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ZAFER ZAFER 100.100.YILINDAYILINDA
Burhaniye’de Zafer Bayramı kutlamaları ilk 
Kaymakamlık Makamında düzenlenen tebrikat 
ile başladı.  Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş 
Belediye Başkanı Ali Kemal deveciler ve Garnizon 
Komutanı Mustafa Kıraç’ın tebrikleri kabulünden 
sonra Protokol Cumhuriyet Meydanında düzenle-
nen çelenk törenine katıldı. 
Kaymakamlık, Garnizon ve Belediye Çelenkler-
inin Atatürk anıtına sunulmasından sonra saygı 
duruşu ve İstiklal marşının akabinde törenler 
başladı. Günün anlam ve önemine yönelik yapılan 
konuşmalar sonrası şiirlerin okunmasından sonra 
kutlamalar halk oyunları gösterileri ile sürdü. Daha 
sonra bando eşliğinde düzenlenen geçit töreninde 
Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler ve Garnizon Komutanı Mustafa 
Kıraç halkı selamladı. 
Cumhuriyet meydanında düzenlenen kutlama-
lara ayrıca Ak Parti Balıkesir Milletvekili İsmail 
Ok, Cumhuriyet Başsavcı vekili Türker Samet 
Kıroglu, Siyasi Parti temsilcileri, İlçe protokol ve 
daire müdürleri, Sivil toplum ve Demokratik Kitle 
Örgütlerinin yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı. 
30 Ağustos Zaferin 100 yılı kutlamaları Burhaniye 
Belediyesi tarafından 32.Burhaniye Ören Turizm 
Kültür Sanat Festivali kapsamında düzenlenen 

etkinliklerle geceye kadar sürdü.  
Ören meydanında başlayan akşam kutlamaların-
da İlker Başbuğ’un katılığı panel halk tarafından 
yoğun ilgi gördü ve İskele Mahallesi meydanında 
da eş zamanlı etkinlik vardı. Taylıeli Amfi Tiyatro 
Sahnesinde düzenlene Buray Konseriyle 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nın 100. Yılı Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler ve katılan binlerce vatandaşın 
coşkulu kutlaması ile son buldu

30 Ağustos Zafer Bayramının 
100. yılı Burhaniye’de 

coşku içerisinde kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl kutlamaları Burhani-
ye’de düzenlenen tebrikat ve Çelenk töreninin ardından 

gösterilerle kutlandı. Kutlamalar akşam Burhaniye Beledi-
yesinin düzenlediği etkinliklerle devam edecek. 

iŞÇiLERiMiZE 
%140 ZAM

4 bin iş başvurusu var 
Burhaniye Belediyesi ve 
DİSK’e bağlı Genel-İş 
Sendikası arasında yapılan 
toplu iş sözleşmesi sonrası 
Burhaniye Belediye Başkanı 
Ali Kemal Deveciler Belediye 
personeliyle bir araya geldi. 
Salonda işçilerin ayakta 
alkışladığı Başkan Deveciler 
şunları söyledi “Maaş ve so-
syal haklarınızda iyileştirme-
ler yaptık. Verdiğimiz maaş 
zamların haricinde daha çok 
artırım yapmak istedik fakat 
imkanlar bu rakamlara kadar 
müsaade etti. Koltuklar 
geçicidir. Memlekete elim-
izden geldiği kadar hizmet 
ediyoruz. Biz hizmetlerimizle 
anılmak istiyoruz. Göreve 
geldiğimizden bu zamana ka-
dar hiçbir işçimizin iş akdini 
fesih etmedik. “Personel AŞ 
Aralık başından bu yana 
%115 zam verdik. Personel 
AŞ’de çalışan arkadaşların 
kadrolularla arasında ki en 

büyük fark olan 45 saat me-
saiyi de 40 saate düşürdük. 
Asıl gizli zam burada. Kadro-
lular ise 6146 TL ikramiye ile 
birlikte 7 bin 400 TL. maaş 
alıyormuş. Şimdi yaptığımız 
zamla ve ikramiye il beraber 
11 bin 650 TL alacak. En 
yüksek oran ise 15 bin 650 
liraya çıkıyor. Balıkesir de 
bizim üzerimizde bir zam 
veren başka belediye varsa 
alnından öperim” dedi.  
“Maaşları enflasyona 
ezdirmeyeceğiz” 
Başkan Deveciler “Biz kay-
nakları akılcı kullanıp israfa 
bıraktırmıyoruz. Çalmaya 
da asla müsaade etmiyoruz. 
Yılbaşına kadar bu zamları 
alacaksınız yılbaşından 
sonra enflasyona göre 
tekrar iyileştirme yapacağız. 
Sizlerin maaşlarını en-
flasyona ezdirmeyeceğiz. Bu 
alacağınız ücretler hepinize 
ananızın ak sütü gibi helal 
olsun” dedi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler, DİSK Genel-İş 
Sendikasıyla yaptığı görüşmeler 
sonunda yeni zamlı toplu iş sö-
zleşmesini imzaladı. Yeni sözleşme 
çerçevesinde Burhaniye Beledi-
yesinde çalışan Şirket İşçilerinin 
maaşı 7 bin 400 TL’ye yükseltildi. 
Belediyede haftalık çalışma saati 
de 45 saatten 40 saate düşürüldü. 
Kadrolu işçilerin en düşük maaşı 
ise 11 bin 650 TL oldu.

