
Burhaniye Belediyesinin gelenek-
sel olarak düzenlediği ve bu sene 
31.sini gerçekleştirdiği Ören Kültür 
Sanat ve Turizm Festivali 30 Ağus-
tos Zafer Bayramında Burhaniye Be-
lediye Başkanı Ali Kemal Deveciler 
ve Burhaniye Kaymakamı İlyas Me-
miş’in katıldığı Selda Bağcan’ın ver-
diği muhteşem konserle son buldu. 

Taylıeli Amfi Tiyatro sahnesinde 
Ünlü sanatçının şarkılarıyla birlikte Za-
fer Bayramının 99. yılını kutlayan 10 
bini aşkın kişi marşlarla Burhaniye’ye 
yakışır bir gece yaşadı. “Sarı saçlım mavi 
gözlüm, yuh yuh ve İzmir Marşı gibi 
halka mal olmuş eserlerini seslendiren 
Bağcan’a konseri dinlemeye gelenler 
ellerinde bayraklarla tek ağızdan eş-
lik etti. Konser için kilometrelerce araç 
trafiğinin oluştuğu ve Amfi Tiyatronun 
dolup taştığı konserde alan yeterli 
gelmeyince vatandaşlar amfinin etra-
fında ki çim alanlarda konseri izledi. 

Burhaniye Ören Kültür Sanat ve 
Turizm Festivali 3 günlük dolu dolu 
bir programla son buldu. Cem Ad-
rian, Ziyet Sali ve Selda Bağcan 
gibi ünlü isimlerin konserler verdi-
ği festivalde ayrıca tiyatro, dinleti 
ve panellerde izleyicilerle buluştu. 

Festivali düzenleyen Burhaniye Be-
lediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Kül-
tür ve sanat anlamında Burhaniye’nin 
artık ülke genelinde tanındığını ve her 
sene daha da üretken ve dinamik ola-
rak devam ettiklerini ifade etti. Kültür 
sanatın lokomotifi olarak Turizmde 
de yaptıkları projelerin ilçeye değer 
kattığını belirten Deveciler, hizmetle-
rin aralıksız devam edeceğini söyledi.
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m ÇARŞAMBA gününden itibaren Belediye hizmet binası önünde mü-
racaatlar alınarak anında dağıtımına devam edilecek HES kodlu anahtarlık-
ların, vatandaşların üzerindeki yükü hafifleteceğini belirten Belediye Baş-
kanı Ali Kemal Deveciler “İlçemizde artık neredeyse her işletme ve kuruma 
HES kodu olmadan girilmiyor. Özellikle 60 yaş üstü vatandaşlarımız bu 
uygulamayla ilgili zorluklar yaşıyor. Biz de onların bu yükünü hafifleterek 
sıkıntı yaşamamaları için böyle bir hizmeti sunma kararı aldık” dedi. 

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol 
Bölgesel Liginde mücadele 

eden Burhaniye Belediyespor Ka-
dın Basketbol Takımı İzmir Den-
ge Koleji ile yaptığı müsabaka-
yı 67-66 kazandı. Play-Off’ta 2 
maç üzerinden oynanacak mü-

sabakalar sonrası kazanan takım 
Ankara’da düzenlenecek 6’lı fi-
nallere katılmaya hak kazanarak 
bir üst lige çıkmak için mücade-
le edecek. Pandemi şartlarında 
oldukça güçlü rakiplerini eleye-
rek Play-Off’ta oynayan Burhani-

Burhaniye Belediye-
si’nin 2019 yılında Milli 

Eğitim Bakanlığı izniyle fa-
aliyete geçirdiği Burhani-
ye Belediyesi Sosyal Etkin-
lik Merkezi(BURSEM) yeni 
kursiyerlerini Üniversitelerine 
yolcu etmenin gururunu yaşıyor.

Yeni dönem kayıtlarında 
350 öğrencinin kayıt yap-

tırdığı, ailelerin gelir durumu-

na göre ücretsiz kontenjanın 
da olduğu, Üniversiteye hazır-
lık kursu sonucunda TYT-AYT 
sınavlarında yüzde seksen ba-
şarı gösteren öğrenciler BUR-
SEM’e büyük bir gurur yaşattı.

