
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde öğ-
renciler Burhaniye Belediyesi Alida Nedim   
Erarslan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi-
ni ziyaret etti.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dola-
yısıyla Burhaniye Uğur Okulları ve Edremit 
Sınav Koleji sosyal sorumluluk örneği gös-
tererek Burhaniye Belediyesi Sokak Hay-
vanları Bakımevini ziyaret etti. Ziyarette 
okul öğretmenleri ve öğrenciler barınak 
hayvanlarıyla bir araya gelerek vakit geçirdi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü sebe-
biyle iki farklı öğrenci grubunu ağırlayan 
Alida Nedim Erarslan Sokak Hayvanları Ge-
çici Bakımevi; sabah saatlerinde Burhaniye 
Uğur Okulları öğrencilerini misafir etti. Yapı-
lan ziyarette Sağlık İşleri Müdürü Barış Ha-
kan ve Veteriner Hekim Emrah Güleç tara-
fından hayvanların hangi durumlarda sağlık 
ve barınma gibi ihtiyaçları için bakımevinde 
misafir edildikleri ve bu sürede neler yapıl-
dığı aktarıldı. Öğrencilerin hayvanlarla ya-
kından ilgilendiği ziyarette, Burhaniye Uğur 
Okulları ve Edremit Sınav Koleji öğrencileri 
tarafından hayvanlara mama desteğinde 
de bulunuldu.
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BURHANİYE BELEDİYESİNDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE DESTEK

Burhaniye Öğretmenler Mahalle-
si’nde yol yapım çalışmaları devam 
ediyor.

Burhaniye genelinde eş zamanlı 
ve seri şekilde yapılan doğalgaz ça-
lışmalarından kaynaklı bozulan yol-
ların onarım ve yeniden yapım çalış-
maları Burhaniye Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler’in talimatlarıy-
la program dahilinde hızla devam 
ediyor. Öğretmenler Mahallesi’nde 
doğalgaz kazı çalışmaları, abonelik-
lerin ve gaz basınç ölçümlerinin ta-
mamlanmasının ardından Belediye 
Fen İşleri ekiplerince Öğretmenler 
Mahallesi’nin işlek caddeleri kent 
estetiğine yakışır şekilde yapılmaya 

başlandı.
Öğretmenler Mahallesi Beyazıt 

Bulvarı ve Bahriye Hoca Sokakta 
doğalgaz çalışmalarından kaynaklı 
bozulan yollarda yenileme çalışma-
ları sürüyor. Altyapı çalışmaları se-
bebiyle bozulan parke taş yollarda, 
parke taşlar sökülerek yerine daha 
estetik  bir görünüme sahip olan 
antik begonit küp taş döşeniyor.

Konuyla ilgili konuşan Başkan 
Deveciler, “İlçemiz genelinde do-
ğalgaz alt yapı çalışmalarıyla ilgili 
yoğun bir süreç geçirdik.  Var gü-
cümüzle ilçemizdeki yolları eskisin-
den de güzel bir hale getirmek için 
uğraşıyoruz” dedi.

ÖĞRETMENLER MAHALLESİNDEKİ YOLLAR YENİLENİYOR

ÖĞRENCİLERDEN 
SOSYAL SORUMLULUK 

ÖRNEĞİ

“GÜNDÜZ BAKIMEVİ, ÇOCUKLARIMIZI 
GELECEĞE HAZIRLIYOR”

Burhaniye Belediyesi’nin sos-
yal belediyecilik anlayışı ile 
hayata geçirdiği projelerden 

biri olan Nur Çakıroğlu Albak Çocuk 
Gündüz Bakımevi hizmete devam 
ediyor.  

Burhaniye Belediye Başka-
nı Ali Kemal Deveciler, 100 
öğrenci kapasiteli kreşin ka-

yıtlarının devam ettiğini söyledi. 
Kreşlerin çocukların gelişiminde 
önemli rol oynağını belirten Başkan 
Deveciler, “Erken çocukluk dönemi, 
gelişimin en hızlı olduğu dönem-
dir. Bu nedenle okul öncesi eğitim, 
çocuklarımız için hayati öneme sa-
hiptir. Çalışan ailelerimizin büyük 
ihtiyaç duyduğu tam gün ve yarım 
gün olarak kreşi hayata geçirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Kreşimiz 
3,4,5 yaş yavrularımızı kapsıyor. 
Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde 
düzenli oyun, uyku ve yemek sa-
atlerimizle çocuklarımızın fiziksel, 
zihinsel, sosyal ve duygusal olarak 
gelişimlerine destek oluyoruz.” diye 
konuştu. 

