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PAndemİ döneminde esnafa 
yaptığı nakdi yardımlarla ülke 
gündeminde yer alan Burhaniye 

Belediyesi 2021 yılında da virüs tedbir-
leri kapsamında işyerleri kanun gereği 
kapalı olan belediye kiracılarından kira 
bedeli almama kararı aldı. Temmuz ayı 
meclisinin 2. oturumda alınan kararla 
Belediye Şubat, Mart ve Nisan aylarının 
kira bedellerini almama kararı aldı. Ka-
rar mecliste oy birliğiyle kabul edilirken, 
pandemiden etkilenen belediye kiracı-
larına pandemi dönemi toplamında 563 
bin TL kira desteğinde bulunulmuş oldu.

Burhaniye Belediyesi Pandemi döne-
minde esnafın yanında olmaya devam 
ediyor. Pandeminin en yoğun yaşandığı 

dönemde 800 esnafa geri ödemesiz bin 
TL nakdi yardım yapan Burhaniye Bele-
diyesi 2020 yılında da belediye kiracıla-
rından 3 aylık kira almamıştı. 

3 AYLIK KİRA ALMAMA KARARI
2021 yılında da pandeminin devam 

etmesiyle birlikte kiracılarının yaşadığı 
zorlukta yanlarında olmak için çalışmalar 
yapan Burhaniye Belediyesi bu yıl içinde 
virüs tedbirleri kapsamında işyerleri 
kanun gereği kapalı olan kendi kiracıla-
rından 3 aylık kira bedeli almama kararı 
aldı. Belediye pandemi dönemi toplamın-
da toplamda 563 bin TL tekamül eden kira 
bedellerini kiracılarından almadı.

Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kap-

sayan kararda 46 komple 14 ise kısmi 
kapalı olan belediye kiracısının kira be-
dellerinde destek sağlandı. Konuyla il-
gili açıklama yapan Burhaniye Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler “Pandemi-
nin ekonomik etkisini en çok hissederek 
zorluklar yaşayan esnafımızı mümkün 
oldukça desteklemek için çalışmalar 
yaptık. Türkiye’de bu konuda öncü 
olduk. Bu desteklerimiz devam ediyor” 
dedi. Başkan Deveciler konuşmasının 
devamında “Sezon öncesi esnafımızın 
kendisini bir nebze de olsa ekonomik 
anlamda toplayabilmesi için, yönetme-
lik ve kanunlar çerçevesinde elimizden 
geldiği kadar yaralarını sarmaya devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu.

Burhaniye Belediyesi Pandemiden etkilenen kiracılarının yaralarını sarmaya devam ediyor. 
Belediye pandemi dönemi toplamında kiracılarına 563 bin TL kira yardım desteği sundu.

Burhaniye’nin plajları yaz sezonunun açılmasıyla birlik-
te deniz severlerle dolmaya başladı. Tatilcilerin körfezde 

deniz için en çok tercih ettikleri yerlerin başında gelen Bur-
haniye’de 6 plaj, mavi bayraklarıyla turistleri ağırlamaya 
başladı. ilçe genelinde 4 tanesi Belediyeye 2 tanesi de özel 
işletmeye bağlı olan plajlara Mavi Bayraklar çekildi. Bu sene 
Pandemiden dolayı resmi tören ve etkinliklerin yapılama-
dığı Mavi Bayraklar belediye tarafından 1 Temmuz itibariy-
le Burhaniye plajlarında dalgalanmaya başladı. uluslararası 
Çevre eğitim Vakfı'nca (Fee) tarafından belirlenen 33 krite-
re uygun görülen plajların almaya hak kazandığı Mavi Bay-
raklar Burhaniye’de Belediyeye ait Ören Plajı, Öğretmenler 
Plajı, Pelitköy Bağlarburnu ve Gadana plajlarında bulunur-
ken 2 adet özel plajda da dalgalanmaya başlandı. 

