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KOCAKOCA CAMii 
MEYDAN 
PROJESi 
BAŞLADIBAŞLADI

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler Kocacami avlusu, 
meydanı ve etrafında köklü bir değişime imza atacak projeye start verdi.

Kocacami avlusu ve çevresinin uzun yıllardır yenilenmediği ve meydanın 
makus talihinden kurtularakdaha modern bir görünüme kavuşması 
gerektiğini vurgulayan Başkan Deveciler “Çalışmalarımızı büyük titizlikle 
yürüteceğiz. Burada gerek cenaze zamanı gerek Cuma namazı zamanı 
cemaatin yerinin dar olması, gerekse de bölge de nefes alacak bir alanın ol-
maması bu projeyi yapma zorunluluğunu doğurdu. Proje tamamlandığında 
vatandaşlarımızın bir buluşma noktasını hizmete açmış olacağız” dedi.

Yapılacak proje için cami meydanında in-
celemeler yapan Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler, Başkan Yardımcısı Murat Yazgan 
ile birlikte birim müdürleriyle alanda yaptığı 
son değerlendirmeler sonrası projeye start 
verdi. Cami avlusu ve meydanının çevre cad-
delerle orantılı olarak tasarlandığı ve meydan 
ve cami avlusu traverten döşeme taşlardan 

yapılacak. Meydana bağlı çevresindeki tüm 
yolların granit antik küp taşlarla döşeneceği 
meydan da yeni şadırvan haricinde peyzaj 
çalışmalarıyla çevre düzenlemesi yapılacak. 
Dekoratif aydınlatma sistemleriyle ışıl ışıl 
bir görüntüye sahip olacak meydan da eski 
şadırvanın yeri de avlu tabanına çizilerek 
belirlenecek.

Burhaniye Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 
“Yaklaşık 50 gün sürmesi planlanan 
Kocacami Meydan Projesi tamamlan-
dığında bölgenin vizyonu artacak”

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 
düzenlenen Dünya Güreş 
Şampiyonasında Balıkesirli milli 
güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit, 
altın madalya kazanarak kariyer-
indeki ikinci dünya şampiyon-
luğunu elde etti.
Şampiyon olduktan sonra Memle-
ketine dönen Adar Yiğit, ayağının 
tozuyla Burhaniye Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler’in 
misafiri oldu.  Yasemin’e gösterdiği 
üstün başarıdan dolayı cumhuriyet 
altını hediye ettikten sonra plaket 
ve yöresel Burhaniye ürünlerin-
den oluşan bir sepet takdim eden 
Deveciler “Ülkemizin gururu 

ilkler-
in sporcusu ve ayrıca Balıkesirli 
hemşehrimiz Dünya Şampiyonu-
muzu Burhaniye’de ağırlamaktan 
büyük gurur duyduk” dedi.
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Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 
kadının sırtından çocuk bakım yükünü alarak on-

ların da iş hayatına atılmalarını sağladıklarını belirtti.

Burhaniye Belediyesinin öz kaynaklarıyla yapılan Şehit 
Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Çocuk Gündüz Bakımevi ile 
Belediye olarak 2. bakımevini ilçeye kazandırmanın mutlu-
luğunu yaşadıklarını ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler, toplumda kadının da iş hayatına atılması için 
kreşlere önem verdiklerini söyledi.

Ahmet Akın Kültür 
Merkezi’nde açılan ve
 100 çocuk kapasiteli 
olarak hizmet vermeye 
başlayan Bakımevinde 5 
derslik bulunuyor. 3,4 ve 5 
yaş gurubu çocuklara yönelik 
gündüz bakımevi olarak 
çalışacak merkez, kâr amacı 
gütmeden ailelerin gelir 
durumuna göre cüzi 
ücretlerle faaliyet gösterecek.

