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Burhaniye Belediyesi Mart ayı ilk 
olağan meclis oturumu gerçekleş-
tirildi. Meclis öncesi konuşan Be-

lediye Başkanı Ali Kemal Deveciler Rus-
ya ile Ukrayna arasında çıkan savaşın 
bir an önce durması gerektiğini söyledi. 
Deveciler “Savaşa Hayır” diyerek “bu 
yaşanan savaşı kınıyorum” dedi.
Meclis üyelerine ve kamuoyuna yönelik 
yaptığı konuşmada, savaşların insan-
lık dışı olduğunu vurgulayan Deveciler, 
acil olarak barış ve müzakereyle bu sa-
vaşın çözüme kavuşturulması gerekti-
ğini belirti.    
Başkan Deveciler, Savaşa Hayır, diye-
rek  savaşta hayatını kaybedenler için 
Allah’tan rahmet yaralılara da acil şifa-
lar diledi.

Burhaniye Belediyesi 
“Evde Bakım ve Sağ-

lık Hizmeti” projesiyle ilçe-
de yaşayan yaşlı ve bakıma 
muhtaç hastalara sağlık 
alanında ücretsiz hizmetler 
vermeye devam ediyor. 
Sağlık İşleri Müdürlüğü 
2021 yılı verilerini açıkladı. 
2021 yılında 5177 vatanda-
şın ücretsiz olarak yararlan-
dığı hizmetler kapsamında 
950 hastaya belediye tabibi 
tarafından reçete yazılırken, 
yaklaşık 550 vatandaşın şe-
hir içi ve şehir dışı hasta-
neye nakli sağlandı. Ayrıca 
Belediyesi Tabipliği ve buna 
bağlı uzman sağlık ekiple-
ri tarafından 1754 hastaya 
evlerinde enjeksiyon uygu-
laması yapılırken, 187 has-
tanın serum uygulaması, 
1644 hastanın ise pansu-
manı gerçekleştirildi. 

“SİZLERE BİR TELEFON 
KADAR YAKINIZ”

Burhaniye Belediyesi 2021 
yıl verilerini paylaşırken 
aynı kararlılıkla bu yılda bir 
telefon kadar yakınınızdayız 
diyerek çalışmalarına de-
vam ediyor. Düzenli ziyaret-
lerle bakımları yapılan yaş-
lılara tıbbi yardım ve bilgiler 
verilerek ihtiyaçları karşıla-
nırken, ilçede yaşayan yaşlı 
ve hastalara evde sağlık hiz-
meti sunmaya devam edi-

liyor. Evde bakıma muhtaç 
ve yaşlıların hastane ya da 
gerekli sağlık kurumlarına 
nakillerinin Belediyeye ait 
ambulansla gerçekleştiril-
diği çalışmalarda, hastala-
rın gerekli ilaçları da sağlık 
ekipleri tarafından karşı-
lanıyor. Ekipler tarafından 
ayrıca yaşlı ve ihtiyacı olan 
vatandaşlara ücretsiz hasta 
bezleri tedarik ediliyor. 
“BİRLİKTE OLMAKTAN 

MUTLUYUZ”
Evde Sağlık Hizmetleri’nin 
yanı sıra, ziyaretler çerçeve-
sinde tek yaşayan ve evden 
çıkamayan yaşlıların dışa-
rıda iyi vakit geçirebilme-
leri için yapılan uygulama 
kapsamında evinden alınan 
yaşlılar belediye tesislerinde 
veya bağlı mahalledeki sos-
yal alanlarda gezdirilerek 
sosyalleşmesi sağlanıyor. 
Ziyaretler kapsamında ev 
ihtiyaçları tespit edilen yaş-
lıların ihtiyaçları da karşıla-
narak sağlık ile ilgili bilgiler 
aktarılıyor. Belediye Başka-
nı Ali Kemal Deveciler “Yaş-
lılar bizim tarihimiz. Yaşlı ve 
evde bakıma muhtaç has-
talarımızın temel ihtiyaçla-
rını karşılamak da bizim en 
önemli görevimiz. Evde ba-
kım ve ihtiyaçlarını karşıla-
dığımız hasta ve yaş almış 
dostlarımızla sokakta da 
mutluyuz.” Diye konuştu.

HASTALIKTA-SAĞLIKTA 
BURHANİYE BELEDİYESİ SİZİNLE

Burhaniye Belediyesi 
tarafından kurulan 
“Eğitime Destek ve 
Dayanışma Derneği” 
ve Belediye Sosyal 
Yardım İşleri Müdür-
lüğü’nce oluşturulan 
komisyon tarafından 
yapılan incelemeler 
sonucu yardım al-

maya hak kazanan 
125 öğrencinin 230 
TL olan YKS ücreti 
Burhaniye Belediye-
si tarafından öğren-
cilerin hesaplarına 
yatırıldı. Toplamda 
28.750 TL YKS ücreti 
öğrencilerin hesapla-
rına yattı.

“SİZ YETER Kİ KAZANIN 
BURSUNUZ DA HAZIR”

Belediye Başkanı Başkanı Ali Kemal 
Deveciler, eğitimin her kademesinde 
projelerimizle halkımıza hizmet veriyor; 
çocuklarımızın en önemli günlerinde yan-
larında onlara destek oluyoruz. Yardım-
larımıza ihtiyaçlar doğrultusunda devam 
edeceğiz, onlar yeterki kazansın bursları 
da hazır” diye konuştu.