Zorlu Pandemi şartlarında 
da hazırlık kurslarının yıl 

boyunca gerek yüz yüze ge-
rek Online eğitim ile devam 
etttiği BURSEM’de öğrenciler-

den bazıları İstanbul Teknik 
Üniversite(İTÜ) Harita Mühen-
disliği, İzmir Yüksek Teknoloji 
Üniversitesi Mimarlık, Kıbrıs 
Üniversitesi Hukuk( Burslu)
Fatih Sultan Mehmet Üniver-
sitesi Hukuk(burslu),Dokuz 
Eylül Üniversitesi Endüstri Mü-
hendisliği, Uludağ Üniversitesi 
Psikoloji, Rehberlik ve Psiko-
lojik Danışmanlık, Moleküler 

Biyoloji ve Genetik, Celal Ba-
yar Üniversitesi Elektrik Elekt-
ronik Mühendisliği, Endüstri 
Mühendisliği ve İşletme ve 
Matematik , Hemşirelik, Tarih 
Öğretmenliği, Türk Dili ve Ede-
biyatı, Çocuk Gelişimi gibi bö-
lümleri kazanarak aileleri başta 
olmak üzere Burhaniye Beledi-
yesi Sosyal Etkinlik Merkezine 
büyük bir mutluluk yaşattılar.

BURSEM’İN GURURU…!

BURHANİYE BELEDİYESİ
 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

KAMUOYUNA DUYURU 

Burhaniye Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdür-
lüğü bünyesindeki Veterinerlik Hizmetleri Birimimiz 
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine 
göre çalışmaktadır. Geçici Sokak Hayvanları Bakım 
Evimizde köpek müşahade kafesleri ve kedi hasta 
bakım/müşahade kafesleri bulunmaktadır. Vatan-
daşlarımızın ihbarı veya talebi üzerine alınan sokak 
kedilerinin gerekli tedavileri yapılmakta ve tedavi 
süresince hasta kafeslerimiz de misafir edilmektedir. 
Tedavisi biten kediler alındığı ortama geri bırakıl-
maktadır. Geçici Sokak Hayvanları Bakım Evimizde 1 
Ocak 2021 ve 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 342 
adet sokak kedisi kısırlaştırılmış 318 adet kedi tedavi 
edilerek alındıkları ortama geri bırakılmıştır. Sosyal 
medyada paylaşılan görüntülerde barınak ekiplerimiz 
bahsi geçen sitede bulunan hasta bir kedinin tedavisi 
büyük olan kedilerin kısırlaştırılması ve diğer yavru 
kedilerin antiparaziter uygulaması için ihbar üzerine 
çalışma yapmış fakat bahsi geçen kedilerin sitenin 
kamera kayıtları incelemesinden tespit edildiği üzere 
görüntüleri kayda alan site sakini şahıs tarafından 
kedilerin saklanması dolayısıyla kediler bulunamamış 
ve bahsi geçen siteden kedi alınmamıştır.

Videolarda görülen uygulama, rutin uygula-
mamızdır. Vatandaşlarımızın talebi üzerine teda-
vi olması ya da kısırlaştırılması gereken fakat ya-
kalanamayan sokak hayvanlarını yakalamak için 
ekiplerimiz müdahale etmektedir ayrıca bu 5199 
sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine göre 
belediyelerin yapmakla yükümlü olduğu bir görevdir.

Tüm halkımıza ve kamuoyuna duyurulur.

FESTİVAL COŞKUSU
ZAFER BAYRAMIYLA

BİRLEŞTİ

TAYLIELİ AMFİ’DE YILDIZLAR GEÇİDİ
31. Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 28-29-30 Ağus-

tos tarihlerindeTaylıeli Amfi Tiyatro’da sevilen sanatçılar, Burhaniyelilerle buluştu. 
Halk tarafından yoğun ilgi gösterilen konserlere 7’den 70’e müzikseverler akın etti.

