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Burhaniye Belediyesi Sos-
yal Etkinlik Merkezi (BUR-

SEM)2021-2022 eğitim öğretim 
döneminde LGS ve YKS hazırlık 
kursları ile okul destek kursların-
da eğitime başladı. 

Ortaokul ve lise öğrencile-
rine yönelik açılan kurslar 

hafta içi ve hafta sonu programla-
rı ile yeni öğrencilerine kapılarını 
açtı.Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi 
ve sosyal belediyecilik anlayışı ile 
2019 yılında faaliyetlerine başla-
yan BURSEM liseye ve üniversiteye 
giriş sınavlarında başarı göstererek 
öğrencilerini seçkin üniversitelere 
yerleştirdi. 

BURSEM yeni dönemde ala-
nında uzman öğretmen kad-

rosu ile 5. Sınıftan 12. Sınıfa kadar 
350 öğrenciye; pandemi önlemle-
rini de gözeterek maske mesafe ve 
hijyen kurallarına uyarak hizmet 
verecek.

Burhaniye Bele-
diyesi 2021-2022 
yılında eğitim 
alacak yardıma 
muhtaç aileleri 
unutmadı. Maddi 
durumu yetersiz 
olan ailelerin çocuk-
ların eğitim ve Kırtasiye 
yardımı yapan Burhaniye 
Belediyesi ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerin öğrenci-
lerine okul kıyafeti yardımı da yaptı.

Vatandaşların yaşam standartları yükselt-
mek için çalışmalar yapan Burhaniye Beledi-
yesi, ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim yardımlarını 
karşılamaya başladı. Belediye Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğüne başvuran ilköğretim ve lise 
’ye başlayan yaklaşık 300 öğrenciye Kırtasiye ve 
okul kıyafeti yardımı yaparak destek oldu.

Yüz yüze eğitime başlamalarıyla birlikte yeni 
eğitim, öğretim yılında ihtiyaç duyacakları okul 
çantası, kırtasiye malzemeleri ve okul kıyafetle-
riyle ilgili destek yardımı yaptı. 

İhtiyaç sahipleri, eğitim ve kırtasiye yardı-
mından faydalanabilmesi için, kimlik belgesi, 
öğrenci belgesi ve muhtardan fakirlik kâğıdıyla 
Burhaniye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Mü-
dürlüğü’ne başvurularını yapabilirler.

BURHANİYE BELEDİYESİ’NDEN

 KIRTASİYE YARDIMI 
BURSEM’DE 

EĞİTİME 
DEVAM

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdür-
lüğüne bağlı yol yapım, söküm ve döşeme 
ekipleri mahalle genelinde 2 ayrı noktada 
eş zamanlı faaliyete geçerek yol yapım, par-
ke taş döşeme ve tamirat işlemlerine başla-
dı. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, 
doğalgaz çalışmalarından kaynaklı bozulan 
tüm yolların yenileme çalışmalarını da yap-
maya devam ediyor.

Ekiplerin bozuk olan asfalt yolları söküm 
çalışmaları devam ederken Öğretmenler 
Mahallesi 1017 Sokak komple asfalttan arın-
dırılarak parke taş döşemeye başlayacak. 

Pelitköy Mahallesi Hacı Mustafa Kökten 
ve Atatürk Caddeleri’nde bozuk olan yollar-
da parke taş söküm işi başladı. Yol yapımına 
başlanan yollar periyodik olarak yenilenerek 
parke taş döşeniyor.

BURHANİYE’DE 
YOLLAR YENİLENİYOR 

Burhaniye’de 
belediyenin yol 
yenileme çalış-
maları devam 

ediyor. 

Belediyemiz Alida Nedim Erars-
lan Sokak Hayvanları Geçici 
Bakımevimizde bulunan yavru 
köpeğimiz yeni ailelesiyle bu-
luştu.
Mustafa Kabakçı yavru köpeğe 
evinin kapılarını açtı.
Burhaniye Belediyesi olarak 
Mustafa Kabakçı’ya teşekkür 
eder, her sokak hayvanımızın 
bir aile bireyi olabileceği yarın-
lar dileriz.

CAN DOSTUMUZ 
YENI YUVASINA KAVUŞTU

BURHANİYE’DE 
19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ
    KUTLANDI 

Burhaniye Basketbol Şube So-
rumlusu ve Meclis Üyesi Bülent 
Başaran,Medya Sorumlusu ve 
Meclis Üyesi Oktay Erbalaban,-
Basketbol Genel Koordinatör ve 
Meclis Üyesi Çiğdem Avcu,Say-
man Soner Acar,Genel Menajer 

Talip Seçer,İdari Menajer Aydın 
Köle, Baş Antrenör Özlem Köle 
ve Yardımcı Antrenör Emre Yıldı-
rım,12 sporcu imza töreni gerçek-
leşti.

Dış transferde 5 ismi renklerine 
bağlayan takım ayrıca altyapıdan 
da 5 sporcuyu getirdi. Takımda 
3 sezondur forma giyen 3 spor-
cu da sözleşmelerini yenileyerek 
yeni sezon çalışmalarına başladı.
Altyapıdan 4 sporcu A takım kad-
rosuna katıldı.

Sporculardan yeni başarılar 

beklediğini ifade eden Beledi-
ye Başkanı ve Kulüp Başkanı Ali 
Kemal Deveciler, Bayan Basket-
bol takımının bu sene yükselişe 
geçtiğini bunun ilerisi için güzel 
başarılar getireceğinin sinyalleri 

olduğunu söyledi. Takım Antre-
nörleri ve menajerlerine de başa-
rılar dileyen Başkan Deveciler, gü-
zel bir sezon geçirerek bir üst lige 
çıkmak için ellerinden geleni ya-
pacaklarına inandığını ifade etti.

