VAKIFLARIN PELİTKÖY OTEL ARAZİ İHALESİYLE İLGİLİ ZEYTİNEFE
GAZETESİ TARAFINDAN YAPILAN İFTİRA HABERİNE YÖNELİK

KAMUOYU DUYURUSU
İ

lçemiz Pelitköy Mahallesi Ilıca Mevkii’nde
bulunan ve mülkiyeti
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait arsa vasıflı
TTA alanı olan parselin,
6 Nisan Salı günü saat
14.00’ da “Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama İhalesine” çıkarılmasına ilişkin Zeytin
Efe Gazetesi isimli yerel
gazetenin 09.04.2021
tarihli sayısında yapılan haberde, gerçeğe
aykırı iddialarla ismimin
kullanıldığını üzülerek
öğrenmiş bulunduğumdan, bu açıklamayı
yapma zorunluluğum
doğmuştur.
Son günlerde ilçe

halkının ve kamuoyunun gündeminde olan
söz konusu hassas
ihale haberinde, her
ne kadar mesnetsiz
ve maksatlı olarak
ismim geçirilmiş olsa
da ihalenin yapıldığı
6 Nisan Salı günü
ihale saatine kadar
Burhaniye Belediyesi
Encümen Toplantısında olduğumu, ihale
saati ve sonrasında da
canlı yayın kaydından
da anlaşılacağı üzere,
Burhaniye Belediyesi Nisan Ayı Meclis
Toplantısı’nın ikinci
oturumunu yönetmekte olduğumu, maksatlı
olarak yapılan yalan
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ve düzmece haberin
hiçbir surette gerçeği
yansıtmadığını, yapılan ihalenin Belediyemiz ve şahsımla hiçbir
ilgisi olmadığını,
Zeytin Efe Gazetesi’nde yer alan ve kamuoyunu yanlış bilgilendiren yalan ve iftira
dolu haber ile ilgili
Cumhuriyet Savcılığı
nezdinde gerekli yasal
işlemlerin başlatılacağını ilçe halkımızın
ve tüm kamuoyunun
bilgilerine sunarım.
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Saygılarımla.
Burhaniye Belediye
Başkanı
Ali Kemal DEVECİLER

Burhaniye
Belediyesi’nde
alınan kararla
2 müdürlük
revize edildi.

BURHANİYE BELEDİYESİ’NDE

2 MÜDÜRLÜK YENİLENDİ

B

urhaniye Belediyesi Nisan
ayı meclisinde alınan kararla 2
müdürlük değiştirilerek ihdas edildi. Alınan karar gereği Basın Yayın
Halkla İlişkiler Müdürlüğü yerine
Kültür İşleri Müdürlüğü adı altında
birleştirilirken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yerine de Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kuruldu.
Nisan Ayı Meclis Toplantısında
gündem maddesinin okunmasının
ardından açıklama yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali
Kemal
Deveciler her şe-

yin daha etkin bir yönetim anlayışıyla yapıldığını, en verimli hizmeti
sağlamak için uğraştıklarını belirtti. Başkan Deveciler “Kültür etkinliklerinin bir çoğunda Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Kültür İşleri Müdürlüğü ortaklaşa çalışmakta idi. Harcama ve iş yükü
olarak iki müdürlüğün birleştirilmesiyle ihdas ettiğimiz müdürlük daha
verimli ve işlevsel çalışmalar yapacağına inanıyoruz. Öte yandan Sosyal belediyecilik konusunda sosyal
yardım işleri ile daha da fazla ilgilenebilmesi adına Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü Kültür Müdürlüğünden ayırarak tek müdürlük
olarak revize ediyoruz” dedi.

