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Burhaniye Zeytinli Rock Festivali’nin tarihleri belli 
oldu. Burhaniye Zeytinli Rock Festivali 17- 21 Ağustos 
tarihleri arasında bu sene yeni adresi olan Burhaniye’de 
yapılacak. 

Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından biri olan 
Rock Festivali mülkiyeti Burhaniye Belediyesi’ne ait 
olan DENETKO ve ORJAN sahil sitelerinin arasında de-
nize sıfır 65 bin m2 alanda yapılacak. Yeni yapılan ihale 
sözleşmesi ile Milyon Yapım Organizasyon firması tara-
fından 17-18-19-20 ve 21 Ağustos’ta Burhaniye’de yapı-
lacak festival, ünlü isimlerle yaptığı konserlerle binlerce 
müziiseveri ağırlayacak.

Burhaniye Beledi-
yesi tarafından bu sene 

yapımına başlanacak 
Ali Çetinkaya Caddesi 
Yayalaştırma Projesi, 

cadde esnafına tanıtıldı. 
Projeye esnaftan da tam 

destek geldi. 
Belediye Başkanı Ali Ke-

mal Deveciler’in seçim va-
atlerinin başında yer alan 
ve Burhaniye Belediyesi ta-
rafından bu sene yapılması 
planlanan Ali Çetinkaya Cad-
desi Yayalaştırma Projesi için 
geri sayım başladı. Yapılacak 
projenin detaylarıyla ilgili 
caddede ve bağlı sokaklarda 
bulunan dükkanların mülk 

sahiplerine yönelik tanıtımı 
yapıldı. Tanıtım sonrası esnaf 
oy birliği ile projeyi onayladı

Reha Yurdakul Kültür Mer-
kezi’nde projeyi tanıtarak 
esnafın görüş ve önerilerini 
almak için bir toplantı düzen-
leyen Başkan Deveciler, cad-
de esnafıyla buluştu. Mimar 
Barış Baykara tarafından proje-
nin tanıtım videosu ve sunu-
mu yapılan toplantıda detaylar 
mülk sahiplerine aktarıldı. 

Burhaniye Meydanı’ndan 
başlayarak, Uğur Mumcu Bul-
varı’na kadar olan yaklaşık 300 
metre uzunluğunda olan cad-
de ve bağlantılı sokaklarını kap-
sayan projenin 1 Mart itibariyle 
başlayıp, 2022 yılı Haziran ayın-

da tamamlanması ön görülüyor. 
Yaklaşık 170 dükkânın ön 

cephe dönüşümünün yapı-
lacağı projede cadde araç 
trafiğine kapalı, 12 metre ge-
nişliğinde yaya yolu olacak 
şekilde planlanıyor. Caddede 
dükkanların önlerinde yer 
alan klima boruları, yağmur-
suyu boruları gibi, görüntü 
kirliliği oluşturan unsurların-
da cephe içine alınacağı pro-
jede, dükkanların ışıklandır-
maları da tek sistem olacak.

Belirli saatlerde ürün sev-
kiyatları için araç trafiğine 
açık olacak olan caddenin 
orta kısmında çift taraflı mo-
dern banklarla birlikte belirli 
aralıklarla süs havuzları, hey-

keller ve yeşillikler bulunacak. 
Cadde üzerinde ayrıca görme 
engellilerin kullanımı için sarı 
hissedilebilir yüzeyler de yer 
alacak.

Projenin en önemli ayağını 
oluşturan caddenin alt yapısı 
da Burhaniye Belediyesi ta-
rafından gerçekleştirilecek. 
Özellikle caddenin kronik so-
runu olan su hatlarının yenile-
neceği projede kanalizasyon 
ve elektrik hatları da düzenle-
necek.

