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Kula Belediyesi olarak geride kalan bir yılda önceki yıllarda olduğu gibi yine
halkın istek ve dileklerini göz önünde bulundurup, kaynakların etkin ve rasyonel
kullanılmasını sağlayarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ile kentimizi, çağdaş kentlerle
birlikte anılmasını sağlayacak projelerle taçlandırdık.

 İlçemize hizmet etmek hep en büyük sevdamız oldu. Gecemizi gündüzümüze
ekledik ve sonunda söz verdiğimiz projeleri bir bir gerçekleştirmeye başladık. Kula’dan
yanık ülkeden en yeşil, en modern kente ulaşma yolunda verdiğimiz uğraş bu tarihi
ilçenin dağlarına taşlarına bir imza gibi nakış nakış işleniyor işlenmeye de devam
edecek…

Hizmet için yola çıkışımızın üçüncü yılını geride bıraktık. Üç yılda büyük işler
başardık. Hayallerimizi gerçekleştirmek için inançla sürdürdüğümüz çalışmalara, bu
coğrafya ve tarih tanık olmaya devam edecektir.
            İzmir’in hemen yanı başında Ege’de sanayileşmiş bir bölgede olmasına rağmen
belki en çok ihmal edilip unutulan bir ilçeydi Kula’mız. Biz bu gidişe dur diyerek kül
rengi topraklardan, yanık ülkeden yemyeşil bir ilçeye dönüşen Kula’mızı şaha
kaldırmak için Manisa Milletvekilimiz Sayın Hüseyin TANRIVERDİ’nin desteği, Kula
Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye personelimizin üstün gayreti ile Ankara’nın gücünü
yanımıza alarak çalışmaya devam ediyoruz.

Hayaller olmadan hayat ve medeniyet olmuyor. İnsanoğlunun ortaya koyduğu
her şey Yaratıcı’nın bağışladığı muhteşem aklın, ilmin, hayallerin ve sevginin eseridir.
Biz her işimizde aklı, ilmi, hayalleri ve sevgiyi birleştirdik.
            Her şeyden önce halkımızla iyi diyalogumuz ve samimi bir iletişimiz var. Artık
hizmet eden ile hizmet gören arasındaki her türlü duvar kalkmıştır. Popülist yaklaşım
ve gösterişli politikadan uzak ve aksine tarihe iz bırakacak kadar gerçek ve somut
icraatların kaygısını güdüyoruz.
            Yolu sevgiden geçen herkesle ilçemizin her semtinde övünç duyulacak nice
eserlerle göz göze, gönül gönüle gelmeye devam edeceğiz. Her şey daha güzel bir Kula
için, onun ötesinde çağdaş, ileri, güçlü ve müreffeh bir Kula için…

Kula Belediyesi olarak faaliyetlerimize başlamadan önce durum tespiti ve analizi
yapıldı. Belediyenin kaynak ve imkânları dâhilinde eksiklikler ilk etapta ortaya
konularak bunlar için çözüm yoluna gidildi. İstihdam sorununu görev olarak kabul edip
çalışmalarımızda öncelikli olarak yer verdik. Kurumsal bir alt yapı oluşturuldu.
İlçemizin öncelikli ihtiyaçları ve önem sırası belirlenerek projelere yön verildi.

Durum tespiti ve analizleri için halkın taleplerinin toplanması Beyaz Masa Birimi
tarafından sağlandı. Halkın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında şeffaf, saydam,
demokratik ve yerelle ulusalın birlikteliğine önem veren kurumsallaşmanın sağlanması
amacıyla kurduğumuz Beyaz Masa birimini hizmette kalite ve verimliliği artırmak
halkımızın hizmetlerden memnuniyetini, hizmetler hakkındaki önerilerini, dilek ve
şikâyetlerini yerinde tespit etmeyi ortaya çıkarmak amacıyla daha etkin bir yapı haline
getirdik. Belediyeye gelen vatandaşlarımızın sorun ve şikâyetlerini iletebilecekleri ve
sorunlarına hızlı bir şekilde yol gösterici cevap alabilecekleri, kurumsallaşmanın etkin
işleyen birimi haline getirdik. Vatandaşlarımızın Beyaz Masa aracılığıyla Belediyemize



yapmış olduğu istek ve şikâyetler ile ilgili 442 adet başvurunun 422 adetini
sonuçlandırdık. İstihdam sağlamak amacıyla İş-Kur Manisa İl Müdürlüğü ile Kula
Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği kurslara 405 adet başvuru yapılmış olup 345 kişinin
bu kurslardan yararlanması sağlanmıştır. Beyaz Masa Birimine yapılan 379 adet iş
başvurusu ilçemizde ve çevre ilçelerde faaliyette bulunan işletmeler ile görüşülerek 118’i
sonuçlandırılmıştır. Engelli bireylerimizin sosyal yaşama adaptasyonlarının sağlanması
amacıyla başvurusu yapılan 29 akülü araç talebinin 6 tanesini karşılanmış olup, 23
başvuru için de şu an sonuç beklenmektedir. Son üç yıl içerisinde gerçekleştirilen
faaliyetler pozitif adımların atıldığını sayısal veriler ile bizlere göstermektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesinde belirtilen “Belediye Başkanı
tarafından hazırlanan faaliyet raporunun Nisan ayı toplantısında Belediye başkanı
tarafından meclise sunulur” hükmü uyarınca hazırlanan 2011 yılı Kula Belediyesi
çalışmalarını içeren rapor bilginize sunulmuştur.

Kula Belediyesi Personel Yapısı

Belediyemiz memur ve işçi kadroları norm kadro standartları esası dâhilinde 97
adet memur kadrosu mevcut olup bu kadrolardan 45 memur 8 sözleşmeli personel
istihdamı mevcuttur.16 adet işçi daimi işçi kadrosunda çalışmaktadır. Özel sektöre ihale
edilen hizmet alımları ihalelerinde ise 157 adet işçi çalıştırılmaktadır. Belediye
Başkanlığı olarak belediye birimlerinden en iyi verimi alabilmek için çalışmalarımız
devam etmekte olup memurlarımızın daha etkin ve mesleki becerilerinde donanımlı
olmalarını sağlamak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenmekte veya çevre illerde
gerçekleşen eğitimlere gönderilmektedirler.

Kula Belediye Meclisi ve Encümeni

2011 yılında Kula Belediye Meclisi 13 toplantıda 126 adet karar almıştır. Belediye
encümeninde ise 47 toplantıda 221 adet karar alınmıştır.

Kula Belediyesi Mali Yapısı

Belediyemizin 2011 yılı Hesap İş ve İşlemleri ile muhasebe kayıtları Belediye
meclisince kurulan Denetleme komisyonunca denetlenmiş ve hazırlanan rapor meclisin
bilgisine sunulacaktır.

2011 yılı Kula Belediye Başkanlığı bütçesi 14.000.000.00 TL gelir ve gider olarak
tespit edilmiş yılı içinde 13.560.342,35 TL tahsilat yapılarak gelir bütçesinin gerçekleşme
oranı %96,8, gider bütçesinden 13.670.413,42 TL harcama yapılmış gider bütçesinin
gerçekleşme oranı ise 97.6 olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılında 6.600.000 TL ile
gerçekleşen bütçemiz 3 yıllık süre içerisinde %105 artarak 13.560.342,25 TL ye
gelmiştir.

KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYETLERİ

Kula Belediyesi Fen İşleri Birimi;



          01 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2011 tarihleri arasında 55 adet imar durumu, 105 adet
inşaat ruhsatı, 97 adet iskân ruhsatı, 30 adet uygulama dosyası, ifraz, parselasyon ve
yola terk işlemi yapılmıştır.

 İlçemiz dâhilinde imar yollarına döşenmek üzere 50.000 m2 kilit parke taşı satın
alınmış olup, döşenmesi devam etmektedir.

 İlçemiz imar yollarına döşenmek üzere 6.000 ton sıcak hazır asfalt satın alınmış ve
ilçemiz yollarına serilmiştir.

 Belediyemiz sorumluluğuna verilen eski Sümerbank Binası komple tadilat
yapılarak, çağın şartlarına uygun Misafirhane, Ofis Odaları, Meclis Toplantı
Salonu, Konferans Salonu vb bölümlerin olduğu bir bina haline dönüştürülmüştür.

 Kent meydanı düzenlemesi çalışmaları kapsamında Eski Düğün Salonu Binası,
Fırın, Belediye Lojmanları ve Halı saha Tesisinin yıkım işlemleri
gerçekleştirilmiştir.

 Kent Meydanı Düzenleme Çalışmaları kapsamında, onaylı Avan Projeleri
doğrultusunda toplam 8.500 m² inşaat alanlı Katlı Otopark ve Çok Amaçlı
Salonlar ile Eğlence Binasının Mimari ve Mühendislik Uygulama Projeleri
yaptırılmış, ihale aşamasına gelinmiştir.

 Mülkiyeti Belediyemize ait Şehitlioğlu Köyü Çakırca mevkii, 2 pafta 1152 parselde
kayıtlı 34591 m2 lik arsaya uygulama yönelik 80 m2 lik 80 oda, 120 m2 lik 32 oda,
250m2 lik 10 oda, idari ve sosyal binası, açık alan yapıları ve çevre düzenlemesini
kapsayan Termal Tesis Projeleri yaptırılmıştır.