Burhaniye turizminin her geçen gün geliştiğini ve bu-
nunla ilgili Belediye olarak gerekli tüm çalışmaları yaptıkla-
rını ifade eden Belediye Başkanı ali Kemal Deveciler, körfez 
bölgemizde ilçemiz deniz, doğa ve tarihle bütünleşmiş bir tu-
rizmi temsil ediyor ve misafirlerini ağırlıyor. Pandeminin et-
kisinin azalmasıyla bu sene mavi bayraklı plajlarımızda do-
luluklar başladı. iskele, Ören, Öğretmeneler ve Pelitköy sahil 
mahallelerimizde yaptığımız turizm odaklı yatırım projele-
rimiz halkımız tarafından oldukça beğenildi. yaz sezonunda 
tüm halkımıza eğlenceli ve sağlıklı bir tatil diliyorum “ dedi.

BAlıkesİr Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz ve Antalya Muratpaşa Be-

lediye Başkanı Ümit Uysal ile İskele Port & 
Bistro Cafe’de bir araya gelen Burhaniye Be-
lediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, beledi-
yecilik ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. 
Deveciler, “Yaptığımız ve yapacağımız proje 
ve hizmetleri konuştuğumuz başkanlarımı-
za teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim” dedi.

İFTİRACILARLA YARGIDA HESAPLAŞACAĞIZ
Burhaniye Belediye Meclisi 

Temmuz ayı oturumu düzenle-
nen toplantıyla gerçekleşti. Bele-
diye meclisi öncesi bir vatandaşın 
imar değişikliğiyle ilgili yapmış 
olduğu basın açıklamaları sonrası, 
Başkan Deveciler belgelerle olayı 
açığa çıkartarak “Kimse Burhaniye 
Belediyesini zan altında bırakamaz. 
Burada hak, adalet, hukuk var” dedi. 

Vatandaşın Pelitköy’de yolu 
olmayan ve imar değişikliği olacak 
bir arsayı bilerek aldığını basın 
açıklaması yapan emlakçı tarafından 
aldırıldığını ifade eden Başkan De-
veciler Bu şahıs “3 haziran 2021’de 
tapusunu satın alıyor ve aynı gün 
imar tadilatı için belediyeye başvu-
ruyor. Bizim arkadaşlar, 1/5000 ve 

1/1000 imar planları için bir şehir 
plancısına gidip plan hazırlatma-
ları gerektiğini söylüyor. arkadaş 
soruyor ‘ne kadar tutar’ diye. 
arkadaşlarımız bu imar değişikliği-
nin Burhaniye Belediyesi haricinde 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde 
de 1/5000’lik nazım imar planı ile 
1/1000’lik imar planı uygulaması 
yapılacağını, sonrasında Burhaniye 
Belediye Meclisine gireceğini, her 
iki belediyeye ödenecek olan imar 
tadilatı harç bedellerini ve şehir 
plancısına imar uygulaması için 
ödemeler dahil 70 veya 80 bin civarı 
para tutabileceği söyleniyor. Sonra 
vatandaş ben burayı zaten 120 bin 
liraya aldım diyerek ben bu parayı 
niye vereyim diyor” dedi. 

Burhaniye Belediye Meclisinin Temmuz ayı oturumunda 
konuşan Belediye Başkanı ali Kemal Deveciler “Kimse 

Belediye’den rant sağlamak için kurnazlık yapmasın” dedi.

KİRACILARINA 
KİRA DESTEĞİ 

BURHANİYE BELEDİYESİ’NDEN 

MAVİ BAYRAKLAR 
DALGALANMAYA 
BAŞLADI

BAŞKANLAR BİR 
ARAYA GELDİ

Burhaniye 
Belediye Başkanı 

ali Kemal 
Deveciler

BuraDa yapılacak imar değişikliğinin ve imar plan 
tadilat bedelinin belediye tarafından karşılanmasının 
söz konusu olmadığını sözlerine ekleyen Başkan 
Deveciler “Burada biz bu imar plan değişikliğini Bele-
diye olarak yapsak bize demezler mi, siz yeni alınmış 
bir arsanın imarını neye istinaden değiştiriyorsunuz. 
Çıkar mı sağlıyorsunuz. Burası yola cephesi olmayan 
bir parsel olduğu bilinerek alınmış. aynı gün müracaat 
edilmiş, Burhaniye Belediyesi’nde kimseye ranta 
müsaade etmiyoruz. Burası kimsenin babasının çiftliği 
değil. Biz vatandaşımız adına sorumluyuz, her kuruşun 
hesabını vatandaşımıza veririz” dedi.