Otopark sorununa yönelik 
alternatif projelerin yapıldığı 
çalışmada, Yapılacak Stat mey-
dan otoparkı, okul ve eski park 
alanının ilk etapta ihtiyacı kar-
şılayacağı yönünde görüşler 

aktarıldı. Burhaniye Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler, 
yapılacak bu projenin çarşı es-
nafını olumlu yönde etkileye-
ceğini, bunun örneklerini ge-
lişmiş kentlerde gördüklerini 
ifade etti. Cadde esnafının ti-
cari anlamda gelişim sağlaya-
cağını ve artık bu projeyle ye-
nileneceğini sözlerine ekleyen 
Başkan Deveciler, zincir mağa-
zalarında artık Burhaniye’ye 
katkı sunacağını, Burhaniyeli-
lerin alışveriş için Edremit’e ba-
ğımlı kalmayacağını belirterek 
komşu ilçelerden artık Burha-
niye’ye geleceklerini söyledi. 

Sunum sonrası yapılan oy-
lamada, esnaf tarafından oy 
birliği ile proje onaylandı.

ALİ ÇETİNKAYA CADDESİ 
YAYALAŞTIRMA PROJESİ 
ESNAFA TANITILDI

Yaklaşık 170 dükkânın ön cephe dönüşümü yapılacak.

BURHANİYE ZEYTİNLİ    
ROCK FESTİVALİ’NİN
TARİHLERİ BELLİ OLDU

BURHANİYE BELEDİYESİNDE
      EN DÜŞÜK ÜCRET
            5.650 TL

Burhaniye Belediyesi, be-
lediye işçilerini kapsayan bir 
iyileştirme ile personel ma-
aşlarına net %71 zam yaptı.  
Burhaniye Belediyesi, başta 
elektrik doğal gaz, kira, okul 
masrafı olmak üzere gıda fi-
yatlarına yapılan zamları dik-
kate alarak işçilerin ekono-
mik şartlarında iyileştirmeye 
gitti. Bu doğrultuda Burha-
niye Belediyesi Ocak ayında 
4.250 lira olarak açıklanan 
asgari ücreti en düşük 5.650 
lira olarak belirledi. Reha 
Yurdakul Salonu’nda yapılan 
toplantıda çalışanlar, maaşla-
ra yapılacak zam açıklaması 
için bir araya geldi. Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler 

salona alkışlarla girdi. Burada 
çalışanlara seslenen Başkan 
Deveciler, şunları söyledi : 
“Değerli arkadaşlar, Belediye 
bir hizmet kuruluşudur. Biz 
vatandaşımızın doğumunda, 
düğününde, ölümünde, iyi 
gününde ve kötü gününde 
yanındayız. İnsanların soka-
ğındaki çö   pünden, evinde 
akan sudan, sosyal gereksi-
nimlerinden, yardımlarından 
tutun da okulda okuyan ço-
cuğundan, hepsinden so-
rumluyuz 
ve böylesine kutsal bir görevi 
yürütüyoruz. Bu kutsal görevi 
hele Burhaniye gibi nüfusu 
yazın dört beş katı na çıkan 
bir yerde mesaiye bakmadan,

Burhaniye Belediyesi’nin öğrencilere sağladığı burs 
desteğinin 3. taksiti öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. 

Burhaniye Belediyesi’nin üniversite öğrencileri için 
sağladığı burs desteği devam ediyor. Öncelikle ilçede ya-
şayan ve tek maaşlı, asgari ücretle çalışan ailelerin çocuk-
larının faydalandığı burslar geri ödemesiz yapılıyor. 

Aylık 400 TL olarak belirlenen ve 250 öğrencinin fay-
dalandığı bursların 3. Taksiti de öğrencilerin hesaplarına 
yatırıldı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 
eğitim alanında üniversite öğrencilerinin faydalanması 
için bu projenin kurulan dernek üzerinden yürütüldü-
ğünü ve ilçede üniversiteye giden ve durumu olmayan 
öğrencilere fayda sağladığını söyledi.

