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BURHANiYE BELEDiYESi’NiN

Burhaniye Belediyesi 2022 Ağustos ayı 
meclisinin 2. Birleşiminde Belediye’ye 
ek bütçe talebi görüşülerek oy birliği ile 
kabul edildi. Yapılan toplantıda 160 Mi-
lyon olan 2022 bütçesi, 60 Milyon TL’lik 
ek bütçeyle 220 Milyon TL’ye yükseldi. 
Burhaniye Belediyesi 2022 yılı 
bütçesinde öngörülenin ötesinde 
beklenmeyen yüksek seviyelere ulaşan 
enflasyon oranları ve döviz kurlarında 
görülen artışlara bağlı olarak başta per-
sonel ve sosyal güvenlik giderleri olmak 
üzere, malzeme ve hizmet alımların-
da ki maliyetlerden kaynaklı bütçeye 
ilave olarak 60 milyon TL ek ödenek 
talebi Burhaniye Belediye Meclisinde 
görüşüldü. 

Plan Bütçe Komisyonunca yapılan 
araştırma değerlendirmeler sonunda 
Belediye meclisine sunulan ek bütçe oy 
birliğiyle kabul edildi.
2019 yılından bu zamana kadar %98 
gerçekleşme oranıyla bütçeyi kullanan 
Burhaniye Belediyesi 2019 yılında 68 
Milyon olan bütçesini 3 yılda 220 Mily-
ona yükseltti. 2022 yılında ek bütçe için 
% 28 oranında büyüme gösteren Bur-
haniye Belediyesinin ek bütçeyle birlikte 
2022 yılı bütçesi 220 Milyon TL oldu. 
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler, ülkede yaşanan enflasyon-
la başa çıkılması için düzenlenen ek 
bütçenin Burhaniye’ye hayırlı olmasını 
dileyerek Meclis üyelerine teşekkür etti.

Burhaniye Belediyesi 2022 Ağustos ayı meclisinin 2. Birleşi-
minde Belediye’ye ek bütçe talebi görüşülerek oy birliği ile 
kabul edildi. Yapılan toplantıda 160 Milyon olan 2022 bütçesi, 
60 Milyon TL’lik ek bütçeyle 220 Milyon TL’ye yükseldi. 

Belediye meclisine
sunulan ek bütçe 

oy birliğiyle 
kabul edildi.
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Burhaniye 
Belediyesi 
Sağlık İşleri 
Müdürlüğü’ne 
bağlı Beledi-
ye tabibi Dr. 
Birgi Tuna ve 
Dr. Lemi Turgut 
tarafından ilçede 
sağlık tarama-
larına aralıksız 
devam ediyor. 
Sağlık ekipleriyle birlikte 
özellikle evde yatalak vaziyette 
olan hastalara yönelik yapılan 
muayenelerde, reçete yazımı, 
Açlık Kan Şekeri ölçümü ve 

genel sağlık muayene-
leri gerçekleştiriliyor. 
Her hafta faklı bir 
mahallede yapılan 
sağlık muayeneleri 
kırsal mahallelerde 
yatağa bağlı veya 
engelli hastalara yöne-
lik olarak yapılıyor. 
Saat 09.00 ile 12.00 
saatleri arasında 
yapılan muayeneler 

sonrası gerekli hastalara Bele-
diye tabibi tarafından e-reçete 
düzenleniyor.
Belediye Sağlık İşleri 
Müdürlüğüne bağlı olarak hiz-

met veren İskele Mahallesi 
sağlık kabininde her hafta 
Cuma günleri, saat 09.00 ile 
12.00 saatleri arasında Be-
lediye Tabipleri tarafından 
muayene ve e-reçete 
hizmetlerinin yanı sıra rutin 
sağlık hizmetleri veriliyor. 
Sosyal Belediyecilik anlayışıyla 
sürdürdükleri ‘Evde Sağlık 
Hizmetleri’ çalışmalarının 
aralıksız devam ettiğini ifade 
eden Burhaniye Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler, 
ilçede yatağa bağlı ve engelli 
olarak yaşayan bireylerin 
sağlık taramalarını 

 
ücretsiz olarak 
gerçekleştirdiklerini ve sağlık 
hizmetlerinde başarılı çalışma-
lar gerçekleştirdiklerini belirtti.