 2 adet Hizmet Aracı Ticari Sınıf ( Panel), 1 adet Tek Kabin Kamyonet, 1 adet Çift
Kabin Kamyonet, 2 adet 6*2 10 lastik kamyon, 3 adet kabinli 50 HP Traktör,
Mercedes Vito, İlaçlama için DFM küçük kamyonet satın alınarak, Fatih marka
itfaiye aracı, Audi marka makam aracı, Ford marka cenaze aracı bağış yolu ile
halkımızın ihtiyaçlarına yönelik hizmete sunulmuştur. 2004-2009 yılları arasında
araç ve iş makinelerimizin sayısı hizmetlerin görülmesinde çağın ihtiyaçlarını
karşılamada yetersiz kalmışken 24 ayda 24 araç tahsisi ile ulaşılabilir, hızlı ve
kaliteli belediyecilik anlayışına sahip olunuldu.

 Atık Su Arıtma Tesisinin yaklaşık % 35 i tamamlanmış olup, geriye kalan işlerin
ihalesi Nisan Ayı içerinde yapılacaktır.

 Belediyemiz Şantiyesine ve Serasına “Sorumlu Personel” binası yapılmış ayrıca
yeni seralar ilave edilmiştir.

 Kula İlçesinde mevcut bulunan Germiyanoğlu Beyliği’nin kurucusu Süleyman
Şah’a ait türbenin kazı çalışmaları Belediyemiz tarafından yapılmıştır.

 Kula Devlet Hastanesinin yeni bina inşaatının başlaması amacıyla yer tahsisi
yapılarak talep gerçekleştirilmiştir.

 Yeni Adliye Binası için yer tahsis edilip programa alınması için gerekli talepler
yapılmıştır.

 SGK hizmetlerinin daha ulaşılabilir ve etkin olarak işlemesini sağlamak amacıyla
yer tahsisi yapılmış Yeni SGK Binası yapım işi için ihale aşamasına gelinmiştir.

 Sağlık Ocağı yapılması amacıyla hayırsever vatandaşımız tarafından 1 adet arsa
bağışlanmış olup bu arsaların tahsisi amacıyla gerekli müracaatlar yapılmıştır.

 Belediyemize ait 100.Yıl Ticaret Merkezinin Olukları komple yenilenmiştir.
 Belediyemiz Gençlik parkında bulunan Havuz kaldırılarak yerine daha modern

bir havuz yapılarak oyun gurubu da yenilenmiştir.
 Belediyemiz Şantiyesinde Yaklaşık 10000 adet bordür basımı yapılmıştır.



 Yağmur Sularının deşarjı için yaklaşık 500 mt büz döşenmiştir.
 Şantiye etrafına ve Su Deposu mevkiine yaklaşık 2000 mt tel örgü yapılmıştır.
 Belediyemize ait Emir Kaplıcalarının tüm binalarının tadilatı yapılmış ve

boyanmıştır.
 İlçemizin çeşitli mevkilerine halkımızın kullanabileceği 5 adet mahalle fırını

yapılmıştır.
 Belediyemiz sorumluluğunda bulunan Kent Ormanına 1 adet bekçi kulübesi ile

çevre düzenleme çalışmaları yapılarak halkımızın ihtiyaçlarına yönelik daha
kullanışlı hale getirilmesi sağlanmıştır.

 İlçemizde İş-Kur ile ortaklaşa yürütülen engellilere yönelik kursların düzenlediği
binanın (Eski Tekel Binası) komple tadilatı yapılmıştır.

 İlçemizde Belediyemiz Sorumluluğunda bulunan yeni Tekel Binalarında Anadolu
Öğretmen Lisesinin kullanışlı ve kaliteli eğitim hayatına devam etmesine yönelik
mevcut binalarda tadilat ve boya yapılmıştır.

 Turizm kenti olma yolunda görüntü kirliliğine neden olan elektrik kablolarının yer
altına alınması projesi uygulamaya başlanmıştır.

 Manav Pazarı içerisinde bulunan alanda Zabıta Hizmet Binası ve Sağlık Ocağının
da kullanımına yönelik bina yapılmıştır.

 İlçemizde bulunan bütün Umumi WC’ lerin komple bakım ve onarımları
yapılmıştır.

 Belediyemize ait 100.Yıl Ticaret merkezinde bulunan 6 adet zemin katta ve 3 adet
1.katta bulunan dükkânlarda komple tadilatlar yapılarak yenilenmesi sağlanmış,
Ayrıca yine 100.Yıl Ticaret merkezinde bulunan mescidin yeri genişletilerek
komple tadilat yapılmıştır.

 İlçemiz Mezarlığının komple bakım ve tadilatları yapılmıştır.
 İlçemizde bulunan tüm bordür ve kasislerin boyamaları yapılmıştır.
 Belediye hizmet sınırları içinde bulunan parkların eksikleri belirlenerek bakım

çalışmaları yapılmıştır.
 İlçemizin Muhtelif yerlerine 12 adet park projesi yapılmış ve parlakların yapım

işleri oyun grupları da dâhil olmak üzere tamamlanmıştır.
 Su deposu mevkiinde bulunan mesire alanı, Rehabilitasyon merkezine yapılan

peyzaj düzenlemeleriyle bütünleştirilmiştir. Bu alanda çalışmalar halen devam
etmektedir. Mesire alanına 50 adet piknik kamelyası yapılmıştır. Düzenlenen
mesire alanı içinde engelli vatandaşlarımızın daha rahat kullanabileceği tuvalet ve
mescit yapılmış olup hizmete açılmıştır.

 Kuruyan ve hastalık kapan ağaçlar imha edilerek yerlerine yenileri dikilmiştir.
 Kırık ve sökük olan banklar tamir edilerek toplamda 300 oturma bankı halkımızın

kullanımına sunulmuştur.
 İlçemizdeki parklarda kırık ve bozuk olan oyun gurupları tamir edilerek yenileme

çalışmaları yapılmıştır.
 İlçemiz Alan Çeşme Mevkii’nden İlçe Garajına kadar olan bölümde, Şehitlik

Alanında ve Ankara asfaltı orta refüjlerinde damlama sistemi kurulmuştur.
 Şehir içinde yapılmış olan 10 adet parka damlama ve sulama sistemi kurulmuştur.
 Belediyemiz Serasında Kış dönemi için 70.000 adet yaz dönemi için de 55.000 adet

olmak üzere toplamda 125.000 adet mevsimlik çiçek yetiştirilmiştir. Başta gül
olmak üzere çeşitli çalı ve sarmaşıklardan 17.000 adet, çeşitli ağaç türlerinden de
yaklaşık 10.000 adet fidan yetiştirilmiştir.



 Belediyemiz sınırları içerisinde ki park ve bahçeler ile ağaçlandırma alanlarında
kullanılmak için çeşitli miktarlarda ve yaşlarda toplam 23.150 fidan temin
edilmiştir.

 Kula İlçe Stadyumunun türbin koltukları, kapıları, direkleri ve spor aletleri
boyanarak bozuk olanlar düzeltilmiştir. Rakip taraftar tribünün bulunduğu kısma
yapılan düzenlemelerle daha kullanışlı hale getirilmiştir.

 İlçemizde yıkılmaya yüz tutmuş tarihi binaların insanlara zarar vermesini önlemek
ve güvenliği sağlamak amacıyla güvenlik kafesleri yapılmıştır.

 T.C. Kültür Bakanlığına 2010 yılında başvurusu yapılmış olan tarihi evlerin 16
tanesine proje yardımı sağlanmıştır. 2011 yılında da ilçemizde bulunan 20 adet
evin proje yardım başvuruları yapılmıştır. Projesi hazırlanan tarihi Kula Evlerinin
onarımlarını sağlamak amacıyla İzmir II NOLU KTVKK onaylı 17 adet ev için
yardım başvurusu yapılmıştır. İlçemizde Restorasyonu devam eden Meryem Ana
kilisesinin restorasyonunun % 90’ı tamamlanmıştır.

 Yörük Hasanların Halil Ağa sokağında Sokak Sağlıklaştırma Projesi için ön
fizibilite çalışması yapılarak, bu çalışma neticesinde hazırlanan raporlar İzmir II
NOLU KTVKK’dan onaylanmıştır. Onaylı rapor dâhilinde sokak sağlıklaştırma
çalışmalarının 1. etap çalışması tamamlanmış olup 2.etap çalışmaları devam
etmektedir.

 Beş Ulalı Çukur Çeşmenin Restorasyonun gerçekleştirilmesi amacıyla rölöve ve
restorasyon projeleri hazırlanarak İzmir II NOLU KTVKK’dan onaylanmıştır.
Beş Ulalı çukur çeşmenin onaylı projeleri doğrultusunda restorasyon çalışmalarına
başlanmış ve işin % 70 tamamlanmıştır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
ilçemizde tarihi dokuyu içinde barındıran 5 adet sokağın sokak
sağlıklaştırılmasının yapılması için başvuruda bulunulmuş ve başvurusu yapılan
bu sokaklardan Mustafa Şapçı Sokak ve Zafer Sokağın bir kısmı için yardım
alınması kabul edilmiştir. İhale süreci ve röleve çalışmaları Anıtlar Kurulu
tarafından hazırlanan sokak sağlıklaştırma çalışması işinin nisan ayı içersinde
proje etüt çalışmaları başlayacaktır.

 Zafer Sokak ve 86 Sokak sağlıklaştırma projeleri tamamlanmış ve İzmir II NOLU
KTVKK tarafından onaylanmış olup; Kültür Bakanlığından restorasyon
çalışmaları için yardım talebinde bulunulmuştur. İhale süreci için gerekli olan
keşif ve maliyet hesabı çıkarılmaktadır.

 Tarihi öneme sahip Kula Çarşı’sın da yer alan dükkânların cephe düzenlenmesi ve
tabela çalışması başlatılmış olup, uygulama çalışmalarına devam edilmektedir.