Başkan Deveciler, eğitimin her alanda desteklenme-
si gerektiğini ifade ederek “Biz de yerel yönetim olarak 
bunu sağlamaya çalışıyor ve projeler üretiyoruz” dedi.

Cumhuriyet Mahallesi 37. 
38. 39. ve 40. caddelerde yapı-
mı tamamlanan parke taş ça-
lışmalarını inceleyen Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler, 
mahalle halkıyla da bir ara-
ya geldi. Mahalle sakinlerinin 

talep ve önerilerini dinleyen 
Deveciler yol çalışmalarının 
aralıksız devam edeceğini ve 
Cumhuriyet Mahallesi’nin di-
ğer caddelerine de en kısa sü-
rede parke taş döşeneceğinin 
sözünü verdi.

BAŞKAN DEVECİLER 
YAPILAN YOLLARI 
YERİNDE İNCELEDİ

Burhaniye Belediyesi öncülüğünde “Burhaniye ve 
Köyleri Kırsal Kalkınma Kooperatifi” kuruluyor. Kırsal ma-
hallelerimizde kooperatifleşme için ilk toplantı Burhani-
ye Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlendi. 

Kırsal alanlarda ikamet eden vatandaşların; gelir ve 
refah düzeylerinin geliştirilmesini, insan toprak ilişkile-
rindeki dengesizliklerin giderilmesini, kentsel alanlarda-
ki fiziksel ve toplumsal altyapının yaratılmasını, tarımsal 
ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi için yem, arazi, ma-
kine vb. konularında yardım amaçlayan kooperatif için 
ilk adım atıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, İşletme 
İştirakler Müdürü Murat Bektaş, Belediye Meclis Üyesi 
Hasan Küçükdereli’nin kurulum işlemlerinin başlatılma-
sı için yer aldığı ve kırsal mahalle muhtarlarının destek 
verdiği kooperatif için toplantı yapıldı. Toplantıda alınan 
kararlar gelecek günlerde hayata geçirilecek.

BURHANİYE’NİN KIRSAL 
MAHALLELERİ

KOOPERATİFLEŞİYOR

Burhaniye Belediyesi Sosyal Etkin-
lik Merkezi (BURSEM) yarıyıl tatilin-
de de sınavlara hazırlık kurslarına 
devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi’nin Sosyal 
Belediyecilik anlayışıyla 2019 yılında 
faaliyete başlayan ve sınavlarda 
büyük başarılara imza atan BURSEM, 
LGS ve YKS sınavları için sömestr tati-
linde de aralıksız eğitimlerine devam 
ediyor. 8. ve 12. Sınıf öğrencilerinin 
sınavlara hazırlık için destek kursları 
aldığı BURSEM’de 350 öğrenci uzman 
eğitmenler eşliğinde çalışmalar 
yapılıyor. 

“TATİLDE YOĞUNLAŞTIRILMIŞ 
EĞİTİM”

Sömestr tatilinde özel yoğunlaştı-
rılmış program ile öğrenciler destek 
almaya devam ediyor. Sınavlara 
hazırlıkta sınıf müfredatına uygun 
derslerin yanı sıra öğrencilere özel 
kaynak kitaplar da veriliyor. Sömestr-
de kampa giren öğrencilere binlerce 
soru içeren soru bankaları da verildi. 
Uzman branş öğretmenleri eşliğin-
de haftalık programlarına eksiksiz 
katılan öğrencilere rehberlik birimi 
tarafından da çalışma programları 
hazırlanıyor.

BURSEM 
EĞİTİMLERİ 
ARALIKSIZ 

DEVAM EDİYOR
Balıkesir Üniversitesi Bur-

haniye Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu (BUBYO) öğrenci-
leri, takım çalışması dersi kap-
samında zorlu kış günlerinde 
sokak hayvanlarının yanında 
olmak amacıyla Burhaniye Be-
lediyesi Hayvan Bakımevine 
mama ve kulübe desteğinde 
bulundu.

