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“BURHANİYE BELEDİYESPOR’DAN SEZONUN 

Burhaniye Belediyesi 
2022 yılı bütçesi Mecliste 
oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Meclisinin Kasım ayı ilk 
oturumu Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler Başkanlığında toplandı. 1 
ay süren Plan ve Bütçe komisyon 
çalışmasının sonucunda hazırlanan 
2022 mali yılı bütçesi, Burhaniye 
Belediyesi Kasım ayı olağan meclis 
toplantısında görüşüldü. Plan Bütçe 
komisyonunun 160 milyon olarak 
belirlediği bütçe meclis üyelerinin 
oy birliği ile kabul edildi.

“BİRLEŞİM ÖNCESİ 
ÜYELER 

BİLGİLENDİRİLDİ”
Komisyon tarafından hazır-

lanan rapor kitapçığının Meclis 
Üyeleri tarafından incelenmesinin 
akabinde toplanan mecliste 2022 
bütçesi görüşmeye açıldı. Bütçe 
raporuna itiraz olmayınca 2022 yılı 
bütçesi oy birliği ile kabul edildi. 
Açıklanan raporda 2023 yılı tah-
mini bütçesi 176 Milyon, 2024 yılı 
ise 193.600,000 olarak belirlendi.

Bütçe görüşmelerinin oylan-

ması ve meclisçe 
kabul edilmesi-
nin ardından bir 
konuşma yapan 
Belediye  Başkanı 
Ali Kemal Deve-
ciler, Plan ve Büt-
çe Komisyonuna 
özverili ve titiz 
çalışmalarından 
dolayı teşekkür 
ederek yeni büt-
çemiz ilçemize 
ve hemşehrile-
rimize hayırlı ol-
sun dedi.

İLK GALİBİYETİ” 

Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge 
Bal Takımı’nda mücadele eden 
Burhaniye Belediyespor sezonun 
ilk karşılaşmasında 31 Ekim Pazar 
günü Burhaniye 8 Eylül Stadyu-
munda Yalova Altınova Beledi-
yespor’u 1-0 mağlup etti.

Burhaniye Belediyespor Tek-
nik Direktör Ahmet Saray, 2021-

2022 sezona iyi başladıklarını, 
galibiyet serisinin devam edece-
ğini söyledi.

“DEVECİLER MAÇI İZLEDİ”
Burhaniye Belediye Başkanı ve 

aynı zamanda kulüp Başkanı da 
olan Ali Kemal Deveciler maçı iz-
leyerek; teknik heyet ve futbolse-
verlerin heyecanına ortak oldu.

Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaş-
ları unutmayan ve yakacak yardımlarına başlayan 
Burhaniye Belediyesi, şehir genelinde budama 
yapılan ağaçlardan elde edilen odunları şantiye-
de kesip çuvallıyorlar. Burhaniye Belediyesi Park 
Bahçeler Müdürlüğü tarafından kesilerek çuval-
lanan odunlar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ta-
rafından evlere dağıtımı yapılacak. İhtiyaç sahibi 
aileler, Burhaniye Belediyesi tarafından yapılan 
odun yardımlarıyla bu kışı sıcak geçirecek.

“İHTİYAÇ SAHİPLERİ TESPİT EDİLDİ”
İlçede mahalle muhtarları ve Belediye Sosyal 

Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalış-
malar neticesinde tespit edilen ihtiyaç sahibi aile-
lere, yapılacak yakacak yardımı,

Belediye şantiyesinde yakıma uygun şekil-
de kesilerek çuvallara doldurulup, özel dağıtım 
ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerinin kapılarına 
kadar ulaştırılacak. Öncelikli yaşlı, hasta, çocuklu 
ailelere ve ihtiyacı olan aileler için yapılan odun 
yardımlarında, bin kişiye yakın aileye yaklaşık 10 
bin çuval odun dağıtılması hedefleniyor.

DEVECİLER “YARDIMLARIMIZ SÜRECEK”
Sosyal yardımların önemini belirten Burhaniye 

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Belediye 
olarak, Burhaniye’de yaşayan ihtiyaç sahibi va-
tandaşların her zaman yanlarında olacağız. Ayrım 
yapmaksızın sosyal yardımlarımız, hayatın her 
alanında sizlere destek olacak. Sosyal belediyeci-
lik anlayışımızla Burhaniyelilere yakacak, yemek, 
giyecek, ev eşyası başta olmak üzere her alanda 
yardımlarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuş-
tu.

Burhaniye’de yaşayan ihtiyaç sahiplerini 
kapsayan Yalnız Değilsiniz projesi, Burhaniye 
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 
evleri tek tek dolaşmasıyla devam ediyor.