 1960 yılında projelendirilen fakat hayata geçirilemeyen Kurt Deresi, Barutlu ve
Çiğdemli Dere Islah Çalışmaları DSİ ortaklığında başlatılmıştır. Gerekli istimlak
ve yer seçimi Kula Belediyesi tarafından gerçekleştirilmiş olan derelerimizde
Barutlu Deresinin %95, Çiğdemli Deresinin %90, Kurt Deresinin %65 oranında
ıslah çalışmaları tamamlanmış durumdadır.

Okullarımıza yönelik çalışmalar aşağıda sunulmuştur.

 Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu bahçesinde peyzaj uygulaması
yapılmıştır. 3 adet kapalı pergole ve damlama-sulama sistemi kurulmuştur.
Tuvaletlerinin bakımı gerçekleştirilmiştir. Konferans Salonu olarak tahsis edilen
salonda tamir, tadilat ve bakım işleri de yapılmıştır.

 Naci Hakkı Ulusoy İlköğretim Okulu, Rafet Üçelli İlköğretim Okulu, Kula Yunus
Emre Anadolu Lisesi, Kula Anaokulu, Kenan Evren İlköğretim Okulu, Kula



Anadolu Öğretmen Lisesi, Muzaffer Ecemiş İlköğretim Okulu bahçe bakımları
yapılmıştır.(Bank, çiçek budama, dikimi, toprak işleri)

 Naci Hakkı Ulusoy İlköğretim Okulu bahçesi 900 mt2 taş döşenmiş, futbol sahası
ve bahçe düzenleme işi gerçekleştirilmiştir.

 Kula İmam Hatip Lisesi bahçesi 1000 mt2, Hüseyin Tosun İlköğretim Okulu
bahçesi 500mt2, Hz. Ömer Camii önü 500mt2 taş döşeme işi gerçekleştirilmiştir.
Rafet Üçelli İlköğretim Okulu’na 250 mt bordür döşenmiştir.

 Zafer ilköğretim Okulu çevresine tel örgü çekilmiştir.

600 Hektarlık Jeotermal Saha Çalışmaları

Ege Bölgesinin önemli jeotermal potansiyelinin bir kısmını taşıyan ilçemizde
jeotermal çalışmaların belli bir düzen ve sistematikte devam etmesi için çalışmalar
başlatılmıştır. 2007 yılında intibak yasasından yararlanılamayan Kula Maden Suyu ve
Emir Kaplıcaları kaynaklarının İşletme Ruhsatları yapılan çalışmalar ve hazırlanan
proje dosyası sonucunda, Belediyemiz adına tescil edilmiş ve kullanım hakkı
kurumumuza geçirilmiştir. Her yıl düzenli olarak ta her iki kaynağımızın İşletme
Projeleri hazırlanmakta ve İl Özel İdaresine teslim edilmektedir.

2007 yılında Arama Ruhsatı MTA’ya ait olan ve Emir Kaplıcaları ve
kaynaklarının da içersinde yer alan 600 hektarlık jeotermal saha ve 2 adet jeotermal
kuyu için Belediye Meclis üyelerinin ısrarlı talebi ve isteği üzerine, 5686 sayılı Yasanın
16. ve geçici 3. maddeleri ile Uygulama Yönetmeliğinin geçici 1. maddesinin 7. fıkrası
kapsamında gerçekleşen ihale süreci kurumumuz lehine sonuçlanmış ve ilgili arama
ruhsatı Manisa İl Özel İdaresi tarafından İşletme Ruhsatına dönüştürülmüştür. İlgili
kuyular 600 hektarlık Jeotermal Sahamızda mevcut 162 mt. ve 33. mt derinlikte olup,
kuyuların sıcaklıkları 25 derece ile 54 derece arasında değişen doğal çıkış kaynaklarına
sahiptir. Ayrıca bu kaynakların çoğu Jeotermal Mineralli Su yanında Doğal Mineralli
Su da ihtiva etmektedir. Kurumuza tescilli 3 adet İşletme Ruhsatının Teknik
Sorumluluğu tarafımızdan Valilik Onayı ile sürdürülmektedir. Her 3 ruhsat içinde her
yıl düzenli olarak İşletme Projeleri İl Özel idaresine teslim edilmektedir.

1) İşletme Ruhsatının kurumumuza geçmesinden sonra 3 ay içersinde yasal olarak
ÇED raporunun alınması gerekmektedir. ÇED Raporunun hazırlanması ile ilgili
özel bir firma ile anlaşılarak çalışmalar sürdürülmektedir.

2) Jeotermal Sahanın potansiyelini değerlendirmek amacıyla Belediyemiz tarafından
Yap-İşlet-Devret modeli ile ihaleye çıkılacak olan Emir Termal Kompleksi
jeotermal alt yapı çalışmaları tarafımızdan yapılmaktadır.

3) Saha içersinde yer alan E1 ve E2 sondajlarının kuyu içi teçhizat durumu, vanaların
durumu ve sıcaklık debi durumları için MTA ile ön görüşme yapılmış ve ilgili
çalışmalar başlatılmıştır.

4) İşletme Ruhsatına bağlı olarak yasal mevzuat çerçevesinde bölgenin Koruma
Alanları Etüd Raporunun hazırlanması gerekmektedir. Çalışma için hidrojeolojik,
jeofizik, jeokimya, reenjeksiyon, rezervuara çalışmaları, jeolojik haritalama,
zonların belirlenmesi yapılması gereklidir. İlgili çalışmaların gerçekleştirilmesi
amacıyla bütçe planı hazırlanmaktadır.



5) Jeotermal kaynağın kent ısınmasında kullanılması için maliyet ve etüt çalışmaları
yapılmaktadır.

6) Jeotermal Belediyeler Birliği çalışmalarına ön hazırlıklar yapılmakta; ayrıca
Jeotermal Kanun Yasası değişik önerisi çalışmaları da yürütülmektedir. Bunların
yanında birlik yayınları için ilçemiz tanıtım faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir.

7) Bölgemizin jeotermal potansiyelinin ilçemize ekonomik katkı sağlaması için;
Jeotermal Saha da ruhsatları bulunan firmaların çalışmaları ve yatırımları için
destek sağlanmakta ve yeni yatırımcıların bölgeye çekilmesi için tanıtım faaliyetleri
sürdürülmektedir.

Ulusal ve uluslar arası alanda bilimsel çalışmalar yürüten üniversiteler ile işbirliği
çalışmaları yapılmakta ve özellikle jeolojik ve jeotermal konularında tez çalışmaları ve
bilimsel incelemeler için destek sağlanmakta, çalışmalarının bölgemizde yapılması için
iletişim sürdürülmektedir. 2011 yılı içersinde Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul
Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Isparta Üniversitesi ve Ankara
Üniversitesi dâhil olmak üzere jeofizik ve jeoloji bölümlerinden yaklaşık 150 öğrenci
alan çalışmaları yapmışlardır.

Bölgemiz için önemli bir potansiyele sahip olduğuna inandığımız Jeopark çalışmaları
ulusal ve uluslar arası düzeyde devam ettirilmektedir. TÜJEMAP ile yaptığımız
protokol çerçevesinde TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 64. Kurultayına Bildiri özü
verilmiş ve kongrede bölge için hem tanıtım sunumu hem de poster sunumu yapılmıştır.
Jeopark Envanter çalışmalarının yüzde 75 lik kısmı tamamlanmış olup detay
çalışmalarına devam edilmektedir. Envanter çalışmaları kapsamında tespit etmiş
olduğumuz Börtlüce Mağarası fizibilite çalışması tamamlanarak raporu hazırlanmış ve
ilgili Bakanlıklara tescil için başvuru yapılmıştır. Tescil işlemleri için kurul incelemesini
tamamlamış ve Denizli Bölge Doğal Alanları Koruma Kurulu’nun tescil kararı
beklenmektedir. Ayrıca Mağaranın ışıklandırılması için mimari proje planı ön etüdü
yapılmaktadır. Yine aynı bölgede bulunan diğer mağaranın tescil işlemleri için Kültür
Müdürlüğü ile ön görüşme yapılarak Valilik izni beklenmektedir.

Bölgemizde ki Jeopark çalışmalarını incelemek üzere gelen doğa dostlarına Kula
Bölgesi Jeopark tanıtımı ve sunumu yapılmaktadır. Jeopark tanımının T.C. yasalarında
mevcut olmaması nedeni ile bölgenin koruma altına alınması ve turizme açılabilmesi
için ön koşul olan yasal dayanaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle bölgemiz için
önemli bir kriter olacak Tabiat Anıtı başvurusu yapılmış Bakanlıktan cevap
beklenmektedir.

Bölgemizde yer alan ve daha sonra özellikle MTA çalışmaları sonucu çeşitli müzelere
ve yurt dışına çıkarılan Ayak İzlerimizin bir takımının ilçemizde sergilenebilmesi
amacıyla çalışmalar başlatılmış ve gerekli başvurular yapılmıştır.

      Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü



Belediyemiz sınırları içerisinde halkın sağlığını, huzurunu ve esenliğini sağlamak
amacıyla yasa ve mevzuatın çizdiği sınırlar dâhilinde Zabıta Müdürlüğü’nün 2011
yılında gerçekleştirdiği faaliyetler şu şekildedir;

 Lokanta, fırın, kahvehane v.b. işyerleri, periyodik olarak Sağlık Grup
Başkanlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta
ekiplerinden oluşan komisyon aracılığıyla denetlenmiş ve bu denetim raporları
tutanak ile kayıt altına alınmıştır. 4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının
Önlenmesine Dair Kanun kapsamında da sigara yasağına uymayan işletmeler bu
denetleme görevi içerisinde tutanaklar ile kayıt altına alınmıştır.

