Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler:

İSKELE MAHALLESİ
KABAAĞAÇ CADDESİ
YOL ÇALIŞMASINDA

‘İSKELE KÖRFEZİN

YILDIZI OLACAK’

SONA GELİNDİ

Burhaniye’nin en büyük ve
en kapsamlı parkı olma özelliğine sahip olan Demokrasi
Parkı’nda 2. etap çalışmaları
aralıksız devam ediyor.

turizm
adına
oldukça
önemli

T

amamlandığında Burhaniye’nin
aynası olacak ve İskele Mahallesi’nin
meydanına da ev sahipliği yapacak parkın
üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyen
Başkan Deveciler “İskele Mahalle’miz körfezin incisi olacak. Burhaniye’mize değer
katacak” dedi. İlk etap açılış kurdelesini
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
kestiği Demokrasi Parkı’nın 2. etap çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 22 bin
metrekare alan üzerinde kurulan park, içerisinde birçok aktivite alanı barındıracak.
İlk etabında; Port İskele Cafe ve çocuk

oyun gruplarıyla birlikte 10 bin m2 yeşil
alanı barındıran parkın ikinci etabı daha
kapsamlı hizmetler için tasarlandı. İskele
sahilde içerisinde bir heykelle birlikte
meydan olan park, ayrıca ticari dükkanlar,
gece satış pazarı, ATM cihazları, yürüyüş,
oturma, seyir alanlarının yanı sıra çift şeritli
bisiklet yolu da bulunan park toplamda 22
bin metrekare alanda halka hizmet verecek.

m Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Gerek
yeşil alan, gerekse de donatı alanlarıyla
ilgili birim müdürleriyle birlikte parkın genel
projesini inceledi. Özellikle yeşil alanların
fazla tutularak halkın daha ferah vakit
geçirebilmesi yönünde talimat veren Başkan
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B
Deveciler “İskele mahallemiz Burhaniye’nin
turizm alanında aynası niteliğinde. Yaz sezonu öncesi sahillerde yaptığımız yatırımlarımız
turizmin genişletilmesi adına oldukça önemli.
Bunda en büyük pay da İskele mahallemiz. O
yüzden yaptığımız bu projelerle İskele mahallemiz körfezin parlayan yıldızı olacak” dedi.
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Celenk Töreni düzenlendi
T

BMM’nin kuruluşunun 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı
Burhaniyede düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet meydanında düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından

KUVA-YI MİLLİYE
ANITINDA ZEYBEK

Atatürk anıtına çelen koyuldu. Düzenlenen
törene Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve belediye meclis üyeleri de
katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra sona erdi.

B

urhaniye Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BURSEM) Halk oyunları kursu öğrencileri 23 Nisan için özel
bir gösteri gerçekleştirdi. Öğrenciler, Kuva-yı Milliye anıtında Balıkesir yöresine ait Zeybek oyunları oynadı. Anıt içerisinde yer alan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları Ali Çetinkaya ve Mehmet Cavit Bey’in bir arada olduğu
anıtta ayrıca, Kuvvacı Kahramanlar Kadir Efe, Borazan Çavuş ve Hasan Efe’nin yan yana heykeli ve Karacaağaç cephesinin ilk şehidini simgeleyen Uludağlı Recep Onbaşı’nın
heykellerinin bulunduğu anıtta gösteri gerçekleştirildi.

COŞKUYLA
KUTLANDI

BAŞKAN DEVECİLER’DEN

GENÇLERE HEDİYE NUTUK KİTABI
23

23

sağlığımızı dikkate almalıyız
Ülke olarak pandemi sürecinde çocuklarla birarada olamadıklarını ama bu vesileyle bayram coşkusunu çocuklarla birlikte olmanın sevincini yaşadıklarını belirten
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Ge-

anısına Atatürk tarafından yazılan Nutuk kitabı hediye etti. Çocuklara 23 Nisan’ın önemi hakkında bilgiler veren Başkan Deveciler
“Bizler sizlerin kalpleri vatan ve millet sevgisiyle yeşersin diye, görev ve sorumluluklarınıza yürekten bağlı, çağdaş ve ileri düşünceli
insanlar olarak yetişmeniz için bir an bile çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk
Bayramı dolayısıyla Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler Burhaniye Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BURSEM)’i ziyaret ederek çocuklarla bir araya
geldi. Okula takviye kurslarına katılan öğrencilerle sohbet ederek dersler hakkında bilgi alan Deveciler, öğrencilere 23 Nisan

Burhaniye Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk
Bayramında çocuklar için bir etkinlik düzenledi. Etkinlik
kapsamında 23 Nisan temalı videolarını Belediyeye
gönderen çocukların hediyeleri evlerine kadar ulaştırıldı.

Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk
Bayramı’nın 101. yılı dolayısıyla Burhaniye Belediyesi çocuklar için video etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinliğe yaklaşık 300 çocuk bayram
coşkusunu içeren videolarıyla katıldı. Çocukların şiir, marş ve şarkılar söylediği videolar, Burhaniye Belediyesi instagram
hesaplarında bulunan durum gönderilerinde paylaşıldı. Etkinliğe katılan her çocuğa hazırlanan ve içerisinde Nutuk, Atatürk imzalı şapka, Bayrak, Balon ve horoz
şekerden oluşan paketler dağıtıldı.

urhaniye Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz ay
içerisinde yaptığı heyetler arası görüşmeler neticesinde işbirliğiyle yapılmasına karar verilen Kabaağaç Caddesi’nde sıcak
asfalt dökülmeye başlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın
ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal
Deveciler’in ortaklaşa çalışma kararının
ardından Büyükşehir ve Burhaniye Belediyesi ekipleri çalışmalarına başladı.
Yaklaşık 1300 metre uzunluğunda ve
11 metre genişliğinde olan Kabaağaç Caddesi’nde Burhaniye Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk olarak
alt yapı çalışmaları yapılan yolun zemin
düzeltilmesi ve yağmur suyu boru hattı
döşemesi tamamlandı. Akabinde caddede Burhaniye Belediyesi Fen İşleri ekiplerince 2600 metre bordür döşenmesi gerçekleştirildi. Kabaağaç Caddesi’nde son
olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalt dökümü başladı.

23 NİSAN
COŞKUSU
BALKONLARA TAŞTI

lecek nesillerimizin aydınlık yarınları
için önce sağlığımızı dikkate almalıyız.
Çocuklarla el ele kutlayamadığımız bu
bayramımız, bizleri kalplerimizde bir
araya getirerek sevincimizi burukta olsa yaşamaya ortak etti. Sevginin, masumiyetin, umudun ve barışın, temsilcileri olarak, dünyaya anlam
katan, bizlere geleceğe dair ümitler veren
tüm çocuklarımızın gözlerinden öperek,
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramını kutluyor;Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yılını kutladığımız bu günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak
üzere, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve
bağımsızlığı için canlarını tereddüt etmeden feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet,
minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

T

BMM’nin kuruluşunun 101. yılı
ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik
Çocuk Bayramı Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Gündüz saatlerinde kortej
eşliğinde ilçe sokaklarında
tur atan araçlara, akşam
ise vatandaşlar balkonlarından bayraklarıyla İstiklal Marşı’nı ve akabinde
İzmir Marşı’nı söyleyerek

eşlik ettiler. Belediye Başkanı Ali
Kemal Deveciler’in de ailesiyle birlikte evinin balkonundan katıldığı
bayram sevincine belediye hoparlörlerinden “İstiklal Marşı’nın”
akabinde “İzmir Marşı” çalınarak
tüm Burhaniyeliler bu coşkuya
eşlik etti. 7’den 77’ye her yaştan
vatandaşın ellerinde bayraklarla
İstiklal Marşı ve İzmir Marşı’nı
söylemesiyle 23 Nisan buruk da
olsa Burhaniye’de kutlandı.

‘BURHANİYE’MİZ DEĞER KAZANIYOR’
Başkan Deveciler, Ortak akılla, ve tüm belediye meclis
üyeleriyle birlikte bu güzel projelerin devam edeceğini
söyleyerek katılan meclis üyelerine tek tek teşekkür etti.
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Burhaniye’nin en büyük ve en kapsamlı parkı’nda yapılan çalışmalar, Burhaniye
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından meclis üyelerine yerinde tanıtıldı.

B

urhaniye’nin dışarıya açılan turizm kapısından biri
olan İskele ve Öğretmenler mahallesinde yapılan köklü değişim çalışmaları, Başkan Deveciler tarafından belediye meclis
üyeleriyle birlikte incelendi. İskelede Demokrasi Parkı, Öğretmenler mahallesinde sahil
bandı ve yeni devir alanın otelin tadilat çalışmalarını yerinde meclis üyelerine gösteren
Başkan Deveciler “Yaptığımız
bu vizyon projeler Burhani-

Sahibi:
Burhaniye Belediyesi adına
Ali Kemal DEVECİLER

ye’mize değer katacak” dedi.
İskelede, ilk etap açılış kurdelesini CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun kestiği Demokrasi Parkı’nın 2. etap çalışmaları aralıksız devam ederken, çalışmalar hakkında bilgi sahibi
olmaları için meclis üyeleriyle
birlikte incelemeler yaptı.
2

22 bin m ’den oluşuyor
İskele mahallesinde yapılan
incelemede Başkan Deveciler
Demokrasi parkının ikinci eta-

Yazı İşleri ve
Genel Yayın Yönetmeni:
Baran ARİÇ

bıyla ilgili bilgiler aktardı. Parkın tam donanımlı ve kapsamlı
hizmetler için tasarlandığını ifade ederek İskele sahilde, içerisinde bir heykelle birlikte küçük
bir meydan yapılağını söyledi.
Parkın içinde ayrıca ticari dükkanlar, gece satış pazarı, ATM
cihazları, yürüyüş, oturma, seyir alanlarının yanı sıra çift şeritli bisiklet yolu da yapılacağını
sözlerine ekleyen Deveciler, parkın 2 etabının toplamada 22 bin
m2’den oluştuğunu belirtti.

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

Meclis üyeleri
çok beğendi
Öğretmenler mahallesi sahilinde yeni alınan
oteli de inceleyen heyet Otelin ve dükkanların kullanımları hakkında Başkan Deveciler’den bilgi aldı.
Meclis üyeleri ise; çalışmaları çok beğendiklerini,
halkın daha ferah bir ortamda vakit geçireceği alanlar
oluşturulduğunu, özellikle yeşil alanların arttırıldığını
bununda memnun edici olduğunu ifade ettiler.

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

İletişim:
+90 266 412 64 50
Dahili 226

