Faliyet Raporları
2010 Mali Yılı Çalışma Programı
Personel
Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim
çalışması programlanacaktır.
Toplu İş Sözleşmesi
Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek
uygulanmasına devam edilecek.
Yayın
Belediye faaliyetlerinin tanıtılması için yapılmakta olan yayıncılık faaliyetlerine devam
edilecek.
Festival ve organizasyonlar
Oldukça başarılı olduğunuz bu alanda yoğun çalışmalarımız devam edecek.
a) Portakal Festivali
b) Dünya Çocuk Günü
c) Yıl sonu konserleri
d) Tiyatrolar Günü: gibi faaliyetlerimize devam edilecek. Ayrıca Üniversiteli öğrencilerin
kentle olan ilişkilerini yoğunlaştırabilmek amacı ile değişik aktiviteler gündeme getirilecek.
e) Öğretmenler Günü
f) Çevre Duyarlılığı Günü
g) Narenciye Hasat Şenlikleri

Gençlik Merkezi
İhalesi sonlandırılmakta olan alış-veriş merkezinin açılışı 2010 yılında gerçekleştirilecek.
Amfi Tiyatro
II. Etap ihalesi sonlandırılarak kent kültür hayatına kazandırılacaktır.
Terminal
Alanın yeniden düzenlenmesi ve işlevselliğinin artırılması amacı ile hazırlanan proje ihale
edilip 2010 yılında hizmete konacak.
Kanalizasyon
AB kaynaklarından sağlanan milyonlarca Euro değerindeki projeye 2010 yılında
başlanacaktır.
Kaldırım İnşaatı
Hiç ara vermeden devam ettiğimiz çalışmaya yoğun olarak devam edilecektir.
Kaldırım

Kaldırım çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edilecek. Hedef; kentin en ücra noktalarının
merkeze kaldırımla bağlanmasını sağlayabilmek amacı ile çalışmalar devam edecektir.
Yollar
Kent için yollarımızın asfaltlanmasına, kanalizasyon kazıları da göz önünde tutularak devam
edilecek.
İçme Suyu ve İsale Hatları
2009 yılında yaklaşık 700,000 TL harcanarak gerçekleştirilmiş şebeke ve isale hatları
yenileme çalışmalarına yoğun olarak etaplar halinde devam edilecektir.
Bahçe yolları
Büyük iş araçları ile yaptığımız iyileştirme çalışmalarına ara vermeden devam edilecektir.
Bina ve Tesisler
Özellikle merkez binamızın restorasyon çalışmalarını sonlandırıp binanın daha işlevsel hale
getirilmesine çalışılacak.
Spor Kulüpleri
Spor kulüplerimizi içinde bulunduğu sıkıntının bilincinde olarak katkılarımıza artırılarak
devam edilecektir.
Sivil Toplum Örgütleri
Sivil toplum örgütleri ile varolan sıcak ilişkilerimizin ve vermiş olduğumuz katkıların ara
verilmeden devamı sağlanacaktır.
Uluslararası İlişkiler
Bu konuda yürütülmekte olan çalışmalara artırılarak devam edilip, deneyimpaylaşımı
konusunda çalışmalar yapılacaktır.
Parklar ve yeşil alanlar
Mevcut alanlarımızın dışında yeni alanlar yaratıp kent yeşil dokunuşuna yeni yeşil alanlar
dahil edilecek ve 2010 yılı içinde kent genelinde gül fidanı dikimi yapılacaktır.
Çocuk Oyun Alanları
Tüm çocuk oyun elemanlarının yenilenmesinin dışında çıcuklarımızın daha rahat
oynamalarını sağlayacak şekilde zeminlerin kauçuk parke ile kapatılması yönündeki
yatırımlara devam edilecek.
Mezarlıklar
Adamızın örnek mezarlıklarından biri olan Yuvacık Mezarlığının bakımına devam edilip
Belediye sınırlarına yeni dahil edilen köy mezarlıklarının da en az bu kaliteye ulaşmasına
çalışılacaktır.

