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Burhaniye Belediyesi’nin 
kendine bakamayacak va-
tandaşlara destek olmak için 
sürdürdüğü “Yalnız Değilsiniz” 
projesi, Başkan Deveciler’in 
ziyaretleriyle devam ediyor. 

Burhaniye Belediyesi’nce 
sosyal sorumluluk çalışmala-
rının başında yer alan “Yalnız 
Değilsiniz” projesi, Burhani-
yelilerin ellerinden tutmaya 
devam ediyor. Yaşlı, engel-
li, kimsesiz ya da kendine 
bakamayacak durumda olan 
kişileri kapsayan proje çerçe-
vesinde ihtiyaç sahiplerinin ev 
temizliğinden, sağlık kontrol-
lerine, sıcak yemek hizmetin-
den, erzak yardımlarına kadar 
neredeyse tüm ihtiyaçları bele-
diye tarafından karşılanıyor. 

Sadece ihtiyaçların kar-
şılanması noktasında değil, 
yalnız yaşayan kimsesiz vatan-
daşların sosyalleşmesi adına 

da çalışmalar yapan Belediye 
ekipleri, evde kalarak dışarı 
çıkamayan ilçeyi gezemeyen 
vatandaşları evlerinden alarak 
Belediye tesislerinde ağırlıyor. 

Evden uzaklaşarak sosyal-
leşmesi sağlanan vatandaşlar 

ayrıca diğer yalnız yaşayan 
kişilerle tanıştırılarak muhab-
bet ortamı yaratılıyor. Düzenli 
olarak yapılan çalışmalarda 
vatandaşlara bir ses bir nefes 
olunarak hem arkadaşlık 
ediliyor, hem de ihtiyaçları 
karşılanıyor.  

Proje kapsamında tespit 

edilen, yalnız yaşayan ve ken-
dine bakamayacak durumda 
olan vatandaşların evlerine 
sürekli yapılan ziyaretlerin 
bazılarına ekiplerle birlikte 
giderek ev ziyaretleri yapan 
Başkan Deveciler, geçtiğimiz 
günlerde de Gül, teyzenin 
evini ziyaret etti.

Burhaniye’de Hacı Ahmet 
Mahallesinde yaşayan 80 ya-
şında ve tek yaşayan Gül Bo-
ran ile bir araya gelen Deveci-
ler, Gül teyzenin ihtiyaçlarını 
karşılayarak istek, taleplerini 
dinledi. El ele yapılan soh-

bette Proje hakkında bilgiler 
veren Burhaniye Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler 
“Burhaniye Belediyesi olarak 
evde bakıma muhtaç yalnız 
yaşamaya çalışan ve kendine 
bakamayacak durumda olan 
vatandaşlarımızın tüm ihti-
yaçlarını karşılamak için bu 
çalışmalarımızı aralıksız yapı-
yoruz. Burhaniye’de özellikle 
yaşlılarımızın değerini çok iyi 
biliyoruz. Onlar bizim geçmi-
şimiz, bizi bu günlere taşıyan 
değerlerimiz. Geçmişimizi 
unutmak mümkün değil” dedi.

Burhaniye Belediyesi Ramazan 
ayında ihtiyaç sahiplerine erzak koli-
lerini dağıtmaya başladı.

Burhaniye Belediyesi tarafından 
Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılmaya başlanan gıda 
erzak kolileri aralıksız 
mahalle mahalle 

dağıtılıyor.
Burhaniye Be-

lediyesine erzak 
yardımı almak 
için dilekçe ile 
başvuru yapan 

vatandaşların Be-
lediye tarafından ku-
rulan Sosyal Yardım İşleri 

Komisyonunca uygun bulunanları 
ve ayrıca Mahalle muhtarlarının ve 
belediyenin daha önce tespit ettiği 

ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan paketler 
Ramazan’da sofraları bereketlendi-

riyor.
Erzak bağışlarınının yanı sıra bele-

diyenin kendi kaynaklarınca tedarik 
edilen bini aşkın paket  vatandaşların 

evlerine teslim ediliyor. 
Burhaniye Belediyesi Sosyal Yar-

dım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekip-
lerce hazırlanan temel gıda ihtiyaçları 

bulunan paketlerinin dağıtımında 

Belediye Meclis üyeleri de bulunuyor.
Ramazan ayı boyunca dağı-

tımın tüm ihtiyaç sahiplerine 
ulaşacağını ifade eden Burhaniye 
Belediye Başkanı Ali Kemal De-

veciler, Dayanışmanın 
ve paylaşmanın en 

güzel örneğini 
yaşadıklarını 

söyledi.
Başkan 

Deveciler 
başlattıkları 
kampan-

ya ile gıda 
desteklerini 

arttırdıklarını be-
lirterek “Bağışçılarımızla 

ihtiyaç sahiplerimizi bu şekilde  
bir araya getirmenin de gururu-
nu yaşıyoruz. Ramazan ayının 
herkese hayırlı olmasını diliyo-

rum” dedi.

ATATÜRK’ÜN BURHANİYE’YE 
GELİŞİ’NİN 88.YILI KUTLANDI

13 Nisan 1934 yılında 
çıktığı Ege gezisi sıra-

sında Kuvayı Milliye ruhunun 
ateşinin yandığı Burhaniye’ye 
gelen Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün, ilçeye gelişinin 88 yıl 
dönümünde törenle kutlandı. 

Kutlamalar düzenlenen kor-
tej yürüyüşüyle  başladı. Eski 
ilçe halk kütüphanesi önünden 
başlayan korteje, Burhaniye 
Kaymakamı İlyas Memiş, Bele-
diye Başkanı Ali Kemal Deveci-
ler, Garnizon Komutanı Topçu 
Yarbay Mustafa Kıraç, Jandar-
ma Komutanı Yüzbaşı Alim Bu-

rak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü 
Yasin Dikmetaş, ilçe protokol 
üyeleriyle birlikte öğrenciler ve 
vatandaşlar katıldı.  

Omuzlarda dev Atatürk ve 
Türk Bayrağı’nın taşındığı kor-
teje katılan kalabalık, Bando 
eşliğinde ellerinde bayrak ve 
marşlarla Cumhuriyet Meyda-
nı’na yürüdü.  Kortej yürüyüşü 
Atatürk Anıtı’nda son buldu.  
Burhaniye Kaymakamı İlyas 
Memiş tarafından Atatürk Anı-
tı’na çelenk bırakılmasıyla baş-
layan tören; Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunması,gü-
nün önemine dair konuşmanın 
ardından halk oyunları gösteri-
si ile sona erdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı Nisan 
ayı olağan meclis görüşmeleri düzenlenen top-
lantı ile gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir 

Belediyesi meclis salonunda yapılan toplantıda Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Faaliyet Raporu sunu-
mu ile meclis başkan vekillikleri, katip, encümen ve ih-
tisas komisyonlarının yeni üyelerinin seçimleri yapıldı. 
CHP Grup Başkan vekilliğine Burhaniye Belediye Baş-
kanı Ali Kemal Deveciler yeniden seçilirken, komisyon-
larda da Burhaniye’den 4 meclis üyesi yer aldı. 

Meclis toplantısı öncesi parti grupları tarafından 
yapılan toplantılarda CHP Balıkesir Büyükşe-
hir Belediye Meclisi Grup Başkan vekilliğine 

tekrar Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler 
getirilirken, Grup Sözcüsü olarak da Balya Belediye Baş-
kanı Orhan Gaga seçildi. 

