
Burhaniye Kızıklı’da mülkiye-
ti Burhaniye Belediyesine ait 

1595m2 arsa, meclis kararıyla halı 
saha tesisi yapılmak üzere Gençlik 
Spor İl Müdürlüğüne verildi. Plan Büt-
çe Komisyonu tarafından incelendik-
ten sonra Haziran meclis gündeminde 
görüşülen madde gereği, Kızıklı Ma-
hallesi 130 Ada 39 parselde bulunan 
arsa, 5 yıllığına halı saha tesisi yapıl-
mak üzere Gençlik Spor İl Müdürlü-
ğü’ne oy birliği ile devir edildi. 
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Burhaniye Belediye Mecli-
si, Kızıklı’da halı saha tesisi 
yapılması için Gençlik Spor İl 
Müdürlüğüne arsa tahsisi yaptı.

Boyacılık mesleğini yapan us-
talar için 2015 yılından itibaren 

zorunlu tutulan mesleki yeterlilik 
belgesi ücretsiz olarak Marshall 
boya ve Burhaniye Belediyesi 
işbirliğinde verilmeye başlandı. 

Marshall tarafından özel hazırlanan 
tır içinde 9 kişilik gruplar halinde 
yapılan Mesleki Yeterlilik sınavı 
sonrası ustalar belgelerini almaya 
hak kazanıyor.  Belge için tüm mas-
rafların Marshall firması tarafından 

karşılandığı proje kapsamında, us-
talar teorik ve pratik olarak sınava 
alınıyor. Tır içinde hazırlanan özel 
alanda çalışmalarını ve sınavlarını 
olan ustalar, yapılan sınavlar son-
rası belge almaya hak kazanıyor.  

BOYA USTALARINA 
 YETERLİLİK BELGESİ

Geçen sene yeni tüzükle faaliyetlerine 
başlayan İda Madra Jeoparkı Turizm Alt-

yapı Hizmeti Belediyeler Birliği 2021 Olağan 
Meclis toplantısını Çamlık Millet Kütüphanesi 
toplantı salonunda gerçekleştirdi. Başkalığa 
tekrar Yücel Yılmaz’ın devam ettiği Birlite 
Encümen üyelik seçimleri de yapıldı. Yapı-
lan Encümen üyelik seçimlerine Burhaniye 
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in yanı 
sıra Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sın-
dırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Havran 
Belediye Başkanı Emin Ersoy, İvrindi Belediye 
Başkanı Yusuf Cengiz seçildi. Toplatıda Meclis 
1. Başkan Vekilliğine  Edremit Belediye Başka-
nı Selman Hasan Arslan, 2. Başkan Vekilliğine 
ise Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek 
seçildi. Birlik Katip üyeleri ise Manyas Beledi-
ye meclis üyesi Zerrin Tok, Büyükşehir Meclis 
üyesi Emine Nur Çöller seçildi. Birlik toplantı-
sına Burhaniye Belediye meclis üyeleri Songül 
Erkeskin ve Hasan Küçükdereli’de katıldı. 

MECLİS 
TOPLANTISI 

YAPILDI

İDA MADRA JEOPARKI 
TURİZM ALTYAPI HİZMETİ 

BELEDİYELER BİRLİĞİ 

BURHANİYE’DE KPSS ÜCRETLERİ 
BELEDİYEDENBurhaniye’de 

pandemi sü-
recinde yaşa-
nan ekonomik 

sıkıntılar ne-
deniyle sosyal 

yardım alan 
ailelerin KPSS 

sınav ücret-
leri Belediye 

tarafından 
karşılanacak.  

BurhanİYe Belediyesi kentte ekono-
mik sıkıntılardan dolayı sosyal yardım 

alan aileler için yeni bir projeye daha imza 
atıyor. Belediye, sosyal yardım alan ailelerin 
bireyleri için Kamu Personeli Seçme Sınavı 
(KPSS) sınav ücretlerini karşılıyor.

Burhaniye’de yaşayan her bireyin, sosyal 
belediyecilik anlayışıyla yaşam sürmesi için 
çalışan Burhaniye Belediyesi, ilçede özellikle 
sosyal yardım ve eğitim alanlarında yaptığı 
proje ve hizmetlerle vatandaşın yanında 
olduğunu gösteriyor. 

