BURHANİYE BELEDİYESİ’NDE

SALAŞ
DÜKKANLAR
TAŞINMAYA
BAŞLADI

KİŞİSEL VERİLER
KORUMA ALTINDA
Burhaniye Belediyesi, 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu kapsamında uygulama ve
eğitimlerine devam ediyor.

İSKELE FARK
YARATACAK
B

urhaniye Belediye
Başkanı Ali Kemal
Deveciler’in iskele
sahil kesiminde yaptığı
çalışmalar ilçeye vizyon
katmaya devam ediyor.
İlk planda uzun yıllardır
çözüme kavuşmayı bekleyen salaş dükkanların
yeni ve modern yerlerine taşınma işlemleri de

son noktaya geldi.
Yeni yaz sezonu
öncesi iskele sahil kesiminde yeni yerlerinde
faaliyet gösterecek olan
Kuruyemişçi, Balıkçı, dondurmacı gibi
sektörlerin bulunduğu
yeni dükkanlar modern
yapılarıyla da sahil kesiminde fark yarattı.

Halkın
yeni buluşma
noktası olacak

�Ê Projenin bu aşamasıyla ilgili açıklama
yapan Belediye Başkanı Deveciler, “İskele balıkçı barınağı önünde bulunan salaş dükkanlarımız yürüyüş yolunun hemen karşı tarafında toplamda 275 m2 alana kurulan yeni
yerlerinde faaliyetlerine başladılar. Mekan sahiplerinin hiçbir hakkı yenmeden sahil şeridimizi
halkımızın daha rahat kullanacağı biçimde projelendiriyoruz. Proje tamamlandığında iskele mahallesi sahilde fark yaratacak” şeklinde konuştu.
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BURHANİYE’DE
LOKMACI ESNAFI
DENETLENİYOR

T

üm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini halen sürdüren Covid 19 pandemisi nedeniyle Burhaniye Belediyesi tarafından halk
sağlığıyla alakalı denetimler devam ediyor.
İlçe genelinde yapılan denetimlerde son olarak
Lokmacılık yapan esnaflar denetime tabi tutuldu. Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
tarafından lokma işletmeleri hijyen, temizlik
ve ruhsat denetimleri uygulandı.
Kontrollü sosyal hayata geçiş amacıyla Balıkesir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Mart
ayı itibariyle belli kurallar çerçevesinde tekrar
faaliyet yapılmasına izin verilen lokmacı esnafı
için çalışmalara başlayan Burhaniye Belediyesi, Lokma imalathanelerinin 2 gün önceden
Belediyeye başvurması ve izin aldıktan sonra
lokma dökmesine yönelik kararı uygulamaya da
başladı. Yapılan uygulama kapsamında zabıta
ekipleri lokma dökümü öncesi imalathanelerin
denetimlerini gerçekleştirmeye başladı.
İmalathaneler haricinde lokma dökümü
ve dağıtımı yapılan alanlarında denetimlerini
gerçekleştiren ekipler, insan yoğunluğunun
bulunduğu alanlarında maske-mesafe ve
hijyen kontrollerini gerçekleştiriyor. Yapılan
kontroller sonrası halkın daha sağlıklı koşullarda hizmet alması sağlanıyor.
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urhaniye Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde dilenen şahıslarla göz açtırmıyor. Havaların ısınması ile birlikte
kent merkezindeki dilenci sayısının artış göstermesi üzerine Burhaniye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde dilenci operasyonu düzenledi.
Cami önleri, cadde, kavşak ve kaldırımlarda
vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan şahıslara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi gereğince
cezai işlem de uygulanarak üzerlerinde tespit edilen paralara el konuldu. Daha sonra tutanakları
tutulan yerli dilenciler ilçe dışına gönderilirken,
yabancı dilenciler ise göç İdaresine teslim edildi.
Kent genelinde, vatandaşlardan gerek duygularını istismar ederek, gerekse de baskı zoruyla
para dilenen şahıslara itimat edilmemesi gerektiği yönünde açıklama yapan Zabıta Müdürlüğü,
bu tür dilencileri hemen Zabıta ve emniyet birimlerine şikayet etmeleri yönünde uyardı.

urhaniye Belediyesi kurumsal anlamda yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek
Kişisel Verilerin Korunması Kanunuyla (KVKK) ilgili eğitimlerine devam ediyor. KVKK yasası hakkında
eğitimleri düzenli olarak alan
Burhaniye Belediyesi personeli haricinde birim müdürleri
de yasa hakkında detaylı şekilde bilgilendirildi.
Eğitmen Filiz Erboğa
Eğitmen
tarafından verilen eğiFiliz
timlerde kişisel veriErboğa
ye ilişkin temel kavramlar, veri işleme
şartları, açık rıza, veri
sorumlusunun yükümlülükleri, yaptı-

rımlar ve kişilerin hakları konu başlıklarında ayrıntılı bilgiler aktarıldı.
Burhaniye Belediyesi Meclis salonunda ilk planda personel daha
sonra birim müdürlerine ayrı ayrı
verilen eğitimlerde farklı kurumlarda gerçekleştirilen çalışmalardan örnekleri aktarıldı.
Eğitimlerde, uyum süreciyle
beraber Burhaniye Belediyesi’ne bağlı tüm birimlerin
iş akışları incelenerek
KVKK’ya uyumlu hale
getirilmesi sağlanarak, kurum bünyesindeki tüm kişisel bilgilerin mevzuata uygun
şekilde koruma altına
alınması da görüşüldü.

