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BurhAnİYe Belediyesi 
bankalarda süreleri biten 
çalışanların maaş anlaşmala-

rını yenilemek için ihale düzenledi. 
8 bankanın katıldığı ihalelerde bu 
zamana kadar ki en yüksek promos-
yon ücretlerinde anlaşma sağlandı. 

Burhaniye Belediyesi Memur- 
İşçi ve Sözleşme personel maaşları 
için Garanti Bankasıyla anlaşma 
sağlarken 4 bin 450 TL maaş pro-
mosyonu olarak işçilerin hesapları-
na yatacak miktar olarak belirlendi. 
Diğer taraftan 296 Belediye Şirket 
Personeli için yapılan promosyon 
ücreti ise 2 bin 860 TL olarak belir-
lenirken, ihaleyi ise en yüksek fiyat 
veren Akbank kazandı. 

Memur-İşçi ve Sözleşmeli perso-
nelin 15 Temmuz, Belediye Şirket 
personelinin ise 10 Temmuz itiba-

riyle yeni bankalarıyla çalışmaya 
başlayacaklarını söyleyen Burha-
niye Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler “Burhaniye’de işçilerimize 
sendikal anlamda da birçok unsurda 
öncülük sağlamıştık. Şimdi de sendi-
ka yetkililerimizin de katıldığı maaş 
promosyonlarımızda da şimdiye 
kadar ki en yüksek promosyon mik-
tarında anlaşma sağladık” dedi

Başkan Deveciler “En büyük 
amacımız, Belediye personeline 
ekonomik anlamda kazanç sağla-
maktı. İhalemizi de bu kapsam da 
yaptık. Görüşmeler sonucunda en 
iyi fiyat tekliflerini veren bankalarla 
anlaşmalarımız sağladık. Temmuz 
ayı içerisinde maaş promosyonları 
işçilerimizin hesaplarına yatırıla-
cak. Çalışanlarımıza ve ailelerine 
hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. 

Burhaniye Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü 

ekipleri yaz aylarının gelme-
siyle birlikte sahillere gelen ço-
cuklar için, oyun alanlarını ve 
parklarını tamir ve yenileme 
çalışmalarına devam ediyor. ilçe 
genelinde sahil özellikle kesim-
lerinde yapılan çalışmalarda kı-

rık ve bozuk oyun parkları tamir 
edilerek, yeni malzemelerle de-
ğiştiriliyor. Çocuk oyun grupla-
rında emniyet bakımından ön-
celik teşkil eden malzemelerin 
bakım ve tamir işlemlerini ya-
pan ekipler, çocukların keyifli 
ve güvenli şekilde vakit geçire-
bilmeleri için aralıksız çalışıyor. 

OYUN GRUPLARI 
YENİLENİYOR

 BURHANİYE PERSONELİNE

PROMOSYON 
MORALİ

Burhaniye Belediyesi, maaş 
promosyon ihalelerini tamamladı. 

Burhaniye’nin ge-
lenekselleşmiş 

gece pazarlarından 
olan ve iskele mahalle-
sinde kurulan hediye-
lik stantlar, 12 Haziran 
itibariyle geçici yerin-
de hizmete açılacak. 
yapım ihalesi yapılan 
ve 60 gün içerisinde 
yeni yerleri tamamlana-
cak stantlar, daha son-
ra devir ihalesiyle yeni 

sahiplerine devir edile-
cek. Stantlar yeni yer-
lerinde yaz-kış faaliyet 
gösterecek. 

35 kişiden, bu sene 
25 kişinin başvurma-
sı sonucu 25 stanttan 
oluşacak iskele gece 
hediyelik pazarı için 
kura çekimleri, Burha-
niye Belediyesi meclis 
salonunda gerçekleş-
tirildi. herkesin çekili-

şini kura ile belirlediği 
Pazar tezgahları, bu se-
zon geçici olarak Balık-
çılar Çarşısı arkasında 
bulunan alanda yerleri 
ayrılan, elektrik ve ku-
rulum aşamaları yapıl-
maya başlanan stant-
lar 12 Haziran günü 
hediyelik, oyuncak, el 
sanatları vb. ürünler-
le vatandaşlara hizmet 
vermeye başlayacak. 

iskele mahallesinde yeni yerinde kurulacak hediyelik gece pazarı için kura çe-
kimleri yapıldı. Gece pazarı 12 haziran’da Balıkçılar Çarşısı arkasında açılacak.