SAĞLIK TARAMALARI 
SÜRÜYOR
Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı Belediye tabibi 
Dr. Birgi Tuna ve Dr. Lemi Turgut 
tarafından ilçede sağlık tarama-
larına aralıksız devam ediyor. 

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 
(YKS) sonuçlarının açıklanmasının 
ardından Burhaniye’de yaşayan 
yüzlerce öğrenciyi tercih heyecanı 
sardı. 

Üniversite hazırlık sürecinde olduğu gibi tercih 
döneminde de en iyi ve doğru tercihlerin 
yapılabilmesi adına öğrencilerin yanında olan 
BURSEM, ücretsiz Tercih Danışmanlığı hizme-
tiyle öğrencilerin gelecekleri için en iyi okulları 
seçmelerine yardımcı oluyor. 
BURSEM Eğitim Merkezinde Rehberlik ve 
Psikolojik Uzman Danışmanlar eşliğinde yapılan 
tercihler için, son tarih 5 Ağustos olarak belirlen-
di. İlçede yaşayan ve eğitim alanında tercihlerde 
zorlanan öğrencilere yönelik yapılan hizmette, 
ayrım yapılmaksızın her öğrenciye ücretsiz 

tercih danışmanlığı hizmeti 
sunuluyor. 
Tercih adayları 0266 412 52 
00 numaralı telefondan ran-
devu alarak Belediye Hizmet 
Binası arkasında yer alan 
BURSEM’de tercih danışman-
lığı hizmet alabilecek.

BURSEM’DEN 
ÜCRETSİZ TERCİH 
DANIŞMANLIĞI 
HİZMETİ

Burhaniye Belediyesi 
Sosyal Etkinlik 

Merkezi (BURSEM), 
YKS sonuçlarının 

açıklanmasının ardından 
öğrencilere ücretsiz 
Tercih Danışmanlığı 

hizmeti sunmaya başladı.

Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş 
Kadın Danışma Merkezi Güçlü 
Kadınlar Tiyatro Grubu “Corona 
da Öldürmedi” adlı tiyatro oyunuy-
la Burhaniye’de tiyatro severlerin 
karşısına çıktı. Reha Yurdakul Kültür 
Merkezinde sahnelenen oyuna ilgi 
büyüktü. 

Seneye Burhaniye’de tekrar turne yapacak-
larını ifade eden ekip, gelecek sene bilet 
satışından toplanan parayla ihtiyaç sahibi 
çocuklara giyim yardımı yapacaklarını 
söyledi.  Tiyatro sonrası Burhaniye Belediye 
Meclis üyesi Serap Uysal tiyatro ekibine Bur-
haniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler 
adına teşekkürlerini iletti.

CORONO’DA ÖLDÜRMEDİ OYUNU BURHANİYE’DE

Ortaokul ve Lise öğrencilerine yönelik verilen okul destek programı ve sınavlara hazırlık kursları için öğrencileri geleceğe hazırlayan BURSEM geçtiğimiz dönem %90 başarı oranıyla öğrencilerini seçkin üniversite ve liselere yerleştirmeyi başardı.LGS ve YKS’ye girecek öğrencilere 12 ay kurs, aylık 100 saat ders, rehberlik hizmeti ve deneme sınavı hizmeti sunulan merkezde, öğrenciler alanında uzman öğretmenler eşliğinde tüm branşlardan kurs desteği alabiliyor.
Öğrenci başvuru ve kayıt işlemlerinin devam ettiği BURSEM’de okulların açılması ile tüm sınıfların kursları başlayacak.

