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32. BURHANİYE ÖREN TURİZM KÜLTÜR VE SANAT

 Başkan Deveciler, Kitap 
fuarında yaklaşık 100 bin 
kişinin Ören’e geldiğini 
önümüzdeki günlerde de 
Festival 

kapsamında Ören’de yeni 
organizasyonlar yapılacağını 
bu etkinliklerin Ören 
esnafı İçin büyük kazanç 

sağladığını söyledi. 
Esnafı dolaşarak 
hayırlı işler dileyen 
Başkan Deveciler’e 
çarşının canlanması 
için yaptığı çalışma-
lardan dolayı Ören 
esnafı da teşekkürler-
ini iletti.

BAŞKAN DEVECiLER 
ÖREN ESNAFINI

 ZiYARET ETTİ

Yaz sezonunun nasıl geçtiğine dair 
esnafın işleriyle ilgili bilgiler alan Başkan 

Deveciler, Ülkede yaşanan ekonomik 
krizin ve pahalılığın turizm sektörüne 

etki ettiğini belirtti.Bu krizden en az 
zararla çıkabilmeleri için Ören esnafına 
kan olacak etkinlikler düzenlediklerini 

ve Ören’i canlı tuttuklarını ifade etti.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Ören’de 
yapılan çalışmaları inceleyerek esnaflarla görüştü. 

Burhaniye’nin turizm açısından en önemli plaj 
ve doğa güzelliklerine sahip yerlerinden 
biri Ören’in yolları etap etap 
yenilenerek modernleşiyor.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal De-
veciler’in ayrıca önem verdiği Ören çarşının 
akabinde, Ören yürüyüş yoluna bağlı yaya 
yolları ve plaja bakan seyir alanlarının da 
yolları ışıklı sisteme sahip taşlarla döşenerek 
yenilenmeye başlandı. 
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen 
Başkan Deveciler, Ören’in makus talihi-
ni değiştirmek adına projelendirmeler 
yaptıklarını ve her fırsatta bu projeleri 
hayata geçirdiklerini söyledi. Burhaniyenin 
turizm adına son yıllarda büyük ivme ka-
zandığının da altını çizen Deveciler, “Doğal 
güzellikleriyle dünyaca ünlü Ören’imizin 
yapısını bozmadan modernize ederek Kör-
fezin göz bebeği haline getireceğiz” dedi.

ÖREN’iN YOLLARI 
IŞIKLI SiSTEMLE

ETAP ETAP 
YENiLENiYOR

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler 
“Birlik, beraberlik duygularını yoğun olarak 
yaşadığımız bu ayda aşure hayrımızı yap-
manın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 
Burhaniye Belediyesi tarafından Muharrem 
ayı dolayısıyla her sene düzenlenen aşure 
hayrı bu senede gerçekleştirildi. Burhaniye 
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in de 
katılarak bizzat ikram ettiği hayırda 4 bin 
kişilik aşure dağıtıldı. 
Burhaniye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü tarafından Belediye aşevinde 

hazırlanan aşureler, Muharrem ayı nedeni-
yle Belediye hizmet binası önünde 3 ayrı 
noktada vatandaşlara dağıtıldı. 
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler’le birlikte Başkan Yardımcısı 
Murat Yazgan ve Belediye meclis üyelerin-
in öncülüğünde 4 bin kase aşure dağıtımı 
yapıldı. Hayırda konuşan Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler “Burhaniye Belediyesi 
olarak Birlik, beraberlik duygularını yoğun 
olarak yaşadığımız bu ayda aşure hayrımızı 
yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

BURHANiYE BELEDiYESi’NDEN
4 BiN KiŞiLiK AŞURE HAYRI

Burhaniye Belediyesi’nin her 
sene geleneksel olarak düzenle-

diği aşure hayrı Belediye hizmet 
binası önünde yapıldı. 
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Burhaniye Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü ilçede yaptığı 
çalışmalarla atık yağ 
toplama kampanyası 
düzenleyerek sokak hay-
vanlarına destek oluyor. 
İşyerleri ve konutlarda 
kullanılmış atık yağlarının 
geri dönüşümü için 
düğmeye basan Burhaniye 
Belediyesi, deniz ve çevre 
kirliğinin önüne geçmek 
için başlattığı kampanya 
ile atık yağların toplan-
masını sağlıyor. Toplanan 
atık yağlar geri dönüşüm 
firmalarına gönderilerek 
sokak hayvanlarına mama 
olarak kazandırılıyor. 
Kullanılan atık yağların 
lavabo ve giderlere 

dökülmesi sonucu atık su 
borularının ve kanali-
zasyonların tıkanmasının 
yanı sıra, arıtma tesislerin-
in de veriminin düşmesini 
önlemek adına yapılan 
çalışmalar kapsamında 
geri dönüşüm varilleri 
oluşturan Belediye işletme 
ve muhtarlıklara bu varill-
erden dağıttı. 

ATIK YAĞLARI 
TOPLAMAK İÇİN 
ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Burhaniye’de bahar ayları 
itibariyle başlayan asfalt 
çalışmaları yaz 

ayında da aralıksız 
devam ediyor. 

Doğalgaz ve alt yapı 
çalışmalarının yanı 

sıra kış şartlarından 
dolayı bozulan yolların 

onarımlarını yapan 
Burhaniye Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipler, asfalt yol-

ların yama ve sathi kaplama düzen-
leme çalışmalarını sürdürüyor. 

İlçe genelinde öncelikli 
olarak başlayan çalışmalar 
etap etap devam ediyor. 
Asfalt çalışmalarının yanı 
sıra sathi kaplama yol 
yapım faaliyetlerini yürüten 
ekipler, kırsal mahallelerde 
de gerek parke taş döşeme, 
gerekse de yol düzenleme 
çalışmalarını sürdürüyor.

ASFALT YOLLAR
DÜZENLENİYOR

Burhaniye Belediye Başkan 

Yardımcılığına 17.08.2022 tarihi iti-

bariyle Oktay Erbalaban atandı. Be-

lediye Başkanı Ali Kemal Deveciler 

tarafından yapılan görevlendirmey-

le Belediye Başkan Yardımcılığına 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 

ve Burhaniye Belediyesi meclis 

üyesi Oktay Erbalaban getirildi. 

Erbalaban atanan 2. Siyasi Başkan 

Yardımcısı oldu.

ERBALABAN, 
BAŞKAN 

YARDIMCILIĞINA 
ATANDI

Burhaniye Sosyal Etkinlik Merkezi 
öğrencileri YKS ve LGS’de başarı 
göstererek seçkin okullara yerleştiler.
Burhaniye Belediyesinin Sosyal sorum-
luluk projesinden biri olan Burhaniye 
Sosyal Etkinlik Merkezi (BURSEM)’de 
eğitim alan öğrenciler üniversiteye 
yerleştiler.  Burhaniye Belediyesi Kültür 
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak faali-
yet gösteren, BURSEM’de kayıtlı 

olan öğrencilerin %85’ i sınavlarda 
başarı sağladı. Sınavlar öncesi yoğun 
ders ve deneme sınavı programı ile 
BURSEM’den destek alan öğrenciler; 
rehberlik ve psikolojik danışmanlık 
hizmeti ile de tercih ve yerleştirme 
sürecinde danışmanlık desteği 
aldılar. 

Burhaniye Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler “BURSEM’de 
eğitim görerek ülkemizde nitelikli okullara
yerleşen öğrencilerimiz bizlerin gururu oldu.

BURSEMLİ 
ÖĞRENCİLERİN 
BAŞARISI

Burhaniye Belediyesi tarafından geleneksel olarak 
düzenlenen ve bu sene 32.si yapılacak olan Burhaniye 
Ören Turizm,Kültürve Sanat Festivali 25-30 Ağustos 
tarihleri arasında sanatseverleri ağırlayacak.

FESTiVALi BAŞLIYORFESTiVALi BAŞLIYOR

6 gün boyunca Ören, İskele ve Öğret-
menler mahallelerinde yapılacak festival, 
panel, söyleşi, Tiyatro ve dinletilerin 
yanı sıra, her gece Hadise’den, Gökhan 
Tepe’ye Derya Uluğ’dan, Buray’a, İlkay 
Akkaya’dan, Moğallar’a Sena Şener’den 
Madrigal’a kadar ünlü sanatçılar kon-

serleriyle Taylıeli Amfi Tiyatro’da ve Ören 
Plajı’nda ücretsiz olarak müzikseverlerle 
bir arada olacak. 
Festival çerçevesinde sünnet şölenin de 
gerçekleşeceği etkinliklerde ayrıca satranç 
ve briç turnuvalarıyla birlikte Trap atış 
yarışmaları, çocuk şenlikleri, çocuk ve 

yetişkin tiyatro oyunları, panel söyleşileri 
ve sanatçıların dinletileri katılımcılara 
sunulacak. 
25 Ağustos’ta Ören Meydanında düzenle-
necek Festivalin açılış töreninde kesilecek 
kurdele sonrası Ören’de kurulan sergi ve 
stantların da açılışı gerçekleştirilecek.

BURHANİYE
BELEDİYE
BAŞKANI

ALİ KEMAL
DEVECİLER