 İlçemizde faaliyet gösteren ekmek fırınlarına yönelik belirli aralıklar ile gramaj
ve temizlik denetlemesi yapılmıştır.

 Sivrisinek ve karasinekle mücadele kapsamında Şubat ayında larva mücadelesine
başlanmış Haziran-Ekim döneminde de hem larva hem de uçkun mücadelesi
yapılmıştır.

 Çöp bidonları dezenfekte edilerek kireçlenmiştir. Mahallelerde çöp toplama işi
aksamalara yol açmaması amacıyla takip edilerek düzenli olarak alınması
sağlanmaktadır. Merkez yerleşim yerlerinde çöp toplama işlerinde kullanılmak
üzere çöp varili ayrıca Kış aylarında kül toplamada kullanılmak üzerede kül
varili satın alınmıştır. Mevcut çöp konteynırların ihtiyaçları karşılama
noktasında yetersiz kalması ve kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yeni çöp
konteynırları satın alınmış olup, yeni çöp konteynırlarının her iki tarafına doğayı
koruma bilincini anlatan resimli baskılar yaptırılmıştır. Ayrıca mevcut çöp
konteynırların tekrar sıcak daldırma, galvanizleme işlemi yapılarak tadilat
gerektiren yerlerinin tamiratıyla beraber yenilenmesi için firmalarla görüşülmüş
en uygun teklifi veren firma ile anlaşma sağlanmıştır. Hava şartlarının düzelmesi
ile birlikte konteynırların etaplar halinde yenilenmesi işlemleri de yapılmaya
başlanmıştır.

 Cadde ve sokakların temizliği, temizlik ekiplerince düzenli olarak
gerçekleştirilmiş, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemiştir.

 Yaz sezonunda ilçe halkının yoğun olarak kullandığı Acı su ve Emir Kaplıcaları
mevkiinin temizliği ve ilaçlamaları düzenli olarak yapılmıştır. Su Deposu Mesire
Alanı, Gölet Bölgesi, İzmir-Ankara karayolu üzerinde ki kavşak noktaları ile
Ayakkabıcılar ve Sanayi Sitesi hafta da bir kez temizlenmiştir. Karayolu
kenarında bulunan kanallar Hisar Kapı mevkiinden başlayıp İmam Hatip
Lisesine kadar olan kısım dâhil olmak üzere ayda bir kez temizlenmiştir. Ayrıca
Kayrak mevkiinden Bahar Kooperatifine kadar olan İzmir-Ankara karayolu
orta refüjler ile bariyerlerin altında biriken topraklar ve pislikler 3 ayda bir
temizlenmiştir. İlçede mevcut parklar düzenli olarak temizlenmektedir.
Mahallelere ve yol kenarlarına atılan zibiller alınmaktadır. Mezarlık içi ve
çevresi ile yol güzergâhı, hayvan ve zahire pazarının temizliği haftada bir gün
yapılmaktadır. Eski Selendi yolu üzerinde bulunan Sandallıoğlu Deposu
arkasındaki su biriken yerlere dökülen moloz ve inşaat artıkları sürekli kontrol
edilerek kepçe ile kürenmesi sağlanmaktadır. Kış aylarında kalorifer
kazanlarından çıkan küller görevlendirilen bir ekip tarafından her gün düzenli
olarak alınmaktadır.

 Havyan pazarında menşesiz ve raporsuz hayvan satışına izin verilmemiştir.
Hayvan pazarına ait mevcut bina içerisinde Veteriner Odası yapılarak çevre
düzenlemeleri de oluşturulmuştur. Hayvan pazarı olarak hizmet verilen alan



tamamen tekrar düzenlenmiş dış duvar, çatı tamiratı, boyama işlemleri ile
mevcut bina daha kullanışlı hale getirilmiştir. Giriş kısmına kontrolün ve
güvenliğin sağlanması amacıyla sabit bariyerler yerleştirilmiştir.

 Cadde ve sokaklarda seyyar satıcılara satış yaptırılması, açıkta tütün ve tütün
mamullerinin satılması engellenmiştir.

 Pazaryerinde ki müstahsil pazarı olarak tahsis edilen alanda mevcut bulunan
Zabıta Odası yenilenmiştir. Mevcut alandaki bina yıkılarak yerine Manav Pazarı
Zabıta Odası ile bitişik Doktor muayene odası yapılmıştır. Pazaryeri vatandaştan
kiralanarak genişletilmiştir.

 Manav pazarı Esnafının yasal olarak kullanması zorunlu olan pazarcı fiyat
etiketi bastırılmış, esnafa dağıtılmıştır.

 Pazaryeri Yönetmeliği hazırlanarak Belediye Meclisine sunulmuştur. Tüm
pazarcı esnafında olması gereken evraklar esnaftan istenmiş, dosya halinde her
esnaf evrakları ile birlikte kayıt altına alınmıştır.

 Pazaryerinde balık satışı yapan esnaflarımız İlçe Tarım Müdürlüğü ile işbirliği
yapılarak denetlenmiş olup, halkın sağlığını tehdit edici ürünler imha edilerek
gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Her Pazartesi Kula Pazarı günü manav pazarı
ve müstahsil pazarında belediyemiz tarafından temin edilen çöp poşetleri
dağıtılarak çöplerin poşetlenerek toplanması sağlanmıştır.

 2011 yılı içinde ilçemizde sertifikasız ve açıkta kömür satışına mahal vermemek
için belirli aralıklarla denetimler sürdürülmüştür.

 Dini-Resmi bayram ve törenlerde belediyemize verilen görevler servisimiz
tarafından en iyi şekilde yerine getirilmiştir. Resmi bayram ve Törenlerde
kullanılmak üzere değişik ebat ve şekillerde Bayrak yaptırılarak satın alınmıştır.
Ayrıca yine resmi bayram ve Törenlerde kullanılmak üzere protokol sandalyesi
de satın alınmıştır.

 4077 sayılı kanuna göre manav pazarı başta olmak üzere ilçemizin tüm satıcıları
denetlenmiş etiketsiz mal satışına izin verilmemiştir. Bu doğrultuda 3 aylık
raporlar halinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ve Kaymakamlık Makamına
bilgi verilmiştir.

 Kaçak ve ruhsatsız inşaatların kontrolleri sürekli olarak yapılmış, uygunsuz
olarak yapılan inşaatlar Fen işleri ile birlikte takip edilmiştir.

 Cenaze olduğu günlerde cenaze evlerine belediyemiz adına sandalye temini
yapılarak, cenaze taşıma aracı ve cenaze yıkama aracı gönderilmiştir. Ayrıca
mezarlıkta cenazenin defin olacağı mezarın etrafına vatandaşların oturmaları
için tabureler tedarik edilmiştir.

 İlçemizde taşımacılık yapan at arabalarının Taşdelen Pasajındaki yeri kaldırılıp
Gidişler Otoparkında üzeri kapalı yere nakledilmiştir. Arabalar sürekli kontrol
edilip torbasız çalışmalarına izin verilmemektedir.

 Selendi yol ayrımından, Kovukdere mevkiinde bulunan Soğanlı yol ayrımına
kadar olan bölgede meydana gelen ölümlü trafik kazalarında hastane morguna
cenaze getirme işi 24 saat boyunca zabıta servisi tarafından yapılmaktadır.

 Belediyemize ait Emir Kaplıcalarında kalan kişilerin isim listeleri 365 gün
boyunca günlük olarak İlçe Jandarma Komutanlığına bildirilmektedir.

 Sokakta başıboş dolaşan hastalıklı ve tehlike arz eden sokak hayvanları
yakalanarak hayvan barınağında geçici süreyle kontrol altına alınmıştır.

 Mezbahadan gelen ölmüş ve hastalıklı hayvanların tutanak altına alınıp Fen
İşlerinden kepçe çağrılarak müsait bir yere kazdırılıp gömülmek suretiyle imhası
yapılmıştır.



 Şehir Merkezinde trafik yoğunluğunun yaşandığı ve park yasağı olan kısımlarda
kullanılmak üzere Delinatör (Şerit Ayırıcı) satın alınmış ve İlçe Emniyet
Müdürlüğüyle birlikte montajı gerçekleştirilmiştir.

 Taksicilik yapan taksicilerin durak ihtiyaçlarının giderilmesi için iki adet
Prefabrik Taksi Durağı yaptırılmıştır. Yapılan taksi durakları yapılan
araştırmalar sonucu gerek maliyet, gerek kullanımı ve ileride taşınma durumları
açısından malzeme kaybı oluşturmaması ele alınarak yaptırılmıştır.

 Ford Cargo marka Fosseptik aracının (Vidanjör aracı) 10 ton kapasitesi aracın
şase bağlantılarında kopmaların olması, çekiçte sorunlar yaşanması neticesinde
küçültülerek 8 tonluk kapasiteye dönüştürülmüş olup, aracın şasesi yapılan
tadilat ve tamiratla tekrar sağlıklı kullanılabilir hale gelmiştir

 Zabıta Müdürlüğümüze bağlı personelin çalışma saatlerinde ihtiyaçları olan
giyim eşyası satın alınmış, bu sayede personelin gerekli kılık kıyafet düzeni
sağlanmıştır ve tek tip giyim oluşturulmuştur. Personele temin edilen tüm eşya ve
malzemeler tutanaklarla demirbaş listesine eklenerek personelin imzasıyla kayıt
altına alınmış ve teslim edilmiştir.

