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İlki 2019 yılında gerçekleştirilen Burhaniye Kitap Fuarı çalışmaları tamamlandı. Her yıl 
sanatseverler tarafından merakla beklenen ve bu yıl 3.’sü düzenlenen fuarın ana teması 
“Bin Yıllık Tarihten Bin yıllık Kitaba.” 27-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiri-
lecek fuar bu yılda 5 gün boyunca sanata edebiyata yeni bir soluk getirecek.

KiTAP FUARINA 
BURHANiYEE
HAZIR!

TİYATRO, SİNEMA, 
MÜZİK, EDEBİYAT…
Edebiyat dünyasından Ayşe 
Kulin, Ahmet Ümit, Ataol 
Behramoğlu, Buket Uzuner, 
Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, 
Erendiz Atasü, Tuna Kire-
mitçi, Işık Öğütçü ve onlarca 
yazarın katılacağı fuarda 
katılımcılar söyleşi ve imza 
günleriyle kitap dostlarıyla 
birlikte olacak. 
Bu yıl ayrıca açık hava 
sineması ile Öğretmen-
ler Mahallesi Özgürlük 
Parkı’nda sinema gösterimi 
yapılacak. Hakikat Şeyh 
Bedrettin filminin oyuncu 
ve yapımcılarının söyleşil-
eri ardından film gösterimi 
yapılacak. Ayrıca Neşeli 
Günler filminin yanı sıra sinema 
Eleştirmeni Atilla Dorsay’ın 
son kitabında anlattığı Yılmaz 
Güney’in Arkadaş filmi göster-
ilecek. Eş zamanlı olarak Ören 
Amfi Tiyatroda Bülent Parlak’ın 
“Bir Beyin Hikayesi”, Nazan 
Kesal’ın “Yaralarım Aşktandır” 

ve “Eşekler Karnavalı” adlı çocuk 
oyunu sergilenecek. Ayrıca Tuna 
Kiremitçi, Paul Dwyer, Nur-
dan İpek, Erdal Bayrakoğlu ve 
Muzaffer Özdemir çeşitli İskele, 
Öğretmenler Mahallesi, Ören’de 
dinletiler sunacak. Gençler için 
ise Ören plajda OZBİ konseri 
olacak.

Açılışını CHP Genel Başkan Yardımcıları 
Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, 

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol 
Sunat, milletvekilleri, yazar ve sanat-

çıların yapacağı fuar 27 Temmuz Çarşam-
ba saat 18:30 da gerçekleştirilecek.

Fuar çalışmaları hakkında bilgi 
veren Burhaniye Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler, “Geçtiğimiz 

yıl 60 bin sanatseveri ağırladık. Bu 
yıl hedefimiz 100 bin sanatseveri 

sanatla buluşturmak. Her yıl daha 
geniş kitlelere ulaşmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

DEVECİLER “BU YILDA 
BEŞ GÜN SANATLA 
SOLUKLANACAĞIZ”

Her yıl artan mavi bayraklı plajları , ücretsiz piknik ve çim 
alanları, temiz havasıyla; denizin ve mavinin buluştuğu Bur-
haniye, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına 
uğradı. Burhaniye’de otellerde doluluk oranı yüzde yüze 
ulaşırken, nüfusu 65 bin olan ilçede nüfus 400 bini geçti. 

KÖRFEZiN iNCiSi
BURHANiYE’YE 
TURiST AKINI  

Bayram tatilini fırsat bilen özellikle yerli turistlerin tercihi 
olan kentimizde Burhaniye Belediyesi haftalar öncesinde 
aldığı tedbirlerle sıkıntı yaşanmadı; Bayram tatilinin son 
günü de sahiller turist akınına uğradı. Burhaniye Beledi-
yesi ekipleri bayram süresince sahada aralıksız çalışarak 
hizmet vermeye devam etti. Plajların bakımı, temizliği ve 
güvenliği konusunda belediye Sağlık İşleri, Temizlik ve 
Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram süresince görev yaptı. 
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, bayram boyunca 
çalışmaları bizzat takip etti. Bölge esnafının yüzü yaşanan 
büyük yoğunluk nedeniyle gülerken, yaşanan yoğunluğun 
hafta sonuna dek sürmesi bekleniyor.

Her bayram 
olduğu gibi bu 
bayramda da 

yerli ve yabancı 
turistlerin  

körfezdeki  
tercihi yine  

Burhaniye oldu.

