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BURHANiYE BELEDiYESiBURHANiYE BELEDiYESi
EMiTT FUARINA EMiTT FUARINA 
HAZIRHAZIR
Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan 
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 
EMITT, 8 – 11 Şubat tarihlerinde İstanbul TÜYAP 
Fuar ve Kongre Merkezinde 26. kez kapılarını açacak. 
Burhaniye’nin tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerini 
EMİTT fuarında tanıtmak için Burhaniye Belediyesi 
Kültür İşleri Müdürlüğü son hazırlıklarını tamamladı.

 Tarih boyunca birçok me-
deniyete ev sahipliği yapmış, eskilerde 
ticaret alanında şimdilerde ise tarım ve 
turizm alanında da Türkiye’de önemli 
yere sahip Burhaniye’nin tanıtımı için 
fuarda yerini alan Burhaniye Beledi-
yesi, EMİTT fuarında açacağı stantta, 
Burhaniye’ye özgü yöresel ürünler ve 
ilçeye kültür, turizm alanında yaptığı 
hizmetleri de tanıtım filmleri ve 
broşürlerle ziyaretçilere tanıtacak.
 Fuar her yıl on binlerce 
sektör profesyonelini ve dünyanın 

dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve 
seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve 
heyecan verici seyahat fırsatlarından 
faydalanmak isteyen binlerce turisti 
ağırlıyor.
 Türkiye’de pek çok yeni tatil 
ve turizm destinasyonu oluşmasına 
ortam hazırlayan, Türkiye’de şehirlerin 
hatta köylerin markalaşmasına ve 
yerli ve yabancı turistle buluşmasına 
ev sahipliği yapan turizm sektörünün 
dünyaya açılan en önemli kapısı olan 
Fuar, tüm katılımcılara, profesyonel 

yerli ve uluslararası ziyaretçilere yeni iş 
ve iş birliği olanakları da sunabilen bir 
platform.
 EMİTT Fuarının dünyanın 
en büyük ve en önemli 5 fuarı 
arasında olduğunu kaydeden Başkan 
Deveciler, ‘Fuara oldukça iyi hazır-
lanıyoruz. Daha önceki yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da fuarın gözdesinin 
Burhaniye olacağına inanıyorum. 
Biz EMİTT Fuarına hazırız. Misafirl-
erimiz en iyi şekilde ağırlayacağız” 
şeklinde konuştu.
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BURHANİYE BELEDİYESİ’NDE EN DÜŞÜK İŞÇİ MAAŞI 11.500 TL OLDU

EMEKCiLERiMiZEEMEKCiLERiMiZE
HAYIRLI OLSUNHAYIRLI OLSUN
 Burhaniye Belediyesi 
ve Burhaniye Belediyesi Personel 
A.Ş ile belediye çalışanı kadrolu 
işçilerinin örgütlü olduğu Disk/ 
Genel-İş Sendikası, yürürlükte 
olan 2022-2023 toplu iş sözleşme-
sinin ikinci 6 aylık güncellemeler-
ini belirledi. 
 Başkan Deveciler; 
2023 yılının Haziran ayında 
sözleşmenin yenilenmesi için 
sendika ile tekrar masaya otura-
caklarını belirterek, “Biz tüm 
personelimizle birlikte büyük 
bir aileyiz. İkinci 6 aylık maaş 
güncellemesi tüm personelimize 
hayırlı, uğurlu olsun.Eşitlik il-

kemiz gereği geçtiğimiz sözleş-
mede Burhaniye Belediyesinde 
çalışan Şirket İşçilerinin haftalık 
mesai saatlerini 45 saatten 40 
saate düşürmüştük. Her yeni 
güncellemede ve sözleşme yenile-
mede, emekçilerimizin haklarını 
almasına her zaman destek olma-
ya devam edeceğiz” dedi.
 DİSK / Genel-İş 
Sendikası Balıkesir Şube Başkanı 
Hüseyin Hilmi Ovalı ise yaptığı 
açıklamada “Başta, emekten yana 
tavır alan Belediye Başkanımız 
Sayın Ali Kemal Deveciler’e ve 
onun nezdinde emeği geçen tüm 
yönetime teşekkür ederiz” dedi.

Yeni yapılan maaş düzenlemesi 
hakkında açıklama yapan Burhaniye 
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 
2023 yılında en düşük personel 
maaşının 11.500TL olacağını açıkladı.

