‘HOŞ GELDİN BEBEK’

ZİYARETLERİ
DEVAM EDİYOR

BALIKESİR’İN
GÖZÜ
BURHANİYE’DE
B
Burhaniye Belediye Başkan Deveciler, Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Turhan
ve Yol Yapım Bakım ve
Onarım Daire Başkanı
Gökhan Mit ile birlikte
ilçede yapılan düzenlemeleri incelediler.

alıkesir’in incisi, Körfezin cazibe merkezi Burhaniye, yeni projeleriyle son zamanlarda adından sıkça söz ettirmeyi başaran çalışmalara
imza atıyor. Yapılan bu çalışmalarla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nin de dikkatini çeken Burhaniye, Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Hüseyin Turhan ve Yol Yapım Bakım
ve Onarım Daire Başkanı Gökhan Mit
ve beraberindeki heyeti ağırladı.
Belediye Başkanı Ali Kemal Devecilerle birlikte ilçeye yapılan projele-

ri yerince gören Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanıyla birlikte beraberindeki heyet, Deveciler’i ziyaret ederek ilçe genelinde yapılan çalışmalar
hakkında bilgiler aldı.

projeler yerinde incelendi
Başkan Deveciler’in, Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ile birlikte projeleri yerinde göstererek detaylı anlattığı ziyarette, ilçede özellikle yaz
sezonu öncesi yapılan çalışmalar ince-
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lendi. Hüseyin Turhan öncülüğündeki heyet; Burhaniye’nin yeni dönemle
birlikte bilhassa sahillerdeki farkı hissettiklerini ifade etti.
Burhaniye’nin deniz turizmi için
önem arz eden plajları ve bu plajlara
bağlı sahil bantlarının köklü bir değişimle modernleştiğini belirten Başkan
Deveciler, Pandeminin etkisini yitirmesiyle birlikte yaz sezonun hareketli
geçmesini düşündüklerini ve yapılan
çalışmalarla turizm alanında ekonomik anlamda esnafında rahatlaması
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Burhaniye Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü “Hoş Geldin
Bebek” projesi çalışmaları devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın Organıdır
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urhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan, alanında uzman
hemşire ve ebeden oluşan ekip, yeni doğum
yapmış anneleri ve bebekleri ziyaret ederek çeşitli
eğitimler veriyor. “Sağlıklı nesiller, mutlu insanlar,
mutlu Burhaniye” sloganıyla devam ettirilen
projede anne ve bebeğin evdeki ilk kontrolleri
yapılırken, anne ve bebek bakımı ile ilgili eğitim
veriliyor. Covid-19 tedbirlerine uygun olarak ev
ziyaretleri gerçekleştirilirken, talep doğrultusunda
telefon üzerinden de bilgilendirme yapılabiliyor.
Bu kapsamda en son ziyaret, pandemi
tedbirleri kapsamında ilçemiz Geriş Mahallesi’nde
yaşayan 7 günlük bir bebek ve annesine yapıldı.
Ziyarette alanında uzman ekipçe anneye; emzirme
eğitimi, anne beslenmesi, göbek bakımı, sarılık
muayenesi ve eğitimi, anne ve bebeğin kişisel

BURHANİYE’DE
PİDE GRAMAJLARI

DENETLENDİ

H

alk sağlığı noktasında istisnasız denetimlere devam eden Burhaniye Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla fırınlarda üretilen
pidelerin gramajlarını denetledi. Şok baskınla
fırınlarda yapılan denetimlerde genel anlamda eksiklik görülmezken, gramaj eksiği olan fırınlara bir sefere mahsus uyarı yapılıp, tekrarında yasal işlem uygulanacağı belirtildi.
Burhaniye’de Ramazan ayıyla birlikte üretilmesi kararlaştırılan pideler gramajları küçük 160g, büyük ise 300g olarak belirlendikten
sonra imalathaneler pide üretimine başlamıştı.
Pide üretilen imalathaneleri denetleyerek gramajlarını ölçen Belediyeye bağlı Zabıta ekipleri,
gramaj hususunda fırınların genel anlamda kurallara uyduklarını gözlemledi. İstisnai durumlar için fırın işletmelerini bir seferlik uyardı.

MASKE-MESAFE UYARISI
Yapılan gramaj denetimlerinin haricinde Zabıta ekipleri Valilik tarafından alınan Pandemi
tedbirlerini de denetlemeyi unutmadı. Gidilen
fırınlarda özellikle iftar saatine yakın saat 17.00
ile 19.00 saatleri arasında yoğunluktan kaynaklı durumlarda ki maske-mesafe kurallarını da
denetleyen Zabıta birimi vatandaşı ve fırıncıları
kurallara uymaları noktasında uyardı.