Hizmet Araçları
Araç modernizasyon çalışmaları ve hizmetin gerektirdiği araçların Belediye araç parkına dahil
edilmesi için gerekli yatırımlara devam edilecektir.
Hizmetlerde Modernizasyon
Çağımızın iletişim çağı olduğu bilinci ile gerekli çalışmalar ve yatırımlar yapılacaktır.Ayrıca
hizmetlerin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan yeni bilgisayar programı devreye konacaktır.
Hizmet takip masası
Vatandaşın talep ve isteklerini takip edip sonlandırmak amacı ile kurulan sistemin Alo
Şikayet hattı şeklinde yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Alan ve meydan düzenlemeleri
Kentimizin çehresini ve yaşam alanlarını tamamı ile değiştirecek olan projelere 2010 yılında
başlanacaktır.
Trafik Eğitim Alanı
İlköğretim seviyesindeki çocuklarımızın trafik yönünden eğitilmelerini sağlayabilmek için
modern bir eğitim alanı inşa edilecektir.
Açık Pazar
Alan ve meydan düzenleme projeleri çerçevesinde modern ve çağdaş yeni bir Pazar alanı
yaratılacaktır.
Sosyal Yardım
Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza yönelik yapılan sosyal görevlerimizden olan çalışmalara
devam edilecektir.
Web Sayfası
Yeniden şekillenen ve hizmete konan sayfamızın güncellenmesi sürekli yapılacaktır.
Kentin Aydınlatılması
2010 bu konuda yoğun bir yatırım gerektiren bir yıl olacak ve kentimizin ışıl ışıl olması
sağlanacaktır. Projeye Manisa Bulvarından başlanıp tüm kent genelinin ışıklandırılması için
projeler yapılacaktır.
Çevre Yolu
Projenin kent girişi ile uyumlu olması için gerekli çalışma ve yatırımlar yapılacaktır. Çift şerit
şeklinde düzenlenmesi için çalışmalar yürütülecektir.
Belediye Bölümlerinin Birleştirilmesi
Ayrı yerlerde hizmet vermekte olan araç bakım onarım, bayındırlık, temizlik gibi
bölümlerimizin aynı çatı altında hizmet vermesini sağlamak amacı ile DEM’den kiralanan
eski Meysan Fabrika binasının düzenlemesinin yapılması için gerekli yatırımlar yapılacaktır.

Bölge Esnafının Desteklenmesi
Mal veya hizmet alımlarında uyguladığımız bölge esnafının desteklenmesi politikasına devam
edilecektir.
Spor Tesisleri
Mevcut tesislerin bakımlarının yanısıra yeni alanların yaratılması için çalışmalar yapılacak
Belediye Şehir Tiyatrosu
Tiyatromuzun çalışmalarının devam ettirilmesi yönünde yatırımlar devam edecektir
İçme suyu kalitesinin artırılması ve su temini
Yeni kaynakların yaratılması ve şebekeye verilmekte olan suyun kalitesinin artırılması amaçlı
yatırımlara devam edilecek.
Temizlik
Kent genelinde yapılmakta olan yoğun temizlik kampanyasının geliştirilmesi ve Belediye
sınırlarına dahil edilen köyler de dahil kentin her noktasına aynı yoğun hizmetin verilmesi
sağlanacaktır.
ODTÜ KK Kampusu
Kent-Üniversite buluşmasının gerçekleştirilmesi için gerekli çalışma ve yatırımlar titizlikle
yapılacaktır.
Belediye sınırlarına bağlanan köyler
Akçay-Aydınköy-Yuvacık-Kalkanlı-Şahinler-Zümrütköy-Serahtköy-Gayretköy ve
Mevlevi’de ihtiyaç olarak tespit edilen;
i) Düğün salonu
ii) Kaldırım
iii) Yol asfaltlama
ıv) Yağmur suyu drenaj
v) Muhtarlık binası
vı) Belediye Şube binası
vıı) Çocuk parkı
vııı) Yeşil alan ihtiyacı
ıx) Açık evleklerin kapatılması
x) Meydan düzenlemeleri
xı) Sokak ışıkları gibi yatırımların etaplar halinde gerçekleştirilmesi için projeler
hazırlanacak ve ihalesi gerçekleştirilecektir.
Merkezi hükümet
Varolan ilişkilerin gerçekleştirilmesi ve ortak projeler hazırlanması için çalışmalar
yapılacaktır.

Asbest boruları
İsale hatlarında bulunan asbest boruların değiştirilmesi için yatırımlar yapılacak.
Dere yataklarının düzenlenmesi
Dere yataklarının günlük kullanım alanına dönüştürülmesi amacı ile yürütmekte olduğumuz
çalışmalar yoğunlaştırılacaktır.
Yeşil atıkların değerlendirilmesi
AB destekli bir proje olan yeşil atıkların kompastlama yöntemi ile değerlendirilmesi projesi
2010 yılında hayata geçirilecektir.
Kalkanlı Çöplüğü
Merkezi hükümet ve AB tarafından yürütülmekte olan katı atık projesi çerçevesinde Belediye
olarak yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için projeler çalışılacaktır.

