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DEĞERLİ KULALI HEMŞEHRİLERİM! 
 

Kula Belediye Başkanı olarak göreve geldiğimiz yıldan bugüne kadar geçen süre içerisinde 
hiç eksilmeyen bir şevk ve heyecanla halkımızı memnun ederek, Kulanın ihtiyaçlarını göz 
önüne alarak halkımızı rahatlatacak, değişimi ortaya çıkaracak, ilçemizin değerlerine zenginlik 
katacak hizmetleri ve projeleri üretmek hedefimiz oldu.  
 

Kula Belediyesi olarak bizim yapmaya çalıştığımız bu eşsiz ilçeyi şehirler liginde üst sıraya 
çıkaracak işlerdir. Can damarımız olan kültür, turizm ve ticareti beslemek, geliştirmek 
öncelikli görevimizdir. Bunları birbirine tercih edemeyeceğimiz gibi birini diğerinin önüne 
geçiremeyiz.  

 
Bu nedenle bu hassas dengeyi korumak “Şehir ve İnsan” eksenine oturtmak zorundayız. 

Beş Yıllık Stratejik Planımız da bu hassas dengeyi koruyacak şekilde oluşturulmuş olup her yıl 
birer adım ilerleyerek gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimiz de bu denge çerçevesinde 
gerçekleştirilmiştir. Esas itibari ile de sağlamaya çalıştığımız bu denge insanımızın mutluluğu 
ve şehrimizin sürekliliğini hedeflemektedir. Çünkü bize göre ne sadece insan ne de sadece 
şehir tek başına anlam ifade etmemektedir. Şehre anlamı katan insan, insanın yaşamını 
şekillendiren ise yaşadığı şehirdir.  

 
Bir yıl boyunca ayrım gözetmeksizin herkese hizmet götürdük. Kapımızı her kesimden, 

her yaştan insana açık tuttuk, halkımızın ihtiyaçlarını dikkate aldık. İşçisiyle, patronuyla, 
zenginiyle, fakiriyle, köylüsüyle kentlisiyle, Yunus Emre’nin deyimiyle “Yaratılanı, Yaratandan 
ötürü sevdik”. 

 
Hizmete geldiğimiz ilk günden itibaren bugüne kadar mali disiplin sağlayarak tasarruf 

tedbirleri aldık. Altmış mahallemizin yol, bakım, asfalt ve taş döşeme çalışmalarını ihmal 
etmedik. Taşımızı, toprağımızı, binalarımızı, yok olmaya yüz tutmuş değerlerimizi korumak 
amacıyla kılı kırk yararak, tarihi dokuya sahip çıkmaya çalıştık. Bu amaçla Beyler Evini Manisa 
Büyükşehir Belediyemizin imkânlarıyla Emir Dedeler Evi, Dr. Aristi Evi, Zeynep Onbaşı evi 
(Eski Hastane) restorasyonunu tamamladık. Diğer taraftan ise Şerif Kaç evi kamulaştırma ve 
projelendirme çalışması tamamlanmıştır. Kula'nın turizme kazandırılması çalışmaları 
kapsamında önemli bir proje olan Tarihi Kula Çarşısı Sokak sağlıklaştırma çalışmaları proje 
aşaması tamamlanmış, ihale sürecine girilmiştir. Kısa sürede sokak sağlıklaştırma çalışmaları 
bitirilerek Kulamızın değerine değer katılacaktır.  

 
Kula Turizminin bel kemiklerinden ve olmazsa olmazı inanç turizmi için gerekli çalışmaları 

başlattık. Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbelerinin bulunduğu alanda kamulaştırma 
çalışması tamamlayarak modern ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir projeyi 
hayata geçirdik. Projenin inşaat çalışmaları kısa bir sürede tamamlayarak Kula Turizmine 
kazandırılacak. Proje sayesinde Kula turizminin yanı sıra kırsal turizm de canlanmış olacak. 

 
Kula turizminin göz bebeği ve tarihi mirasımızın ana unsuru olan Kula Evlerimiz bir bir 

hayat bulurken, sokakları ve caddelerini de unutmadık. Tarihi Kulamızın sit içerisinde kalan 
sokak ve caddelerimizde alt ve üst yapıları için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Çalışmalar 
kapsamında Türk Telekom’a ait kabloların yer altına alınması, elektrik kablolarının yer altına 
alınması, şehir su şebekesinin yenilenmesi, itfaiye yangın hidratlarının yenilenmesi, 
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yağmurlama şebekesinin ve kanalizasyon şebekesinin döşenmesi gerçekleştirilecek. Altyapı 
çalışmalarının sonrasında ise eski Kula olarak adlandırdığımız Tarihi Kulamızın sokak ve 
caddeleri tarihi dokusuna uygun olarak yeniden yapılarak vatandaşlarımızın ve 
ziyaretçilerimizin hizmetine sunulacak. 