Burhaniye Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın Organıdır

Hayırlı
Ramazanlar
Burhaniye Belediye Başkanı

Ali Kemal Deveciler:
LER
İMSAKİYEŞLA
NDI

DAĞITILMAYA BA

B

u sene Nisan ayının 13’ünde başlayacak Ramazan nedeniyle Burhaniye Belediyesi ilçe genelinde imsakiye dağıtımına başladı. Vatandaşların ramazan ayı boyunca özellikle
sahur ve iftar vakitleriyle birlikte namaz saatlerini takip edebilmeleri için bastırılan imsakiyeler vatandaşlara ve esnafa tek tek dağıtılıyor. İmsakiye dağıtımının devam edileceği
ve imsakiyelerin Burhaniye Belediyesi’nden temin edilebileceğini belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “ Ramazanın tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirmesini temenni ediyorum. Ramazan paylaşmaktır,
dayanışmadır, yardımlaşmadır. Yardımlaşmanın önemini çok
daha iyi anladığımız bu zor günleri geride bırakarak sağlıklı
güzel günler yaşayacağımızı temenni ediyorum” dedi.

Burhaniye
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler Ramazan ayı dolayısıyla
yayınladığı mesajda Burhaniyelilerin Ramazan ayının hayırlı olmasını diledi.

R

amazan ayı öncesi
Burhaniyeli hemşehrilerine
‘Hayırlı Ramazanlar’ dileklerinde
bulunan Ali Kemal Deveciler, “On bir ayın
sultanı Ramazan ayına ulaşabilmenin
sevinci içerisindeyiz. Bu mübarek ayda,
yardımlaşmanın ve dayanışmanın en
güzelini yaşayıp yaşatmalıyız.
Ramazan ayı paylaşmanın, sevginin,
beraberliğin, aynı zamanda nefsimizi terbiye
etmenin ön plana çıktığı, bütün inananlar için
çok özel bir aydır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu pandemi dönemde birlikteliklerimizi
eskisi gibi yaşayamayacak olmanın üzüntüsü
içinde geçireceğimiz ramazanımızda, gönüllerimizin bir olduğunu unutmamalıyız.

Burhaniye Belediyesi “Yalnız Değilsiniz” projesi kapsamında kendine
bakamayacak vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

BURHANİYE’DE

SAĞLIKLI GÜNLER TEMENNİ EDERİM

YALNIZ DEĞİLSİNİZ

G

eçtiğimiz günlerde Ören’de yalnız yaşayan bir vatandaşın sağlık problemleriyle ilgili sorunlarından kaynaklı kendine bakamadığı
yönünde ihbar alan Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, M.D isimli vatandaşa ilk sağlık müdahalesini yaptı. Vatandaş Palyatif bakım
için hastaneye nakil edildi. Ören mahallesinde yaşayan 80 yaşındaki M. D isimli şahısın evinde hasta ve kendine bakamayacak durumda olduğuyla ilgili muhtarlık tarafından yapılan ihbar
doğrultusunda harekete geçen Burhaniye Belediyesi Sağlık İşlerine bağlı sağlık ekipleri, vatandaşa destek olmak için harekete geçti. İlk etapta
genel muayenesiyle birlikte sağlık taramaları Belediye sağlık ekipleri tarafından yapılan şahsın,
düzensiz beslenme ve yalnız kalmasında sakınca
olduğundan hastaneye götürülmesi kararı alındı. Belediye nakil Ambulansı ile Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Palyatif bakım
için Edremit Devlet hastanesine sevk edildi.

her türlü ihtiyaçlar karşılanıyor
Geçtiğimiz senede de “Yalnız Değilsiniz” projesi kapsamında, Burhaniye’de yalnız yaşayan vatandaşa ziyarete giden Belediye Sağlık ekipleri,
fenalaşan vatandaşı yaptığı müdahaleyle ölümden kurtarmış ve hastaneye yetiştirmişti.
Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından “Yalnız Değilsiniz”
projesi çerçevesinde ilçe genelinde tespit edilen
vatandaşların evlerine düzenli ziyaretler gerçekleştirilerek sağlık, kişisel bakım, ev temizliği gibi
ihtiyaçları karşılanıyor. Hasta ve yatalak hastalara yönelik teşhis ve tedavi sonrası sağlık bakımları da yapılan kişilerin ihtiyaç duyulması halinde belediye bünyesindeki hasta nakil aracı ile
sağlık kurumlarına ulaşımı sağlanıyor.
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Bu vesile ile, başta Burhaniyeli hemşehrilerim olmak üzere, bütün İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutlar, ülkemizi de etkisi
altına alan Pandemi salgınından bir
an önce kurtularak, sağlıklı günler
yaşamamızı temenni ederim” dedi.

