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Dere yataklarından kaynaklı su taşkın-
ları yaşanan Burhaniye’nin kırsal ma-

hallelerinden Yaylacık’ta yağmur suyu 
hattı çalışmaları başladı. Yaylacık Kırsal 
Mahallesinde dere yataklarından kaynak-
lı oluşan su taşkınlar ile evler zarar görü-
yordu. Maddi manevi zarar gören mahal-
lelinin mağduriyeti üzerine Burhaniye 
Belediye Başkanı Ali Kemal Devecilerin ta-
limatlarıyla harekete geçen belediye ekip-
lerince Yaylacık Mahallesinde yağmur 
suyu hattı döşeme çalışmaları başladı.

Yağmur suyu hattı döşeme işlemi ta-
mamlandığında dereye bağlanacak hat ile 
su baskınlarına karşı kalıcı çözüm sağlan-
mış olacak. Burhaniye Belediye Başkan Yar-
dımcısı Murat Yazgan, çalışmaları yerinde 
inceledikten sonra mahalleli ile sohbet etti.

YAYLACIK 
MAHALLESİNDEKİ 

TAŞKINLARA ÇÖZÜM

Balıkesir'in Burhaniye il-
çesi, Dünyaca ünlü Zlombol 
rallisinin finaline ev sahip-

liği yaptı. Polonya merkezli olan 
ve yetimhanede yaşayan çocuklar 
için yardım amaçlı yapılan orga-
nizasyonda ortalama 200 klasik 
araçla birlikte 500’e yakın Zlombol 
üyesi, Burhaniye’de 3 günlük 
kamp için bir araya geldi. 

Özel klasik araçlarına aldıkları 
reklam gelirleriyle yetimhanelere 
yardım yapan Zlombol üyeleri her 
sene bir ülkeyi ziyaret ediyor. Ge-
çen sene Burhaniye’de 1500 araçla 
yapılması planlanan fakat pandemi-
den dolayı ertelenen organizasyon, 
bu sene virüsün etkisiyle yaklaşık 
200 araç katılımıyla yapıldı.

Doğu bloku üretimi özel araçla-

rıyla Polonya katowice şehrinden 
yola çıkarak, Burhaniye Ören Pla-
jında toplanan Zlombol üyelerini, 
Burhaniye Belediye Başkanı ali 
kemal Deveciler ve organizasyon 
ortakları karşıladı. 

ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ
Ortalama 200 adet araçla 500'e 

yakın kişinin katıldığı organizas-
yonda ev sahibi olarak konuşan 
Burhaniye Belediye Başkanı ali 
kemal Deveciler, Zlombol etkinli-
ğinin önemine değinerek “sizlerin, 
yetimhanede yaşayan çocuklarımız 
için yaptığınız bu organizasyon 
dünya çapında bir öneme sahip. 
Çocuklar, Dünya’nın neresinde 
yaşıyor olurlarsa olsun hepsi bizim 
geleceğimiz, bizim değerlerimiz. 

sizlerde, onların aileleri olmuşsu-
nuz ve onların yaşamlarını iyi yönde 
değiştirmek için bir araya gelmişsi-
niz. sizleri kutluyoruz. Bu kadar kut-
sal bir etkinliğe, sizler sayesinde bir 
şekilde biz de dahil olabildik. Bunun 
mutluluğunu yaşadığımızı şahsım 
ve tüm Burhaniyeli vatandaşlarımız 
adına belirtmek isterim.” dedi. 

Başkan Deveciler konuşmasının 
devamında “Burada, güzel vakit 
geçirebilmeniz için hazırlıklar yap-
tık. Burhaniye’mizin en güzeli Ören 
plajımız, serin denizimiz ve dünyada 
alp’lerden sonra oksijeni en bol ve 
temiz olan havamızla sizleri misa-
fir etmekten mutluluk duyuyoruz. 
sizlerle tanışmak ve bu iyilik hare-
ketine ortak olmaktan dolayı çok 
memnunuz” şeklinde konuştu. 

Satrançta bu zamana kadar büyük ba-
şarılar yakalamış olan Güven Üstün BUR-

SEM’in kuruluşundan bu yana kurs prog-
ramında düzenli aralıklarla  çalışmalarını 
sürdürmüş; pandemi sürecinde de gerek on-
line gerek yüz yüze antrenmanlarını aksat-
mayarak yeni  başarılara imza attı. 

2021 yılı Burhaniye İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğünün düzenlediği 23 Nisan  Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Tur-
nuvasında ortaokullar kategorisinde 1. olur-
ken, Karesi Belediyesi Satranç Turnuvasında 
Yaş kategorisinde 1.lik  elde etmiş, Yalova il-
ler arası yaş kategorisinde  5.lik kazanmıştı. 
Güven Üstün en son okul sporları yarı fina-
linde 187 kişi arasından Türkiye Şampiyona-
sında finale çıkma hakkını kazandı.

