
Burhaniye Belediyesi Tüm 
Belediye ve Yerel Yönetim 
Hizmetleri Emekçileri Sen-

dikası TÜMBEL-SEN ile 2020-2021 
yıllarını kapsayan toplu iş sözleş-
mesinin akdini imzaladı. Sosyal De-
mokrat Belediyecilik anlayışı gere-
ği, yapılan sözleşmeyle ekonomik 
ve sosyal haklarını geri kazanan 
memurlar için Burhaniye Belediye-
si Balıkesir genelinde en kapsamlı 
sözleşmeye imza atmış oldu.

Belediye Meclis salonunda ger-
çekleştirilen imza törenine Burhani-
ye Belediye Başkanı Ali Kemal De-
veciler TÜMBELSEN Genel Başkanı 
Erdal Bozkurt Balıkesir Şube Baş-
kanı İlker Omar Demiray Belediye 
ve sendika yöneticilerinin yanı sıra 

parti temsilcileri ve per-
soneller katıldı. 

Burhaniye Belediyesi tarafından 
imzalanan sözleşme kapsamında; 
personele 2016 yılından bu zamana 
kadar ki eski hakları geri verilirken 
ayrıca sosyal ve ekonomik anlam-
da zamlar gerçekleştirildi. Sosyal 
Yardımlarda özellikle Bayramlar-
da ortalama %35 oranında zam ya-
pılırken, sosyal denge tazminatına 
ek olarak tüm memurlara her ay 
ilave 200 TL hak ödenmesi kararı 
alındı.  Yol yardımı olarak memur-
lara ortalama % 60 oranında zam-
da ödenirken, yılbaşında da 400 TL 
ikramiye almaları belirlendi.

2016 hakları geri alınacak
Yapılan sözleşme töreninde ko-

nuşan Burhaniye Belediye Başka-
nı Ali Kemal Deveciler, Burada sos-
yal demokrat belediyecilik anlayışı 
gereği Balıkesir’deki en kapsamlı iş 
sözleşmesine imza attıklarını ifade 

ederek, Burhaniye Belediyesi ola-
rak, her zaman emekten yana 

emeğin değerini bilen adım-
lar atmaya devam edecekle-
rini söyledi. Yeni düzenle-
meyle memurların sözleşme 

kapsamında 2016 yılından 
bu zamana kadar ki hak-

larını da geri alacaklarını 
belirten Deveciler, eko-

nomik haklarında da 
yüzdelik olarak iyileş-
tirdiklerini vurguladı. 
Deveciler “Burhani-
ye Belediyesi olarak 
Balıkesir genelin-
de eşi olmayan ör-
nek bir toplu iş söz-
leşmesini hayata 
geçirmenin gururu 
ve mutluluğunu siz-

lerle birlikte yaşıyo-
ruz” diyerek konuş-

masını tamamladı.  
TÜMBELSEN Ge-

nel Başkanı Erdal Boz-
kurt ise, sözleşmenin bu 

anlamda yapılmış en kap-
samlı sözleşme olduğunu 

yenileyerek, sözleşme süre-
cinde verdiği destek ve katkılar-

dan dolayı Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler’e teşekkür etti.

Burhaniye 
Belediyesi 

KESK’e bağlı 
TÜMBEL-

SEN ile 
Balıkesir’in 

en kapsamlı 
toplu iş 

sözleşmesini 
imzaladı. 

 BALIKESİR’DE 
ÖRNEK OLDU

BURHANİYE İŞ SÖZLEŞMESİ’NDE

BAŞKAN DEVECİLER 
KILIÇDAROĞLU’NU 
ZİYARET ETTİ

YurduMuzuN düş-
man işgalinde oldu-

ğu 12 Mart 1921’de vatan 
şairi Mehmet Akif Ersoy 
tarafından yazılan İstiklal 
Marşı’nın, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından 
kabulünün 100 yıldönü-
münde Burhaniye Bele-
diyesi, Burhaniye Kaymakamlığıyla 
ortaklaşa esnafa, marşın yazılı ol-
duğu afişler basarak dağıttı. 

Burhaniye Kaymakamı İlyas 
Memiş ve Burhaniye Belediye Baş-
kanı Ali Kemal Deveciler’in esnafa 
tek tek uğrayarak dağıttığı poster-

ler haricinde, Burhaniye 
Belediyesi ayrıca esnaf 
için bez bayrak bastır-
dı. Belediye Başkanının 
mesajının yazılı olduğu 
paketlerde bulunan bez 
bayraklar  Zabıta ekip-
leri tarafından esnaflara 
tek tek dağıtıldı. 

Burhaniye Belediyesi, kabu-
lün 100 yılı için öğrencileri de unut-
madı. Belediye kültür yayını olarak 
Mehmet Akif Ersoy’un Safahat adlı 
kitabını yüz yüze eğitime başlayan 
öğrenciler için hediye edildi.  

