
Burhaniye Belediyesi ilçe ge-
nelinde yol yapım çalışmaları 

tüm hızıyla devam ediyor. Me-
miş Mahallesi’nde yol yapım 

çalışmaları başladı.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Mü-
dürlüğüne bağlı ekipler, mahalle 

genelinde 3 ayrı noktada eş zaman-
lı faaliyete geçerek yol yapım, parke 
taş döşeme işlemlerine başladı. Ayrı-

ca doğalgaz çalışmalarından kaynaklı 
bozulan tüm yolların yenileme çalış-
malarına da bir yandan yapmaya de-
vam ediyor. 
Memiş Mahallesi Çakırağa İbrahim 
Bey Sokak, Hafız Mustafa Efendi ve 
Muallim İbrahim Bey Sokakları yapı-
mına başlandı
. “1750 M2 PARKE TAŞ

 DÖŞENECEK” 

Bozuk olan asfalt yol sökülüp, yerine top-
lam 1750 m2 parke taş döşenecek. Ekip-
lerin bozuk olan asfalt yolları söküm ça-
lışmaları devam ederken bir yandan da 
parke taş döşemeye başlanacak. 
Memiş Mahallesi çalışmalarınının aralık-
sız devam edeceğini belirten Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler “3 ayrı nok-
tada yürüttüğümüz yol söküm, tamirat, 
parke taş döşeme çalışmalarıyla, Memiş 
Mahallesi’nin üst yapısını tamamlamış 
olacağız” dedi.

“SORUNLAR YERİNDE 
TESPİT EDİLİYOR”

Başkan Deveciler ve beraberinde-
kiler, ziyaret ettiği mahallelerde 
Mahalle Muhtarları, ve sakinlerinin 
sorunlarını dinledi. Deveciler ziya-
rette yaptığı açıklamada, “Muh-
tarlarımızın ve vatandaşlarımızın 
taleplerini ve sorunlarını dikkatle 
dinledik, Bundan sonra Pandemi 
önlemlerini alarak her mahalle-
mizi program dahilinde ziyaret 
edeceğiz. Vatandaşlarımızın istek 
talep ve önerilerini dinlemek ve 
çözüm yolları üretmek için  ziya-
retlerimize düzenli olarak devam 
edeceğiz. “ dedi. Mahalle Muhtar-
ları ise teşekkür ederek, kendileri-
ni dinleyen Başkan Deveciler’e çay 
ikram ettiler.

Burhaniye Belediyesi, Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerimize eği-
tim süresince aylık 400 TL karşılıksız burs verecek. Burhaniye’de 
ikamet eden ve dar gelirli ailelerin çocuklarına verilecek olan burs 
için, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için yapılan başvurular içinden 
kriterlere uygun ihtiyaç sahibi 250 öğrenci belirlendi. 
17 Kasım 2021 Çarşamba günü, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Ke-
mal Deveciler ve meclis üyeleri, burs verilecek öğrenci ve aileleri ile 
bir araya geldi. Başkan Deveciler ailelere hitaben yaptığı konuşma-
da; “Bu gün burada, siyasi hayatım ve kentimize Belediye Başkanı 
olduğum 2019 yılından bu güne söz verdiğim hizmetlerden birini 
daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bugün bir başka 
ilki sizlerle paylaşıyoruz. Burhaniye’de ikamet eden ailelerimizin 
çocukları ve öğrencilerimize söz verdiğimiz burs hizmetini haya-
ta geçiriyoruz. Yine gelir durumlarına göre öncelik verdiğimiz 250 
öğrencimize ayda 400 tl burs yardımı yapıyoruz. Öğrencilerimizin 
hesaplarına yarın yatmış olacak.” diye konuştu.
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BAŞKAN DEVECİLER’DEN 
KÖY ZİYARETLERİ

