
Burhaniye Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yıl: 2 / SAYI:5320MART2022

Sahibi: 
Burhaniye Belediyesi adına

Ali Kemal DEVECİLER

Yazı İşleri ve 
Genel Yayın Yönetmeni: 

Rukiye GÜVEN

Basın Birimi: 
Ecem AKÇAM SEYREK, Fatma DİNÇER, 

Ahmet Metin ÇOLAK, Baran ARİÇ 

Adres: 
Mahkeme Mah. Hürriyet Cad. No:80 

Burhaniye / BALIKESİR

İletişim: 
+90 266 412 64 50 

Dahili 226

BAŞKAN DEVECiLERBAŞKAN DEVECiLER  
BELEDiYELER BELEDiYELER 
ÇALIŞTAYINDAÇALIŞTAYINDA
Burhaniye Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler’in de Genel 
Başkanı Kılıçdaroğluile  is-
tişareler yaptığı çalıştayda gün-
dem yerelden iktidara giden 
yolun stratejileri oldu. Sivas’ın 
bir çok ilçesini gezen CHP 
heyetiyle çalıştayda yer alan 

Burhaniye Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler, toplantı 
öncesi CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu ile görüşerek 
yatırımlar ve yapılacak projeler 
hakkında görüşmeler yaptı. 3 
gün süren çalıştayda konuşan 
Kılıçdaroğlu ise CHP ilk 

çalıştayını Sivas’ta yaptığını 
belirterek ”Bütün engelleri aşıp 
halka hizmet etme konusun-
da olağanüstü çaba harcayan 
belediye başkanlarımız Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde yerel 
yönetimlerde bir tarih yazıyor-
lar” dedi

CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğ-

lu önderliğinde 
Sivas’ta bir araya 
gelen Partili Bele-

diye Başkanları  
3 günlük çalıştay-
da bir araya geldi.

Burhaniye merkezden 
Denetko arasını bağlayan 
Bülent Ecevit Bulvarı’nın 

(Tuzla Caddesi) 2. kat sathi 
kaplama asfaltlanmasına 

başlandı. Burhaniye’nin yıl-
lardır kanayan yarası olan 

ve vatandaşların sürekli 
şikayetine maruz kalan 

yolun geçtiğimiz günlerde 
komple sökümü yapılarak 

ilk kat sathi kaplaması 
yapılmıştı. 

Yağışlı hava şartlarından 
dolayı çalışmaların 
tamamlanamadığı yolun 2. 
kat sathi kaplaması da Bur-

haniye Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı yapılan 
ihaleyle, firma tarafından 
yapılmaya başlandı. 

DENETKO BAĞLANTI 
YOLU TAMAMLANIYOR

Çanakkale - İzmir yol-
undan başlayarak Geriş 
Mezarlığının yanından 

DENETKO sahil 
yoluna kadar uzanan 

bütün cadde de yapılan 
çalışmalar tüm hızıyla 
sürerken, yolun birkaç 

gün sonra tamamlanar-
ak kullanıma açılması 

planlanıyor. 

Burhaniye 
Kaymakamlığı, 
Belediye Başkan-
lığı ve İlçe Spor 
Müdürlüğü ve Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından ortak-
laşa düzenlenen turnuvanın 
ödülleri de düzenlenen 
törenle sahiplerine verildi.
Turnuvanın final müsabakası 

sonrası ödül töreni 
gerçekleştirildi. 
Burhaniye Kay-
makamı İlyas Memiş, 

Belediye Başkan Yardımcısı 
Tamer Midilli ve İlçe Gençlik 
ve Spor Müdürü Aslan Al-
parslan tarafından dereceye 
giren öğrencilere madalya ve 
ödülleri takdim edildi

OKULLAR ARASI SATRANÇ 
TURNUVASI YAPILDI
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Son yılların en kaliteli zeytinyağını üre-
ten Bur-Bel Zeytin’in yeni hasat mahsulünden 
sıkılan zeytinyağını ilk tadan Başkan Ali 
Kemal Deveciler ,“Yeni mahsul yağımız labo-
ratuvarda incelendi ve son yılların en kaliteli 
yağı olarak belirlendi. Hasat emekçilerimizin 
erken hasatla topladığı ürünlerimiz ilk etapta 
filtre edilmeden tüketiciyle buluşacak” dedi.

Edremit Körfezinde en çok zeytin ağacına sahip 
Burhaniye Belediyesi, bu yıl yaklaşık 80 bin ağaçtan 
3 bin adedini kendisi hasat etmeye başladı, 15 bin 
kilo soğuk sıkım yağ elde etmeyi planlıyor. Yapılan 
hasatta ortalama 100 bin kilo mahsul elde eden 
Bur-Bel Zeytin,TARİŞ 
tesislerinde el değmeden 
23-25 derecede işlenerek 
dönüştürülen Bur-Bel- Zeyt-
inyağları daha sonra Bele-
diyenin kendi tesislerinde 
şişelenip, ambalajlanarak 
kendi markasıyla tüketici-
yle buluşturuluyor.

BUR-BEL ZEYTiNLERi 
ALTIN SUYU’NA DÖNÜŞTÜ
Burhaniye Belediyesi’nin ürettiği yeni dönem zeyt-
inlerin ilk hasadı yapılarak zeytinyağına dönüştü. 
Yeni hasadın ilk tadımını da Başkan Deveciler yaptı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler, ilçede yaşayan ailelerin eğit-
im yükünü üstleniyor. Eğitim alanın-
da son zamanların yükseliş yaşadığı 
en gelişmiş kentlerinden biri olan 
Burhaniye, Başkan Deveciler’leSosyal 
Belediyeciliğin en güzel örneklerini ilçe 
halkına sunuyor. 

Başkan Deveciler, 2 adet kreşi Burhani-
ye’ye kazandırdı. 200 Çocuk kapasitesi-
yle öncelikli tek maaşlı ve asgari ücretle 
çalışan ailelerin çocuklarının hizmet 
aldığı kreşlerde, okul öncesi eğitimler-
ini alan çocuklar güvenle geleceklerini 
şekillendiriyor.

Burhaniye Belediyesi Sosyal 
Etkinlik Merkezi (BURSEM), 
5. sınıftan başlayıp 12. Sınıfa 
kadar eğitim alan öğrencilere 
yönelik takviye dersler verilen 
BURSEM’deayrıca okul destek 
programlarının yanı sıra sınav-
lara hazırlık kurslarından her 
dönem ortalama 500 öğrenci 
faydalanıyor. 
Pandemi döneminde uzaktan 
eğitim alan öğrencilerin yanında 
olarak gelir durumu düşük olan 
ve tablet alamayan öğrencilere 
geri ödemesiz 500 adet tablet 
dağıtan Burhaniye Belediyesinin 
bir diğer eğitim hizmeti ise 
Gençlik Merkezi. Her yaşa uy-
gun sanatsal ve kültürel dersler-
in verildiği Gençlik Merkezinde 
sanatsal ve kültürel bir çok kurs 
mevcut.

Bununla da yetinmeyen Belediye 
Başkanı Ali Kemal Devecil-
er, Belediye kanalıyla her yıl 
500 öğrenciye kırtasiye, okul 
kıyafeti yardımı yaparken 250 
üniversite öğrencisine ayda 650 
TL burs desteğinde bulunuyor. 
Öğrencilerin sınav ücretlerini 
de karşılayan Belediye sınavlara 
ulaşım desteğini de öğrencilere 
veriyor. 

Burhaniye Belediyesi Sosy-
al Belediyecilik anlayışıyla 

hayata geçirdiği eğitim 
projelerinde Balıkesir’de 

öncü belediye olmaya 
devam ediyor. 