Özellikle pandemi döneminde gerek 
ekonomik, gerekse de sosyolojik olarak 

Burhaniye’de yaşayanların hayatlarını kolay-
laştırmak üzere hizmetler yapan Burhaniye 
Belediyesi özellikle esnafa yaptığı nakdi 
yardımla ülke gündeminde büyük yer almıştı. 
eğitim alanında yaşanan sıkıntılar içinde 
köklü çözümler üreten ali Kemal Deveciler 
öncülüğündeki Belediye, asgari ücretli ve 
tek maaşlı ailelerin çocukları için sınavlara 
hazırlık ve okul destek kursları veriyor. 

Şimdi de pandemininde etkisiyle 
ekonomik sıkıntılar yaşayan ve belediyeden 
sosyal yardım alan ailelerin bireyleri arasında 
KPSS sınavına gireceklerin sınav ücretlerini 
karşılayacak. 

6 haziran'da yapılacak olan Liselere Geçiş 
Sınavı (LGS) öncesinde okullarda dezen-

fekte çalışmalar yapılmaya başlandı. Covid-19 
tedbirleri kapsamında öğrencilerin ve sınav 
yetkililerinin sağlıkları bakımından tüm sınıf-
lar, koridorlar ve lavabolar steril hale getirildi. 
Sınav günü temas edilecek sıralar, kapı kolla-
rı, masa ve sandalyelerle tuvalet ve yönetim 
odaları detaylı biçimde dezenfekte edilerek 
okullarda koruyucu önlemlerde alındı.

‘ÇOCUKLARI İÇİN ÖNEMLİ SINAV’
Yapılacak sınav öncesi kısa bir açıklama 

yapan Burhaniye Belediye Başkanı ali Kemal 
Deveciler “Çocuklarımızın geleceğini şekil-
lendirecek bu önemli sınav öncesi okullarımızı 
hijyen bakımından  hazır hale getiriyoruz. Ço-
cuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığı için 
detaylı dezenfekte çalışmasını aralıksız ger-
çekleştiriyoruz. Sınav günü de gerekli duyarlı-
lıkla süreci takip ediyor olacağız. Çocuklar için 
önemli bir sınav olduğunu biliyor ve tüm öğ-
rencilerimize sınavlarda başarılar diliyorum.  

LGS ÖNCESİ 
OKULLAR 

DEZENFEKTE 
EDİLDİ

KIZIKLI’YA HALI SAHA  ALANI 

TAHSİS EDİLDİ

BaLıKeSİr Büyükşehir Belediye Mecli-
si, pandeminin esnafta bıraktığı ekonomik 

yaraları sarabilmek adına önemli bir karar 
aldı. Mecliste grubu bulunan partilerin birlikte 
verdikleri ortak önergeyle; Balıkesir’de pan-
demi döneminde faaliyet gösteremeyen es-
nafın aylık su faturalarına yansıyan 1. kademe 
tüketmiş oldukları içme ve kullanma su be-
dellerinin 5 ay süreyle ödenmesi tüm parti-
lerce oy birliği ile kararlaştırıldı.

Genelge gereği kapanan ve kısıtlanan lo-
kanta modelleri, aperatif yemek tüketilen 
yerler, paket olarak yemek satan işletmeler, 
kafeteryalar, kahvehaneler, aile çay bahçe-
leri, çay ocakları, internet kafe ve tarzı oyun 
salonları, pastaneler, berber salonları, oto yı-
kamacılar, halı sahalar, ve benzeri iş yerle-
rinin, haziran 2021 ile ekim 2021 dahil olmak 
üzere 5 ay süre ile Balıkesir Büyükşehir Be-
lediyesinin Sosyal Yardımlaşma bütçesinden 
karşılanması kararı oy birliği ile alındı. 

800 ESNAfIMIzA  
yARdIMdA bULUNMUştUK
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra, 

ChP Grup Başkanvekili ali Kemal Deveciler,  
ak Parti Grup Başkanvekili İsmail Cankul, İYİ 
Parti Grup Başkanvekili Metin Özpınar, MhP 
Grubu adına Mustafa Levent Gurup ve DP 
Grubu adına Merih arslan’ın imzalarının bulun-
duğu önerge mecliste oy birliği ile kabul edildi. 