 Yeni tekel lojmanları sporcuların kalması için hazırlanmış, her türlü düzenlenme
yapılmış olup, lojman içinde kalacak sporcular için ranza, yatak, televizyon,
ısınma ihtiyaçları, mutfak, lavabo, oturma odaları için malzemeler tarafımızdan
temin edilmiştir.

 Kula Belediyesi Zabıta Yönetmeliği hazırlanarak belediye meclisine
sunulmuştur.

 İlçemizde meydana gelebilecek sel ve su baskınlarında kullanılmak üzere dizel
yakıtlı Motopomp (su pompası) satın alınmıştır.

 İlçe stadyumunun sahasının bakımı için gübre, çim ve ilaç satın alınarak ara
dönemlerde gerekli ara ekim, gübreleme ve ilaçlama çalışmaları yapılmıştır.
Antrenman sahası için ayrılan alanda ki yabancı otlar temizlenmiş, zemindeki
engebeler düzleştirilmiş ve buraya dökülen toprakla zeminin desteklenmesi
sağlanmıştır.

 Stadyumda yer alan çim biçme traktörünün uzun yıllar kullanımı ve mevcut
parçalarının zamanla kendi özelliklerini neticesinde yeni en son teknolojiye sahip
Oleomac 124 J /22 H Modeli 22-HP Gücünde çim biçme traktörü satın alınmıştır.
Ayrıca Stadyumunda oynanan müsabakalarda kullanılmak üzere protokol
sandalyesi de satın alınmıştır.

 Stadyumumuzda 2011 yılı Ocak ayı içinde oynanan U-16 Türkiye-Yunanistan
Milli Futbol müsabakasının organizasyonu başarılı bir şekilde
gerçekleştirilmiştir. Bölgesel Amatör Ligi ve Amatör Lig gruplarında yer alan
takımların sezon boyunca stadyumumuzda yaptıkları müsabakalar hiçbir
aksaklığa yer verilmeden başarılı bir şekilde tarafımızdan gerçekleştirilmiştir.

 İlçe Stadyumu için yapılan tüm çalışmalar ve harcamalar ile temin edilen tüm
eşya ve malzemeler personeller için hazırlanan tutanaklarla personele teslim
edilerek, oluşturulan demirbaş listesine eklenip personelin imzasıyla kayıt altına
alınmıştır.

 Belediyemize ait Kantar binası yıkılmış olup, yerine yeni Kantar yazıhanesi Oto
Garaj bölümüne asma tavan, pvc, zeminine laminat parke döşenerek
yapılmıştır.. Oto Garaj içerisinde kantarın bulunduğu kısma araçların kantara
giriş çıkışlarında düzeni açısından delinatör (Şerit Ayırıcı) monte edilmiştir.
Kantarın tartı ölçülerinin kontrolleri belirli periyotlarda düzenli olarak



yaptırılmış, bu sayede tartılan her nevi malzemenin istenilen ölçülerde tartılması
sağlanmıştır.

 Belediyemize ait Kapalı Spor Salonunun faaliyet alanının genişlemesi göz önüne
alınarak yapılacak etkinliklerde kullanılmak üzere 1000 adet Plastik Sandalye ile
Ses Sistemi tüm ekipmanları ile birlikte satın alınmıştır. Salona ait olan saha,
çalışma odaları, soyunma odaları, tuvalet ve banyoları için tadilat çalışmaları
yapılmış, eksik ve ihtiyaç olan lavabo, musluk, askılık, peçetelik, havluluk, banyo
perdesi v.b. gibi malzemeler temin edilerek kullanıma uygun hale getirilmesi
sağlanmıştır.

 Belediyeye ait Oto Garajımızda araç giriş ve çıkışların kontrol altına alınması
için otomatik araç bariyeri yaptırılmıştır. Garajımızda mevcut kamera
sistemlerine ilave olarak yeni kamera satın alınarak garaj içerisinde montajı
yapılmıştır.

 Garajımızda faaliyet gösteren firmaların faaliyetlerinin kontrolü ve çalışmalarını
Karayolu Taşıma Yönetmeliği, Karayolu Taşıma Kanunu ve Belediyemiz Oto
Garaj Yönetmeliğinde belirtilen kanun ve yönetmeliklere göre sürdürmeleri için
Garaj Zabıtası oluşturulmuştur. Yeni oluşturulan Garaj Zabıtası için
yazıhanelerin bitiminde yer alan oda seçilmiş bu oda için gerekli tadilat ve
düzenlemeler yapılarak faaliyetine başlamıştır. 2011 yılı içerisinde Garaj
Müdürlüğü olarak Belediyemiz Oto Garaj Yönetmeliğine ek olarak mevcut
şartlar göz önüne tutulup ek maddeler de eklenerek 2012 yılı Belediye Meclisinde
onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 İtfaiye Servisimizce 2011 yılı içerisinde İlçemizde 20 Trafik kazası, 8 Ev yangını,
3 İşyeri yangını, 12 Orman yangını, 3 Araç yangını olmak üzere Toplam 46 olay
meydana gelmiş ve bu olaylara başarılı ile müdahale edilmiştir.

 İtfaiye Servisimizde kullanılmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yapılan
ortak görüşmeler neticesinde Fatih marka İtfaiye aracı bünyemize dahil
edilmiştir. İveco marka araç satın alınmış olup, bu aracın üzerine teleskopik bom
satın alınarak montajı yaptırılmıştır. Bu sayede vatandaşların yüksek bina vb.
yerlerdeki işlerinde yardımcı olunması sağlanmış olup belediyemize de gelir
kaynağı oluşturulmuştur.

 Personelin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim
Merkezinde (KOBİTEM’de) İtfaiyeci eğitimine katılmaları sağlanmıştır.

 Fatih marka İtfaiye aracı mevcut kurtarma aracımızda (AKS aracı) yer alan
Çalaskal, Mekanik Kurtarma seti, Holmatro yardımcı manuel ekipmanları ile
donatılarak İtfaiye aracının yanı sıra ikinci bir kurtarma aracı konumuna
getirilmiştir.

 İtfaiye Servisimizde bulunan personellerin mesai saatlerinde giyecekleri
kıyafetler yenilenmiş,

 Nomex(Yanmaz Elbise), solunum cihazı, yangına dayanıklı çizme tedarik
edilerek Personelimizin kullanımına sunulmuştur.

 Fiat Palio marka araç için tamirat ve tadilat çalışmaları yapılmış aracın kaporta,
boya, motor aksamı ve diğer tüm aksamları tamir ve tadilatla kullanıma uygun
hale getirilmiştir. Ayrıca bu araç Lpg yakıtı kullanımı içim Gazlı konuma
dönüştürülmüştür.

 Sivil Savunma ve Deprem Haftası münasebetiyle İlçemiz Merkez İlköğretim ve
Liselerde tarafımızdan tatbikatlar yapılmış olup, bu tatbikatlar bilgisayar
ortamında tarafımızdan hazırlanan slâyt gösterileriyle öğrencilerimizin bizleri
tanıma ve meydana gelebilecek olaylarda yapması gerekenler hakkında



bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Öğrencilerimize tarafımızdan yaptırılan dikkat ve
bilgilendirme içerikli İtfaiye Katalogları dağıtılmıştır.

 İtfaiye Müdürlüğümüzce 2011 yılı içinde tarafımızdan İlçemiz merkezinde tüm
kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar denetlenerek eksiklikler belirlenmiş olup,
kurum ve kuruluş yetkililerine alınması gereken önlemler bildirilmiştir.

 İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almak isteyen işyerleri için Binaların
Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince yıl içerisinde 72 adet
işyerine tarafımızdan kontrol edilerek İtfaiye Uygunluk Raporu verilmiştir.

 Belediyemize ait Isuzu marka otobüse yıl içerisinde yaptırılan tamir ve
tadilatlarla en uygun hizmeti vermesi sağlanmıştır. Aracın pompası, motor kısmı,
kaloriferi ve kaporta kısımlarına tamir ve tadilat yaptırılmıştır.

 İtfaiye servisi olarak vatandaşlarımızın yangın ve kazalar konusunda tedbirli ve
dikkatli davranmaları için uyarıcı, önleyici ve koruyucu el ilanları hazırlatılıp
dağıtılmıştır.

 İlçemizde bulunan okullarda yangın tatbikatları gerçekleştirilmiş, öğrencilerin
bilinçlendirilmesi sağlanmıştır.

 Acil Kurtarma aracımızda yer alan (AKS) Holmatro Kurtarma Sistemine ait
mevcut Güç Ünitesi (Güç Motoru) yenilenmiştir. Ayrıca Mevcut ekipmanlar için
Dönüşüm Seti alımı yapılarak bağlantıların bir tek hortumla daha çabuk ve daha
kullanışlı olması sağlanmıştır. İveco marka İtfaiye aracının pompası yenilenmiş
olup, mevcut pompa yerine yeni 2 kademeli rediktörlü su pompası satın
alınmıştır.

 Yavuz Marka İtfaiye aracını su pompasına bakım ve tamirat yaptırılarak
kullanımda istenilen verimliliğe vermesi sağlanmıştır.

 50 NC marka aracımızın su pompasının çalışma kullanımının daha uygun hale
gelmesi için çalışmalar yapılmış olup, bu çalışmalar sonucunda aracımızın ara
şanzumanı iptal edilerek yerine pto, şaft ve redüktör takılması, santrifüj su
pompasının devreye sokulması şeklinde olacak şekilde yaptırılmıştır. Ayrıca
aracımızda kullanılmak üzere 4*4 Portatif merdiven satın alınmıştır.

 İtfaiye Müdürlüğü ve birimimize bağlı diğer birim personellerinin yer aldığı 2
adet personel bilgi ve görev dağılım panosu yaptırılmıştır.