KONSERLER CEM ADRİAN 
İLE BAŞLADI

31.Burhaniye Ören Turizm, Kültür ve Sanat 
Festivali kapsamında açılış günü ilk konseri ünlü 
sanatçı Cem Adrian verdi. Taylıeli Amfi Tiyatroyu 
dolduran yaklaşık 10 bin kişi muhteşem bir konser 
izledi. Burhaniyelilerin yoğun ilgi gösterdiği ve ke-
yifli anların yaşandığı konser sonunda CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler Cem Adrian’a teşekkür 
plaketini ve hediyelerini takdim etti.

ZİYNET SALİ İLE 
BAYRAM COŞKUSU 

YAŞANDI
Festivalin 2.gününde Ziynet Sali 

konseri gerçekleşti. Taylıeli Amfi Ti-
yatroyu dolduran yaklaşık 10 bin 
kişi muhteşem bir konser izledi. 30 
Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun 
da yaşandığı konserde Ziynet Sali 
çocuklarla birlikte sahnede marşlar 
söyleyerek Za fer Bayramını kutlandı.
Burhaniyelilerin yoğu ilgi gösterdiği 
ve keyifli anların yaşandığı konser 
sonunda Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler Ziynet Sali’ye teşekkür pla-
ketini ve hediyelerini takdim etti.

BURHANİYE’DE SELDA BAĞCAN 
İLE COŞKU DOLU BAYRAM

Festival Selda Bağcan’ın verdiği muhteşem konserle son buldu. 
Ünlü sanatçının şarkılarıyla birlikte Zafer Bayramının 99. yılını kut-

layan 10 bini aşkın kişi marşlarla Burhaniye’ye yakışır bir gece yaşadı. 

31. Burhaniye Ören Turizm Kültür ve 
Sanat Festivali görkemli bir açılış yaptı. 
Festivalin açılış kurdelesini CHP Grup Baş-
kan vekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet Akın, İYİ Parti Genel 
Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ümit Özlale 
ve Ali Lapanta ile birlikte milletvekilleri 
ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler 
birlikte kesti.

Açılış konuşmasını 
yapan Belediye Baş-
kanı Ali Kemal Deve-
ciler, tarihsel süreçte 
kentlerin sürekli de-

ğişim içinde olduğu-
n u ve Belediye olarak bu 
değişim izlerini taşıdıklarını belirtti. İlçeye 
yapılan projelerden bahseden Deveciler, 
eğitim, kültür sanat, genler ve engellilere 
yönelik çalışmalara değindi.

Daha sonra söz alan 
CHP Grup Başkanveki-
li Özgür Özel ise, ülke 
politikalarına deği-
nerek, özellikle sosyal 
medyadaki bilgi kirlilik-

lerine inanılmaması gerektiğini söyledi. 
Önümüzdeki dönemde hesap verilebilir 
bir süreç beklediklerini sözlerine ekleyen 
Özel, korkmadan güvenerek verilen her 
oyla mutlu olunması gereken bir sürece 
başlayacaklarını dile getirdi. 

İYİ Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Ümit Özlale 
ise yaptığı konuşma-
da genel anlamda 
sanat ve kültür adına 
konulara değinerek 
festivalin Burhaniye’ye 
hayırlı olmasını diledi.

 CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet Akın 
açılış konuşmasında 
Burhanye’nin kültür 
ve sanat anlamın-

da atılım yaptığını ve 
bunu yapılan diğer sosyal 

projelerle de desteklendiğini ifade etti.
Yapılan konuşmalar sonrası stant ve 

sergi alanlarında açılış kurdelesi kesilerek 
stantlar gezildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı Burha-
niye’de düzenlenen törenle kutlandı.  
Burhaniye 30 Ağustos Zafer Bay-
ramını düzenlenen tören ve et-
kinliklerle kutladı. Sabah ilk olarak 
Kaymakamlık binasında tebrikat töreni dü-
zenlendi. Burhaniye Kaymakamı İlyas Me-
miş Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay 
Mustafa Kıraç ilçe protokolüyle tebrikleşti.  
Tören daha sonra Cumhuriyet Meydanın-
da düzenlenen çelenk töreniyle devam 
etti. Kaymakam İlyas Memiş, Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Garnizon 