Kadınlar Bölgesel liginde mücadele eden Burhaniye Belediyespor Kadın takımımız Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler’le yeni sezon için transfer imzalarını attı. Belediye Başkanlığında düzenlenen imza töreninde Basket-
bolcularla bir araya gelen Başkan Deveciler, sporcularla sohbet ederek yeni sezonda başarılar diledi.

BURHANİYE BELEDİYESPOR KADIN BASKETBOL TAKIMI 
2021-2022 SEZONU İÇİN YENİ TRANSFERLERİ İLE 

SÖZLEŞME İMZALADI

19 Eylül 1921’de 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından Mus-
tafa Kemal ATATÜRK’e 

“Mareşallik” rütbesi 
ile “Gazilik” unvanının 
verildiği tarih olan 19 
Eylül “Gaziler Günü”-
Cumhuriyet Meyda-

nı’nda yapılan törenle 
kutlandı. 

Törende Kaymakamlık çe-
lengi Kaymakam İlyas Memiş 
tarafından, Garnizon Komu-
tanlığı çelengi Topçu Binbaşı 
Mustafa Kıraç ve Belediye Baş-
kanlığı çelengi Belediye Başka-
nı Ali Kemal Deveciler tarafın-
dan sunuldu.

Çelenk sunumunun ardın-
dan Cumhuriyetimizin Kuru-
cusu Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal ATATÜRK ve ebediyete 
intikal eden gazilerimizin ma-
nevi huzurunda bir dakikalık 
saygı duruşu ardından İstiklal 
Marşı okundu. Gazi Nurettin 

Çınar’ın günün anlam ve öne-
mini belirten konuşmasının 
ardından Bahçelievler İlkokulu 
öğrencisi Yağmur Yaprakçı “Ga-
zilerimiz” adlı şiiri okudu. 

Düzenlenen programa siyasi 
parti ve sivil toplum örgütle-
rinin temsilcileri, gazilerimiz, 
şehit yakınları ve vatandaşlar 
katıldı. 

Cumhuriyet Meydanı’nda 
düzenlen tören sonrasında 
protokol, gaziler ve şehit aile-
leri Garnizon Komutanlığında 
düzenlenen kahvaltıda bir ara-
ya geldiler.

BURHANİYE’DE 
“DÜNYA TEMİZLİK 

GÜNÜ” 
ETKİNLİĞİ

18 Eylül Dünya Çevre Temizlik Günü’nde, Let’s Do İt 
Türkiye Hareketi Balıkesir temsilciliği ve Burhaniye Bele-
diyesinin iş birliği ile çevre temizliği yapıldı.

Etkinliğe Başkan Yardımcısı Murat Yazgan , Çevre 
Kontrol Müdürü İsmail Aktaş, Sağlık İşleri Müdürü Barış 
Hakan, Temizlik İşleri Müdürü Çağrı Birimenler vatandaş-
lar ve çok sayıda çocuk katıldı

Her geçen yıl mavi bayraklarını çoğaltan Burhaniye’de 
yapılan 18 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinliğinde 1 saatlik 
süre içerisinde 50 torba ve yaklaşık 350 kg çöp toplandı. 

Katılımcıların daha duyarlı bir çevre bilinci temennileriy-
le etkinlik sona erdi...

Burhaniye Belediyesi’nin sosyal belediyecilik 
anlayışı ile hayata geçirdiği projelerden birisi 
olan ‘’Nur Çakıroğlu Albak Çocuk Gündüz Bakı-
mevi’’ hizmete açılıyor.

100 çocuk kapasiteli gündüz bakımevi 3, 4 ve 
5 yaş çocukları İçin hazırlıklarını tamamladı.

Burhaniyeli yardımsever Nur Çakıroğlu Albak 
tarafından yaptırılan Bahçelievler Mahallesin-
de açılacak gündüz bakımevi, 1500 metrekare 
alanda kurulu olup, 5 derslik, oyun odası, uyku 
odası, çocuk parkı ve bahçesi ile yemekhane-
den oluşuyor. 

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Belediye Meclis Üyelerinin son çalışmaları ye-
rinde inceleyerek, hazırlıklar hakkında bilgi aldığı ,Burhaniye Belediyesi Kültür İşleri Mü-
dürlüğü’ne bağlı olarak hizmet verecek gündüz bakımevi, alanında uzman öğretmenler, 
güvenlik personeli ve yardımcı personeller görev yapacak.

Eğitim programlarının da uzman eğitmenler tarafında hazırlanacağı gündüz bakı-
mevinde ayrıca İngilizce, drama, akıl- zekâ oyunları, halk oyunları, modern dans ve bale 
dersleri de verilecek.

Kreşte sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve öğleden sonra atıştırmalık saatlerinde uygu-
lanacak yemek listeleri de doktor ve diyetisyenler tarafından çocuklara uygun menüler 
şeklinde hazırlanacak. 

Hafta içi her gün Sabah 07.30, ak-
şam 18.30 saatlerinde ve cumartesi 
12.00/17.30 arasında hizmet verecek 
olan kurumda belirlenen ücret tarife-
si de güncellendi. En düşük 575 TL, en 
yüksek 1250 TL aralığında belirlenen üc-
retler ailelerin gelir durumuna bakılarak 
tahsil edilecek. 

Müracaat etmek ve ayrıntılı bilgi al-
mak isteyen vatandaşlar Belediye Hiz-
met Binası Kültür İşleri Müdürlüğüne 
gelebilir veya 4126450’yi arayabilirler.

BURHANİYE BELEDİYESİ, 
‘’NUR ÇAKIROĞLU ALBAK 

ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIMEVİ’Nİ 
HİZMETE AÇIYOR