Burhaniye Belediye Başkanı ali Kemal 
Deveciler “Pandemi döneminde Burhani-
ye’de Türkiye’de bir ilki başararak esnafımı-
za 800 esnafımıza, bin TL nakit yardımda bu-
lunmuştuk. Şimdi de Balıkesir Büyükşehir 
Belediyemizde tüm parti grupları olarak su 
faturalarını 5 aylık ödeme kararına imzamızı 
attık. esnafımıza can suyu olabilecek kararla, 
bir nebze de olsa yaraları saracağız” dedi.

BALIKESİR’DE 
ESNAFA 
ÜCRETSİZ  
SU MÜJDESİ

ChP Genel Merkezinin 
yerel yönetimlerle il-
gili oluşturduğu prog-

ram dahilinde 3 Genel Baş-
kan Yardımcısı Balıkesir’de 
Belediye ve ilçe başkanları ile 
Edremit’te bir araya geldi. Dü-
zenlenen programa katılan 
Burhaniye Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler, yerel yö-
netimler ve örgütlerle ilgili ko-
nularda konuşma yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcı-
ları Seyit Torun, Oğuz Kaan Sa-
lıcı ve Ahmet Akın bir dizi prog-

ram için Balıkesir Edremit’e 
geldi. Toplantı programının ha-
ricinde Edremit Belediyesi tara-
fından yapılan 3 adet kreşin te-
mel atma törenine de katılan 
Genel Başkan Yardımcılarına 
Burhaniye Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler ve diğer CHP’li 
Belediye Başkanları katıldı.

Belediyelerin çalışma stra-
tejileri ve hizmetleriyle ilgili 
Akçay Venüs Otel’de düzenle-
nen  toplantıya Balıkesir’de-
ki CHP’li Belediye Başkanları 
katıldı.  Toplantıda başkanlar 

Genel Başkan Yardımcılarına 
yerel yönetimler anlamında 
yapılması gerekenler hakkın-
da görüş belirtti. 

Burhaniye Belediye Başka-
nı Ali Kemal Deveciler’in ka-
tıldığı programda Deveciler, 
Yerel siyasetin örgütle bağlan-

tılı olmasını, küskünlüklerin 
ve kavgaların siyasi anlamda 
partiye zarar verdiğini belirt-
ti. Yerel siyasetin, parti ile an-
lam kazandığını ifade eden 
Başkan Deveciler, isimlerin de-
ğil CHP’nin yerele yön vermesi 
gerektiğini vurguladı. 

‘YEREL YÖNETİMLERE 
İSİMLER DEĞİL
CHP YÖN VERMELİ’

BuRHaNİYE BELEDİYE BaşkaNı aLİ kEMaL DEVECİLER

ChP Genel Başkan Yardımcıları 
Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı ve 

ahmet akın Balıkesir’de,  belediye 
ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. 

ChP heyeti daha sonra edremit 
Belediyesi tarafından yapılan 3 adet 

kreşin temel atma törenlerine katıldı.

Burhaniye 
Belediye 
Başkanı 

ali Kemal 
Deveciler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü proje-
lerle, Sıfır atık Belgesi almaya hak kazanan nadir 

belediyelerden biri olan Burhaniye Belediyesi,çev-
re ve ekolojik denge konusunda devamlılık içerisin-
de çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Burhani-
ye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; 
çevre konularında yaşanan sorunlara ivedilikle mü-
dahale ederek ve Sıfır atık Projesi kapsamında ve-
rimli ve örnek çalışmaları yürütüyor. Burhaniye Be-
lediye Başkanlığınca; "Geri dönüşüm atıkları ikincil 
ham maddedir" mottosuyla daha temiz ve atıksız bir 
Burhaniye oluşturmak amacı ile ilçede bir geri dö-
nüşüm toplama ağı oluşturma çalışmaları Beledi-
ye binası başta olmak üzere; tüm resmi kurumla-
ra, bankalara, marketlere, akaryakıt istasyonlarına 
ve oluşum sıklığı ve yoğunluğu yüksek mahallelere 
geri dönüşüm toplama setleri ve atık toplama kafes-
leri yerleştirilerek ve belirli periyotlar ile toplanarak 
geri kazanım tesislerine gönderiliyor. İkincil ham-
madde olarak kullanılması sağlanan; kağıt-karton, 
plastik, metal ve cam atıklarının tekrar geri kaza-
nılması sayesinde çevrenin korunması ve doğadan 
hammadde ihtiyacının azaltılması sağlanıyor.

ÇEVRE DOSTU 
BURHANİYE BELEDİYESİ 