Başkan Deveciler konuşmasının sonunda “Bu 
şahıs biz belediye olarak bu plan değişikliğini üstlen-
meyince çıkıp açıklama yapıyor ve bu açıklamalarında 
mesnetsiz, belgesiz para konularında iftira ve yalan 
beyanlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor” diyerek 
belgelerle meclisi ve kamuoyunu bilgilendirdi ve bu 
konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

‘RANTA MüSAADE 
ETMİYoRuZ’

CANKuRTARANLAR 
GÖREVE BAŞLADI
iLÇe genelinde sahil bandı temizliği ve 

kumsal düzenleme çalışmalarını tamam-
layan Burhaniye Belediyesi, 1 Temmuz 
itibariyle cankurtaran hizmetini de faaliyete 
geçirdi. Vatandaşların güvenle denizde 
vakit geçirebilmeleri için görevlendirilen 
cankurtaranlar, haftanın her günü 09.00 ile 
18.00 saatleri arası hizmet verecek. 

Burhaniye’de Ören Plajı, Pelitköy Bağ-
larburnu Plajı ve Gadana Plajı’nın yanı sıra 
Öğretmenler Mahallesi Plajlarında göreve 
yapan 5 cankurtaran, güvenli yüzme 
ortamı sağlayarak vatandaşlar için olası 
tehlikelerde ani müdahaleler yapıyor. 

Burhaniye Belediyesi tarafından güvenli 
yüzme alanı oluşturulması için denize çekilen 
mantar sınırları geçen vatandaşları uyaran 
cankurtaranlar, ayrıca denizde yaşanacak 
olaylara ekipmanlarıyla müdahale ediyor.

KuRuLuŞLARARASI MASA TENİSİ  
TüRKİYE ŞAMPİYoNASI BAŞLADI

KuruluşlArArAsı Masa 
Tenisi Türkiye Şampiyo-

nası Burhaniye’de düzen-
lenen turnuvalara başladı. 
Turnuvanın ilk gün müsaba-
kalarına katılan Burhaniye 
Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler, Adana 22. Dönem 
Mlletvekili ve Adana Maliye 
Masa Tenisi oyuncusu Kemal 
Sağ ile dostluk maçı yaptı. 

Türkiye Masa Tenisi Fede-
rasyonu’nun izniyle İstanbul 
Kuruluşlararası Masa Tenisi 
Spor Kulübü Derneği (İKMT-

SKD) tarafından düzenlenen 
Masa Tenisi Türkiye Şampi-
yonası 10 Temmuz'da başla-
yıp 3 gün sürecek. Burhani-
ye Atatürk Spor Salonu’nda 
gerçekleştirilen Turnuvalar 
da açılış müsabakaları ön-
cesi kura çekimleri yapıl-
mıştı. Kura çekimi sonrası 
eşleşen takımların müsaba-
kaları da düzenlenen plaket 
töreniyle başladı. 

Burhaniye Belediye Baş-
kanı Ali Kemal Deveciler adı-
na Başkan Yardımcısı Tamer 

Midilli'nin katıldığı törende 
etkinliğe katılanlara paket-
leri verildi. Plaket töreni son-
rası Süper Lig’de 16, 1.Lig’de 
32, Kadınlar Ligi’nde 5 takım 
olmak üzere 22 ilden 53 ta-
kım ve 200 sporcu Türkiye 
Şampiyonası için Müsaba-
kalara başladı. 3 gün sürecek 
müsabakalarda erkekler sü-
per lig, birinci lig ve kadın-
lar ligi yarı final ve final maç-
ları yapılacağı müsabakalar 
12 Temmuz Pazartesi günü 
ödül töreni ile son bulacak.