Burhaniye Belediyesi Sağlık 
İşleri Müdürlüğü ile ortaklaşa 
yürüttükleri projede BUBYO 
okulu ile ilçenin muhtelif yer-
lerine, sokakta yaşayan hay-
van için kulübeler yerleştiren 
öğrenciler barınağa da mama 
desteği yaptı.

Burhaniye Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler ise proje 
BUBYO öğrencilerine bu sosyal 

sorumluluk projesi kapsamın-
da yürüttükleri çalışmalardan 
dolayı teşekkür ederek “Gele-
cek nesillerin özellikle sokak 
hayvanları için bu denli duyarlı 
olması bizleri gururlandırıyor. 
Öğrencilerimize bu özverili ça-
lışmalarından dolayı teşekkür-
lerimi iletiyorum” dedi. 

BUBYO Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Oğuzhan İlban, Bu 
projenin gerçekleşmesinde 
emeği geçen tüm öğrencile-
rimi kutluyorum. Ayrıca proje 
kapsamında öğrencilerimin 
yanında olan ve onları des-
tekleyen Burhaniye Belediye 
Başkanı Ali Kemal Deveciler’e 
ve projede emeği geçen tüm 
belediye çalışanlarına teşekkür 
ediyorum” dedi.

Ekibimizle birlikte çalışan-
larımızın enflasyon baskı-
sından daha az etkilenerek 
görevlerini daha mutlu 
şekilde yapabilmeleri için 
şartlarımızı da zorlayarak 
önemli bir artış sağlamış ol-
duk. Emekleriyle çağdaş, mut-
lu Burhaniye’yi yaratan tüm 
çalışanlarımıza hayırlı olsun.”              
Buna göre en düşük maaş, ya-
pılan zamla %71 zamlandı. 

Bekar bir çalışanın maaşı 
net 5.650 lira olurken sosyal 
yardımlarda da %450 ye va-
ran zamlar yapıldı. Buna göre, 
sorumluluk zammı 55 liradan 
160 liraya çıkarılarak %200 
zamlandı. Yakacak yardımı 55 
liradan 300 liraya çıkarılarak 
%450, ye mek yardımı

gece gündüz de-
meden, yağmurda 
çamurda icra eden 
siz değerli kardeşle-
rimi selamlıyorum.

12 liradan 22 liraya çıkarılarak 
%85, sosyal yardım, 80 liradan 
160 liraya çıkarılarak %100 
ve taban ücret ise 138 liradan 
190 liraya çıkarılarak %65 zam 
yapılmış oldu. Toplamda Ara-
lık ayında 3300 lira alan bekâr 
bir çalışan 2022 Temmuz ayına 
kadar net 5.650 lira maaş almış 
olacak. Temmuz ayında sendi-
ka ile tekrar masaya oturularak 
toplu sözleşme yapılacak.

“BAŞKANDAN ZAM, 
İŞÇİDEN GÜL”

BUBYO ÖĞRENCİLERİNDEN 
HAYVAN BAKIMEVİNE

 DESTEKBelediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler Cumhu-
riyet Mahallesi’nde parke 
taş çalışması yapılan yol-
larda incelemeler yaptı. 

Başkan Deveciler’in zam açıklamasının ardından çalışanlar al-
kışlar eşliğinde ellerindeki çiçekleri sahneye atarak mutluluk-
larını dile getirdiler. DİSK Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Ovalı 
bir teşekkür konuşması yaparak Sosyal Belediyeciliğin örneği-
ni sergileyen Başkan Ali Kemal Deveciler’e teşekkür ediyorum 
dedi. 
Toplantı sonrası tüm personel ile başkan, belediye binası 
önünde hatıra fotoğrafı çekilirken personel Başkan Deveciler’i 
omuzlarına alarak “En Büyük Başkan” sloganlarıyla alkışladı.