Burhaniye Belediye Başkanı 

Ali Kemal Deveciler, İstilal Merşı-
nın 100. Yılıyla ilgili olarak şunları 
söyledi. “İstiklal Savaşında yaşa-
nanları bu şiirle dile getiren va-
tan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 
‘Allah bu millete bir daha İstiklal 
Marşı yazdırtmasın’ diyerek o yıl-
larda verilen mücadelenin belki 
de en önemli duygusunu yansıt-
mıştır. Bu vesileyle; İstiklal Mar-
şımızın Kabulü ‘nün 100.yılında, 
Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk öncülü-
ğünde İstiklal şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy ve aziz şehitlerimizi 
saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

BurhAnİYE Belediyesi Cumhuriyet mahalle-
sinde köklü bir üst yapı çalışmasına başladı. 

Fen İşlerine bağlı yol yapım, söküm ve döşeme 
ekipleri mahalle genelinde 6 ayrı noktada eş 
zamanlı faaliyete geçerek yol yapım, parke taş 
döşeme ve tamirat işlemlerine başladı.  Yapı-
lan çalışmalar kapsamında ekipler, doğalgaz 
çalışmalarından kaynaklı bozulan tüm yolların 
yenileme çalışmalarını da yapmaya devam ediyor. 

Cumhuriyet Mahallesi 22, 23, 61, 63, 65. cadde-
lerde yapımına başlanan yollar periyodik olarak ye-
nilenerek parke taş döşeniyor. Ekiplerin bozuk olan 
asfalt yolları söküm çalışmaları devam ederken 
Sucu Ahmet Karslı Caddesi de komple asfalttan 
arındırılarak parke taşla döşenmeye başlandı. 

Sağlık Bakanlığı’nın risk haritasını açıkla-
masından sonra, Balıkesir’in çok yüksek 

riskli iller arasında yer almasıyla birlikte, Ba-
lıkesir Valiliği tarafından Dinamik Denetim 
Süreci başlatıldı. Burhaniye geneli 5 kurum 
tarafından yapılan denetimlerin en kapsam-
lısı Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilmeye başlandı. 

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsa-
mında yüksek riskli kategoride sınıflandırılan 
süreçte, kontrollü normalleşme dönemine ive-
di geçiş yapılabilmesi için denetim süreci hız-
landırıldı. Burhaniye Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü tarafından, temel unsur ve esasların 
ön planda olduğu denetimlerde, maske, mesa-
fe, temizlik denetimleri haricinde halkın viirü-
se karşı duyarlılığı için uyarılarda yapıldı. 

7 gün 24 saat olarak kurulan 3’er kişilik 
5 ekiple ilçe de denetimlerini aralıksız sür-
düren Zabıta ekipleri denetimler esnasın-
da halkı da salgından korunma yollarını ak-
tararak denetim kurallarına uymaları yön 
ünde uyarılarda bulunuyor. İSDEM (İlçe Sal-
gın Denetim Merkezi Uygulaması) sistemi-
ne günlük kaydedilen ve takibi yapılan ve-
rilerle denetim süreci raporlanıyor. 

BurhAnİYE Belediyesi ilçe genelinde bulvar, cadde ve so-
kaklarda bulunan yaya geçit ve kasisleri boyayarak yeni-

liyor. Emniyet ve kurallar bakımından önem arz eden yaya ve 
trafik akışını sağlayan yaya geçitlerindeki işaret boyaları, Bele-
diye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince boyanmaya başlandı. 

hem hava şartlarından hem de kullanımdan kaynaklı solarak, 
silinerek tehlike oluşturan işaretler özel ekip tarafından şablon yardı-
mıyla boyanıyor. Okullarında yüz yüze eğitime açılmasıyla birlikte öğ-
rencilerinde tehlike yaşamaması için uygulama yapılmaya başlandı. Okul 
önleri ve kavşaklarda bulunan “Önce Yaya” işaret yazıları başta olmak üzere, 
yaya geçit çizgileri ve kasisler ve diğer uyarı yazıları özel boyalarla boyanıyor.

BURHANİYE’DE İSTİKLAL MARŞI’NIN 
100. YILINDA AFİŞ DAĞITILDI

Burhaniye Bele-
diyesi, Burhaniye 
Kaymakamlığıyla 

birlikte İstiklal 
Marşının kabu-

lünün 100 yılında 
esnafa İstiklal 

Marşı’nın yazılı 
olduğu afiş, bez 

bayrak ve öğren-
cilere de Safahat 

kitabı dağıttı. 
yurdumuzun düşman işgalin-

de olduğu 12 Mart 1921’de va-
tan şairi Mehmet Akif Ersoy tara-
fından yazılan İstiklal Marşı’nın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tara-
fından kabulünün 100 yıldönümün-
de düzenlenen programla kutlandı. 

Burhaniye Cumhuriyet Meyda-
nında düzenlenen programa Kay-
makam İlyas Memiş, Belediye Baş-
kanı Ali Kemal Deveciler, Garnizon 
Komutan Vekili Yüzbaşı Tahir Zaza-
oğlu, Emniyet Müdürü Yasin Dikme-
taş, Jandarma Komutanı Alim Burak 
Çelebi, Belediye Başkan Yardımcıla-
rı Murat Yazgan ve Tamer Midilli ile 
birlikte daire müdürleri katıldı. 