“ÇOCUKLARIMIZI 
GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

Gündüz bakımevin ’de ki aktiviteleri de 
anlatan Deveciler, “İngilizce, drama,aa-
kıl- zeka oyunları, halk oyunları dersleri-
nin yanı sıra, kreşte sabah kahvaltısı, öğle 
yemeği ve öğleden sonra ikindi kahvaltısı 
verilmektedir. Yemek listeleri de doktor 
ve diyetisyenler tarafından çocuklara uy-
gun menüler şeklinde hazırlanmaktadır.” 
dedi.

“VELİLERİN İŞ SAATLERİNE 
GÖRE AYARLANDI”

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler saat 
ve ücretler konusunda da bilgi verdi. “Kre-
şimiz hafta içi her gün 07.30 ile 18.30 sa-
atlerinde arasında hizmet vermektedir. 
Belirlenen ücret tarifesi de güncellendi. En 
düşük 575 TL, en yüksek bin 250 TL aralı-
ğında belirlenen ücretler ailelerin gelir 
durumuna bakılarak tahsil edilmektedir. 
Gündüz Bakımevinde kayıt işlemleri de-
vam ederken, kayıt yaptırtmak isteyen va-
tandaşlarımızın Burhaniye Belediyesi Kül-
tür İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları 

SEZONUN BİTMESİ 
ÇALIŞMALARI 
HIZLANDIRDI…

Burhaniye Belediyesi Burhaniye’de ika-
met eden vatandaşları ve konukları rahatsız 
etmemek için yaz sezonunda kısa süreli ara 
verdiği çalışmalarına devam ediyor.

Burhaniye’nin en büyük parkı olan İskele 
Mahallesi’nde 24 bin metrekare alana kuru-
lu Demokrasi Parkı 2. etabı içerisinde bulu-
nan yürüyüş yolu kenarındaki duvar üstü 
bank uygulama çalışmaları hızla devam 
ediyor.350 metrelik denize sıfır alanı kapsa-
yan yeni düzenleme ile sahilde vatandaş-
ların daha rahat vakit geçirecekleri alanlar 
oluşturuluyor. 

Yeni yapılan banklar ile birlikte Demok-
rasi parkı;İlk etabında; Port İskele Cafe ve 
çocuk oyun gruplarıyla yeşil alanı barındı-
ran parkın ikinci etabı içerisinde ise Atatürk 
Heykeli’nin olduğu meydan,  ticari dükkan-
lar, gece pazarı, ATM cihazları, yürüyüş, otur-
ma, seyir alanlarıyla tamamlanmış olacak. 

PARKLAR DAHA DA GÜZELLEŞİYOR.
Demokrasi parkının yanı sıra Öğretmen-

ler Mahallesi sahil düzenleme çalışmalarına 
ek olarak ara yolların revize çalışmalarıyla 
birlikte Öğretmenler Mahallesi meydan 
parkı daha da büyüyor.

İmkanları ölçüsünde daha yaşanabilir bir 
kent yaratmak için Burhaniye Belediyesi ça-
lışmalarına devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi Ekim ayı 
olağan Meclis toplantısında 
Çevre ve Sağlık Komisyonu ile 

Kırsal alan, Tarım ve Balıkçılık Komis-
yonunun titizlikle hazırladığı, deniz 
ve yüzeysel su kirliliği raporu; Komis-
yon Başkanları Tarık Erdil ve Hasan 
Küçükdereli ve komisyon üyeleri Mu-
rat Turhan ve Derya Bayındır tarafın-
dan ilçe sakinleri bilgilendirilerek yet-
kili kurumlara sunulmaya başlandı. 
Burhaniye’nin yıllardır yaşadığı bir so-
runa çözüm arayışları için titizlikle ça-
lışan komisyon üyeleri, ilçede yaklaşık 

4 bin konut ve 15 bin nüfuslu Or-
jan, Denetko, Haberkent, İMKO site-
leri Başkanları ve BURÇEP( Burhaniye 
çevre platformu) ile bir araya gelerek 
hazırlanan raporu paylaşıp, sorunun 
çözümü noktasında bilgilendirme ve 
bilinçlendirme çalışması yaptı. Ko-
misyon başkanı ve üyeleri Balıkesir 
ilçeleri arasında en kapsamlı çalışma-
nın Burhaniye’de  yapıldığını ve bu 
çalışmanın diğer ilçelere de örnek ol-
masını temenni ettiklerini ve konuyu 
gündemde tutarak sorunun takipçisi 
olacaklarını belirttiler.