Türkiye genelinde 1000 oyuncu ile ya-
rışan Güven Üstün 32 oyuncuyla birlik-
te final müsabakalarına katılmak için ma-
sada yerini aldı. Güven Üstün’ü müsabaka 
öncesi ailesiyle birlikte Burhaniye Beledi-
yesi Kültür İşleri ve Basın Müdürü Rukiye 
Güven, Satranç İlçe Temsilcisi Birge Tuna, 
Satranç Antrenörü Muhittin Köken yalnız 
bırakmadı.  Burhaniye Kapalı Spor Salo-
nunda bugün başlayacak olan Türkiye Fi-
nali 3 gün sürecek. Turnuvada oyuncu-
muzu tebrik ediyor başarılar diliyoruz .

BURHANİYE’DE 
GERÇEKLEŞTİ

ZLomBoL 

2021

Polonya’dan 
başlayarak 

her yıl Dün-
ya’nın farklı 

ülkesine 
seyahat eden 

“Zlombol 
Rallisi” bu 

sene Balıke-
sir'in Burha-

niye ilçesinde 
final yaptı.

Burhaniye Belediyesi Sos-
yal Etkinlik Merkezi satranç 

oyuncusu Güven Üstün, Okul 
Sporları Türkiye Şampiyonası 

finalini oynamaya hak kazandı.

�Ê Ören’de 3 gün bo-
yunca kalan Zlombol 
üyeleri, Ören ve civar es-
nafına da Pandemi son-
rası büyük ekonomik 
katkı sağlafı. Kamp bo-
yunca bir çok gıda, içe-
çek ve hediyelik ürünleri 
alan guruptan esnaf-
tan memnun kaldı. Kamp 
alanının dolmasından do-
layı civardaki tüm otel-
leri de dolduran Zlombol 
üyeleri Burhaniye ye se-
zon basında turizm açı-
sından ivme kazandırdı

ESNAF DA 
MEMNUN 

KALDI

Zlomboll organizasyon üyeleri Burhaniye’de yaptıkları   
3 günlük kamp sonrasında 2 Temmuz’da Polonya’ya  

geri dönmek için marşa bastı. Bazı üyeler Burhaniye’yi 
çok sevdiği için tatil amacıyla kamp süresini uzattı .

Yapılan konuşma sonrası Başkan Deveciler Zlom-
boll’un organizatörleri Marcin ve Martya Tetzlaff’a, 

Altın Kamp işletmecisi Filiz Altın ve Burhaniye 
Turizm Derneği Başkanı Şükrü Baykal’a teşekkür 

ederek plaket ve hediyelerini takdim etti.  

Kampçılar için Burhaniye Belediyesi 
tarafından sunulan ikram diğer 
aktivitelerle deniz ve kumsal 
eğlenceleri eşliğinde eğlendi. 

Organizasyon daha sonra Halk Oyunları ve Ritim gösterilerinin 
akabinde tüm gün boyu DJ 

Performansıyla eğlendi. 

BURHANİYE KENT KONSEYİ
GENEL KURULUNU YAPTI

Burhaniye Kent 
Konseyi Olağan 

Genel Kurulu 
yapıldı. Yapılan 

kurulda Konsey 
Başkanlığına 
tekrar Necmi 

Şengider seçildi.

BURHANİYE Kent Konseyi Pandemiden dolayı 14 ay-
dır yapamadığı Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Bur-

haniye Belediyesi Meclis salonunda düzenlenen ku-
rula, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler başkanlık 
etti. Tek liste olarak yapılan Kent Konseyi seçimlerin-
de Necmi Şengider tekrar başkanlığa seçilirken, faali-
yet raporu da oylanarak kabul edildi. Konsey sekreteri 
ve yönetim şemasının oluşturulduğu Kurulda konu-
şan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveci-
ler “Kent Konseyi demokrasinin en ciddi basamağının 
birini oluşturuyor. Paydaşlarla birlikte yapılan bu de-
mokratik oluşumumuz hizmet odaklı, çözüm üreterek, 
huzurlu ve daha gelişmiş bir kent için çalışmalarını yü-
rütüyor. Konseyimizin Genel Kurulu hayırlı olsun” dedi.

Yapılan Kent Konseyi toplantısında ayrıca Kadın ve Engelli 
meclisinin çalışmaları hakkında bilgiler aktarıldı. Konsey son 

olarak Yönetim Kurulunun seçimlerini gerçekleştirdi. 

BURSEM ÖĞRENCİSİ 
TÜRKİYE FİNALİNDE

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj 
Bayramı Burhaniye’de düzenlenen 

törenle kutlandı. Burhaniye İskele Yat 
Limanında yapılan törene Burhaniye 
Kaymakamı İlyas Memiş’in yerine 
vekaleten Gömeç Kaymakamı Akgün 
Corav, Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler, Garnizon Komutanı Mustafa 
Kıraç, Emniyet Müdürü Yasin Dikme-
taş Jandarma Komutanı Alim Burak 
Çelebi ve Sahil Güvenlik Komutanı 

Berkan Başaran katıldı.
Törende deniz şehitleri için bir 

dakikalık saygı duruşunun ardından 
İstiklal Marşı’nın okunmasından 
sonra Kaymakam Belediye Başkanı ve 
Garnizon Komutanı ve Sahil Güvenlik 
Komutanı tarafından  denize açılarak 
çelenk bırakıldı. Daha sonra, Sahil gü-
venlik botu ile birlikte Körfez sularında 
tur atan protokol, gezi teknesinde 
düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

KABOTAJ BAYRAMI 

KUTLANDI

Burhaniye Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler


