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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Genç-
lik ve Spor Bayramı’nın 102. Yılı 
dolayısıyla Burhaniye’de tö-

ren düzenlendi. Cumhuriyet Meydanın-
da düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na 
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelengi 
bırakıldı. Balıkesir Gençlik ve Spor Şube 
Müdürü Emre Aydemir tarafından bıra-
kılan kutlama programı saygı duru-
şu ve İstiklal Marşı’nın okunma-
sıyla birlikte başladı. 

Burhaniye Atatürk Mesle-
ki ve Teknik Anadolu Lisesi ta-
rafından yapılan program-
da Tarih Öğretmeni Ali Yüksel 
tarafından günün anlam ve 
önemine yönelik yapılan ko-
nuşmanın ardından, Öğretmen 

Gökhan Kırcı ve öğrencile-
ri tarafından Atatürk’ün 

Gençliğe hitabesinin okun-
ması ve gençliğin Ata'ya ce-
vabı okundu. Şiirlerle birlikte, 
şarkıların da okunduğu prog-
ramda Burhaniye Sosyal Et-
kinlik Merkezi (BURSEM) Halk 

oyunları gösterileriyle birlik-
te, Erdem Mut Ortaokulu folklor 

ekibiyle gösterileri sundu. 

protokol  
tam kadro katıldı

Kutlama programına Burhaniye Bele-
diye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in yanı 
sıra, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, 
Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Musta-
fa Kıraç, Jandarma Komutanı Alim Burak 
Çelik, Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş 
ilçe protokolü, Belediye meclis üyeleri, si-
yasi parti temsilcileri katıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı 
Burhaniye’de düzenle-
nen törenle kutlandı. 

PAndeMi yasaklarının hafiflemesiyle birlikte 
havanında güzel oluşunu fırsat bilen Burha-

niyelilere Belediye tarafından Özgür Kanatlar 
19 Mayıs Bandosu görsel bir şölen sundu. Be-
lediye önünden Cumhuriyet meydanına oradan 
da Ali Çetinkaya caddesini dolaşan bando, daha 
sonra Ören yürüyüş yolunda gezen vatandaş-
lara sürpriz yaparak onlar için marşlar çaldı. 

Bando ekibi daha sonra, Öğretmenler 
mahallesi Özgürlük parkından başlayarak 
yeni yapılan sahil yolundan iskele demokrasi 
parkına kadar deniz kenarında vakit geçiren 
vatandaşlar için marşlar çalarak ilerledi. Bando 
ekinine vatandaşlar da alkışlarla eşlik ederek 
cep telefonlarıyla görüntüler çekti. Bando 
gösterileri iskele Marinada son buldu.   

MeSCid-i Aksa ve çevresinde israil'in arife 
günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dahil 

çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve 
hayatını kaybetmesine sebep olan menfur sal-
dırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen 
ve Gazze'ye de yönetilen saldırılar, çok vahim 
bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan 
ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen 
gün artmaktadır. israil'in bu saldırıları, en kutsal 
hak olan yaşam hakkının ihlalidir.

Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları top-
raklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, 
orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu-bitti 
yaratmaya yöneliktir. Filistin topraklarında işle-
nen bu suçlardan dolayı israil'in hesap vermesi, 
suçluların ve sorumlularının tespit edilerek yar-
gılanması ayrıca cezalandırılması için uluslararası 
toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. 

Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahke-
mesi'nin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini 
talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam 

hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üst-
lenmeye çağırıyoruz. Artık israil'e karşı net, 
güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. 

israil'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle 
kınıyor, Birleşmiş Milletler’in (BM) saldırıla-
rın durdurulması için uluslararası hukuk ve 
temel insan hakları hukuku çerçevesinde 
yaptığı çağrıyı destekliyoruz. Müslümanların, 
Hristiyanların ve dahi Musevilerin kutsal 
mekanlarını bünyesinde barındıran Kudüs gibi 
kutsal şehri fütursuzca yağmalamaya kalkan, 
Filistin’de yaşlı, kadın ve çocuk demeden kat-
liamlar yapan, katliamlarını mübarek Ramazan 
ayı ve Bayramında da sürdüren terör devleti 
israil’i şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. 

Burhaniye ilçesi Belediye Meclis Üyeleri 
olarak, israil'in saldırganlığının ve Filistin halkına 
yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin 
davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, 
adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini 
savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz.

BeledİYemİz Alida Nedim Erarslan So-
kak Hayvanları Geçici Bakımevimizde 

bulunan bir köpek daha sahiplendirildi. 
Özge Öktem ve oğlu Vedat Öktem,can dos-
tumuza kapılarını açarak ailelerine aldı. 
Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü 
Barış Hakan sahiplendirilen köpeğimizi 
yuvasına yeni ailesine teslim ederek 
Öktem ailesine teşekkür etti ;köpeğimizin 
bakımı ile ilgili bilgiler verdi. Burhaniye 
Belediyesi olarak can dostlarımızın her za-
man yanında olduğumuzu bildirir Değerli 
Öktem ailesine teşekkür ederiz.

CAN DOSTUMUZ 
YENİ YUVASINA 

KAVUŞTU

Geçtİğİmİz yıl Mart ayında Balıkesir’de 
düzenlenen Yıldızlar Gençler Takımı Sat-

ranç Turnuvasında, Burhaniye Belediye Spor 
Kaptanı Begüm Sertkaya ve Aysu Yalınkı-
lıç’tan oluşan kız satranç takımı il şampiyonu 
olurken, Kaptan İzzet İdiz, Ünsal Üstünel, 
Bartu Çakmak, Arda Turhan, Efe Karayaz’dan 
oluşan erkek takımı da il 3.sü olmuştu. 

Bu yıl düzenlenen Burhaniye Kaymakam-
lığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün cess.
com platformu üzerinden düzenlediği Online 
23 Nisan Satranç Turnuvasında ise, Erdem Ege 
Korkmaz İlçe 2.si; aynı platformu üzerinden 
düzenlenen 19 Mayıs Satranç Turnuvasında 
Ünsal Üstünel İlçede 1.liği elde etti.

YARI FİNALLER 28-30 MAYISTA
Balıkesir Okul Sporları İl seçmelerinde 

sporcu Aysu Yalınkılıç kendi yaş kategorisine 
il şampiyonu olarak, 28-30 Mayıs tarihlerinde 
yarı finallerde Balıkesir ilini temsil edecek. Ta-
kım, turnuva öncesi Burhaniye Belediye Baş-
kanı Ali Kemal Deveciler’i ziyaret etti. Başkan 
Deveciler, Burhaniye Belediyespor satranç 
sporcularını tebrik ederek, Aysu Yalınkılıç’a 
katılacağı turnuva için başarılar diledi.

SATRANÇ TAKIMINDAN 

BAŞKANA 
ZİYARET

MECLİSTEN BİLDİRİ

Burhaniye Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın OrganıdırYıl: 1 / SAYI: 1123 MAYIS 2021

GENÇLİK 102. YILINI 
 KUTLADI

BURHAniye Bele-
diyesi 19 Ma-

yıs Atatürk’ü 
Anma Genç-
lik ve Spor 
Bayramı 
dolayısıy-
la, gençlere 
nutuk, esna-
fa da Bayrak 
dağıttı. Zabı-
ta Müdürlüğü ekip-
lerince esnafa dağıtılan 
Türk bayraklarının yanı sıra Be-
lediye Kültür Müdürlüğü ekipleri 
Cumhuriyet Meydanı’nda düzen-
lenen 19 Mayıs kutlama törenin-
de kurduğu stantta halka ücretsiz 
“Gençler için nutuk” Ve “Çocuk-
lar için nutuk” kitaplarının dağıtı-
mı yapılarak bayramları kutlandı.

GENÇLİK BAYRAMI’NDA 

NUTUK VE 
BAYRAK 

DAğITILDI

BURHANİYELİLER 19 MAYIS’I 
BANDO İLE KUTLADI

19 Mayıs 
Atatürk’ü 

Anma 
Gençlik ve 
Spor Bay-
ramı Bur-
haniye’de 
düzenle-

nen törenle 
kutlandı.

BURSEM’Lİ GENÇLERDEN 
ÖREN’DE MüZİK DİNLETİSİ

BURHAniye Belediyesi Sosyal etkinlik Merke-
zi piyano, yan flüt ve dans öğrencileri Melek 

Uğuz, Merve duyar, Utku demir eğitmen Gözde 
Akderin eşliğinde 19 Mayıs’ta Ören’’de 
Atamız için çaldı-
lar. Burhaniye Bele-
diyesi olarak 19 Ma-
yıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor 
Bayramı kutlu olsun.

Burhaniye 
Belediyesi 

Sokak 
Hayvan-

ları Geçici 
Bakıme-

vindeki  
bir can 

dostumuz 
daha yeni 

ailesine 
kavuştu.

iSKele Mahallesi’nde yapımı devam 
eden ve Burhaniye’nin en büyük par-

kı olma özelliğine sahip olan demokra-
si Parkı’nda yaz sezonu öncesi aralıksız 
süren çalışmalar sona yaklaştı. Hafta 
sonu parkta incelemeler yapan Bele-
diye Başkanı Ali Kemal deveciler “de-
mokrasi Parkı’mız ilçemizin aynası ola-
cak. Burhaniye’mize çok yakışacak. 
Halkımız adına bu hizmeti hayata ge-
çirmenin mutluluğu içindeyiz” dedi. 

2 etaptan ve 24 bin m2 alan üzerine 
kurulu parkta birim müdürü ve mahal-
le muhtarı ile birlikte incelemeler yapan 
deveciler, Hydroseeding çimlenme uy-
gulaması, bitki ve ağaç dikimleriyle ilgili 
çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Peyzaj 
çalışmalarının da ivedilikle yürütüldü-
ğünü belirten Başkan deveciler Palmi-
ye, süs eriği, defne ve akasya ağacı gibi 
150 ağacı parkta kullanacaklarını ve 25 
bin adet bitki dikeceklerini ifade etti. 

DEMOKRASİ PARKI’NDA 
SONA GELİNDİ