  
DENETKO YOLUDENETKO YOLU
HIZLA BiTiYORHIZLA BiTiYOR
Çanakkale - İzmir yolundan 
başlayarak Geriş Mezarlığının 
yanından Denetko sahil yol-
una kadar uzanan caddenin 
yeniden yapımı için başlatılan 
faaliyetlerde Başkan Deveciler 
1 hafta içinde çalışmaların 
tamamlanarak yolun sathi 
kaplamayla asfaltlanarak 
hizmete açılacağı müjdesini 
Burhaniyelilere verdi. 
Başkan Deveciler yol yapım 
çalışmasıyla alakalı 

olarak “Bu kritik 
yolumuz yıllardır makus 
talihiyle hizmet bekliyordu. 
Vatandaşlarımızın yolun bo-
zuk olmasından dolayı sürekli 
şikayetlerini değerlendirerek 
yolun yenilenmesi kararını 
aldık. Söküm çalışmaları-
mız başladı kısa sürede 
yapım işlemlerini de tamam-
layarak yolumuzu ivedilikle 
kullanıma açacağız” dedi. 

Burhaniye, 19 Eylül Gaziler gününü 
düzenlediği törenle kutladı.
19 Eylül Gaziler Günü Burhani-
ye’de düzenlenen törenle kutlandı. 
Cumhuriyet Meydanında düzenlenen 
törende Atatürk anıtına Kaymakam-
lık, Belediye ve Garnizon çelenkleri 
sunuldu. 
Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon 
Komutanı Yarbay Mustafa Kıraç 

ve Belediye Başkan Vekili Elvan Aslan 
tarafından bırakılan çelenk töreni sonrası 
günün anlam ve önemine yönelik konuşma 
ve sonrasında okunan şiir sonrası resmî 
tören son buldu. 
Düzenlenen törene Resmî protokolün yanı 
sıra Belediye Başkan Yardımcılar Oktay 
Erbalaban, Tamer Midilli, Siyasi Parti 
Temsilcileri, Kurum Müdürleri ve STK 
yöneticileri katıldı. 

GAZiLER GÜNÜ BURHANiYE’DE KUTLANDI
Gaziler günü Garnizon Komu-
tanlığında düzenlenen kahvaltıyla 
sürdü. Kahvaltıda konuşan Kay-
makam İlyas Memiş, “Devletimiz 
Gazilerimizin ve Şehit ailelerimizin 
her zaman yanında olduk ve  ol-
maya devam edeceğiz” dedi. 

Burhaniye’de sosyal belediyecilik anlamında yatırımlarına devam eden 
Başkan Ali Kemal Deveciler, 2. çocuk bakımevini de hizmete açtı. Kreşe, 

görevi başında Şehit olan Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın ismi koyuldu.

PROJESi PROJESi 
BAŞKAN DEVECiLER,BAŞKAN DEVECiLER,  
ŞAMPiYON’U AĞIRLADIŞAMPiYON’U AĞIRLADI

ÖREN BiSTRO & CAFE 
HiZMETE AÇILDI

Ören yürüyüş yolunda bulunan eski 
Kaymakamlık Konutu, Burhani-
ye Belediyesi tarafından yapılan 
çalışmalarla Belediye tesisi haline 
getirildi. Dünya mutfağı ve geniş 
menü seçenekleriyle BİSTRO&CA-
FE olarak tasarlanan mekan hizmete 
açıldı. 
Ören Meydan yürüyüş yolu üze-
rinde tarihi meşe palamutlarının 
altında, Deniz ve doğanın buluştuğu 
muhteşem gün batımı manzarasına 
sahip mekanda Kahvaltıdan, Salat-
alara, Izgaralardan, Tavuk menüler-
ine, Makarnalardan, Pizzalara 
kadar kapsamlı yemek çeşitleri 

sunuluyor. Şarap ve bira servisinin 
de yapıldığı mekanda ayrıca aperatif 
seçeneklerde yer alıyor.  
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