 İlçemizde bulunan yangın vanaları kayıt altına alınarak ve resimlenerek
bilgisayar ortamına aktarılmıştır.

 İlçemizin sokak ve cadde isimlerini gösteren yön levhaları yaptırılmıştır.

 Türkiye İstatistik kurumunca 2006 yılı Eylül ayında başlatılan Adrese dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi Projesi doğrultusunda numarataj işlemleri tamamlanmış
adres bilgileri kayıt altına alınmıştır. Binaların cephe fotoğrafları çekilerek
binaların tapu bilgileri, binada oturan kişiler, ada parsel numaraları, su abone
numaraları, elektrik abone numaraları kayıt altına alınmaktadır.

 2011 yılında ilan servisimizce l71 adet resmi ilan 68 adet belediyemize ait ilan, 43
adet İzale-i şüyu ve icra ilanı yapılmıştır.

 2011 yılında Evlendirme Memurluğuna müracaat eden 211 çiftin işlemleri
yapılmış 200 çiftin nikâh işlemleri gerçekleştirilmiş l1 çiftin nikâh akitleri için
izin verilmiştir.

 2011 yılında Kanun Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak 53 adet işyerine
Sıhhi, 7 işyerine Umuma Ait Açık İstirahat ve Eğlence yeri,9 adet işyerine Gayri
Sıhhi Müessese ruhsatı ve 111 adet hafta tatili ruhsatı verilmiştir.



Kula Belediyesi Su İşleri Birimi

 Su servisince 2011 yılında l.961.572,78 TL tahakkuk verilmiş şu anda. Abonelerin
237 adet su saati arızalı olduğu için tamir ettirilmiştir. 2011 yılında 293 adet su
abone kaydı yapılmıştır. Su kaçakları ve kaçak su kullanımının önüne
geçilmiştir. Su kuyularının verimi iyi olup ilçemizde su sıkıntısı mevcut değildir.

 Belediyemize devredilen Kula Sulama göledinden 2011 yılında 195 adet üretici ile
sözleşme yapılarak 5 aylık sulama döneminde 71.614,90.TL gelir sağlanmıştır.

 İçme Suyu Arıtma Tesisi Belediyemiz tarafından 7000m2 lik alanda tahsis
edilmiş olan arazi üzerinde kurulmuştur. İnşaat işleri bitirildikten sonra
mekanik sistemleri, elektrik tesisatı ve elektrik pompa montajları ile içme
suyundaki sertliğin giderilmesi için gerekli olan filtre ve mebranların montajı
tamamlanarak tahlileri değerlendirilmek üzere Nisan ayı içerisinde test işlemleri
başlatılmıştır. 10200 adet aboneye sunulmak üzere faaliyete geçirilecektir.

Kula Belediyesi Tahsilât Servisi

 Belediyemiz tahsilât servisince 2011 yılında 6.024.553,72 TL normal tahsilât,
783.700,11 takipli tahsilât olmak üzere 6.808.253,83 TL tahsilât yapılmıştır.

Kula Belediyesi Emlak Servisi

 Emlak servisinde 2011 yılı arsa, bina, arazi emlak vergileri olarak toplam
585.648,29 TL tahakkuk ettirilmiştir. Çevre temizlik vergisi olarak işyerlerine
42.600,07 TL tahakkuk verilmiştir. Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi
alacaklarımız devamlı olarak takip edilmektedir. Emlak servisince emlak
beyannameleri ücretsiz olarak doldurulmakta yeşil kart formları için emlak
kayıtları çıkarılmaktadır.

Kula Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

 2011 yılı Nisan ayında Belediyemiz Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirdiğimiz
gece de 2010 yılı boyunca belediyemiz tarafından gerçekleştiren projeler,
faaliyetler gelecek dönemde yapılması planlanan projeler anlatılmıştır. Aynı
zamanda 250 esnafımıza Kula’ya verdikleri önemden dolayı plaket verilmiştir.

 Kadınlarımızın istihdamına yönelik olarak özel bir firma tarafından açılan
Tekstil Atölyesi’nin açılış organizasyonu düzenlenmiştir.

 Belediyemiz Proje Birimi tarafından Kapalı Spor Salonunda Türk Telekom
ortaklığı ile hazırlanan 15 bilgisayarın yer aldığı İnternet Evi açılışı
gerçekleştirilmiştir.

 Belediyemiz proje birimi tarafından hazırlanan 135 kişilik 3. etap halıcılık kursu
binasının açılışı yapılmıştır.

 Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 10 park ile birlikte Akasya
parkının Açılış törenini ve organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

 İlçemizde askere gidecek olan gençlerimizin asker uğurlama töreni
gerçekleştirilmiştir.

 Proje birimi tarafından engelli vatandaşların istihdamına yönelik olarak
hazırlanan ekolojik oyuncak merkezine maddi destek sağlayarak Kula’ya



ziyarete gelen Avustralya Büyük Elçiliği Kula Ziyaretinin organizasyonu
gerçekleştirilmiştir.

 İlçemizde Ankara İzmir karayolu üzerinde kurulan bölge trafik binası açılışının
organizasyonu, ilköğretim okullarımızın ek bina açılış törenleri
gerçekleştirilmiştir.

 İlçemizde faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezine ek olarak yapılan 60
kontenjanlı ek binanın açılış töreni organizasyonunu gerçekleştirilmiştir.

 İlçemizde Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun katkıları ile
gerçekleştirdiğimiz İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Kent Ormanının temel atma
törenlerinin organizasyonunu gerçekleştirilmiştir.

 Marshall boya ile ortaklaşa yaptığımız boyama kampanyasının organizasyonu
gerçekleştirilmiştir.

 Engellilerin istihdamına yönelik olarak hazırlana ekolojik oyuncak atölyesinin
açılış organizasyonu yapılmıştır.

 Belediyemiz ile ilgili ve belediyemizce desteklenen faaliyetlerde ayrıca Belediye
Başkanımızın katıldığı önemli toplantı ve organizasyonların yerel ve ulusal
basında duyurulmasında toplam 995 adet haber yapılmış olup, ayrıca Kula
halkının ilçede meydana gelen olaylardan haberdar olması açısından belediye
dışında da haber yayınları yapılarak ajanslara geçilmiştir.  Görsel Basında ise
canlı yayınlar ile birlikte 80 video haber çıkmıştır.

 Belediyemize ait olan www.kula.bel.tr web sitesi çalışmaları Basın-Yayın ve
Halkla İlişkiler Birimi’nce yürütülmektedir. Web sitemizin veri tabanlı olarak
yeniden tasarlanarak güncellenmesi sağlanmış, hızlı, güvenli bilgiye erişim
sağlanmıştır. Bu zamana kadar web sitesi ziyaretçi sayımız 100.020 kişidir.

 Belediyemizin bir yıllık hizmetlerini içeren 20 sayfalık renkli tabloid boy 5 bin
adet   “2. Kula Belediyesi Hizmet Bülteni” gazetesi çıkarılmıştır.

 Ulusal, Bölgesel ve yerel çapta ilçemize ziyarete gelip Kula’nın tanıtımına yönelik
ve belediyemizin hizmetlerini yayınlamak isteyen TV kanallarına, dergilere ve
gazetelere gerekli olan her türlü enformasyon sağlanmıştır.

 Yunus Emre’nin tanıtımına yönelik olarak gerekli olan görsel ve yazılı
enformasyon bilgileri bir araya getirilerek “ Yunus’un Diyarı Kula” adı altında
web sitesi çalışmaları yapılmış vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

 Önemli gün ve haftalar ile belediyemiz tarafından açılışı yapılacak olan
faaliyetlere yönelik Başkanımız adına yaklaşık 120 adet basın bülteni
yayınlanmış olup yayınlanan basın bültenleri yerel basına ve ulusal basına
ulaştırılmıştır.

 Belediye Başkanımızın katıldığı canlı yayınlara ve TV Programlarına gerekli
olan dokümanlar gönderilmiş olup TV Kanallarının Kula ile ilgili ihtiyacı olan
görüntüler kendilerine sağlanmıştır.

 Kula ilçesinin her türlü video çekimi yapılarak ham görüntü halinde birimimizde
yer alan Mac özelliği taşıyan PC’mizde arşiv bölümümüze eklenmiştir.

 “Katakekaumene Yanık Ülke Jeopark” projesinin web sitesi güncellemeler
yapılmıştır.

 Belediyemiz tarafından açılışları yapılan tüm etkinliklerin video ve fotoğraf
çekimini yapılmıştır.

 Basın birimimiz tarafından başkanımızın katıldığı ve konu olarak Kula’nın
işlendiği TV kanallarının programlarının arşivi güncel olarak tutulmaktadır.

 Basımı yapılan davetiye, afiş, broşür, dergi her türlü tanıtım materyalinin
arşivini tutulmaktadır.



 Türkiye’nin en çok ziyaret edilen internet portallarından biri olan Facebook’ta
“Kula Belediyesi” grubunu kurarak 1572 üyesi ile Kula Belediyesi’nin tanıtımına
katkı sağlanmaktadır.

 3 Aralık Dünya Engelliler Günü engelli bireylerimiz ile birlikte kutlandı.
Etkinlikler kapsamında spor müsabakaları düzenlenerek ödül alan engelli
vatandaşlara madalya takdimi yapılmıştır.

 Geleneksel hale getirdiğimiz İlçemizin kurtuluş törenleri organizasyonunu
gerçekleştirdik. Kurtuluş etkinlikleri kapsamında Kula Belediyesi Spor Okulu
öğrencileri gösteri sunmuş olup, Kula Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’da
konser vermiştir.