Burhaniye Belediyesi, bir 
kez daha sosyal belediyecilik 
örneği sergileyerek Burhaniye 
Belediyesi yetkili sendikası 
TÜM BEL-SEN ile belediyede 
çalışan memurların haklarını 
arttırdığı bir yıllık sözleşme 
imzaladı.
Başkanlık 
makamında 
gerçekleştirilen 
imza törenine 
Burhaniye Belediye 
Başkanı Ali Kemal 
Deveciler, TÜM 
BEL-SEN Balıkesir 
Şube Başkanı İlker 
Omar Demiray, 
sendika yöneticil-
eri ve personeller 
katıldı.
Sözleşme 
kapsamında 
belediyede görevli 
tüm sözleşmeli 
ve kadrolu devlet 
memurlarına; 
yemek yardımı, 
ulaşım yardımı, 
bayram ikramiyeleri, öğrenim 
yardımları, evlenme yardım-
ları ile çeşitli kalemlerde 
iyileştirmeler yapıldı.
Türkiye’de ekonominin 
bir gününün bir gününü 

tutmadığı, her gün yapılan 
zamlarla memurların hayat 
standartlarının düştüğünün 
farkında olduklarını belirten 
Başkan Deveciler, “Bu 
ekonomik koşullarda, memur 
arkadaşlarımızı bir nebze 

olsun rahatlatacağımızı 
düşünüyoruz, biz bir ekibiz, 
personellerimizin haklarının 
destekçisi olmaya devam 
edeceğiz. Yeni sözleşmemiz 
hayırlı olsun” dedi.

MEMUR MAAŞLARINA 
İYİLEŞTİRME YAPILDI

Burhaniye Belediyesi, bir kez daha sosyal 
belediyecilik örneği sergileyerek Burhaniye 
Belediyesi yetkili sendikası TÜM BEL-SEN 
ile belediyede çalışan memurların haklarını 

arttırdığı bir yıllık sözleşme imzaladı.

Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen, 
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onaylı 
“1. Ulusal Körfezin İncisi Burhaniye Fotoğraf 
Yarışması” 1 Şubat itibariyle başladı.

Ödüllü fotoğraf yarışmasında jürinin detaylı 
incelemeleri sonucunda dereceye girenlere 
TFSF’nin altın-gümüş-bronz madalyaları ve 
plaketin yanı sıra para ödülü de verilecek. 
Birinciye 10.000 TL, ikinciye 8.000TL, 
üçüncüye 6.000TL ödülün verileceği 
yarışmada, üç kişiye 5.000 TL değerinde 
mansiyon ödülü verirken Burhaniye Beledi-
yesi özel ödülünün verileceği fotoğraf sahibi 
de 5.000TL’lik ödülün sahibi olacak. 30 adet 
sergileme ve 10 adet de satın alma ödülünün 
sahibiyle buluşacağı Burhaniye Beledi-
yesi Körfezin İncisi Burhaniye Fotoğraf 
yarışması,21 Kasım 2023’e kadar sürecek.
Burhaniye’nin güzelliklerini ölümsü-
zleştirmek için tüm fotoğrafseverleri Bur-
haniye’ye davet eden Belediye Başkanı Ali 
Kemal Deveciler, “Körfezin incisi Burhani-
ye’mizin fotoğraf yoluyla tanıtımına katkıda 
bulunmak, ilçemizin tarihi, doğası, turizmi, 
geleneksel etkinlikleri, kültür ve sanatı, so-
syal hayatı, birey ve toplum yaşamından ke-
sintiler sunmayı amaçladığımız yarışmamız 
başladı. Tüm fotoğrafseverleri yarışmamıza 
davet ediyoruz.” dedi.

FOTOĞRAFSEVERLERi 
YARIŞMAMIZA 
DAVET EDiYORUZ

Başta doğalgaz çalışmaları 
olmak üzere altyapı çalışma-
larından kaynaklı bozulan yol-
ların yapımı, program dahilinde 
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 
sürdürülüyor. 
Burhaniye Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü, ilçe genelinde 
yaptığı parke taş yol yapım ve 
onarım çalışmalarına; İskele, 
Hürriyet ve Mahkeme Mahal-
lelerinde devam ediyor.
İskele Mahallesi Ayhan Özer-

dem Caddesi’nde yol söküm 
çalışmalarına başlayan ekipler, 
Mahkeme Mahallesi Nine 
Hatun Caddesi’nde ve Hürriyet 
Mahallesi Melih Pabuçcuoğlu 
Bulvarı’nda parke taş tamirat 
çalışmalarına devam ediyor.

EKiPLERiMiZ 
ARALIKSIZ 
ÇALIŞIYOR

Burhaniye Belediyesi parke 
taş yol yapım ve onarım 

çalışmalarına devam ediyor.
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