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BURHANİYE AVM
 SÖZLEŞMESİ 
İMZALANDI

Burhaniye Belediyesi  AVM 
Projesini hayata geçirerek 

dev bir yatırıma daha imza attı. 28 
Aralık 2021 Salı günü Burhaniye 
Belediyesi Encümen  Salonunda 
ihalesi yapılan AVM projesine İb-
rahim Tatlıses adına katılan şirket 
Genel Müdürü Şule Yazar ihaleyi 
kazanmıştı. Projenin imza töreni 
Burhaniye Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler’in makamında 
gerçekleşti.

Mülkiyeti Burhaniye Belediye-
si’ne ait, Taylıeli Mahallesi 217 
Ada 90 parselde kayıtlı 23.761.72 

m2 arsa vasıflı toplu işyeri lejant-
lı taşınmazda üst kullanım hakkı 
ile A-B-C olmak üzere 3 bloktan 
oluşacak. 12.200 m2 peyzaj alanı-
na sahip binada 100 adet işyerinin 
olduğu satış yerleri, yeme-içme 
alanları, eğlence, oyun alanları, 
sosyal donatı alanları, teknik ha-
cimler, ATM gibi kullanım alanları 
bulunacak olup, inşaat başladıktan 
sonra 720 günde  tamamlanacak. 
Şirket projeyi bitirdikten sonra 23 
yıl üst kullanım hakkından sonra 
AVM, Belediye mülkiyetine geçe-
cek.

Amfi Tiyato kültür sanat etkin-
liklerine ev sahipliği yapa-

cak.
Burhaniye Belediyesi Turizm 

A.Ş. tarafından ihalesi yapılan Tay-
lıeli Amfi Tiyatro, Konser ve Tiyatro 
etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden geç-
tiğimiz yıl devralınan Burhaniye 
Taylıeli Amfi Tiyatro 5 yıllığına iha-
le edildi. İhaleyi alan Milyon Yapım 
Şirketi 5 yıllık sürede kültür sanat 
etkinlikleri gerçekleştirecek.

Ege ve Marmara bölgesinin en 
büyük amfi tiyatro ve konser ala-
nı olma özelliğine sahip Burhani-
ye Taylıeli köyünde bulunan Amfi 
Tiyatroda Milyon Yapım Organi-
zasyon yaz sezonunda 50’ye yakın 
konser ve tiyatro etkinliği düzenle-
yecek.

Yapılan ihale şartnamesine göre 
Burhaniye Belediyesi ve Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesinin düzen-
leyeceği Kültür Sanat etkinlikleri 
ücretsiz olarak yapılmaya devam 
edecek.

TAYLIELİ 
AMFİ TİYATRO
 İHALE EDİLDİ

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarı 
arasında yer alan Uluslararası Doğu 
Akdeniz Turizm Fuarı (EMITT) iki 
yıl aradan sonra 9-12 Şubat 2022 
tarihlerinde İstanbul TÜYAP Kongre 
ve Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor. 
Burhaniye Belediyesi, TÜYAP Kong-
re ve Fuar Merkezi’nde düzenlenecek 
EMITT turizm fuarına katılacak.

Burhaniye Belediyesi TÜYAP 
kongre ve Fuar Merkezinde 3. Salon 
B-542 numaralı yerde, yerli ve yaban-
cı tüm katılımcılar ve misafirler için 
stant hazırlıklarını tamamladı.

“BURHANİYE DÜNYAYA TANI-
TILIYOR”

Her yıl yüz binlerce ziyaretçisi 
olan fuara bu yıl yoğun bir ilgi var. 
Bir çok şirket kamu kuruluşu ve 
Belediye Fuar da yer bulamazken 
Burhaniye Belediyesi tanıtım için iki 

aydır çalışma yürütüyor. Yüzlerce 
ülke pavilyonları, tatil destinasyonları, 
yaz ve kış turizmi ve outdoor turizmi 
destinasyonları, oteller ve turist mer-
kezleri, tur operatörleri ve acenteler 
in katıldığı EMITT’te Burhaniye’de 
ilçe turizmine katkı sunarak tanıtımını 
gerçekleştirecek. Burhaniye Belediye-
si ile birlikte Burhaniye Ticaret Odası, 
Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği, 
BUBYO, TEZMADRA, BLUEPORT 
otelleri de fuara katılarak  ilçenin tanı-
tımına katkı sunucak. Burhaniye stan-
dında Burhaniye’nin tarihi, kültürü ve 
turizmi açısından öneminin anlatıldığı 
binlerce broşür ve dergi dağıtımı 
yapılacak ; Burhaniye’ye özgü lezzet-
lerden düğün mantısı, zeytinyağı ve 
zeytin tadımı yanı sıra  zeytin çiçeği 
kolonyası ve sabunu da katılımcıların 
beğenisine sunulacak.Her yönüyle 

Türkiye’de şehirlerin hatta köylerin 
markalaşmasına yol açan turizm 
sektörünün dünyaya açılan en önemli 
kapısı olan Fuar, tüm katılımcılara, 
profesyonel yerli ve uluslararası ziya-
retçilere yeni iş ve iş birliği olanakları 
sunabilen bu platformda Burhaniye 
Belediyesi de yer alarak ilçe turizmine 
katkı sunacak. 

DEVECİLER; “TURİZMİ GELİŞ-
TİRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Burhaniye Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler, “Burhaniye Türki-
ye’nin en önemli turizm lokasyonları 
arasında yer alan bir tatil beldesi, 
tarihi, denizi, zeytini, doğası iklimi ile 
Kuzey Ege’nin incisi olan Burhani-
ye’yi bu fuarda en iyi şekilde tanı-
tacağız, turizmi geliştirmeye devam 
ediyoruz.” dedi.

Zabıta Ekipleri ayrıca Covid-19 sal-
gınında son günler de gerek vakaların 
artması ve gerekse ölüm oranlarının 
yükselmesi sebebiyle denetimlerini 
sıklaştırdı. Ekipler, maske konusun-
da da denetim yaparak vatandaşların 
daha dikkatli olması konusunda uyarı-
larda bulunuyor.

ZABITA DENETİMLERİ
 DEVAM EDİYOR

 Burhaniye Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü personeli ilçemiz sınırları 
içerisinde faaliyet gösteren market-
lerde reyon ve kasalardaki fiyatların 
karşılaştırılması denetimleri yapıyor. 
Denetimler sonucunda farklı fiyat 
konusunda gerekli uyarılarla birlikte 
yasal işlem yapılmakta.

COVİD TEDBİRLERİNE 

SIKI DENETİMBelediye Başkan Yardımcımız Murat Yazgan 
tarafından Fen İşleri Müdürlüğü personelimizden 

olusturulan ekip tarafından, şiddetli yağmur sürer-
ken sorunlu olan yerlere müdahale edildi.

BURHANİYE 
BELEDİYESİ 

YAĞMUR 
NÖBETİ