Burhaniye Belediyesi Meclis üyelerinin Büyükşehir 
Belediyesi Komisyon üyelikleri ise şu şekilde gerçekleşti; 
Plan ve Bütçe Komisyonu: Oktay Erbalaban ve Cemal 
Akkılınç, Kent Estetiği Komisyonu’na Murat Yazgan ve 
Mehmet Zeybek, Belediye Varlıkları Komisyonu’na  ise 
Murat Yazgan seçildi. 

Burhaniye Belediye Başkanı ve Balıkesir 
Büyükşehir CHP Grup Başkan Vekili Ali Ke-
mal Deveciler  “Yapılan seçimler ve alınan 
tüm kararların Balıkesir’imize hayırlı olma-

sını diliyorum.” dedi.

BALIKESİR MECLİS 
KOMİSYONLARINA
BURHANİYE’DEN 

4 ÜYE SEÇİLDİ

BURHANİYE’DE YALNIZ 
DEĞİLSİNİZ

SOFRALAR BEREKETLENDİ

 
  Burhaniye Belediyesi’nin desteği 
ve Balıkesir Büyükşehir Belediye-
sinin katkılarıyla Geleneksel ola-
rak düzenlenen Sübeylidere Yağlı 
Güreşleri yaklaşık 200 pehlivanın 
katılımıyla gerçekleşti.

Burhaniye Sübeylidere kırsa-
lında bulunan Güreş alanında 
yapılan güreşlerde Kırkpınar Baş-
pehlivanı Faruk Akkoyun, Balıke-
sir Büyükşehir Başpehlivanı Er-
tuğrul Dağdeviren, Milli Güreşçi 
Tanju Gemici, Başpehlivanlar Di-
yarı Karamürsel’den Erkan Ertan 
gibi ünlü pehlivanlar er meydanı-
na çıktı.  

5. BURHANİYE SÜBEYLİDERE
 GÜREŞLERİ YAPILDI 

Burhaniye Belediye Başka-
nı Ali Kemal Deveciler’in ev sa-
hipliğinde yapılan Güreşleri iz-
lemeye Burhaniye Kaymakamı 
İlyas Memiş,Gömeç Belediye 
Başkanı Mehmet İrem Himam, 
Burhaniye Jandarma Komutanı 
Alim Burak Çelik, Siyasi Parti 
İlçe Başkanları Belediye Başkan 
Yardımcıları ve meclis üyeleri, 
Burhaniye mahalle muhtarla-
rıyla birlikte yaklaşık bin kişiye 
yakın güreş sever katıldı.

  
Geleneksel Türk Kültürünün 
vazgeçilmezlerinden olan, Bur-
haniye Sübeylidere Yağlı Pehli-
van Güreşleri, Sübeylidere Ma-
halle Muhtarı Mustafa Demir 
tarafından köy meydanında ve-
rilen iftar yemeği sonrası baş-
layarak sahura kadar tüm gece 
sürdü. 

7 boy kategoride yapılan güreşlerde 
Kırkpınar’ın baş pehlivanı Faruk Akko-
yun, Sübeylidere Yağlı Güreşlerinin de 
baş pehlivanı oldu. 

Pandemi dolayısıyla geçtiğimiz yıl-
larda güreşlere ara verildiğini, bu sene 
itibariyle gelenekselleşen Sübeylidere 
Yağlı Güreşlerinin er meydanının gü-
reşlere açıldığını söyleyen Burhaniye 
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler 
“Ata sporumuzu Burhaniye’de sürdür-
memin gururunu yaşıyoruz. Güreşçile-
rimizin hepsini tebrik ediyor, başarılar 
diliyorum” dedi

Dereceye giren pehlivanlara madal-
yalarını Belediye Başkan Yardımcısı 
Murat Yazgan ve Belediye Meclis üye-
leri Tarık Erdil ile Hasan Küçükdereli 
verdi.

Balıkesir’in Burhaniye ilçe-
sinde bu yıl 5.si düzenlenen 
geleneksel Sübeylidere Yağlı 
Güreşlerindebaş pehlivan Fa-

ruk Akkoyun oldu.
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