Meydanda saygı duruşu ve İstik-
lal Marşının okunmasıyla birlikte 
göndere bayrak çekilmesiyle başla-
yan program 10 Kıta bir Vatan İlele-
bet İstiklal sloganıyla İstiklal Marşı-
nın 10 kıtasının okunmasıyla sürdü. 

12 Mart Korosunun Vatan Mar-
şını okumasının yanı sıra şiir dinle-
tilerinin de okumasının ardından, 
Halk Eğitim Merkezi tarafından 
folklor gösterileri sergilendi.

İSTİKLAL MARŞI’NIN

KABULÜ 
KUTLANDI
İstiklal Marşının kabulünün 

100. yılı Burhaniye’de düzen-
lenen programla kutlandı.

 Burhaniye 
 Belediye 

 Başkanı Ali 
 Kemal Deveciler, 

 ChP Genel 
 Başkanı Kemal 
 Kılıçdaroğlu ile 
 bir araya geldi.

Temaslarda bulunmak üze-
re Ankara’ya giden Burhani-

ye Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler CHP Genel Merkezi’n-
de Genel Başkan Kemal Kılıçda-
roğlu ile bir araya geldi. Başkan 
Deveciler, Kılıçdaroğluna, ilçe ge-
nelinde yapılarak tamamlanan 
projeler hakkında ve yapılacak 
projelerle ilgili sunum yaparak 
kendisini tek tek bilgilendirdi.

CHP Genel Merkezinde Kılıç-
daroğlu’nun makamında ger-
çekleşen görüşmede Kılıçdaroğ-
lu; Burhaniye’yi yakından takip 
ettiğini ve ilçenin yapılan proje-
lerle köklü bir değişime imza at-
tığını belirterek, bölgede proje 
uygulama olarak Burhaniye’nin 
ön planda yer aldığını ifade etti.

Başkan Deveciler’in projeler-

le ilgili sunumunu dikkatle in-
celeyen Kılıçdaroğlu, Deveci-
ler’e; yapılan projelerin, sosyal 
demokrat belediyecilik anlayışı 
taşıdığı ve çok yerinde hizmet-
ler olduğunu belirtti. İlçeyi uzun 
vadeli hizmetlerle daha yaşanı-
labilir şekilde planlamasından 
dolayı Başkan Deveciler’e teşek-
kür eden Genel Başkan Kılıçda-
roğlu, Burhaniye’nin yatırımlar 
ve hizmetler bakımından son 
zamanlarda adını sıkça duydu-
ğunu da sözlerine ekledi. 

Kılıçdaroğlu ile yapılan gö-
rüşme haricinde Başkan 
Deveciler CHP Genel 
Merkezinde Genel 
Başkan Yardım-
cılarıyla görüş-
meler yaptı.

8 Mart

 Burhaniye Belediyesi, 
 8 Mart Emekçi  

 Kadınlar Gününde 
 maske ve 

 karanfil dağıttı.

BURHANİYE’DE KUTLANDI
YAYA GEÇİTLERİ 
BOYANIYOR

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü 
dolayısıyla, Burhaniye Emek ve 

Demokrasi Bileşenleri tarafından 
Cumhuriyet Meydanında kutlama 
programı düzenlendi. Belediye 
Başkan Vekili hasan Metin’in de 

katıldığı programda Burhaniye 
Belediyesi adına mor maske  

ve karanfil dağıtıldı. 
8 Mart Emekçi Kadınlar Günü 

Burhaniye’de düzenlenen 
programla kutlandı. Burha-

niye Emek ve Demokrasi 
Bileşenleri tarafından 

yapılan kutlama 
programında 

Burhaniye 

Belediyesi de mor maske ve karanfil 
dağıtımı gerçekleştirdi. Burhaniye Be-
lediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in 
şehir dışında olmasından dolayı prog-
rama Belediye Başkan Vekili hasan 
Metin, Başkan Yardımcısı Murat Yazgan 
ile birlikte katıldı. Belediye Başkanı Ali 

Kemal Deveciler’in kutlama mesajının 
olduğu çiçek ve maskeler meydanda 
bulunan kadınlara tek tek dağıtıldı. 
Programda kapsamında Grup İmbat 
katılımcılara kısa bir dinleti sundu.  

Meydandaki program haricinde 
Burhaniye Belediyesi kadın çalı-
şanlarını da unutmadı. Belediyede 
çalışan kadın personellere 
karanfil hediye edildi. Belediye 
ana hizmet binasının haricin-
de tabiplik, Belediye Sosyal 
Etkinlik Merkezi ve Be-
lediye sağlık birimleri 
de ziyaret edilerek 
kadınların günü 
kutlandı.

DİNAMİK 
DENETİM 
SÜRECİNE 

GİRİLDİ

CUMHURİYET 
MAHALLESİNDE 

YOLLAR 
YENİLENİYOR
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