BURSEM YENİ DÖNEM 
KURSLARI BAŞLADI

Burhaniye Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi  (BURSEM) 2022-2023 Eğitim Öğretim döne-mi 12. Sınıfların kursları başladı. Üniversiteye hazırlık kurs İçin planlan 6 haftalık Yaz kampı okulların açılış tarihine kadar sürecek.

Burhaniye yaz konserleriyle ünlü sanatçıları ağırlamaya 
devam ediyor. Burhaniye Belediyesinin düzenlediği konser-
lerin yanı sıra özel organizasyon şirketleri tarafından ünlü 
sanatçılar Burhaniye’de konserl- er yapmaya başladı. 
Ören Amfi tiyatro Cuma gecesi 
Leman Sam konseriyle doldu 
taştı. Gece boyu müzikseverlere 
unutulmaz eserler seslendiren 
Sam’a konser sonunda Bur-
haniye Belediye Başkan Vekili 
Oktay Erbalaban tarafından 
çiçek verilerek teşekkür edildi.

LEMAN SAM’DAN
UNUTULMAZ KONSER

Burhaniye Belediyespor 
Futbol takımı 2022-2023 se-
zonu öncesi ilk antrenmanını 
gerçekleştirdi . Burhaniye 
Spor Toto Stadında yapılan 
antrenman öncesi yönetim 
kurulu, teknik heyet ve 
futbolcular kulüpte baklava 
ikramıyla ilk antrenmanda 
bir araya geldi.
Antrenör Cem Baki yardımcı 
antrenör Serkan Çetintaş 

ve kaleci antrenör Yet-
kin  Akman yönetiminde 
sahaya çıkan Burhaniye 
Belediyespor’lu futbolculara, 
Belediye Başkan Vekili Oktay 
Erbalaban ve yönetim kurulu 
üyeleri yeni sezon öncesinde 
başarılar diledi. 
Baklava ikramı sonrası takım 
topbaşı yaparak antrenmanı-
na başladı.

BURHANiYE BELEDiYESPOR 
FUTBOL TAKIMI IMI 
TOP BAŞI YAPTIPTI 
Burhaniye Belediye-
spor Futbol takımı  
yeni sezon için 
top başı yaptı .

Burhaniye Belediyesi tarafından bu yıl 3.sü 
düzenlenen Kitap Fuarı binlerce kişiyi ağırladı. 
Balıkesir’in en kapsamli fuarı olan kitap fuarı 
ulusal basında da geniş bir şekilde yer aldı. 
Fuar, gazete ve televizyonlarda gündem oldu.  
Edebiyat dünyasının önemli isimlerinin, akad-
emisyenlerin ve siyasetçilerin ağırlandığı fuara 
yerel ve ulusal basından da ilgi büyüktü. 
5 gün süren fuar onlarca televizyon  
kanalinin haber ve programları ile  
gazetelerin manşet ve köşelerinde yer 
alarak gündem oldu.

BURHANiYE 3. KiTAP FUARINA
BASINDAN YOĞUN iLGi
Burhaniye Belediyesi tarafından bu yıl 3.sü düzenlenen Kitap Fuarı binlerce 
kişiyi ağırladı. Balıkesir’in en kapsamli fuarı olan kitap fuarı ulusal basında 
da geniş bir şekilde yer aldı. Fuar, gazete ve televizyonlarda gündem oldu. 

YAZARLAR; “BU BİR KÜLTÜR ÇIKARMASIDIR.”
Edebiyat dünyasının önde gelen yazarları fuar için “Bu bir kültür 
çıkarmasıdır” yorumunda bulundu. Ulusal basının yanısıra sosyal 
mecralarda da Türkiye gündeminde geniş yer alan fuara yüzelli bin 
katılımcı dört ayrı merkezde sanatla soluklandı.

ALi KEMAL
DEVECiLER