Burhaniye’de yaşayan özellikle yaş almış 
dostlarımızı kapsayan “Yalnız Değilsiniz” proje-
si kapsamında evinden çıkıp sağlık evlerine ge-
lemeyen vatandaşlara, çeşitli sağlık hizmetleri 
verilirken aynı zamanda hareket kabiliyeti ol-
mayan hastalar için kişisel öz bakım hizmetleri 
ve evlerinin temizliği konusunda da Belediye 
ekipleri yardımcı oluyor.

BAŞKAN DEVECİLER ”
SAĞLIKLI ÖMÜRLER DİLİYORUM”

Konuyla alakalı, Burhaniye Belediye Başka-
nı Ali Kemal Deveciler “Yalnız Değilsiniz proje 
kapsamında düzenli olarak evlerine gidilen va-
tandaşımız sağlık ekiplerimizce düzenli olarak 
kontrol ediliyor. Yaş almış büyüklerimiz bizim 
geçmişimizin bir halkası, bize yön veren, önü-
müze ışık tutan birer değerdir. Onların her za-
man yanında olacağız”. Diye konuştu. Hastalara 
geçmiş olsun dileklerinide ileten Deveciler “Bir 
telefon kadar uzağınızdayız, bizleri her an ara-
yabilirsiniz” diye ekledi.

YANINIZDAYIZ 
“YALNIZ DEĞİLSİNİZ”

“BU KIŞ DAHA 
SICAK GEÇECEK”

Körfezin en büyük zeytin üreticilerinden 
biri olan Burhaniye Belediyesi, yeni se-

zon için kolları sıvadı. 
Büyükşehir Yasası ile birlikte köy mallarının 

Burhaniye Belediyesine aktarılmasının ardın-
dan, toplanan zeytinler ile “Burhaniye Beledi-
yesi Zeytinyağları” markası altında zeytinyağı 
üreten Burhaniye Belediyesi, büyük bir karar-
lılıkla ve özenle, kendi işçisi ile toplanan ve 
işlenen zeytinler, 2021 sezonu için de hasada 
başladı.

“SOFRALARINIZA SIZIYORUZ”
İlçe genelinde bulunan zeytinliklerin erken 

hasadını gerçekleştiren Burhaniye Belediyesi 
soğuk sıkım zeytinyağını da satışa hazırlıyor. 
Sofralarınıza sızıyoruz sloganı ile yağların 
satışını internet üzerinden ve Belediye stant-

larından yapan Burhaniye Belediyesi imalat 
aşamasını da titizlikle sürdürüyor. TARİŞ Zey-
tinyağı fabrikalarında el değmeden 23-25 de-
rece sıcaklıkta soğuk sıkım olarak işlenen zey-
tinyağı, özel olarak şişelenerek yakın zamanda 
sofralarda ki yerini alacak.

DEVECİLER, “ARTIK MARKAYIZ”
Tüm zeytinlerin özenle ve son sistem yön-

temler ile toplandığını bildiren Burhaniye 
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Erken 
hasat, soğuk sıkım olarak üretilen Burhaniye 
Belediyesi Zeytinyağları için yeni hasat döne-
mine girdik. Burhaniye ismi artık bir marka! 
büyük bir özveri ile sürdürdüğümüz zeytin-
yağlarımızın üretimi ile Burhaniye’miz kazan-
dı. Burhaniye markası şuanda tüm Türkiye’de 
sofralara giriyor. “dedi.

“ÜLKENİN HER YERİNE KARGO”
Zeytinyağı satışının akabinde, zeytinyağı 

sabunu üretim ve satışının da yapıldığı Be-
lediye’de zeytinyağı ve sabun almak isteyen 
vatandaşlar için Türkiye’nin her yerine ücret-
siz kargo imkânı https://www.burbelzeytin.
com/ adresinden satışta kolaylıklar sunuluyor. 
Belediye Birimlerinin yanı sıra ülke genelinde 
fuarlara katılarak stantlar kuran Belediye bu-
ralardan da ilçe tanıtımını yaparak ayrıca yağ 
ve sabun satışlarını gerçekleştiriyor.

“ZEYTİNİN ÜLKESİ BURHANİYE’DE
 HASAT ZAMANI”

Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri tarafından haşere ile 
mücadele de kışlak dönemine geçildi. 
Sivrisinek ve karasinek gibi canlıların üre-
mesini engellemek amacıyla yaz boyun-
ca aralıksız sürdürülen fiziksel, kültürel ve 
kimyasal çalışmalara, kış mevsiminde de 
devam ediyor. Sivrisinek mücadelesinin 
kesintisiz 12 ay sürdürmeyi hedefleyen 
Burhaniye Belediyesi, kışlak mücadele ile 
vatandaşların sivrisineksiz bir yaz mevsi-
mi geçirmesini hedefliyor.

