BURHANİYE BELEDİYESİ’NDE

SÖZLEŞME SEVİNCİ
Burhaniye Belediyesi, Genel-İş Sendikasıyla toplu iş sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşme kapsamında belediyede
çalışan personelin en düşük geliri 3266 TL olarak belirledi.

G

eçtiğimiz günlerde Balıkesir’in
en kapsamlı memur sözleşmesine imza atan Burhaniye Belediyesi şimdide bünyesinde çalışan işçilerin hakları için sözleşme imzaladı.
İşçilerin geriye dönük sosyal ve ekonomik haklarının da verildiği sözleşme kapsamında Belediye’de çalışan en düşük maaşlı işçinin geliri
3266 TL oldu. Yapılan anlaşmayla
Burhaniye Belediyesi’nde çalışan
280 Şirket personeliyle birlikte 84
kadrolu işçinin yüzü güldü.
Belediye Meclis salonunda düzenlenen imza töreni öncesi konuşan Belediye Başkanı Ali Kemal
Deveciler “Burhaniye Belediyesi
olarak emeğin değerini iyi biliyor
ve bununla ilgili adımlar atmaya
devam ediyoruz. Giderek zorlaşan
hayat şartlarında işçilerimizin hakkını korumaya devam ediyoruz.
Özellikle pandemi döneminde aralıksız çalışan personelimiz başta olmak üzere, büyük emekler harca-

BAŞKAN DEVECİLER’DEN

Belediye Başkanı Deveciler ve
Sen
Başkanı Çalışkan Toplu İş sözleşm dika Genel
esini imzaladı.

yan işçilerimiz için, ülke şartları ve
belediye imkanlarını göz önünde
tutarak yapılabilecek en yüksek değerlerde yükseltme ve yenilemeleri
bu sözleşmeyle yaptık” dedi.

HAKLARDA %50 İYİLEŞTİRME
Konuşmasının devamında sözleşmenin detaylarına değinen Başkan Deveciler “280 şirket personelimiz ve 84 kadrolu işçimiz için yıllık
bazda yaptığımız ekonomik katkıyla
en düşük şirket çalışanı ücretimizi
3266 TL ye çıkarttık. Bunun akabinde işçilerimizin 3 ikramiye ve diğer
haklarında da %50 oranında iyileştirmeler yaptık. 2. yılda ücretlerde
yevmiye bazında %14, diğer ekonomik ve sosyal haklarda da %30’luk
bir artış yapılması kararını aldık.
Kadrolu işçilerimiz içinde günlük
yevmiyelerine %25 oranında, ayrıca
ekonomik ve sosyal anlamda %40
oranında zamlar yapılarak hakları
genişletilmiştir” şeklinde konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI VE
YETKİLİLERE TEŞEKKÜR

m DİSK Genel İş Sendikası
Genel Başkanı Remzi Çalışkan
ise yaptığı konuşmada şunları
dile getirdi “Yaşadığımız zorlu
pandemi koşullarında işçi arkadaşlarımız çalışmaya devam
ediyor. Sadece toplu sözleşmelerde değil, her zaman iş,
emek ve demokrasi mücade-
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lesine devam ediyoruz. Hayatın her alanında işçi arkadaşlarımızın yanında yer alıyoruz.
Emeği geçen Belediye Başkanımıza, Belediye yetkililerimize teşekkür ediyorum.
Toplu iş sözleşmesi ilçemize,
belediyemize ve çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Burhaniye Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın Organıdır

2. YIL
MESAJI
31
Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimlerinden sonra, “Zafer bizim değil, Burhaniye'nindir. 31 Mart akşamı siyaset bitti. Şimdi hizmet zamanı” diyerek görevi devir alan Belediye
Başkanı Ali Kemal Deveciler, 2. yılını sosyal medyadan yayınladığı kısa film ve mesajla kutladı.
Başkan Deveciler , “Kıymetli Burhaniyeli hemşehrilerim” diyerek başladığı mesajında; “Bundan
tam 2 yıl önce, sizlerin teveccühü ve desteklerinizle Burhaniye'yi beraber yönetmek için şahsıma ve
ekibime görev verdiniz. Burhaniyeli hemşehrilerimin ve burada yaşayan komşularımızın, daha yaşanılabilir bir kent arzularını yerine getirebilmek adına
gece gündüz demeden çalışmaya başladık. Burhaniye ve Burhaniyeliler her şeyin en güzeline layık diyerek, ilçemizi Balıkesir'in en başarılı belediyelerinin
başına taşıdık. Gücümüzü ve çalışma azmimizi sizlerin desteklerinden alıyoruz. İki yılda yaptıklarımızla Türkiye'de en başarılı hizmetleri yapan belediyeler
arasında olmamızdaki en büyük etken, demokrasinin
bir parçası olarak parti ayrımı gözetmeksizin ilçemizi ortak akılla ve birliktelikle yönetmekten
geçiyor. Sizlerle beraber daha
gidecek yolumuz, hayata geçireceğimiz bir çok hizmet ve
projelerimiz var. Hepinize ayrı
ayrı sevgi ve saygılarımızı sunuyor, teşekkürlerimizi iletiyoruz.” dedi.
Kısa film, paylaşıldıktan sonra
saatler içerisinde binlerce beğeni ve
etkileşim aldı.
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ÇİZGİ ÇEKİLDİ

BURHANİYE BELEDİYESİ
2020 FAALİYET RAPORU

B

ONAYLANDI
Burhaniye Belediyesi’ne ait 2020 yılı faaliyet raporu,
Belediye Meclisi tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.