 İlçemizde evliliklerinde 50. yılını dolduran 30 evli çiftimize, gençlerimize örnek
olması nedeniyle plaket takdim ederek hediyeler verilmiştir.

 Anneler gününde Kulalı kadınlara 9 bin adet gülfidanı dağıtılarak Anneler Günü
kutlanmıştır.

 8 bin çocuk sosyal aktivitelerde bir araya getirilerek uzman öğreticiler ile birlikte
12 atölyede el becerilerinin geliştirilmesi sağlanmıştır. Kulalı çocuklar ilk kez ışık
gösterisi ile buluşturulmuştur.

 Belediyemizin de üyesi olduğu Ege Belediyeler Birliği Toplantılarından bir tanesi
ilçemizde Kula Ziraat Odası’nda düzenlenmiş Kula Belediyesi Personeline
bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

 İlçemizin sembolü haline gelen 7 bin nar fidanı Kula halkı ile buluşturulmuştur.
 Manisa Turizm İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleşen her

organizasyonda ilçemizi temsil ettik.
 Tarihi Kentler birliğinin de ortaklığında hazırlanan Eti-Çekül Kültür Elçileri

Organizasyonunu yaparak 30 öğrencimizi konusunda uzman kişiler tarafından 3
gün boyunca eğitim alması sağlanmıştır. Etkinlikler kapsamında 30 öğrenci
Kula’yı İstanbul’da temsil etmiştir.

 Kula’da okul öncesi eğitim veren okullarımızla birlikte Okul Öncesi Eğimin
önemini vurgulamak için Okul Öncesi Eğitim Şenliği düzenlenmiştir.

 Yunus Emre Şenlikleri ve Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında 11. si düzenlenen
Geleneksel Yunus Emre şenliklerinde 10000 kişiye yemek ikramı yapılmıştır.

 Belediyemiz bünyesinde Türk Sanat Müziği Korosu Kula Kapalı Spor
Salonu’nda konser vererek halkımız bir araya getirmiştir.

 18–25 Mayıs tarihleri arasında KULA Halk Kütüphanesinde ekolojik oyuncak
atölyesinde üretilen oyuncaklar 7 gün süre ile sergilenmiştir. Ürünlerin tanıtımı
amacı ile organize edilen sergiye açılış günü protokol üyeleri de katılarak
kursiyerlere kurs bitim sertifikaları takdim edilmiştir.

 İlçemizde sosyal aktiviteler kapsamında Kula Kapalı Spor Salonu’nda Enver
Demirkan Tiyatrosu sahnelenmiştir.

 Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Tiyatro Kursu Anton Çehow’un Sevgili
Doktor oyununu sergilemiş tiyatroya vatandaşlar büyük ilgi göstermiştir.

 İlçemizde kültür-sanat faaliyetleri kapsamında Yunus Emre’nin hayatını anlatan
tiyatro oyununu Kula’lı hemşerilerimize izlettirdik.

 Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz ata sporumuz güreş ve cirit müsabakalarına
bu yılda devam ettik.

 Kula Belediyesi Voleybol takımı 3.lig play Off grubu 3. lük ödülünü kazanmış
olup 3. lig de mücadelesini devam ettirmektedir.



 Kula Belediye Spor güreş takımı bölge birinciliği ve çeşitli güreş
müsabakalarında dereceler kazanmıştır.

 Ankara’da geleneksel hale gelen Kula El Sanatları Sergisi düzenlenerek
Ankara’da yaşayan Kulalılar bir araya getirilmiştir.

 İzmir Fuarı’nda düzenlenen TRAVEL TURKEY fuarında ilçemizi uluslar arası
platformda temsil ettik.

 Kula Belediyesi Ek Hizmet Binasında 20 kişilik resim ve ebru kursu açılmıştır.
 Türk Sanat Müziği Korosu 30 kişi ile eğitim almakta ve yılda iki kez konser

vermektedirler.
 Konusun da eğitimli eğitmen tarafından 100 öğrenciye ilgili spor dalı ile ilgili

olarak eğitim verilmektedir. Ulusal alanda turnuvalara katılarak Kula’yı temsil
etmektedirler.

 Ayrıca Kula Kapalı Spor Salonu’nda 50 güreşci eğitim görmekte olup Türkiye
çapında yapılan şampiyonalarda katılmaktadırlar.

 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün katkılarıyla ilçemizin tanıtımına yönelik
olarak “Katakekaumene Yanık Ülke”  dergisi bastırıldı.

 İlçemizin Jeoturizm alanında tanıtımını destelemek amacıyla “ Genç Jeocular”
broşürünü bastırıldı.

 İlçemize ziyarete gelen misafirlerimizi yönelik olarak “ Gelin Tanış Olalım”
broşürünü bastırılmıştır.

 Kula’nın tanıtımını video görüntüler ile destelemek amacıyla “ Katakekaumene
Yanık Ülke “ tanıtım filmi hazırlanarak Kültür Bakanlığı tarafından da
onaylandı.

 İnanç Turizmi alanında Yunus Emre’nin tanıtımını yapmak amacıyla el
broşürleri bastırıldı.“ Bizim Yunus” adında Yunus Emre’nin şiirlerinin
seslendirildiği CD bastırılmıştır.“Yunus Emre”  temalı El dokuması halılar
dokundu ve Yunus Emre Sevdalıları” adı altında tişört basımı yaptırıldı.

 “Kula Evleri” nin korunmasına yönelik daha kalıcı  ferforje baskı anahtarlık
bastırıldı. İkinci yıl hizmet etkinlikleri kapsamında ışıklı anahtarlıklar
bastırılarak halkımıza dağıtıldı.

 Kula’daki turizm potansiyelini anlatan taşınabilir nitelikte 30 adet 100X60
boyutunda çerçeveli baskı yaptırıldı.

 İlçemizde var olan kültürel mirası gün yüzüne çıkarmak amacıyla “ Kula
Minyatür Projesi” kapsamında yapılan minyatürler Kula Belediyesi Ek Hizmet
Binası’nda sergilenmektedir.

 “Yunus’un Diyarı Kula” web sitesi kurularak tanıtım sağlanmıştır.
 İlçemizin tanıtımına yönelik olarak 10 bin adet “2012 yılı Masa Takvimi”

bastırılmıştır. İlçemizde faaliyet gösteren kurumlara yönelik olarak 3 bin adet
“Mousepad” basılmıştır.

 Marshall’ın Hayatı Renklendir kampanyasının ilçemizde gerçekleştirilmesi
amacıyla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandırılmış olup Projenin Yörük
Hasanların Halil Ağa Sokağındaki 18 evde uygulanmasına karar verilmiştir.
Kampanyanın gerçekleşmesinden önce evlerimizin dış cephe restorasyon
çalışmaları Belediyemiz tarafından yapılıp, Kaymakamımızın, Belediye
Başkanımızın, ilçedeki diğer amirlerin, Marshall Yönetim Kurulu üyelerinin ve
ilçe halkının katılımı ile ‘Hayatı Renklendir’ Kampanyası 08.07.2012 tarihinde
gerçekleştirilmiştir. Bu kampanya sadece yerel medyada duyurulmakla
kalmayıp, Türkiye’nin önde gelen gazetelerinde de yer alarak ilçemizin



tanıtımına katkı sağlandı. Kampanya sırasında çekilen reklâm filmi,  ulusal
kanallarda yayınlandı.

 İlçemizde engelli vatandaşlarımızın istihdamına yönelik olarak İş-Kur, Kula
Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığında kurulan ekolojik oyuncak
merkezimize, proje birimimizin yapmış olduğu başvuru sonucu Avustralya
Büyükelçiliği’nin Doğrudan Yardım Programı hibe destek fonundan 12 bin 115
TL değerinde katkı sağlanmıştır.

 Engellerinizden Kurtulun Projesi Ulusal Ajans tarafından desteklenen Eylem 1.2
Gençlik Girişimleri kapsamında yerelde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu
olan Kula Ortopedik Spastik ve Özürlü Çocukları Koruma ve Yardım Derneği
ile Kula Belediyesi, Kula 80. Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Ortaklığında
gerçekleştirilmiştir. Engellilerin yaşadığı sorunları ve yasal haklarının
bilinçlendirilmesi temaları öncelikli olarak proje de yer almıştır. Gençlerin aktif
katılımı sağlanarak, bilinçlendirme, engellilerin toplumla bütünleştirilmesi
sağlanmıştır. Her engelli vatandaşımızın ailesi de projeye dahil edilmiştir.
Konferans, bilgilendirici afiş ve dergiler yoluyla haklarının bilinçlendirilmesi
sağlanmıştır. Kula ilçesinde bir ilk gerçekleştirilerek “Hayatı Paylaşmak İçin
Engel Yok” isimli Konferans düzenlenerek engelli aileler konusunda uzman
eğitimciler aracılığıyla bilinçlendirilmiştir. 500 adet broşür 1000 adet el ilanı ile
Kula Belediyesi Binası önünde ve şehrin geçiş güzergahı olarak seçilen alanda
Turuncu Masa kurularak ilçe halkı yanında Kulayı ziyarete gelen turistlerinde
engelli bireylerin farkındalığının sağlanmasına katkıda bulunulmuştur.
Projemizin faaliyetleri arasında yer alan gezi etkinliğine 32 kişi katılmış Aydın
Pamukova ve Atça Rehabilitasyon Merkezlerine ziyaretlerde bulunulmuştur.
Sportif faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerden bir tanesinde
Satranç Turnuvasının düzenlenmesi için Kula Yunus Emre Anadolu Lisesi
Satranç Kulübü ile ortak diyalog kurulmuş ve bir gün boyunca öğretici
faaliyetler öğrenciler aracılığıyla 40 kişilik bir grup ile birlikte
gerçekleştirilmiştir.

