocak 2023 tarihi itibariyle çalışmalarına başladı. 
Yapılan çalışmalar tamamladıktan sonra rapor 
hazırlayacak olan Komisyon, raporu Nisan ayı Meclis 
toplantısında Belediye Meclisine sunacak.

Şeffaf Belediyecilik anlayışıyla yaptığımız çalışmalar, Denetim 
Komisyonu’nda yapılan incelemelerle devam ediyor.

Oktay Erbalaban’ın başkanlığını yaptığı 
komisyonda üye olarak  Meclis Üyeleri; 
Çiğdem Karasakal Avcu, Hasan Metin, 

Cemal Akkılınç, Mehmet Çakır görev 
yapıyor. Mali Hizmetler Müdürü Şakir Ak-
ova ve Muhasebe Yetkilisi Sertaç Sevim’in 

de katıldığı komisyon toplantılarında 2022 
mali yılı ile ilgili veriler inceleniyor.

DENETiM KOMiSYONU DENETiM KOMiSYONU 
ÇALIŞMALARINAÇALIŞMALARINA
DEVAM EDiYORDEVAM EDiYOR

MECLİSTEN 
DEPREM İÇİN 

SIKI ÖNLEMLER

Gündeme geçmeden önce 
açıklamalarda bulunan 
Başkan Deveciler, “Çok 
büyük bir afet yaşadık. 
Depremde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, yaralılarımıza acil 
şifalar diliyorum” dedi. 
Belediye olarak, deprem 
bölgesine ve depremzedelere 
yapılan yardımların sayısal 
verilerle sunumunun yapıldığı 
toplantıda; deprem bölgesine 
giden Başkan Yardımcıları 
Oktay Erbalaban ile Murat 
Yazgan ve Belediye Meclis 
Üyeleri Tarık Erdil ile Bülent 
Başaran da gündem madde-
lerine geçilmeden önce söz 
alarak deprem bölgesinde gö-
zlemlediklerinden bahsederek 
ülke olarak yaşadığımız acıya 
vurgu yaptılar.

ALi ÇETiNKAYA YAYALAŞTIRMA 
PROJESi BAŞLADI

ALİ KEMAL
DEVECİLER

MAVİ BAYRAKLI MAVİ BAYRAKLI 
PLAJLARIMIZIPLAJLARIMIZI
HAZIRLIYORUZHAZIRLIYORUZ