UÇKUN VE HAŞEREYLE

365 GÜN
MÜCADELE

Yapılan ziyaret sonrası işyeriyle ilgili gerekli çalışmalar
yapılmaya başlandı.

S

BURHANİYE ATIK PİL
TOPLAMADA BAŞARILI

A

tık Pillerin diğer atıklardan ayrı
toplanması konusunda öğrencilerde
bilinç oluşturmak amacı ile Taşınabilir
Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği
tarafından düzenlenen Atık Pil Toplama
Kampanyası sonuçlandı. Balıkesir genelinde yapılan kampanyada en çok atık pil
toplayan okullara ödülleri verildi.
Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu Balıkesir
genelinde 2. olarak Burhaniye adına
dereceye girmeyi başardı. Kampanyada
gösterdikleri başarıdan dolayı okulda
düzenlenen törende Burhaniye Belediye
Başkanı Ali Kemal Deveciler imzalı Te-

Sahibi:
Burhaniye Belediyesi adına
Ali Kemal DEVECİLER

şekkür belgesi Başkan Yardımcısı Murat
Yazgan tarafından okul müdürü Veli Çinkılıç’a verildi. Okul ayrıca TAP tarafından
da futbol, basketbol ve hentbol toplarıyla
ödüllendirildi. Kampanyaya olan duyarlılıkları için başta okul yönetimi olmak
üzere tüm öğrencilere teşekkür eden
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler
“Çevreye hep birlikte sahip çıkmalı ve
havamızın, toprağımızın, suyumuzun
değerini bilemeliyiz. Geleceğimiz olan
çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak
için bu tür projeleri her zaman desteklemeye dem edeceğiz” dedi.
Yazı İşleri ve
Genel Yayın Yönetmeni:
Baran ARİÇ

ıcak havaların kendini göstermesiyle uçkun ve haşerelerle mücadelede
çalışmalar sıklaştırıldı. Halk sağlığı bakımından ilaçlamalara aralıksız devam
eden Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda ilçedeki havuz ve sulak alanlarda larvasit
uygulaması yapıyor. Burhaniye’de özellikle sahil sitelerinde bulunan özel havuzlarla birlikte, kurumsal faaliyet gösteren havuzlarda larvasit çalışmaları
yapan ekipler, sıcaklarda özellikle su birikintileri bataklık alanlar yağmur suyu
kanalları ve havuzlarda halk sağlığını tehdit eden uçkun ve diğer haşerelere
karşı ilaçlama çalışmalarını Nisan ayından itibaren aralıksız yürütmeye başladı.

Basın Birimi:
Ecem AKÇAM SEYREK, Fatma
DİNÇER, Ahmet Metin ÇOLAK

DÜKKANI YANAN

ESNAFA DESTEK

G

eçtiğimiz günlerde
elektrik kontağından
çıktığı sanılan yangın sonucu işyeri yanan vatandaşa
Burhaniye Belediyesi destek
oldu. Ali Çetinkaya Caddesi
üzerinde Şarküteri dükkanı
olarak kullanılan işyerinde
gece saatlerinde yangın çıktı. Can kaybının yaşanmadığı olayda, işyerinde maddi
hasar meydana geldi. Burhaniye Belediyesi işyerinin
eskisi gibi olması için tüm
olanakları seferber etti.
Olay sonrası Belediye Başkanı Ali Kemal Devecileri’in talimatıyla yanan işyerine giden Başkan
Yardımcısı Murat Yazgan,

Adres:
Mahkeme Mah. Hürriyet Cad.
No:80 Burhaniye / BALIKESİR

işyeri sahibi Yaşar Aydın’a
geçmiş dileklerini iletti.
Burhaniye Belediyesi olarak işyerinin tekrar
eski durumuna getirilmesi
için üzerlerine düşen gerekli tüm çalışmaların yapılacağını ileten Yazgan, işyerinin tadilat, boya badana
yapımının hemen başlatılacağını ifade etti.
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in
geçmiş olsun dileklerini de
ileten Yazgan, Belediye olarak bu tür durumda olan
vatandaşlarımıza her zaman destek olduklarını ve
olmaya devam edeceklerini belirtti.
İletişim:
+90 266 412 64 50
Dahili 226

