
Burhaniye Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın OrganıdırYıl: 1 / SAYI: 44 NİSAN 2021

Sahibi: 
Burhaniye Belediyesi adına

Ali Kemal DEVECİLER

Yazı İşleri ve 
Genel Yayın Yönetmeni: 

Baran ARİÇ

Basın Birimi: 
Ecem AKÇAM SEYREK, Fatma 
DİNÇER, Ahmet Metin ÇOLAK 

Adres: 
Mahkeme Mah. Hürriyet Cad. 
No:80 Burhaniye / BALIKESİR

İletişim: 
+90 266 412 64 50 

Dahili 226

Burhaniye Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın OrganıdırYıl: 1 / SAYI:3331 Ekim 2021

Burhaniye Belediyesi Fen İş-
leri Müdürlüğü Ekiplerince İlçe 
genelindeki yolların yapımı ve 
parke taş döşemesi devam edi-
yor.

30.000 m2’lik alanda yapıla-
cak yol düzenlenmeleri Cumhu-
riyet Mahallesi Uysal Bulvarı ile 
başlandı. Statik asfalt kaplama 
ile yenilenecek yollarda kazı ve 
kırım çalışmaları başladı.

Belediye Fen İşleri Müdür-
lüğü ekiplerinin yürüttüğü yol 
çalışmalarını Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler, Başkan Yar-
dımcısı Murat Yazgan yerinde 
denetleyerek çalışanlardan bilgi 
aldı. Denetim sırasında Cumhu-
riyet Mahallesi Muhtarı Yusuf 

Karakocalı’da eşlik etti. Çalış-
maların önümüzdeki günlerde 
bitirilmesi planlanmakta. Asfalt 
kaplama çalışmalarının tamam-
lanmasıyla Cumhuriyet Mahal-
lesi daha çağdaş bir görünüm 
kazanacak.

CUMHURİYET MAHALLESİ 
YOL YAPIM ÇALIŞMALARI

 DEVAM EDİYOR

BURHANİYE BELEDİYESPOR 

SEZONUN İLK 
MAÇINA HAZIR 
Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge Bal Takımı’nda 

mücadele eden Burhaniye Belediyespor sezo-
nun ilk karşılaşmasında 31 Ekim Pazar günü 
Burhaniye 8 Eylül Stadyumunda Yalova Altıno-
va Belediyespor’u konuk edecek.

Burhaniye Belediyespor Teknik Direktör Ah-
met Saray,  2021-2022 sezonuna iyi hazırlan-
dıklarını, takıma yeni alınan sporcularla ligin 
ilk maçında iddialı olduklarını belirtti.

Pazar günü kendi sahasında Yalova Altınova 
Belediyespor maçı için hazırlıklarını tamamla-
dıklarını ifade eden Saray, kazanmak için saha-
da olacağız, yeni bir kadro kurduk, şehrimizi 
en güzel şekilde temsil etmek için hiçbir fe-
dakârlıktan kaçınmayacaklarını belirti. 

“DEVECİLER’DEN TAM DESTEK”
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’e ve 

Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür eden Tek-
nik Direktör Ahmet Saray, “Başkanımızın des-
teği başarı için bize güç verecek, takımdaki 
arkadaşlık ve hava ortamıda süper, taraftar-
larımız bize güvensin ve destek versin, sezon 
sonunda onları mutlu edeceğiz’ dedi. Öte 
yandan ligin ilk maçı öncesinde hazırlıklarını 
kendi tesislerinde sürdüren takımın formda 
ve moralli olması teknik heyetin yüzünü gül-
dürüyor. 

Burhaniye Belediye Başkanı ve Kulüp Baş-
kanı Ali Kemal Deveciler “Oyuncularımız ciddi-
yetle coşkuyla ve tüm enerjileriyle maça odak-
lanmış durumda. Genç ve yetenekli tecrübeli 
oyunculardan kurulu bir takımımız var. Müca-
deleden ve oyun anlayışından vazgeçmeyen 
bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Tüm spor-
cularımıza başarılar diliyorum.” Dedi. 

31 Ekim Pazar günü 8 Eylül Stadyumunda 
saat 14.00’da oynanacak olan Burhaniye Bele-
diyespor – Yalova Altınova Belediyespor maçı-
na tüm sporseverleri bekliyoruz.

“Sanatta 22.Yıl” sloganıyla tiyatro severle-
rin karşısına çıkacak olan Burhaniye Beledi-
yesi Kent Tiyatrosu için 2021-2022 yılı yeni 
dönem oyunculuk kayıtları başladı.

8-12 yaş Drama Grubu, 13-18 yaş Çocuk 
ve Gençlik Oyunları Grubu,19-45 yaş Yetiş-
kin Oyunları Grubu olmak üzere üç ayrı ka-
tegoride açılan kurslara kayıtlar 18 Eylül-15 
Kasım arasında Burhaniye Belediyesi masa-
sında yapılacak .

Sanatta 21.yılını geride bırakan ve günü-
müze kadar pek çok film ve dizilere oyuncu 
yetiştirmiş Kent Tiyatrosu , Belediye Kültür 
İşleri Müdürlüğü bünyesinde oynadığı ulu-
sal ve uluslararası tiyatro oyunlarıyla onlarca 
ödül aldı.

Atölye ve oyun hazırlığı çalışmalarına 
başlayacaklarını bildiren Genel Sanat Yö-
netmeni Uğur Mamuk, her yaştan oyuncu 
adaylarını beklediklerini söyledi. 1999 yılın-
da kurulan Burhaniye Belediyesi Kent Tiyat-
rosu, her yıl çocuk ve yetişkin oyun grupları 
oluştururken bugüne kadar çok sayıda oyun 
sahneledi.

Sanat hayatı boyunca, televizyon ve sah-
nelere pek çok ünlü de yetiştiren BBKT, yö-
netmen, yazar, ressam, görüntü yönetmeni 
ve cast direktörü olmak üzere çok sayıda sa-
natçıyı profesyonel sahnelere gönderdi.

Sanat ve sanatçıya olan değeri her fırsat-
ta hatırlatan Burhaniye Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler, BBKT’nin Burhaniye’nin sa-
nat anlamında değeri olduğunu ifade etti. 
Sanatın topluma yön veren bir olgu olduğu-
na değinen Deveciler “ Sanat emekten do-
ğar ve yetişir davranış, karakter, adalet gibi 
bir çok olgunun rafine edilmesine yardımcı 
olur. Sanat dünyaya renk verendir. Bu renk-
lerin hiç solmaması adına bizlerde sanatın 
ve sanatçının her zaman yanında olacağız” 
şeklinde konuştu.

BURHANİYE’DE 
98. YIL COŞKUSU

BURHANİYE BELEDİYE-
Sİ KENT TİYATROSU 

22. SANAT YILINA
 MERHABA DİYOR

“CAN DOSTLARIMIZ 
EMİN ELLERDE”

Burhaniye Belediyesi Alida Nedim Erarslan So-
kak Hayvanları Geçici Bakım evinde ki can dost-
larımız sahiplerini bekliyor.

Teknolojik aletlerle donatılmış 350 hayvana 
barınma imkanı sunan bölgenin en donanımlı 
sokak hayvanları bakımevinden biri olan Alida 
Nedim Erarslan Sokak Hayvanları Geçici Bakıme-
vinde onlarca köpek yeni ailelerini bekliyor.

Sokak hayvanlarına yönelik projelere imza 
atan Başkan Deveciler, bakımevinde 7 gün 24 
saat veterinerlik hizmeti verildiğini vurgulayarak 
hayvan hakları ve korunmalarına yönelik farkın-
dalık yaratmanın da önemine dikkat çekti.

“DEVECİLER YAVRU KÖPEĞİ SAHİPLENDİ”
Hayvan Barınağını torunları Poyraz ve Defne 

ile ziyaret eden Başkan Deveciler, bir yavru kö-
peği sahiplendi.

Hayvan sevgisinin çocukluktan itibaren baş-
ladığını belirten Başkan Deveciler, “Aynı havayı 
soluduğumuz can dostlarımızın yaşama hakları 
ve sağlığı için imkanlarımız el verdikçe çalışma-
larımızı özveri ile sürdürüyoruz. Yarının büyükle-
ri çocuklarımıza küçük yaşlarda aşılayacağımız 
hayvan sevgisi ile daha mutlu bir dünya yara-
tabiliriz. Bugünden itibaren ailemizde bir can 
daha çoğaldık. Bir dost sahiplenmek isteyen 
tüm vatandaşlarımızı, sokak hayvanları geçici 
bakımevimize bekliyoruz. Satın almayın, sahip-
lenin ” dedi.

CUMHURİYET COŞKUSU 
TÜRKÜ AKBAYRAM 

KONSERİ İLE BAŞLADI
Burhaniye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

kutlama etkinlikleri 28 Ekim akşamı Burhani-
ye Belediyesinin organize ettiği Türkü Akbay-
ram konseri ile başladı.

Gündüz Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk 
Anıtı’na Çelenk koyma töreninin ardından 
akşam, Burhaniye Cumhuriyet Meydanı’nda  
gerçekleştirilen Türkü Akbayram konserinde 
soğuk havaya rağmen 7’den 70’e yüzlerce 
insan meydanda toplandı. Konser alanında 
Zabıta Müdürlüğünce bayrak dağıtımı yapı-
lırken, hep bir ağızdan özgürlük şarkıları söy-
lendi.

Sanatçı Türkü Akbayram Atatürk’ün sevdi-
ği türküleri ve sevilen şarkıları güçlü sesiyle 
yorumladı. Büyük beğeni alan Akbayram’a 
halkın da hep bir ağızdan  eşlik ettiği konser-
de keyifli anlar yaşandı.

Teşekkür Plaketini takdim etmek üzere 
sahneye çıkan Burhaniye Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler,  “Cumhuriyet 98 yıl önce 
Atatürk ve silah arkadaşları tarafından yakılan 
bir meşaledir, Cumhuriyet aydınlığın gerçek 
yüzüdür, Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi-
dir; Cumhuriyet Sütçü İmamların, Hasan Tah-
sinlerin, Ali Çetinkayaların sesidir. Biz bu esere 
canımız kanımız pahasına sahip çıkacağız, ile-
lebet savunacağız” diyerek Türkü Akbayram’a 
teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

Konserin sonunda babası Edip Akbayram’ın 
geleneğini devam ettiren Türkü Akbayram, 
“Dostluk için, barış için, kardeşlik için bu top-
raklarda yaşamış Sabahattin Ali’nin sözleriyle 
aldırma gönül” diyerek, konserini sonlandırdı.

Tören sabah saat 10:00’da Kaymakamlıkta 
düzenlenen Tebrikat Programı ile başladı. Bur-
haniye Kaymakamı İlyas Memiş, Garnizon Ko-
mutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç, Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler ilçe protokolü ve 
kurum temsilcileriyle bir araya gelerek tebrikle-
ri kabul etti.

Tebrikat töreninden sonra Cumhuriyet Mey-
danına geçildi. Burada saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının ardında Kaymakam İlyas Memiş’in 
günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma 
yaptı. Ardından şiirler okundu. 

Mysia Grubu tarafından hazırlanan halk 
oyunları gösterileri, Burhaniye Belediyesi Halk 
oyunları ekibinin gösterisiyle halk, Cumhuriyet 
Bayramı coşkusuna türk bayraklarını sallayarak 
eşlik etti.

“ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİLERİ BÜYÜLEDİ”
Programda ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bay-

ramı sebebiyle ilçe genelinde düzenlenen ya-
rışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller 
verildi. Celal Toroman Anadolu Lisesi öğrenci-
lerinin yaptığı müzik dinletisi dinleyenleri bü-
yülerken, sonrasında Beden Eğitimi Öğretmeni 
Mustafa Aras yönetimindeki Özgür Kanatlar 
Bando ekibi gösterisi gerçekleşti. Bando eşli-
ğinde yapılan resmi geçit töreni ile resmi prog-
ram sona erdi.

Cumhuriyet coşkusu 29 
Ekim akşamı halkın yoğun 
katılımı ile, Eski Kütüpha-
ne önünden Cumhuriyet 
Meydanı’na kadar meşale 
ve Atatürk posterleriyle 
marşlar ve bando eşliğin-
de yürüyerek kutlandı


