
REKOR YOL YAPIMIREKOR YOL YAPIMI
BURHANiYE TARiHiNDE 

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün en güzel 
fotoğraflarıyla hazırladığımız 2023 yılı duvar takvimimiz 
duvarları süslüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da esnafımıza 
ve halkımıza yılbaşı hediyesi olarak dağıtımını yaptık; , tüm 
halkımızın yeni yılını kutluyor, 2023 yılının sağlık, barış ve 
mutluluk getirmesini diliyoruz.

BiZDE ZAMAN
HEP ATATÜRK’Ü 

GÖSTERiR

Her yıl olduğu gibi bu 
yıl da esnafımıza ve 
halkımıza yılbaşı hedi-
yesi olarak dağıtımını 
yaptık; , tüm halkımızın 
yeni yılını kutluyor, 
2023 yılının sağlık,  
barış ve mutluluk get-
irmesini diliyoruz.

Her biri ayrı bir 
anlam ve önem ifade 
eden Burhaniye’deki 
anıt ve heykeller-
imizin bakım ve 
onarım çalışmalarını 
yapıyoruz.
Geçtiğimiz günlerde 
Burhaniye’de parçala-
narak tahrip edilen, 
Milli Mücadele 
ruhunu yansıtan 
Kuva-yı Milliye Anıtı, 
tahribatı raporla-
narak adli mercilere 
sunulmuş ve tamirat 
için de çalışmalara 
başlanmıştı. Çalışma 
kapsamında Bur-
haniye’nin simgesi 
Kuva-yı Milliye 
Anıtı’nın onarımı ve 
bakımı bir hafta gibi 
kısa bir sürede gece 
gündüz süren bir 
çalışma ile titizlikle 
tamamlandı.

BURHANiYE ANIT  
VE HEYKELLERi 
YENiLENDi

Her biri ayrı bir anlam ve önem ifade eden Burhaniye’deki anıt 
ve heykellerimizin bakım ve onarım çalışmalarını yapıyoruz.

Sevgili hemşehrilerim;
Umut ve beklentilerle dolu 

yeni bir yıla daha girmenin mut-
luluğu içerisindeyiz. Her yeni yıl, 
iyi bir yaşam yolundaki beklen-
tilerin arttığı ve gerçekleşmesi 
istenilen yeni dilekleri de bera-
berinde getirir.

Bizler de, siz değerli 
vatandaşlarımızla beraber yeni 
yılda yeni umutlar ve yeni adım-
larla kararlı olarak yola devam 
edeceğiz. 2023 yılında birlik, be-
raberlik ve sağlık içerisinde daha 
güzel hizmetleri gerçekleştire-
ceğimize inanıyorum.

Daha yaşanılabilir bir 
Burhaniye için, siz değerli 
hemşehrilerimizin rahatı ve 
mutluluğu için ilk günkü istek 
ve hevesimizle Burhaniye’mize 
değer katmak için çalışacağımız 
güzel bir yıl diliyorum.

2023 yılının mutluluğun, 
umudun, güzelliklerin bol 
olduğu, ülkemize başta sağlık 
ve sevgi getirmesi diliyor, tüm 
hemşerilerimizin yeni yılını 
kutluyor, bolluk ve bereketin 
eksik olmadığı, barış ve sevginin 
hüküm sürdüğü bir yıl olmasını 
diliyor, sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.

Ali Kemal Deveciler 
Burhaniye Belediye Başkanı

Belediye Başkanımız 
Ali Kemal Deveciler’in
Yeni Yıl Mesajı

180 bin m2 merkez 
mahallerde, 40 bin m2 si 
kırsal mahallelerde olmak 
üzere toplam 220 bin 
m2 parke taş yapım ve 
tamiratı, 105 bin m2 asfalt 
yol ve tamiratının tama-
mını belediye bütçesinden 
karşılayarak 
yaptık.

3.5 YILDA 1 MİLYON 100 BİN M2 
YOL YAPIMI VE TAMİRATI 
GERÇEKLEŞTİRDİK
850 bin m2 parke taş, 250 bin m2 asfalt 
yol yaptık.
7 yılda bitirilmesi hedeflenen doğalgaz 
döşeme işlemleri 3.5 yılda tamamlanmış 

olup yollarımızın çoğu aynı zamanlarda 
kazılarak bozulduğundan tüm yollarımız 
program dahilinde etap etap yapılmak-
tadır. Yollarımızı yenilemek ve daha 
modern, sağlam bir hizmet vermek 
amacıyla tüm imkanlarımızla çalıştık. 
Çalışmaya devam edeceğiz!

BURHANiYE TARiHiNDE REKOR: 

Fen İşleri Müdürlüğümüzce 2022 yılında Fen İşleri Müdürlüğümüzce 2022 yılında 
325 bin m2 parke taş ve asfalt yol325 bin m2 parke taş ve asfalt yol  

yapımı ve tamiratı gerçekleştirdik.yapımı ve tamiratı gerçekleştirdik.
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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

Sınavlara Hazırlık kursları ve Okul Destek Programı, 400 
öğrenci Kontenjanı, Ortaokul ve Lise Öğrencileri için 10 ay kurs 
Programı+ Yaz kampı + Aylık deneme sınavları+ Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Hizmeti ve Alanında uzman öğretmen 
kadrosu ile her branşta kurslar ile hizmet veriyor.

Okul destek kurslarının yanı 
sıra Gençlik Merkezi  sportif ve 

sanatsal kurslar açarak öğren-
cilerin her anlamda gelişimine 
destek oluyor. Satranç, Pilates, 

Jimnastik, Halk oyunları, 
Resim, Satranç, Akıl ve Zeka 
Oyunları, Drama kursları ile 

her yıl yaklaşık 500 öğrenci 
kurslardan faydalanıyor.  

EĞİTİMDE ÖNCÜ BELEDİYE

BURSEM’DE HER YIL 400 ÖĞRENCİYE KURS  
3.5 YILDA 3000 ÖĞRENCİYE EĞİTİM HİZMETİ

2019 yılında hayata geçirdiğimiz BURSEM(Burhaniye Beledi-
yesi Sosyal etkinlik Merkezi) projemiz ile binlerce Burhaniyeli 
öğrenciye ve aileye destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

“BURHANiYE BELEDiYESi”
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Burhaniye girişinde yer alan Heykeltıraş Tankut 
Öktem tarafından yapılan Kuva- yı Milliye Anıtı, 
Burhaniye merkezde Şehit Turan Bayraktar Parkı 
içerisinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet 
İnönü Heykel grubu, Ören Mahallesi Meydanında 
bulunan Heykeltıraş Mustafa Kulkul tarafından 
yapılan Pegasus Heykeli ile Zübeyde Hanım  
Heykeli bakım ve onarımları tamamlandı. 
Heykel yenileme çalışmaları kapsamın-
da Çoruk Mahallesi ve Dutluca Mahall-
esi’nde bulunan Atatürk büstlerinin de 
bakım, boyama ve onarımı yapılmıştı.