BURHANİYE’DE 
DERE TEMİZLİĞİ

Burhaniye Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü, ilçe genelin-

de dere temizliği çalışmalarına 
hız verdi.
Burhaniye Belediyesi Temizlik İş-
leri ekipleri yağmur suyu şebeke 
hatlarını kanal temizleme aracı 
ile temizlerken, tıkalı olan nokta-
ları tespit ederek sorunu ortadan 
kaldırıyor. 
İskele Mahallesi’nde derelerin 
içinde bulunan yabani ot temiz-
liği, dere ve yağmur suyu kanal-
larının temizleme çalışmaları ya-
pıldı. Vatandaşlarımızdan gelen 
şikâyetler doğrultusunda men-
fezlerin temizliğinin de ayrıca 
yapıldığını söyleyen Deveciler; “ 
Yapılan temizlik ve kontrol esna-
sında problemli olan menfezle-
rin bakım ve onarım işlemleri de 
belediyemiz personeli tarafından 
yapılmakta olup, ihtiyaç duyulan 
yerlere de yeni menfezlerin iş 
programı doğrultusunda yapıl-
ması planlanmaktadır.” dedi.

BURHANİYE BELEDİYESİ’NDEN
GENÇ FİDANLARA BURS DESTEĞİ

“ÖNCELİK DAR GELİRLİ AİLELER”
Türkiye’de yerleşik devlet üniversitelerinin en az 4 yıllık bö-
lümlerini kazanan (Türkiye ve KKTC’de özel üniversitelerin 
eşdeğer bölümlerini tam burslu olarak kazananlar dahil) 
ve kayıt yaptıran (AÖF hariç) , Burhaniye’de ikamet eden, 
aile gelir durumuna göre tek maaşlı asgari ücretle çalışan 
ailelerin çocuklarına öncelik verilmek üzere 250 üniversite 
öğrencisi burs almaya hak kazandı.

“AİLELERDEN TEŞEKKÜR”
Hak sahibi aileler, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’e 
teşekkür ederek bir süre sohbet ettiler. Sohbette Başkan 
Deveciler; “Eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, 
desteklerimiz süreceğini diye konuştu.

  
Deveciler; Yabancılar, Kuyumcu, Hacıboz-
lar,Sarılar, Bahadınlı, Çamtepe, Korucaoluk, 
Sübeylidere, Kırtık, Hisar, Tahtacı Mahalle-
leri’ni, Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ve 
Meclis üyeleri ile birlikte ziyaret etti.
 

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal  Deveciler, Covid-19 
Pandemisinin  yoğun olduğu dönemlerde ara verdiği 

kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor. 

Burhaniye Belediyesi Meydan ve 
Parklara ücretsiz internet hizmeti 
sağlamaya başladı. Sosyal beledi-
yecilik anlayışı ile hayata geçirdiği 
projelere bir yenisini daha ekler-
ken, erişimini kolaylaştırmak için 
başlattığı kablosuz internet uygula-
masının (Wİ-Fİ) yaygınlaşmasını he-
deflemekte. Bilgi İşlem Müdürlüğü 
tarafından başlatılan çalışmalar ile 
Burhaniye’de vatandaşların yoğun 
olarak bulunduğu meydanlarda ve 
parklarda ücretsiz kablosuz inter-
net (yönet wifi) hizmeti iletişimin 
yoğun kullanıldığı günümüzde se-
vinçle karşılandı.  
Burhaniye’de tüm park ve meydan-
ları ücretsiz internete kavuşturmayı 
hedefleyen projenin ilk aşaması iki 
ayrı noktada yapıldı. Ücretsiz Wi-Fi 
hizmeti Burhaniye Belediyesi Hiz-
met Binası önü ve Öğretmenler 
Mahallesi Meydan parkı civarında 
verilmeye başlandı. 
“BURBELWifi ÜCRETSİZ”
Ücretsiz internet erişimi, 5651 Sa-
yılı İnternet Yasası’na uygun olarak 
hizmet vermekte. Vatandaşlar BUR-
BELWifi ağını seçtikten sonra bilgi-
lerini girip şifre alarak ücretsiz Wİ-Fİ 
hizmetinden kolaylıkla yararlanabi-
lecekler.

PARKE TAŞ DÖŞEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI                        
MEMİŞ MAHALLESİ 


