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Bu yıl 17. kez düzenlenecek olan ve 
geleneksel hale gelen “Zeytin ve 

Zeytinyağı Hasat Festivali” için Burhaniye 
Belediyesi çalışmalara başladı. Geçtiğimiz 
yıl tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi 
nedeniyle yapılamayan festival için geri sa-
yım başladı. 22-23 Ocak tarihlerinde yapıla-
cak festival için kurulan festival komisyonu 
etkinliklerin eksiksiz gerçekleşmesi için titiz 
bir çalışma yürütüyor.

Burhaniye ile birlikte çevre İl ve İlçelerden 
de yüzlerce insanın katılacağı festival, her 
yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyla geçmesi 
bekleniyor.

“ZEYTİNYAĞLI YEMEKLER 
YARIŞACAK”

Festival kapsamında yapılacak etkinli-
lerde “Yöresel Yemek Yarışması” yapılacak. 
Burhaniye’ye özgü sebze ve bitkilerin de 

olduğu lezzetler, geleneksel mirasın yaşa-
tılması ve genç kuşaklara tanıtılması açı-
sından büyük önem taşımaktadır. Yarışma; 
zeytinyağlı yemekler-tatlılar ve börekler 
olarak 3 kategoride gerçekleşecek. Başvuru-
ların önümüzdeki hafta başlayacağı ödüllü 
yarışma, festivalin ilk günü Hüsnü Pazarbaşı 
Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

“ZEYTİNE DAİR HER ŞEY”
Festival kapsamında Cumhuriyet Mey-

danı’nda açılacak olan stantlarda yörenin 
değerli ürünü zeytinle ilgili tanıtımlar 
yapılırken, tarım ve zeytincilik konusunda 
uzman isimlerin katılacağı ve Reha Yurda-
kul’da salonunda gerçekleşecek panelde de 
tarımın geleceği zeytin çiftçisinin sorunları 
konuşulacak..

İlk gün programı Reha Yurdakul Salonun-
da Burhaniye Belediyesi Türk Halk Müziği 
Korosu’nun konseri ile sona erecek.

“DEVE GÜREŞLERİ 
İÇİN GERİ SAYIM”

Festivalin en önemli etkinliklerin-
den olan Geleneksel Deve Güreşleri 
içinde Deveciler Derneğinin katkı-
sı ve işbirliği ile çalışmalar başladı. 
Yaklaşık 200 yıllık bir kültürü olan 
ve yüzlerce insanın büyük bir he-
yecanla beklediği güreşler için, ül-
kenin pek çok yerinden develer ve 
sahipleri, Burhaniye’de binlerce gü-
reş severle bir araya gelecek. Renkli 
ve heyecan dolu anların yaşanacağı 
Geleneksel Deve Güreşleri'nde de-
receye giren develerin sahiplerine 
kupaları takdim edilecek.

BURHANİYE’DE FESTİVAL HEYECANI

Burhaniye’de sos-
yal donatı alan-

larının olduğu bir 
alışveriş merkezi ih-
tiyacı yapılacak ihale 
ile yapımına başla-
nacak. Mülkiyeti Bur-
haniye Belediyesi’ne 
ait, Taylıeli Mahallesi 
217 Ada 90 parselde 
kayıtlı 23.761.72 m2 
arsa vasıflı toplu işye-
ri lejantlı taşınmazda 
üst kullanım hakkı 
ile A-B-C olmak üze-
re 3 bloktan oluşan 
alışveriş ve ticaret 
merkezinin ihalesi 
28 Aralık 2021 Salı 
Burhaniye Belediye-
si Encümen Toplan-
tı Salonunda kapalı 
teklif usulü ihalesi 
yapılacak .

TAM BİR 
ALIŞVERİŞ 

MERKEZİ”
 

Merkez, Mimari 
Avan Projesine göre 
toplam 23.755,42 
m2 inşaat alanına 
ve 12.200 m2 pey-
zaj alanına sahip 
binada  100 adet iş-
yerinin olduğu satış 
yerleri, yeme-içme 
alanları, eğlence, 
oyun alanları, sosyal 
donatı alanları, tek-
nik hacimler, ATM 
vb. kullanım alanları 
bulunacak olup, iha-
lesi tamamlandık-
tan sonra yaklaşık 2 
buçuk yılda yapımı 
tamamlanarak hal-
kımızın kullanımına 
sunulacak. 