Burhaniye’de özellik-
le ihtiyaç sahibi aile-

lerin çocuklarına ücret-
siz, gelir durumuna göre 
ise çok cüzi bir ücretle 
eğitimler veren Burhani-
ye Belediyesi Sosyal et-
kinlik Merkezi’de (Bur-
sem) 2021-2022 eğitim 
öğretim yılı kayıtları 5.ten 
12. Sınıfa kadar tüm sı-
nıflarda ön başvurular 7 
haziran itibariyle başla-
dı. Merkezde öğrencilerin 

okul derslerine takviye 
amaçlı derslerin yanın-
da LGS ve yKS hazırlık 
kursları ve aylık deneme 
sınavları ile öğrenciler sı-
navlara hazırlanmaktadır.

Başvuru için: 3 adet 
vesikalık fotoğraf, öğren-
ci belgesi, anne-baba ça-
lışıyorsa gelir belgesi, 
maaş bodrosu veya SSK 
hizmet dökümü(Çalış-
madığına dair belge  ye-
şil kart belgesi, vb.) ve 

Burhaniye'de oturduğu-
na dair ikametgah belge-
si yeterli oluyor. Başvu-
rular incelendikten sonra 
kesin kayıt yapılarak yeni 
eğitim öğretim dönemin-
de kurslar başlayacak.
Mahkeme Mah. Şükrü De-
rin Cad.no: 12 (Belediye 
hizmet Binası arkası)’de 
hizmet veren BurSeM, 
başvurular hafta içi her 
gün 10.00-17.00  saatleri 
arasında alınmaktadır.

BURSEM YENİ DÖNEM 
BAŞVURULARI BAŞLADI

BURHANİYE’DE 

SABAH 
SPORU

Burhaniye Be-
lediyesi Sosyal 

etkinlik Mer-
kezi (BurSeM) 

yeni dönem 
kayıtlarını al-
maya başladı.

normalleşme döneminin başlama-
sıyla birlikte sabahları spor yapacak 
vatandaşlar için Burhaniye Beledi-

yesi şehir stadının kapılarını açtı.

Burhaniye Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü 
ekipleri, ilçe genelinde dere ve kanal temizlik-

lerine devam ediyor. yaz aylarıyla birlikte nüfusun 
artmasıyla dere ve kanallarda oluşan balçık ve 
pislikler ekipler tarafından aralıksız temizleniyor. 

Özellikle kanalların denize açılan kısımlarında 
yaşanan tıkanıklıklara müdahale eden ekipler iş 
makineleriyle düzenleme ve temizleme faaliyetlerini 
etap etap sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde de Öğ-
retmenler Mahallesi plajı ile iskele Demokrasi Parkı 
arasında kalan ve yakın zamanda yapımına başla-
nacak köprünün kanallarını da temizleyen ekipler, 
köprü için kum düzenleme çalışması da yaptılar. 

DERE VE 
KANALLAR 
TEMİZLENİYOR

Burhaniye Belediyesi, güne sağlıklı başlamak 
isteyenler için eğitmenler eşliğinde sabah spo-

ru programına başladı. Sabah saat 07.00 ile 21.00 
saatleri arasında, Burhaniye stadını spor yapmak 
için kullanabilecek olan vatandaşlar, Belediyenin 
ücretsiz pilates dersine de katılabiliyor.  

Güne sporla, sağlıklı ve enerjik başlamak is-
teyenler için Burhaniye Belediyesi sabah sporu 
programını başlattı. Vatandaşların stadı kullanarak 
serbest spor yapabileceği gibi, Belediye tarafından 
profesyonel eğitmen eşliğinde sosyal mesafe ku-
rallarına uyarak, hafta içi her gün 07.00-08.00 sa-
atleri arasında pilates de yapabiliyorlar. 

Ülkemizde sağlıklı yaşam adına her fırsatı değer-
lendirdiklerini belirten Burhaniye Belediye Başkanı 
ali Kemal Deveciler “Önce sağlık sloganıyla Burhani-
yelilerimizin sabah sporlarına teşvik amacıyla pilates 
kursu ile güne başlıyoruz. Vatandaşlarımız sabah sta-
dın kapılarının açılmasıyla sabah serbest sporlarını da 
yapıyorlar. Pandeminin izlerini en hızlı ve sağlıklı şe-
kilde silmek için sporu önemsemeliyiz” diye konuştu. 

Burhaniye 
Belediye Başkanı 

ali Kemal 
Deveciler

İSKELE  
GEcE 
PAZARI 
AçILIYOR