Kulamızın başlıca sorunları arasında yer alan işsizlik sorununu Kula Belediyesi ve özel bir tekstil 

firması işbirliği ile yaptığımız istihdam protokolü ile toplamda 25 Milyon Lirayı bulan 

dev bir fabrikası inşasını faaliyete geçirdik. Kula’da 2 bin kişi çalıştırma hedefi 

koyduğumuz, vatandaşlarımıza istihdam olanağı sunacak, sizlere veya çocuklarınıza 

ya da gelecekteki torunlarınıza ekmek ve umut kapısı olacak, Tekstil Fabrikası’nın 

artık inşaatını tamamlama noktasına geldik.  İstihdam Projesi ile Kula, hem tekstil 

sektöründe yeniden marka olacak hem de Kulalı vatandaşlarımıza ekonomik katkı 

sağlayacak.  

 

2018’de başladığımız ilçemizin önemli ekonomik geçim kaynaklarından olan 

hayvancılık için 16 dönümlük alan üzerine inşa ettiğimizmodern hayvan pazarımız 

hizmete girdi. Diğer bir taraftan Gökçeören Mahallemiz, 10 milyonluk yatırımla 

altyapısı, 100 bin metrekarelik kilit parke taşı hizmetiyle baştan aşağıya yenilendi. 

Şimdi ise Gökçeören’e düğün salonu, kıraathane, dinlence ve eğlence mekanlarını 

içinde barındıracak sosyal tesis ve meydan düzenleme projesini hayata geçiriyoruz. 

2018’in Eylül ayında başlattığımız Kula şehiriçi doğalgaz altyapı hattı çalışmaları 

Zaferiye Mahallesi Divlit Caddesi ve 4 Eylül Mahallesi’nin muhtelif cadde ve 

sokaklarında devam ediyor.  

 
Kula'nın yıllardan bu yana temel sorunlarının başında yer alan pazar yeri için 

kamulaştırma çalışmaları tamamlanarak proje aşamasına geldi. İlçemize modern ve kaliteli 
bir Şehirler Arası Oto Terminali ve Kamyon Garajı çalışmaları kapsamında çalışmalarımız da 
sürmektedir.  

 
Mahallelerimiz bizim için çok önemli. Mahallelerimizin daha yaşanılır bir hale getirilmesi 

için gerekli olan yatırım çalışmalarına başlayarak, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen 
53 mahallemize gerekli olan yatırımları yapmaya başladık. Yapılan yatırımlar kapsamında ilk 
olarak mahallelerimizin altyapı sorunlarının tamamen ortadan kaldırarak; su şebekelerinin 
yenilenmesi, kanalizasyon şebekelerinin sil baştan yapılmasını için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Mahallelerimizin bazılarında çalışmalarımız tamamlanırken, diğer 
mahallelerimizde ise çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Mahallerimizin ulaşımını 
modern ve daha konforlu hale getirmek maksadıyla 2018 yılında Kula Belediyesi olarak 212 
bin 745 m² kilit parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdik. Yine kırsal mahallelerimizde 
çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayan eğlenceli vakit geçirebilecekleri 31 adet çocuk oyun 
grubu kurduk. 
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Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz günü kurtarmaya yönelik faaliyetler olmayıp aynı 

zamanda Kulamızın geleceğini şekillendiren faaliyetler olduğunun farkındayız. Kulamızın 
geçmişten gelen değerlerini koruyarak onu yarınlara taşımak ve gelecek nesillere gururla 
teslim etmek istiyoruz. Geleceği her daim düşünen bir yaklaşıma sahibiz.  

 
Kulamızın kültür, sanat ve turizm merkezi olarak örnek alındığı, her köşesinde ışıl ışıl, pırıl 

pırıl nesillerin yetiştiği, daha huzurlu, daha yeşil, işsizlik sorunu olmayan, insanların dostça 
yaşadığı bir Kula temennisiyle…        

 
Bu çalışmalarımızda bize güç veren özellikle Kula halkına, Belediye Meclis Üyelerimize, 

Müdürlerimize, memurlarımıza ve emekçilerimize teşekkür ediyorum. 
 
Önümüzde uzun bir yol var. El ele, kol kola yürüyerek hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. 

Güzel olan her şey Kulaya yakışacaktır. Çünkü Kula ve Kula halkı tüm güzelliklere layıktır.  
 
 
 

      Selam ve Muhabbetlerimle                                                                                                
Hüseyin TOSUN 

                                                                                                Belediye Başkanı 
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Kula Belediyesi;  

 

İlçenin ve ilçe halkının ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını karşılayarak, kentin 

gelişimini ve kent insanının ihtiyaçlarını sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde temin 

etmek ayrıca şehir planlanmasından, imara uygun yapılaşmanın sağlanmasına; alt yapı 

hizmetlerinden, park, oyun parkı, spor alanları ve tesisleri gibi toplumsal yaşam için 

zorunlu olan donatı alanlarına; halkın sağlığı için işyeri denetimlerinden, toplumsal 

nizam için gerekli önlemleri almaya; beldenin temizliğinin sağlanmasından, çevrenin 

korunmasına; ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmaktan, kültürel 

faaliyetlerin organize edilmesine, şehir içi trafik, turizm, tanıtım, devlete ait okulların 

bakım, onarım ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık tesisleri, kültürel ve 

tabiat varlıklarının korunması gibi hizmetlerin yanı sıra “ekonomi ve ticaretin 

geliştirilmesi” gibi ekonomik kalkınmanın etkin biçimde yerine getirilmesini 

sağlayarak kenti, huzur ve refah içerisinde yaşanan bir yerleşim birimi haline getirerek 

Kula’mızın, huzur ve refah içerisinde yaşanan bir şehre dönüştürülmesini kendisinin 

misyonu olarak kabul etmektedir.  