“PROJE 
İŞLETİMİN 

ARDINDAN 
BELEDİYE

 MÜLKİYETİNE 
GEÇECEK”

 
İhaleyi kazanan 
firmanın projeyi ya-
pacağı ve kira karşılı-
ğında 23 yıl işletece-
ği Alışveriş ve Ticaret 
Merkezi için firma 
belediyeye yıllık kira 
ödemesi yapacak, 
belirtilen süre sonra-
sında ise AVM Bur-
haniye Belediyesine 
devredecek.

Millî Eğitim Bakanlı-
ğının 2023 Eğitim 

Vizyonu çerçevesinde eği-
tim ve öğretim süreçlerin-
de "içerik ve uygulamanın 
geliştirilmesi" amacıyla il-
kokuldan başlanarak tüm 
öğretim kademelerinde, 
çocukların sahip oldukları 
yetenek kümeleriyle ilişki-
lendirilmiş becerilerin uy-
gulama düzeyinde kazan-
dırılmasına yönelik kurulan 
projeye Burhaniye Beledi-
yesi de destek verdi.

“DEVECİLER 
AÇILIŞA KATILDI”

Başarıyı İzleme ve Geliş-
tirme Projesi(BİGEP) kap-
samında, 2020-2021 Eğitim 
öğretim yılında 6 Tasarım 
Beceri Atölyesi kurularak 
öğrencilerin hizmetine açıl-
dı. Açılış töreninde hazır 
bulunan Burhaniye Bele-
diye Başkanı Ali Kemal De-
veciler; “ Yavrularımıza ver-
diğimiz destek her alamda 
artarak devam edecektir. 
Geleceğimize yatırım yap-
mak önceliğimizdir.” diye 
konuştu.

Tasarım Beceri Atölyele-
rinin Protokol imza ve açılış 
törenine Kaymakam İlyas 
Memiş, Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler , ilçe 
Jandarma Komutanı Burak 
Alim Çelik, Emniyet Müdü-
rü Yasin Dikmetaş, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Bora Zihni 
de katıldı.

Börezli  Mahallesi’nde BASKİ alt yapı 
çalışmalarından kaynaklı Ve Cezaevi 
yolunda Türk Telekom alt yapı çalış-
malarından kaynaklı bozulan yolların 
yapımı devam ediyor. Yolların parke 
taş döşeme çalışmaları Fen İşleri Mü-
dürlüğü ekiplerince yapılıyor.

BÖREZLİ’DE YOL 
ÇALIŞMALARINA DEVAM

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
Ekipleri ilçe genelinde çalışmalarına 
devam ediyor. Kızıklı Mahallesi’nde  
park ve yeşil alanların bakım ve te-
mizliğinin yanı sıra İskele Mahallesi 
parklarının bakım ve temizliği ile 
palmiye ağaçlarının budanması ve 
Pelitköy sahilde  çim alanların ba-
kım çalışmaları  belediye ekiplerin-
ce devam ediyor.

PARK DÜZENLEMELERİ 
DEVAM EDİYOR

17. Burhaniye Zeytin ve Zey-
tinyağı Hasat Festivali kapsa-
mında 22 Ocak 2022 tarihin-
de yapılacak “Yöresel Yemek 
Yarışması'na" katılmak isteyen 
vatandaşlarımız 27 Aralık 2021 
Pazartesi gününden itibaren, 
Belediyemiz Halk Masası’nda 
başvurularını yapabilirler.

Yarışmamız altın ödüllüdür.

YEMEK YARIŞMASI 
BAŞVURULARI

 BAŞLIYOR !

ÇOCUKLARIMIZA 
DESTEKLERİMİZ 

SÜRÜYOR

BURHANİYE’YE ALIŞVERİŞ MERKEZİ (AVM) 
İHALESİ SALI GÜNÜ YAPILIYOR  