komutanı Mustafa Kıraç Atatürk anıtına 
çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şının okunmasından sonra Kaymakam, 
Belediye Başkanı ve Garnizon Komu-
tanı ve gaziler araçla halkı selamladı.  
Daha sonra Garnizon Komutanı Top-
çu Yarbay Mustafa Kıraç günün an-
lamına yönelik konuşma yaptı. Ya-
pılan konuşmaların devamında şiir 
dinletileri ve halk oyunları gösterileri mey-
dan da bulunan vatandaşlara sunuldu.  
Törenler bando gösterileri, askeri birlik ve 
halk oyunları ekibinin kortej yürüyüşüyle 
son buldu.

ZAFER ÇOŞKUSU BURHANİYE’DE KUTLANDI

TOPLU SÜNNET 
ŞÖLENİ HEYECANI
3 gün dolu dolu festivalde Burha-

niye’nin 4 ayrı noktasında düzenlenen 
etkinliklerle gerçekleşti. Festival kapsa-
mında yapılan Toplu Sünnet Şöleninde 
sünnet olan çocuklar ve aileleri ayaklı 
mesire alanında sünnet kutlaması yap-
tı. Etkinliğe Burhaniye Kaymakamı İlyas 
Memiş ve Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler ile Meclis üyeleri de katıldı. 
Şölende mevlit okunduktan sonra pilav 
ayran ikramı ve ardından hediye töreni 
yapıldı. Başkan Deveciler ve hayırsever 

vatandaşlar sünnet çocuklarına hediye-
lerini takdim etti. Ayrıca Burhaniye Su-
nar sitesi sakinlerinden Oğuz Tansel’in 
kızı Prof. Aysıt Tansel de sünnet şöleni-
ne katılarak çocuklara Oğuz Tansel’in 
kitaplarını hediye etti. Şölende çocuklar 
İçin müzikli oyunlarla birlikte halk oyun-
ları ve palyaço gösterileri de gerçekleşti 
.

SUNAY AKIN “ZAFERE 
GİDEN YOL’U” ANLATTI

Şair, gazeteci , yazar Sunay Akın 
31. Burhaniye Ören Turizm,Kül-
tür ve Sanat Festivali kapsamında 
Ören Meydanı sahnesinde tek ki-
şilik gösterisi ile izleyicilere keyifli 
anlar yaşattı. “Zafere Giden Yol” 
konulu gösterisi ile Zafer Bayramı 
vurgusu yaparak tarihi olayları ve 
günlük yaşamdan olayları kendine 
has üslubuyla anlatan Sunay Akın 
izleyicilere eşsiz anlar yaşattı. Gös-
teri sonunda teşekkür plaketini ve 
hediye sepetini Başkan Yardımcısı 
Tamer Midilli verdi.

“HAYAT KİME GÜZEL”
 İLE KAHKAHA DOLU 

BİR AKŞAM
Festival etkinliklerinde 2. günde 

Ören Amfi tiyatroda düzenlenen 
“Hayat Kime Güzel” adlı tiyatro oyu-
nuyla devam etti. İstanbul Meydan 
sahnesi oyuncuları tarafından sah-
nelenen tiyatroseverlerin yoğun 
ilgi gösterdiği oyun büyük beğeni 
topladı. Burhaniye Kaymakamı İl-
yas Memiş’in de katıldığı tiyatro 
oyununda oyunculara plaketleri ve 
hediyeleri Kaymakam İlyas Memiş 
ve Başkan yardımcısı Tamer Midilli 
tarafından verildi

BAŞKAN DEVECİLER’DEN 
SİNAN KARAHAN’A TEŞEKKÜR

Büyük yankı getiren Burhaniye 2. Kitap Fuarı’nın ardından 
Başkan Ali Kemal Deveciler, Fuar koordinatörü Sinan Karahan’a 
teşekkür plaketini verdi. “Burhaniye 2. Kitap Fuarının Koordi-
natörlüğünü yaparak bu güzel organizasyonu Burhaniyelilere 
sunan Sinan Karahan’a teşekkür eder başarılar dilerim.” dedi.