 Süleyman Şah Cami, 250 kişilik karma öğrenci yurdu inşaatı ve TOKİ evleri
temel atma töreni organizasyonunu gerçekleştirilmiştir.

 İlçemizde bulunan camilerin musluk ihtiyacını karşılamak amacıyla firmalarla
bağlantıya geçilmiş, musluk talebinde bulunulmuştur. Adell Armatür ve Vana
Fabrikaları A.Ş tarafından 450 adet musluk Belediyemize gönderilmiş ihtiyacı
olan camilere takılarak kullanıma hazır hale gelmiştir.

 Belediyemizin öğrencilerimize sağladığı hizmetlerden biri de e- öğrenme
portalıdır. Bu kapsamda proje birimi ekibi, ilçe merkezinde bulunan ilköğretim
ve ortaöğretim okullarını ziyaret ederek öğretmenleri ve öğrencileri e-öğrenme
portalı konusunda bilgilendirmişler ve öğrencilere şifrelerini dağıtmışlardır. E-
öğrenme portalı sayesinde öğrenciler bireysel olarak bilgisayar ortamında
çalışma imkânı bulmuşlardır.

 Kula Belediyesi ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel
Müdürlüğü işbirliğinde 08.12.2011 tarihinde ev pansiyonculuğu eğitimi
düzenlenmiştir. Turizmde misafir ağırlama, konaklama ve pansiyonculuk
alanlarında ilçeye gelen turistlerin en iyi şekilde misafir edilmesi için gerekli
eğitim 30 bayana yönelik olarak verilmiştir.

 Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2011 yılı teknik destek programı kapsamında Kula
Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği ve Kula Belediyesi işbirliği ile
hazırlanan projeyle ilçede Kula halısı dokuyan kadınlara yönelik inovasyon



eğitimi verilmiştir.. Eğitim 16.01.2012 – 20.01.2012 tarihleri arasında 34 halı
dokuyucusu kadının katılımı ile gerçekleşti. Eğitime katılan kadınlarımıza eğitim
sonunda katılım belgeleri dağıtıldı.

 Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2011 yılı teknik destek programı çerçevesinde Kula
Kadın İşbirliği Derneği ve Kula Belediyesi tarafından hazırlanan projeyle
ilçedeki kadınlara satış-pazarlama eğitimi verildi. Eğitimi başarı ile tamamlayan
kadın girişimciler, gerek kendi çalışma koşullarında gerekse özel sektörün
istihdam sahasında nitelikli aktörler olarak yerlerini almaları amaçlanmıştır.
Faaliyetler 09.01.2012 ile 13.01.2012 tarihleri arasında 17 bayanın katılımı ile
gerçekleşmiştir.

 Kula Belediyesi, KOSGEB Manisa İl Müdürlüğü ve Kula Esnaf ve Sanatkârlar
Odası işbirliğinde ilçemizde istihdam sorununun çözümüne yönelik olarak ve iş
kurmak isteyen girişimcilerin iş fikirlerinin projelendirilmesi amacıyla 1. Dönem
ve 2. Dönem halinde 60 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi verilmiştir. Eğitim
sonunda iş planını hazırlayarak KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programından
faydalanılmaktadır.

 “Çocuklarımız geleceğimizdir’ sloganından yola çıkarak Kula İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Kula Belediyesi ortaklığı ile ilçedeki ilköğretim okullarında çocuk
atölyeleri kuruldu. Maske atölyesi, balon atölyesi, baskı atölyesi, alçı atölyesi,
hamur atölyesi ve sabun köpüğü atölyesinde çocuklarımız yaratıcılıklarını ortaya
çıkarma fırsatı bulmuşlardır. Atölye faaliyetleri kapsamında toplamda 1000 okul
öncesi ve ilköğretim öğrencisine ulaşılmıştır. Atölye faaliyetlerinin ardından 26-
27 Mayıs 2011 tarihlerinde Sonsuzluk Enerji Ltd. Şti. nin de katkılarıyla okul
öncesi çocuk şenliği düzenlenmiştir.27 Mayıs akşamı çocukların katılımıyla
düzenlenen gece ile şenliğimiz sona ermiştir.

 Kula Belediyesi Proje Birimi tarafından, Akzo Nobel A.Ş. Marshall Boya
Firmasından, Kula Devlet Hastanesi ve Kenan Evren İlköğretim Okulu’nun dış
cephelerinin boyanması için boya talep edilmiş ve talebimiz olumlu yanıt
bulmuştur. Marshall boya katkılarıyla Kula Devlet Hastanesi ve Kenan Evren
İlköğretim Okulu’nun dış cephe boyaları tamamlanmıştır.

 Selvili Dede Kültür ve Dayanışma Şenliği kapsamında Kula Kaymakamlığı, Kula
Belediyesi ve Kenger Köyü Muhtarlığı tarafından T.C Kültür ve Turizm
Bakanlığı’ndan talep edilen yardım kabul edilmiştir. 16/10/2011 tarihinde
gerçekleştirilen şenlikteki, faaliyetler kapsamında hoşgörü, sevgi, saygı
kültürünün gelişmesi, barış ve sevgi temelli kültürün sağlamlaştırılarak,
demokrasi kültürünün geliştirilmesi amaçlanmıştır.

 İlçemizdeki öncelikli sorunlarımızdan biri de istihdam sorunudur. İlçe halkının
özellikle kadınlarımızın ve engelli bireylerimizin mesleki beceriler kazanmalarını
ve yeterliliklerinin farkına varmalarını sağlamak, bunun sonucunda da
ekonomik özgürlüklerine kavuşmaları için İş-Kur, Kula Belediyesi ve Halk
Eğitim Merkezi ortaklığı ile Halı Dokuma, Dokuma Konfeksiyon, Ekolojik
Oyuncak Atölyesi Kursları açılmıştır. Bu kurslara katılan kursiyerler kursa
katıldıkları süre içerisinde günlük 15 TL yevmiye alarak ekonomilerine katkı
sağlamışlardır.

 Halı Dokuma Kursu 1. Etap,2. Etap ve 3. Etap olarak açılmış olup, her bir etap 6
aylık dönemler halinde düzenlenmiştir. Kurslar tamamlanmış ve kursiyerlerine
sertifikaları verilmiştir. Halı dokuma kursuna 360 kursiyer katılmıştır.

 Dokuma Konfeksiyon kursu 30 kursiyerin katılımı ile gerçekleşmiş olup 6 ay
sürmüştür.



 Ayrıca İş-Kur’ a Halı Dokuma, Ahşap Montaj Elemanı, Dokuma Konfeksiyon
Makinecisi, Temel Metal Şekillendirme Elemanı Kursları için yapılan başvurular
onaylanmıştır.

 Kula Ortopedik Spastik Özürlü Çocukları Koruma ve Yardım Derneği, Kula
Belediyesi, İş-Kur ve Kula Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Engelli
vatandaşlarımızın istihdamına yönelik hazırlanan ekolojik oyuncak projesi 2
dönem halinde düzenlenmiştir. Proje süresince 30 engelli vatandaşımız istihdam
edilmiştir. Ayrıca projemiz 2011 yılı Yerel Yönetimler Başkanlığının Sosyal
Sorumluluk Projeleri yarışmasında birinciliğe layık görülerek Başbakanımız
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından ödüllendirilmiştir.

 İlçemizde nüfus, eğitim, ekonomi ve ilçemize ziyarete gelen turistlerin
istatistikleri tutulmuş olup her türlü veri arşivimizde tutulmaktadır. 2011 yılı
itibari ile ilçemize ziyarete gelen turist sayısı 87.265 kişidir. 2012 yılı itibari
hedefimiz yılda 100 000 ziyaretçiyi ağırlanmaktadır.

 Birçok medeniyetin gelip geçtiği içinde Yunus Emre gibi gönüller sultanının sevgi
ve hoşgörü kültürünü barındıran bu toprakların kültürünü yaşatmak ve
tanıtmak amacıyla düzenlediğimiz Yunus Emre’yi anma şenlikleri ilçemizin
tanıtımı için örnek bir girişim olmuştur.

Bu saydığımız faaliyetler dışında 52 köyümüz, 2 Beldemiz ve çevremizdeki tüm
yerleşim birimlerine sosyal belediyeciliğin gereği olan her türlü hizmetin
gerçekleştirilmesi noktasında desteklerimiz devam etmektedir.

Bu çalışmalarımızda bizlere destek olan Manisa Valimiz Sayın Halil İbrahim
DAŞÖZ’e, Manisa Milletvekilimiz Sayın Hüseyin TANRIVERDİ’ye, ayrıca yıllarca
anlamsız kavgalarından dolayı eleştirdiğimiz geçmişimize inat uzlaşarak, anlaşarak ve
paylaşarak Kulamızın tarihini değil ama talihini değiştirme fırsatını elinde bulunduran
çok değerli Meclis üyelerimize, Kula Belediyesi personeline, en önemlisi bize duydukları
güvenlerini hiçbir zaman esirgemeyen değerli Kula halkına Kulamızın gelişmesi,
güzelleşmesi ve daha yaşanabilir bir noktaya gelmesinde verdikleri destekten dolayı
sonsuz teşekkürlerimizi sunmayı bir borç bilirken “HER ŞEY KULA İÇİN” bilinciyle
çalışmalarımıza devam edeceğiz; Saygılarımla…

     05/04/2012
  SELİM AŞKIN

KULA BELEDİYE BAŞKANI