B
BAŞKAN DEVECİLER

‘ORTAK AKILLA
YÖNETİYORUZ’

B

urhaniye Belediyesi vatandaş memnuniyeti
için halkla ilişkiler stratejisiyle fark yaratmaya
devam ediyor. Kurduğu Whatsapp şikayet hattının
haricinde sosyal medya hesaplarındaki tüm
şikayet ve yorumları tek tek cevaplayan Belediye
Halkla İlişkiler Birimi, vatandaşların talep ve şikayetlerini yerine getirmek ve çözüme kavuşmasını
sağlamak adına aralıksız çalışıyor.
“Burhaniye’mizi halkımızla birlikte ortak akılla
yöneteceğiz” sloganıyla hizmetlerini sürdüren
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler öncülüğündeki Burhaniye Belediyesi, Vatandaşların şikayet
ve talepleriyle şekil alan hizmetler için, program
doğrultusunda planlamalar yapıyor. Halkla İlişkiler
birince alınan talepler ve şikayetler yetkililerce yapılan değerlendirmeler sonrasında programa alınıyor.

urhaniye Belediyesi Nisan Ayı
olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. 2020 yılına ait faaliyet raporuyla birlikte Denetim Komisyonu raporunun görüldüğü toplantıda ayrıca
meclis başkan vekillikleri ve katip encümen üyeleriyle birlikte komisyonlara
üye seçimleri de gerçekleştirildi. Burhaniye Belediyesi hizmet binasında bulunan meclis salonunda yapılan toplantı
Covid tedbirleri gereği seyircisiz olarak,
basın mensupları ve belediye ilgili daire
müdürlerinin katılımı ile yapıldı.

RAPORLA İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ
Toplantıda ilk olarak Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan ve Meclis
Başkanlığına sunulan Burhaniye Belediyesi 2020 Yılı gelir ve giderleri ile bunlara
ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini içeren raporun görüşülerek bilgiler
verildi. Meclis üyelerinin Denetim raporuyla ilgili yaptıkları konuşmalar sonrası
2020 yılı Belediye Faaliyet Raporu görüşmelerine geçildi. Faaliyet Raporu görüşmelerinde Belediye Başkanı Ali Kemal
Deveciler, meclis başkanlığını Bülent Başaran’a devretti. 2020 yılı raporu görüşmeleri sonrası rapor belediye meclisinde
oylandı. Yapılan oylamayla Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park Bahçeler, Sağlık
İşleri, Zabıta, Kültür Sosyal İşler Müdürlüklerinin
günlük programlanan çalışmaları Burhaniye Belediyesi sosyal medya hesaplarından “Bugün Nerede Çalışıyoruz.?” başlığı altında yayınlanıyor. Bu
vesileyle belediye sosyal medya hesaplarından,
belediye çalışmalarını vatandaşlar rahatlıkla takip
edebiliyor. Günlük olarak yayınlanan programlara,
takipçilerin ilgisi ise oldukça yoğun.
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Meclis daha sonra Meclis
Başkan vekilleri ve Katip üyelerini seçti. Yapılan seçimlerde
1. Meclis Başkanvekilliğine
Bülent Başaran seçilirken
Katipliğe ise Elvan Aslan,
Serap Uysal seçildi. Encümen
üyeliği ise Mehmet Çakır,
Çiğdem Karasakal Avcu.
Görüşmeler Komisyonlara
üye seçimleriyle devam etti.
Komisyon üyeliklerinde ise
şu isimler yer aldı; Plan Bütçe
Komisyonu’na Oktay
Erbalaban, Hasan Küçükdereli,
Cemal Akkılınç, İmar Komisyonu’na Murat Yazgan, Aydın
Doğan, Hasan Şerin, Çevre
ve Sağlık Komisyonu’na,
Tarık Erdil, Murat Turhan,
Derya Bayındır, Trafik İhtisas
Komisyonu’na, Tufan Saylan,
Özgür Atik, Hasan Şerin,
Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor

Komisyonu’na Songül Erkeskin, Murat Turhan, Gülgün
Gezer, Muhtaç Çocukları,
Kadınları ve Engellileri Koruma
Komisyonu’na, Serap Uysal,
Songül Erkeskin, Hüseyin
Kökten, Turizm Komisyonu’na,
Elvan Aslan, Tufan Saylan,
Müjdat Bahadır, Kırsal Alan,
Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık
Komisyonu’na Hasan Küçükdereli, Murat Turhan, Derya
Bayındır, Deprem ve Afet
Komisyonu’na Rıfat Özyolcu,
Tarık Erdil, Hasan Şerin, Kent
Estetiği Komisyonu Üyeliği
Özgür Atik, Hasan Metin,
Şevki Yücel seçildi.
Seçimler sonrası belediye meclisi, 2. Oturuma kadar
son buldu. Yapılan Meclis
görüşmesi Belediye Sosyal
Medya hesaplarından canlı
olarak yayınlandı.