Burhaniye Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın Organıdır

BURHANİYE

PLAJLARI
DÜZENLENİYOR
B
Burhaniye’de
plaj kumsal
düzenleme
çalışmaları
başladı.

urhaniye’nin Dünyaca
ünlü plajları yaza hazırlanarak düzenlenmeye
başlandı. Burhaniye Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü
ekiplerince yapılan çalışmalar
Ören plajında başladı. Kış şartlarından kaynaklı sertleşerek
içerisinde taş, yosun ve yabancı maddeleri barındıran kumlar
düzenlenmek üzere sürüldü.

Yaz sezonuna hazırlık
amacıyla ilçe genelinde
bulunan tüm halk plajlarının
sahillerinde yapılan çalışmalarda kumsallar sürülerek
düzenlenmeye başlandı. Plajlarda ki kum düzenlemelerini
iş makineleri ve traktörlerle
birlikte yapan ekipler ayrıca
plaj kumlarının da kumsallardaki düzensizliklerini de

ayarlayarak dengeledi..
Yapılan sürme, havalandırma işlemleri sonrası
plajlar Mayıs ayı itibariyle de
tekrar düzenlendikten sonra
temizlenmeye başlanacak.
Yazın halk sağlığı, güvenliği
ve plajların verimli olabilmesi bakımından şimdiden
başlanan çalışmalar etap
etap devam edecek.

BURHANİYE BELEDİYESİ
MUTASYONLU VİRÜS İÇİN

HAREKETE GEÇTİ
BURSEM EĞİTİMLERİNE

ZABITA
DİLENCİLERE
GÖZ AÇTIRMIYOR

B

DEVAM EDİYOR
Burhaniye Belediyesi’nin
vizyon projelerinden
olan BURSEM, kültürel,
sanatsal ve temel eğitimlerine devam ediyor.

Başta tek maaşlı ve asgari ücretle çalışan ailelerin çocuklarına yönelik hizmet veren Burhaniye Sosyal Etkinlik
Merkezi (BURSEM) yüz yüze
sınavlara hazırlık ve okula
takviye derslerinin haricinde
kültürel, sanatsal ve sportif
kurslarını da faaliyete geçirerek eğitimlerine başladı.
Bu sene, 12. Sınıfların gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve 8. sınıf öğrencilerin gireceği Liselere
Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarına yönelik kurslarını, pandemi tedbirleri kapsamında devam eden BURSEM’de ayrıca
sosyal faaliyet kursları olan

Piyano, yan flüt, resim, satranç, halk oyunları gibi kursları da eğitimlerine başladı
BURSEM eğitim binası haricinde, Ahmet Akın Kültür
Merkezindeki sanatsal kurslar ve Reha Yurdakul Kültür
merkezinde ki sportif kurslar
yapılan yanında bulunantkinlik Merkezinin olduğu binada ise sportif ve kültürel
kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler vatandaşlar
0(266) 412 5200 numaralı telefondan mesai saatleri içinde bilgi alabiliyor.

Burhaniye’de özellikle son
günlerde mutasyonlu virüsün
artması sonucunda Belediye
tarafından ilave tedbirler ve
denetimler yapılmaya başlandı.

B

alıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda harekete geçen Burhaniye
Belediyesi denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Virüsün yayılımının artmasını engellemek için yapılan çalışmalar kapsamında Zabıta
ekiplerince berber, kuaför ve güzellik merkezleri ile marketlerin HES
kodu sorgulaması yapıp yapmadığı, sokağa çıkma kısıtlaması olan
günlerde marketlerin otoparklarının kapatılıp kapatılmadığı, çocuk
parklarının kullanıma açık olup olmadığı denetleniyor.
Burhaniye Belediyesi
Park Bahçeler Müdürlüğünce Balıkesir
Valiliği tarafından alınan kararlar çerçevesinde
, mutasyonlu virüsün yayılımını engellemek
için çocuk oyun
gruplarının kullanımı da yasaklan-

dı. Park alanlarında ve siteler dahil içinde oyun grubu olan alanlar,
ekiplerce güvenlik şeritleriyle kapatılarak kullanıma kapatıldı
Yapılan uygulama ve denetimlerin halk sağlığı için son zamanlarda önemli olduğunu belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal
Deveciler “Biz Burhaniye Belediyesi
olarak Korona virüsle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz, halkımıza
bu aşamada çok iş düşüyor. Lütfen
tüm kurallara uyalım. İlçemizde,
ilimizde ve ülkemizde özlediğimiz
günlere dönmek bizim sabrımız
ve istikrarımız ile olacak”
şeklinde konuştu.
Başkan Deveciler, belediye olarak tüm imkanları seferber
ederek mutasyona uğrayan
virüsle mücadele için aralıksız çalıştıklarını
sözlerine ekledi.

