
Burhaniye Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın OrganıdırYıl: 1 / SAYI: 44 NİSAN 2021

Sahibi: 
Burhaniye Belediyesi adına

Ali Kemal DEVECİLER

Yazı İşleri ve 
Genel Yayın Yönetmeni: 

Baran ARİÇ

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

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

İletişim: 
+90 266 412 64 50 

Dahili 226

Burhaniye Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın OrganıdırYıl: 1 / SAYI: 2826 Eylül 2021

BURHANİYE BELEDİYESİNDEN 
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS !

BAŞKAN DEVECİLER PELİTKÖY MERKEZ MAHALLESİNDE
 YAPILAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Burhaniye Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler, vatandaşla-
rın talep ve önerilerini dinledi ve 
yapılan çalışmaları Muhtar Hasan 
Vural ile birlikte inceleyerek Pe-
litköy Mahallesi’ni ziyaret etti. 

Yapılan ziyarette mahallenin 
sorun ve ihtiyaçları noktasında 
Muhtar Hasan Vural’dan bilgi 
alan Başkan Deveciler, yapılan 

çalışmaları inceleyerek esnafla bir 
araya geldi. Esnaf sorun ve talep-
lerini, Pelitköy Mahallesi’ne yapı-
lan hizmetlerle ilgili düşüncelerini 
anlattı. 

Başkan Deveciler mahalle sa-
kinlerine yaptığı konuşma da; “ 
Vatandaşlarımızın talep ve ihti-
yaçlarını yerinde tespit edip, çö-
züm noktasında kararlı bir şekilde 

çalışmaya devam ediyoruz. Ön-
celikle bizlere vermiş olduğunuz 
görevi layıkıyla yerine getirmek 
için, 7/24 arkadaşlarımızla bera-
ber çalışma sureti ile taleplerini-
ze cevap verme noktasında gayret 
sarf ediyoruz. Her mahallemizi 
ziyaret ederek sorunları yerinde 
tespit edip, çözümler üretiyoruz.” 
diye konuştu.

Burhaniye Belediye Başkanı, Ali 
Kemal Deveciler’in eğitimde fır-
sat eşitliği ilkesi kapsamında üni-
versite öğrencilerine yönelik burs 
projesi hayata geçiyor. 

Başkan Deveciler, Üniversite de 
okuyan ve Türkiye’nin geleceğini 
inşa edecek olan gençlere bele-
diyenin imkânları dâhilinde kar-
şılıksız burs verileceğini açıkladı. 
Başkan Deveciler açıklamasında, 
Burhaniye Belediyesi olarak, ya-
rınlarımıza şekil verecek olan ge-
leceğimizin teminatı üniversiteli 
gençlere destek sağlamak ama-

cıyla bir projeyi daha hayata ge-
çirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Bu amaçla bu yıl üniversiteye ka-
yıt yaptıran ve okumakta olan ilçe 
sınırlarımızda kendisi veya ailesi 
ikamet eden gençlere;öncelikle 
asgari ücretle çalışan tek maaşlı 
ailelerin çocuklarına burs yardımı 
vereceğiz dedi. 

Ailelerin eğitim yüklerini bir neb-
ze hafifletmek istediklerini söyle-
yen Başkan Deveciler, “Burhaniye 
Sosyal Etkinlik Merkezimizden, 
Kreşlerimize kadar kurduğumuz 
çok sayıda tesislerle ilçemizdeki 

gençlere verdiğimiz eğitim deste-
ğini ek bir hizmetle sürdürüyoruz. 
Yarının önemli noktalarında yer 
alacağına inandığımız üniversite 
öğrencilerimize imkânlarımız öl-
çüsünde yardımcı olmaya devam 
edeceğiz. Gençlere inanıyor ve 
onlarla gurur duyuyoruz. Bundan 
sonraki eğitim hayatlarında başa-
rılar diliyorum. “ diye konuştu.

BAŞVURULAR NASIL 
YAPILACAK..!

Kayıt yaptırmak isteyen Öğren-
ciler, www.burhaniye.bel.tr inter-

net sitesinde başvuru için isteni-
len belgeleri görebilecek. 

Son Başvuru
 8 Ekim 2021 Cuma

Kayıt için gerekli evraklar ile 23 
Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri ara-
sında Burhaniye Belediyesi Halk 
Masasına gelerek ön başvuru bel-
gelerini doldurup, Sosyal Yardım 
İşler Müdürlüğüne teslim edecek. 
Son Başvuru 8 Ekim 2021 Cuma 
günü mesai bitimine kadar sü-
recek. Bu tarihten sonra gelecek 
olan başvurular ise değerlendir-
meye alınmayacaktır.

NUR ÇAKIROĞLU ALBAK GÜN-
DÜZ BAKIMEVİ 20 Eylül Pazarte-
si itibari ile eğitim faaliyetlerine 
başladı. İlk gün Burhaniye Bele-
diyesi’nin sosyal medyalarından 
yayınlanan paylaşımda şu mesaj 
yer aldı; “Her şey, en kıymetlimiz 
olan çocuklarımızın geleceği için.
Öncelikle bu okulun kuruluşun-
da en büyük katkıyı sunan Yar-
dımsever Nur Çakıroğlu Albak ve 
emeği geçen herkese teşekkür 
eder, çocuklarımıza ve Burhani-
yemize hayırlı olmasını dileriz. 
Çocuklarımızla buluştuk, onlarla 
tanıştık, eğlendik ve öğrendik. 
Hep beraber eğlendiğimiz ilk gü-
nümüzde, ilk gün heyecanımıza 
ortak olan ve bizleri onore eden 
Nur Çakıroğlu Albak’a teşekkür 
ederiz. İnsan hayatına dokunan, 
sosyal projelerimiz devam ede-
cektir”.

İstanbul Yenikapı Kadir Topbaş 
Gösteri ve Sanat Merkezinde 22-
24 Eylül tarihleri arasında gerçek-
leştirilmekte olan YAPEX Resto-
rasyon ve Kültür Mirasını Koruma 
Fuarı etkinlikleri kapsamında Tari-
hi Kentler Birliği Meclisi 2. Olağan 
Toplantısına Burhaniye Belediyesi 
adına Başkan Yardımcısı Murat 
Yazgan katıldı. 

Alanında Türkiye'de düzenle-
nen tek fuar olan YAPEX Resto-
rasyon ve Kültür Mirasını Koruma 
Fuarında kentsel koruma ve res-
torasyon projelerini, restorasyon 
uygularımını ve ödüllü projelerin 
tanıtılarak ödüllendirildiği top-
lantıda kültür mirasımıza ilçemize 
katkı sunacak kararlar alındı

BURHANIYE BELEDIYESI TARIHI KENTLER 
BIRLIĞI MECLIS TOPLANTISINA KATILDI