Kaymakam MEMİŞ; “Konunun 
takipçisi olacağım.”

Büyükşehir Belediyesi Kör-
fez Koordinatörü Kazım Arslan, BASKİ 
Müdürü Aşkın Arslan ile bir araya gelen 
Çevre ve sağlık Komisyonu Başkanı Ta-
rık Erdil, Kırsal Alan ve Tarım Balıkçılık 
Komisyonu Başkanı Hasan Küçükdereli, 
Sağlık işleri Müdürü Barış Hakan ve Çevre 
Kontrol Müdürü İsmail Aktaş hazırladık-
ları raporu Burhaniye Kaymakamı İlyas 
Memiş’e sunarak ortak fikir alışverişinde 
bulundular. Kaymakam Memiş soruna 
dikkat çekerek takipçisi olacağını söyledi. 
Komisyon üyeleri çalışma ile ilgili yaptığı 
açıklamada, sorunun çözümü için işlet-
melerin ivedilikle atıksu yönetimini uy-
gun şekilde yapmaları ve arıtma kapasi-
telerinin arttırılması, arıtma tesislerindeki 
makina ve ekipman ilavesi ile moderni-
zasyonun gerekliliğini vurgulayarak ça-
lışmanın gerek Valilik ve gerekse Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri nezdinde 
tüm yetkili mercilerle gerekli iletişim sağ-
lanarak, sorunun paydaşları ile çözüm 
arayışlarının süreceğini belirtti.

DENİZ VE YÜZEYSEL SU KİRLİLİĞİ SEBEPLERİ 
VE ÇÖZÜM RAPORU SUNULDU

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ilçe sınırlarında tespit 
edilen ve ilçe sakinleri tarafından 
talep edilen yol ve güzergâhların 
yenilenmesi için çalışmalarına 
aralıksız devam ediyor. 
Pelitköy merkez mahalle sakinleri 
tarafından yapılması istenen bo-
zuk asfalt yol ekipler tarafından 

yapılan çalışmayla yenileniyor. 
Sökülen yola statik kaplama asfalt 
dökülerek daha kullanışlı hale ge-
tiriliyor. Çalışma yapılan güzergah 
toplam 3600m2. 
Burhaniye Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler çalışmaları bizzat 
yerinde inceleyerek çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.

BURHANİYE YOLLARI
 YENİLENMEYE DEVAM EDİYOR

Burhaniye Belediye Başkanı, Ali Ke-
mal Deveciler’in eğitim konusunda 
hayata geçirdiği projelerden biri olan 
üniversite öğrencilerine burs başvu-
ruları 8 Ekim tarihinde tamamlandı. 
Tüm başvurular incelenerek de-
ğerlendirildikten sonra kriterlere 
uygun öğrencilere burs desteği 
verilecek. Sosyal Yardım İşler Mü-
dürlüğüne onlarca genç eğitim 
desteği için başvuruda bulundu.  
Toplanan başvurular oluşturulan 
yardım komisyonunca incelenerek, 
tek maaşlı asgari ücretli ailelere ön-
celik verilerek değerlendirilecek. 
Burhaniye Sosyal Etkinlik Merke-
zi (BURSEM) ile öncelikli olarak ih-
tiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 
dershane desteği sunan Burhani-

ye Belediyesi, geçtiğimiz günlerde 
okul öncesi çocuklara yönelik açtı-
ğı gündüz bakımevi ile okul öncesi 
eğitimi desteklediği projeyi hayata 
geçirmişti. Son olarak da üniversi-
tede okuyan ve Türkiye’nin gele-
ceğini inşa edecek olan gençlere 
belediyenin imkânları dâhilinde kar-

şılıksız burs verileceğini açıklamıştı.  
Ailelerin eğitim yüklerini bir nebze 
hafifletmek istediklerini söyleyen 
Başkan  Deveciler, “Burhaniye Sosyal 
Etkinlik Merkezimizden, Kreşlerimize 
kadar kurduğumuz çok sayıda tesis-
lerle ilçemizdeki gençlere verdiği-
miz eğitim desteğini ek bir hizmetle 

sürdürüyoruz. . Ülkemizin geleceği 
gençlerimiz için liyakatlı bir şekilde 
gençlere desteğimizi imkanlarımız 
dahilinde yapacağız. Ulu önderimiz 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ha-
yatta en hakiki mürşit ilimdir” sözü 
ışığında önceliğin eğitim olduğunun 
bilinciyle hareket ediyoruz. ” dedi.