EĞiTiMDE ÖNCÜ 
KENTKENT BURHANiYE

19 Ekim Muhtarlar Günü, muhtarların 
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’e 
yaptığı ziyaret ile başladı. Muhtarlar 
Derneği Başkanı Hasan Dayı’ya ziyaret-
lerinden dolayı teşekkür ederek, tüm 
muhtarlar adına hediye takdim etti. 
Yemekte konuşan Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler, muhtarların demokras-
inin mihenk taşı olduğunu ve hizmet adına büyük 
önem taşıdıklarını söyleyerek 
“Muhtarlarımız hizmetin 
en hızlı şekilde halkımıza 
ulaştırılmasında en önemli 
mihenk taşı olmakla beraber 
bu zorlu  görevi büyük bir 
özveri ve meşakkat ile yerine 
getirmektedir. Muhtarlar 

ülkemizin ve demokrasimizin temel yapı 
taşlarıdır. Halkın temsilcisi ve önderidir” dedi
. Yemek sonrası Başkan Deveciler muhtarlara 

hediye paketleri vererek günün anlamı için toplu 
fotoğraf çektirdi.  

Muhtarlar günü Burhaniye’de düzen-
lenen tören ve etkinliklerle kutlandı. 

MUHTARLAR MUHTARLAR GÜNÜ 
BURHANİYE’DE 

KUTLANDIBurhaniye Belediyesi ilçe genelinde asayiş 
ve güvenlik bakımından tehlikeli olan metruk 
binaların yıkımı için yıkımlarına devam ediyor. 
Yürütülen çalışmalarda bu sene içinde şimdiye 
kadar 60 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Son zamanlarda asayiş ve 
güvenlik bakımından sıkça 
şikayet alan metruk binalar 
için imar kanunu uygu-
lamaya sokan Burhaniye 
Belediyesi, Kaymakamlık 
ile yaptığı  merkez ve 
kırsal mahallelerde bulunan 
metruk binaların yıkımı 
için aralıksız faaliyetlerini 
sürdürüyor. 100’e yakın 
binanın tespitinin yapıldığı 
ilçede, yaklaşık 8 ay içinde 
60 binanın yıkımını 
tamamlayan Belediye eki-

pleri, 19 binanın güvenlik 
önlemini alarak, 20’ye yakın 
tespit edilen metruk bi-
nanın da yıkım işlemlerini 
tamamlamak için çalışıyor. 
Emniyete bu konu hak-
kında çok şikayet geldiğini 
ve Kaymakamlıkla birlikte 
çalışmalara başladıklarını 
belirten Deveciler “Gerek 
asayiş, gerekse de can 
güvenliği bakımından bu 
binalarımızın ıslahını en 
kısa sürede tamamlaya-
cağız” dedi.   

BURHANİYE BURHANİYE 
METRUKMETRUK

BİNALARDAN BİNALARDAN 
KURTULUYORKURTULUYOR

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıke-
sir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, Burhaniye Belediye 
Başkan Yardımcısı Oktay Erbala-
ban’ın katıldığı Heykel Dalış tanıtım 
gününün ev sahipliğini ise Gömeç Be-

lediye Başkanı Mehmet İrem Himam 
yaptı.  Gömeç Karaağaç’da bulunan 
gemi yatağı, tilki koyu açıklarında 
düzenlenen etkinlikte eserler 18 ile 22 
metre arasında derinde, dalış turizmi 
için yerlerini aldı. 

Gömeç Sualtı Heykel 
Galerisi dalış turiz-
mine açıldı. Dünya 
dalış rekortmeni Şa-
hika Ercümen’in ilk 
dalışı yaptığı galeriye 
tanıtım için yeni 
heykellerde indirildi. 

GÖMEÇ GÖMEÇ SUALTI SUALTI 
HEYKEL GALERİSİ HEYKEL GALERİSİ 
TANITILDITANITILDI

ALİ KEMAL 
DEVECİLER