Burhaniye Belediyesi’nin 
diyetisyen hizmetiyle 

sağlıklı yaşama adım atan 
Burhaniyeliler, 2021 yılın-
da beslenme konusunda 
aldıkları destekle 2 bin 500 
(2,5 ton) kilo vererek, sağ-
lıklı yaşama merhaba dedi.

Sağlıklı yaşam felsefesi ve 
sosyal belediyecilik anla-
yışıyla sağlık hizmetleri-
ne aralıksız devam eden 
Burhaniye Belediyesi, halk 
sağlığını korumak adına 
ücretsiz diyetisyen hizme-
tiyle Burhaniyelilerin ya-
şam standardını yükselmek 
için çalışıyor.

Son yılların en önemli has-
talığı olan Obezite ve buna 
bağlı oluşabilecek kronik 
hastalıklarla mücadele kap-
samında Belediye Sağlık İş-
leri Müdürlüğü’ne bağlı ola-
rak görev yapan Diyetisyen 
hekim, kilo vermek ve sağ-
lıklı beslenmek isteyen va-
tandaşlar için, 7’den 77’ye 
her kesime destek oluyor.  
Diyetisyen, sadece kilo 
problemleri için değil, kişi-
ye özel diyet programlarıyla 
da Burhaniyelilerin sağlıklı 
hayat sürmelerini sağlıyor. 
Burhaniye Belediyesi Ta-
biplik Binasında haftanın 5 
günü mesai saatlerinde hiz-

met veren Diyetisyen hekim 
Yusuf Kenan Özkaraman, 
tabipliğe gelen danışanlara 
diyet programı öncesi me-
tabolizma yaş, yağ, kas ve 
kemik durumu ölçümlerini 
yaparak sağlıklı yaşam hak-
kında bilgiler veriyor. Ayrıca 
aşırı kilo sorunu olan danı-
şanlara, tahlillere göre diyet 
programı yapılarak düzenli 
takibi sağlanıyor.
2021 yılında Belediye di-
yetisyenine başvuran 2272 
danışanın, yaptıkları sağ-
lıklı beslenme programıyla 
toplamda 2 bin 500 kilo (2,5 
ton) sağlıklı kilo verdiği ka-
yıtlara geçti.

Körfezin ilk ve tek fakültesi olan Burhaniye Uygulamalı Bi-
limler Fakültesi’nin Burhaniye’ye değer katacağını, körfe-

zin incisi Burhaniye’nin güzelliklerinin yanı sıra eğitim alanın-
da da tercih edilirliğini arttıracak olan fakültenin kurulması 
ile akademik olarak da gelişme kaydedileceğini ifade eden 
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler başta Balıke-
sir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr İlter Kuş ve BUBYO Müdürü 
Prof. Dr. Oğuzhan İlban olmak üzere tüm emeği geçenlere te-
şekkür ederek, "Fakültemizin gençlerimize ışık olacağına ina-
nıyor, kentimizin gelişimine katkı sunacak olan fakültemizin 
Burhaniye’mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

KÖRFEZİN İLK 
FAKÜLTESİ 
BURHANİYE’DE

BAŞKAN DEVECİLER: 
“SAVAŞA HAYIR” 

BURHANİYE 2021 YILINDA 2,5 TON HAFİFLEDİ 

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yükseko-
kulu yeni kararnameyle Fakülte statü-
süne kavuştu. Cumhurbaşkanlığı kararı 
ile 4 Mart 2022 tarihinde resmi gazetede 
açıklanan kararla BUBYO, Burhaniye Uy-
gulamalı Bilimler Fakültesi oldu. 

BELEDİYE ÜNİVERSİTE SINAV 
(YKS) ÜCRETLERİNİ YATIRDI
Burhaniye Belediyesi 2022 Üniversite (YKS) sınavına gire-
cek öğrencilerin sınav ücretlerini hesaplarına yatırdı. Bur-
haniye Belediyesi, geçtimiz günlerde alınan karar gereği 
Burhaniye’de yaşayan tek maaşlı asgari ücretli ihtiyaç sa-
hibi aileleri çocuklarının YKS başvuru ücretlerini ödemek 
için çalışma başlatmıştı. Sınav başvuru formu ile belediye-
ye müracaat eden öğrenciler içerisinde değerlendirmelerini 
yapan Burhaniye Belediyesi başvuruya uygun olan 125 öğ-
rencinin sınav ücretlerini öğrencilerin hesaplarına yatırdı.  

 
Burhaniye’de faaliyet gösteren Zincir marketlerin ilçedeki küçük esnafı olumsuz etkilememesi, imar ve 
trafik durumunda düzenin sağlanması için Belediye meclisi tarafından düzenleme getirildi.  
Burhaniye Belediye Meclisi İmar, Kent Estetiği ve Trafik İhtisas Komisyonlarınca ortak değerlendirilen 
kararda ilçede faaliyet gösterecek zincir marketler arasında mesafe kısıtlamaları yapıldı. 
Yapılan düzenlemeyle, aynı firmalara ait zincir marketler arası en az 250 m olması şartı getirilirken, 
farklı firmalara ait zincir marketlerin mesafesi ise şu şekilde ayarlandı. Karara göre, zincir marketlerin 
kullanım alanı 250 m2’ye kadar olanların arası en az 150 metre olarak belirlenirken, 250 m2 üstünde 
kullanım alanı olanlar için ise Belediye encümenine yetki verildi. Alınan karar Belediye Meclisinde ki 
görüşmelerde oy birliği ile kabul edildi.

ZİNCİR MARKETLERE 
BELEDİYE’DEN DÜZENLEME 