Maddi durumu yetersiz 
olan ailelerin çocukları 
için yapılacak yardımların 
başvuruları Burhaniye 
Belediyesi Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü’nde 
yapılabilecek. Çocukların 
eğitim standartlarını yük-
seltmek için her sene old-
uğu gibi bu senede ihtiyaç 
sahibi ailelerin eğitim 
yardımlarını karşılayacak 
olan Belediye, çocuklara 
okul kıyafeti ve içinde 

kırtasiye malzemelerinin 
bulunduğu okul çantası 
yardımı yapacak. 
İhtiyaç sahipleri okul ve 
kırtasiye yardımından 
faydalanabilmesi için, 
kimlik belgesi, öğrenci 
belgesi ve muhtardan 
fakirlik kâğıdıyla beraber 
9 Eylül 2022’ye kadar 
Burhaniye Belediyesi 
Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü’ne başvuru-
larını yapabilecek.

İhtiyaç Sahibi Çocuklara 
KIRTASiYE DESTEĞi

Burhaniye Belediyesi okul ve kırtasiye 
yardımları için başvurular başladı. 

“Karikatürlerin Os-
car’ı” olarak bilinen 

ve bugüne kadar 137 
ülkeden 9.000’i aşkın 

sanatçının katıldığı 
Aydın Doğan Vakfı 

Uluslararası Karikatür 
Yarışmasına katılan 

karikatürlerin yer aldığı 
sergi  Burhaniye’ de 

ziyaretçilerini ağırladı.

Dereceye giren karikatürler arasında Türki-
ye’den de bir eser yer alıyor. “Güçlü Kızlar, 
Güçlü Yarınlar” temalı 37. Aydın Doğan Ul-
uslararası karikatür yarışmasında ödüle layık 
görülen Ömer Çam’ın eseri de sergileniyor. 

Yarışmada birinci olan Küba’dan Reynerio Ta-
mayo’nun karikatürü ve diğer pek çok başarılı 
karikatür sergide yer alıyor. Burhaniye Beledi-
yesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen sergi bir 
çok sanatsever tarafından beğeni aldı.

Aydın Doğan 
37. Uluslararası 

Karikatür 
Yarışması eserleri 

Burhaniye’de Hüsnü 
Pazarbaşı Kültür 

Merkezi’nde 
sergi salonunda 
ziyarete açıldı. 

AYDIN DOĞAN VAKFIAYDIN DOĞAN VAKFI  
Karikatür sergisiKarikatür sergisi

ziyaretçilerini  ziyaretçilerini  
ağırladıağırladı

Burhaniye Belediye 
Başkanı Ali Kemal 
Deveciler Kuyumcu ma-
hallesine aşevi yapılması 
için bağışçı Kamil Daş 
ile protokol imzaladı. 
Yaklaşık 1100 m2 alan 
üzerine yapılacak aşevinin 
ismi de Protokole göre 
“Burhaniye Belediyesi 
Kamil Daş Aşevi” olarak 
belirlendi. 
Geçen ay alınan me-
clis kararıyla birlikte 
bağışçının aşevi için 
bağışta bulunmasının 
sonrasında Burhaniye 
Belediyesinde karşılıklı 
protokoller imzalandı. 
Aşevi binasının yanı sıra 
2 adet fırın açık oturma 
alanları ve çevre düzenle-
mesiyle birlikte modern 
bir bina görünümünde 
olacak aşevi önümüzdeki 
ay yapımına başlanarak 
bu yıl tamamlanması 
planlanıyor. 

Kuyumcu Mahallesi muhtarı 
Tahsin Özdemir’inde bulunduğu 
protokol imzası sonrası Burhani-

ye Belediye Başkanı Ali Kemal 
Deveciler “Kuyumcu mahalle-
mize bağışçımız Kamil Daş ile 
birlikte böyle güzel bir projeyi 

kazandırmaktan çok mutluyuz. 
Sayın Daş’a önce Kuyumcu 

mahallesi sonra Burhaniyeliler 
olarak teşekkür ediyorum” dedi

Burhaniye 
Kuyumcu 

Mahallesinde 
aşevi yapılması 
için protokol 

imzaları atıldı. 

Kuyumcu Mahallesi’ne
AŞEVİ PROTOKOLÜ

 İmzalandı

Ali Kemal
Deveciler

İlker 
Başbuğ