“HEDEF HAŞERESİZ BİR YAZ”

Özellikle yaz döneminde havaların 
ısınmasıyla vatandaşları rahatsız eden 
haşerelere karşı yoğun bir mücadele ve-
rildiğini belirten Sağlık İşleri Müdürlüğü, 
önümüzdeki yıl içerisinde de herhangi 
bir sorun yaşanmaması amacıyla kışlak 
mücadele dönemine geçildiği bildirdi.

Sivrisinek ve karasinek erginlerinin 
çoğalmasını engellemek maksadıyla 
Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen 
çalışmada 7 personelin yer aldığı 5 ekip 
görev alıyor. Mart ayına kadar devam 
edecek olan kışlak mücadelede insanlara 

zararı olan canlıların çoğalmaları kimya-
sal ve fiziksel mücadele ile engellenip 
bertaraf ediliyor.

Sivrisinek ile yapılan mücadeleye bü-
yük önem verdiklerini belirten Burhaniye 
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ça-
lışmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. 
Deveciler; “Su logarları ya da kanalizas-
yonların taşması sonucu oluşabilecek 
kemirgenlere (fare) yönelik uygulamalar 
da yürütülüyor. ilçe genelinde düzenli 
olarak ilaçlama takibi ve tekrarı yapıldı-
ğını.” belirtti.

“KIŞLAK ALANLARDA 
İLAÇLAMA 

ÇALIŞMALARI”
“HEDEF 

HAŞERESİZ 
BİR YAZ”

Devrimci İşçi Sendikaları’na 
bağlı Genel-İş Sendikası Başka-
nı Remzi Çalışkan, Balıkesir Şube 
Başkanı Hüseyin H. Ovalı Burhani-
ye Belediye Başkanı Ali Kemal De-
veciler’i makamında ziyaret etti. 

Ziyarette, DİSK’in son yıllarda 
emek sınıfının sendikalaşması 
noktasında verdiği mücadeleler 
ve mevcut sendikal faaliyetler 
hakkında Başkan Deveciler’e bil-
gi verildi. Sendikanın Burhaniye 
Ören Mahallesinde yapacağı için-
de toplantı ve kongre salonunun 
da bulunduğu 5 katlı 5 yıldızlı otel 
hakkında görüş alışverişinde bu-
lunuldu. 

DİSK’E BAĞLI GENEL-İŞ’TEN
 DEVECİLER’E ZİYARET 

“160 MİLYON BÜTÇEYE 
MECLİSTEN TAM DESTEK”

“BURHANİYE’NİN 40. MAHALLESİ
PELİTKÖY SAHİL MAHALLESİ”

Balıkesir’in Büyükşehir olma-
sıyla birlikte Belde statüsü-
nü kaybeden ve mahalle 

olan  Pelitköy, gerek nüfus yoğun-
luğu ve gerekse sahil kesiminin 
köy merkezinden uzak olması bir 
takım sıkıntılarıda beraberinde 
getiriyordu. Sahil kesimi sakinle-
rinin binden fazla imzalı dilekçe-
si ve Belediye kararıyla Pelitköy 
Sahil Mahallesi 40. Mahalle oldu. 
İlçemiz Pelitköy Mahallesi, sahil 
kesimini kapsayan bölgede ayrı 
bir mahalle oluşturulması talebi 
ile ilgili konu değerlendirmeye 
alındı. Yapılan değerlendirmeler 
neticesinde deniz tarafından E-87 
karayolu sınırına kadar ulaşan 
bölge ‘Pelitköy Sahil Mahallesi’ 
ismi verildi. 

Pelitköy Mahallesi yazlık sitele-
rin içinde bulunduğu sahil ke-

simi 05/11/2021 tarihinde yapılan 
Kasım ayı Meclisinde alınan kararla 

resmi mahalle statüsüne kavuştu. 
Burhaniye Belediyesine bağlı olan 
Pelitköy Mahallesi sahil kesiminin, 
nüfus yoğunluğundan kaynaklı 
hizmetlerin daha iyi şekilde ulaş-
tırılabilmesi için, sahilde deniz kı-
yısından E-87 Karayoluna kadar 
olan bölge ‘Pelitköy Sahil Mahallesi’ 
olarak Burhaniye Belediye Mecli-
sinde alınan kararla kurulmuş oldu.  
 
     MUHTARLIK SEÇİMİ 
         YAPILACAK
 

Böylelikle Burhaniye’nin 39 olan 
mahalle sayısı  40’a yükseldi. Yeni 
kurulan Pelitköy Sahil mahalle-
sinde muhtarlık seçimi için yasal 
süreçte başlamış oldu. Seçim ta-
rihi önümüzdeki günlerde açıkla-
nacak.