ve düdükler dağıtılırken, araçlarda
seyahat eden vatandaşlara da uyarı broşürleri dağıtıldı. Farkındalık
yaratmak ve dikkat çekmek için düzenlenen etkinliğe Burhaniye Kaymakamı İlyaş Memiş’in haricinde,
Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Burak Alim Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, ilçe protokol müdürleri, oda
başkanları ve öğrenciler katıldı.
Kaymakam İlyaş Memiş “İlçemizdeki tüm yaya geçitlerinde
ve okul geçitleride belediyemiz
tarafından çizildi. Sürücülerden
istirhamımız daha hassas davranmaları. Eğer buralardan geçen yayalar varsa, durarak ilk geçiş haklarını yayalara vermeleri
gerekiyor, tüm sürücülerimizden
bu hassasiyeti beklediğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

BURHANİYE
BELEDİYESİ
HER ZAMAN
CAN DOSTLARIN YANINDA

B

urhaniye Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğüne bağlı ekipler her zaman
olduğu gibi 4 Nisan Dünya sokak hayvanları günün de can dostları unutmadı. 4
Nisan’da Belediye sosyal medya hesaplarında yayınlanmak üzere kısa farkındalık
filmi yapan belediye, Covid-19 salgını
sebebiyle yemek bulmakta zorlanan can
dostları da sürekli besliyor.
Dünya genelinde sokak hayvanlarının
yaşam haklarına dikkat çekmek için kutlanan, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanlarını
Koruma gününde de özel bir programlamayla ilçe genelinde besleme yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta
sonu günlerinde belediyenin sorumluluğunun daha da arttığının bilincinde
olduğunu dile getiren Burhaniye Belediye
Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Sahipsiz
sokak hayvanları sahipsiz değil, tüm
Burhaniye halkınındır. Sokak hayvanlarını korumak, insanların hayvanlara iyi
davranmalarını, onların daha iyi koşullarda
beslenmelerini, barınmalarını sağlamak,
yıllardır hayvanlara karşı yapılan haksızlıklardan kötü muameleden korumak ve
toplum bilinci oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

2 YILDA 18 ARAÇLA FİLOSUNU GENİŞLETTİ

‘bugün nerede çalışıyoruz’

4 NİSAN 2021

GÖRÜŞMELER
CANLI YAYINLANDI

urhaniye’de sürücülerin yayalara olan farkındalığını arttırmak için “Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz” sloganıyla yaya geçitleri
boyandı. Burhaniye’de ki uygulama
ise Kaymakam İlyas Memiş’in boyadığı yaya geçidiyle uygulanmaya
başlandı. Yurt genelinde, kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama,
geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkını oluşturulması
için yapılan “30 Mart’ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz” projesi Burhaniye’de de uygulanmaya başlandı.
Burhaniye Saip Hoca Bulvarında
okul önünde İlçe protokolü tarafından yaya geçidinde bir çizgi kırmızı
renge boyandı. Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş’in rulo ile boyayarak başlattığı uygulamada Öğrencilere üzerlerinde ‘hatalı sürücüye
kırmızı düdük’ yazılı tişörtler, şapka

Burhaniye Belediyesi, Belediye
müdürlüklerinde kullanılmak
üzere belediye öz kaynaklarıyla
aldığı 3 adet hizmet aracını yeni
araç filosunu bünyesine kattı,
son 2 yılda toplam 18 araç belediye araç filosuna eklenmiş oldu.
Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğünce kullanılmak üzere

Sahibi:
Burhaniye Belediyesi adına
Ali Kemal DEVECİLER

Yazı İşleri ve
Genel Yayın Yönetmeni:
Baran ARİÇ

Basın Birimi:
Ecem AKÇAM SEYREK, Fatma
DİNÇER, Ahmet Metin ÇOLAK

2016 model Fiat Doblo, Fen İşleri
Müdürlüğünce kullanılmak
üzere asfalt yama silindir aracını, ve AYKOME Alt Yapı Koordinasyon Biriminde kullanılmak
üzere 2017 Model Ford Torneo
araç belediye öz kaynakları ile
araç filosuna eklendi.
Belediye Başkanı Ali Kemal

Deveciler “Daha yaşanılabilir bir
kent ve Burhaniye’nin gelişimi
için belediye öz kaynaklarıyla
alınan yeni araçlar, hizmetlerin
daha hızlı ve verimli olmasını
sağlayacak. Burhaniye Belediyesi olarak tasarruflu bir plan
çerçevesinde hizmetlerimizi
gerçekleştiriyoruz” dedi.

Adres:
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