1 MAYIS BURHANİYE’DE

ÇOŞKUYLA

KUTLANDI
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Burhaniye Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

BURHANİYE VEFA DESTEK
EKİBİ KURULDU BURHANİYE’DE

B

urhaniye Belediyesi Zabıta Vefa
Destek Ekibi kuruldu.
Ülkemizde alınan “tam
kapanma” kararıyla birlikte ihtiyaçlarını gideremeyen 65 yaş üstü
vatandaşlar başta olmak üzere, kronik rahatsızlığı olanlar ve
Covid karantinasında
bulunanlar için Zabıta
Vefa Destek Ekibini kurularak hizmete başladı.
Koronavirüs salgınına karşı son alınan
“Tam Kapanma” kararıyla birlikte büyük risk
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gurubunda olan vatandaşlar için kurulan
Vefa Destek Ekibi, sokağa çıkamadığı için
temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar için için hizmete
başladı.
65 yaş üstü vatandaşlar başta olmak
üzere, kronik rahatsızlığı olanlar ve Covid
karantinasında bulunanlar Burhaniye Belediyesine bağlı Zabıta Vefa Destek Hattına
444 95 10 numarasından ulaşabilirler.

Burhaniye Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın Organıdır

RAMAZAN KAMPANYASI

m Burhaniye Belediyesi ihtiyaç sahipleri için dağıttığı Ramazan
paketlerini daha çok kişiye ulaştırabilmek için bir kampanya başlattı. Pandemi dolayısıyla ihtiyaç
sahiplerinin arttığı Burhaniye’de,
Ramazan ayının da gelmesiyle
birlikte harekete geçen Burhaniye
Belediyesi, “Temel Gıda Malzeme”
kampanyasını hayata geçirdi.
Kampanya kapsamında gıda
malzemesi yardımında bulunmak
isteyen hayırseverler Belediye
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne
bağlı +90 533 491 29 55 numaralı
telefondan bağış taleplerini gerçekleştirebilecekler.

Sahibi:
Burhaniye Belediyesi adına
Ali Kemal DEVECİLER
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urhaniye’de 1 Mayıs kutlamaları ülke genelinde alınan
“Tam Kapanma” kararından
dolayı erken kutlandı. Burhaniye
Demokrasi Bileşenleri tarafından
düzenlenen kutlamalara Belediye
Başkanı Ali Kemal Deveciler’de katıldı. 1 Mayıs kutlamaları Cumhuriyet meydanında DİSK ve KESK’e
bağlı sendikalar, TMMOB, Türk Tabipler Birliği, siyasi partiler ve Sivil
Toplum Örgütlerinin içinde bulunduğu. Burhaniye Demokrasi Bileşenleri katılımıyla gerçekleştirildi.
DİSK’e bağlı Genel-İş Sendika-

sı Balıkesir Şube saymanı Uğur Mamuk tarafından 1 Mayıs Basın bildirisinin okunduğu kutlamalarda
Burhaniye Eğitim-Sen yöneticisi
Zeki Kabalcı tarafından bağlama eşliğinde kısa bir konser verildi.
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Alın teriyle, emeğiyle çok zor
şartlar altında ekmeğini kazanan ve
Bolu’muzun, ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan tüm emekçilerimizin ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Günü’nü kutluyorum.” dedi. Kutlamalarda Cumhuriyet Meydanı, Bayrak, pankart ve dövizlerle süslendi.

BURSEM SATRANÇTA

RAKİP TANIMADI

B

urhaniye Belediyesine ait Sosyal etkinlik Merkezi (BURSEM) satranç kursu öğrencileri 23 Nisan’da
düzenlenen turnuvada rakiplerini tek tek geride bırakarak büyük başarı sağladı. Okullar arası yapılan turnuvalarda İlk ve orta okul derecelerinde mücadele
eden kursiyerle 6 madalyanın 5’ini kazanarak büyük
farkla derece aldı. Ortaokullar kategorisinde BURSEM
adına Güven Üstün 1. Olurken, Alper Batuhan 3. oldu.
İlkokullar kategorisinde ise Arjin Düzgün Bayram 1.
Raşit Ege Gökgezer 2. Uğur Aras Aydemir ise 3. olarak
toplamda 5 madalyayı boyunlarına astı.

HUZUREVİ SAKİNİNE
TEKERLEKLİ
SANDALYE
uzurevinde ikamet eden ve ayaklarından kay-

H

naklı yürüme zorluğu yaşayan Muzaffer Kılıç (62)
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’den bir
tekerlekli sandalye talebinde bulununca Başkan Deveciler’in talimatıyla Başkan Yardımcısı Murat Yazgan yeni
tekerlekli sandalyeyi Kılıç’ın kaldığı huzurevine götürerek teslim etti. Sandalyeyi aldıktan sonra Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’e teşekkürlerini ileten Muzaffer Kılıç “Başkanımızın bu hususta bana gösterdiği ilgi
ve alakaya ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.

BURHANİYE YEMEKLERİ ÜNLÜ DERGİDE

Yazı İşleri ve
Genel Yayın Yönetmeni:
Baran ARİÇ

G

astronomi alanında ulusal ve
uluslararası alanda isim yapmış
ünlü Metro Gastro Dergisi, son sayısında Burhaniye’nin eşsiz lezzetlerini sayfalarında yayımladı. Yöresel lezzetleri
detaylı inceleyen dergi, 17 çeşit yöresel
yemeğin tarifiyle birlikte lezzet hikâ-

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

yelerine sayfalarında yer verdi. Yemek
kültürü araştırmacısı ve yazarı Nilhan
Aras’ın katıldığı program, Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi’nde yapıldı. Belediye personeli ve bölge kadınları yöresel
yemekler hazırlayarak, tadım ve kültürel hikâyelerini dergi için anlattı.

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

İletişim:
+90 266 412 64 50
Dahili 226