Burhaniye Belediyespor, Kadınlar 
Basketbol 1. Lig’de forma giyen Merve 
Büyükbayrak, Simge Özkutlu, Çis-
il Bilgin, Ceren Sarı ve Sena Avşar 
renklerine bağladı. Burhaniye Belediye 
Başkanlığı’nda yapılan törende Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler ve sporcu-
lar imzaları attı.
2022-2023 sezonu Kadınlar Bölgesel 
Basketbol Ligi’nde mücadele edecek Burhani-
ye Belediyespor Kadın Basketbol takımı yeni 
dönemde iddialı transferlere imza atmaya 
devam ediyor. Burhaniye Belediye Başkanı 

olan aynı zamanda Burhaniye 
Belediyespor Başkanlığı yapan Ali 
Kemal Deveciler, geçen dönemde 
talihsizlikler sonucu playoff son 
maçında elendiklerini dile getir-
erek, yeni sezonda daha güzel bir 
performans beklediğini ve hede-
flerinin 1. Lig’e çıkmak olduğunu 
söyledi. Basketbolda kısa zamanda 

güzel işlerin başarıldığının altını çizen Başkan 
Deveciler, “Yeni transfer olan kızlarımıza da 
hayırlı olsun diyor, takımımıza 1. Lig yolunda 
başarılar diliyorum” dedi.

BURHANiYE BELEDiYESPOR 
TRANSFERLERi DEVAM EDiYOR

5 ile 15 yaş arasında, yaz tatillerini en 
verimli şekilde değerlendirebilmeleri 
için okulların kapanması ile başlayan 
yaz kursları yoğun ilgi görüyor.
Gitar, drama, resim, satranç, İngilizce, 
halk oyunları, akıl zeka oyunları gibi 
çeşitli kursların olduğu merkezde, her 
yaş grubuna hitap edecek pilates kursu 
da mevcut. Toplam 600 öğrencinin 
kaydolduğu yaz kursları Temmuz ve 
Ağustos aylarında devam edecek. 

Öğrencilerin yaz tatillerini verimli 
geçirmeleri için planlanan kurs-
ların önemine değinen Burhaniye 
Belediye Başkanı Ali Kemal De-
veciler, “Eğitim bizim en öncelikli 
konularımızdan biri, bunun için 
gerek Gündüz Bakımevlerimiz 
gerek Sosyal Etkinlik Merkezimiz 
ile tüm yaş grubundaki çocuk-
larımıza ve gençlerimize eğitim 
desteğimiz sürüyor. Gençlik 
Merkezi Kurslarımız ile yaz 
sezonunda 600 öğrencimize kurs 
imkanı sunuyoruz. ” dedi.

Burhaniye Belediyesi Kültür İşleri 
Müdürlüğü bünyesinde hizmet ver-

en “Burhaniye Belediyesi Gençlik 
Merkezi”  açılan yaz kursları tatil 

boyunca devam edecek.

GENÇLiK MERKEZi 
YAZ KURSLARINA 

YOĞUN iLGi

Burhaniye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 
ve Belediye meclis üyelerinin kurduğu Eğitime Destek 
ve Dayanışma Derneğinin çalışmaları sonucu belir-
lenen 250 üniversite öğrencisine 2021-2022 öğretim 
döneminde aylık 400 tl burs verildi. Burhaniye Bele-
diye Başkanı Ali Kemal Deveciler, belediye bursunu 
alan öğrencileri daha yakından tanımak için Ayaklı 
Mesire Alanı’nda öğrencilerle bir araya geldi. Kahvaltı-
da  üniversiteli gençlerle, Belediye Başkanı Ali Kemal  
Deveciler, Başkan Yardımcısı 
Murat Yazgan, Meclis üyesi 
ve Denek Başkanı Oktay 
Erbalaban, Meclis üyeleri 
ve dernek üyeleri Songül 
Erkeskin, Çiğdem Kabasakal 
Avcu, Serap Bekiroğlu, Ay-
dın Doğan, Rıfat Özyolcu bir 
araya geldi.  kahvaltıda bir 
konuşma yapan Deveciler, 

Belediye tarafından 3 ile 5 yaşları ar-
asında çocuklar için kreş kurduklarını, 
100 çocuk kapasiteli ikinci bir kreşin 
de Eylül ayında açılacağını söyledi. 
Kreş için tek maaşla geçinen aileler-
inin çocuklarına öncelik verdiklerini 
belirten Deveciler, konuşmasına şöyle 
devam etti: ‘Kuracağımız ikinci kreşle 

birlikte aile bütçesine katkı sağlamak isteyen fakat 
çocuğuna bakmak zorunda olduğu için çalışamayan 
kadınların iş yollarının açılacağını, ayrıca lise ve 
üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere hizmet 
veren BURSEM dershanemiz mevcut diyerek. 
bu dershanenin aylık ücretinin 120 TL olduğunu 
ve dershane başarısının yüzde doksan olduğunu 
söyledi. Bursiyerlere seslenen Ali Kemal Deveciler, 

gelecek aylarda 
burs ücretlerine 
zam yapılacağının 
ve ayrıca BUBFA 
yanındaki ala-
na 2023 yılında 
yapımı başlanacak 
400 kişilik 5 katlı 
bir kız yurdu inşa 
edileceğinin de 
müjdesini verdi.

BAŞKAN DEVECiLER, BURS ALAN 
ÜNiVERSiTELiLER iLE BULUŞTU

Burhaniye Belediyesi burs verdiği üniversite öğrencileri ile kahvaltıda bir araya geldi. 

ALi KEMAL
DEVECiLER