 

 

 

 

Kula Belediyesi;  

 

Kentsel gelişimi sürekli hale getirerek; eğitim, kültür, spor, turizm, sağlık ve ticaret 

hayatına katkı sağlayan, sürdürülebilir gelişim için etkin çözümler üreten, teknolojiyi, 

insan kaynaklarını ve ekonomik değerleri etkili ve verimli kullanarak gelecek 

kuşaklara artı değerler kazandıran "HİZMETTE VE KALİTEDE ÖRNEK", 

vatandaşların beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, etkin biçimde gerçekleştirmeyi ve 

bu çalışmalarıyla da diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmayı kendisine vizyon olarak 

belirlemiştir. 
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5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belediyelerin yetki sorumluluk ve görev alanlarını ayrı 

ayrı belirlenmiştir.  

 

1) İmar hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.  

2) Kentsel Altyapı (yol, merdiven, geçit) hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.  

3) Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerini kurmak veya kurdurmak.  

4) Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.  

5) Zabıta hizmetlerini yerine getirmek.  

6) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.  

7) Ağaçlandırma, park ve yeşil alanla ilişkin hizmetleri yapmak ve yaptırmak.  

8) Arsa ve konut üretmek; imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek, konut, toplu konut   

   yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve uruluşları 

   ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler erçekleştirmek.  

9) Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetlerini yapmak.  

10) Gençlik ve Spor hizmetlerini sunmak.  

11) Sosyal hizmet ve yardım hizmetlerini sunmak.  

12) Nikâh hizmetlerini yapmak.  

13) Meslek ve beceri kazandırma kursları açmak.  

14) Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.  

15) Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak.  

16) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir  

veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir.  

17) Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir.  

18) Kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan 

mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını 

yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.  

19) Öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü 

amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı 

gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.  

20) Gıda bankacılığı yapabilir.  

21) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 

yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.  

22) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya 

ruhsatı vermek.  

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR  

23) Özel kanunlar gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç katkı ve katılma paylarının 

tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak, vergi, resim ve harç dışındaki hizmet karşılığı 

alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.  

24) Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak katı atıkların toplanması ve 

aktarma istasyonuna taşınması ile ilgili hizmetleri yapmak veya yaptırmak.  

25) Sıhhi işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve 

eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.  

26) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz 

satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların 

faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde alınmayan gıda 
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maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda 

dışı malları yoksullara vermek.  

27) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.  

28) Hafriyat ve molozların Büyükşehir Belediyesi’nce belirlenen yerlere taşınmasında, 

çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.  

29) Belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek 

amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.  

30) Kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre 

şirket kurabilir.  

31) Kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, 

konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, 

deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak 

amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.  

32) Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve 

organizasyonlara kurucu üye veya üye olabilir; bu teşekkül, organizasyon ve yabancı 

mahalli idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirmek veya kardeş kent 

ilişkisi kurabilir.  

33) Mahalli idareler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve 

taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir, bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri 

gerçekleştirebilir, bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir.  

34) Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi 

amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin 

edebilir.  

35) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, 

özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 

Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak 

hizmet projeleri gerçekleştirebilir.  

36) Kendisine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya 

bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir, kiraya 

vermek veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir.  

37) Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, 

üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve 

kuruluşların temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımı ile oluşan kent konseyinin 

faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.  

38) Sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım; kütüphane, park, trafik ve kültür 

hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik 

hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, 

tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar 

uygular.  

39) Mahallenin ve muhtarların ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için 

bütçe imkânları ölçüsünde ayni yardım ve destek sağlar, mahallenin ortak isteklerini göz 

önünde bulundurur, hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun bir biçimde yürütülmesini 

sağlamaya çalışır.  
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Kula Belediye Teşkilatı Osmanlı İmparatorluğunda ilk kurulan belediyelerindendir. 

Belediye bazı kayıtlara göre l866 bazı kayıtlara göre ise 1877 yılıdır. İlk belediye 

binası ise l903 yılında yapılmıştır. Bu bina Yeni Hamam caddesinde mermer 

merdivenlerle çıkılan tek katlı ahşap bir binadır. Alt kısmında un locası ve dükkânlar 

bulunmaktadır. Belediye hizmetleri kurulduğu yıldan günümüze kadar en iyi bir 

biçimde yerine getirilmeye çalışılmıştır. İlk belediye icraatları arasında Kula’ya tayin 

edilen Kaymakamlar arasında yer alan Abdi Bey (Kör Kaymakam olarak tanınan) ve 

Belediye reisi Serdar oğlu İzzet efendi tarafından Kula’nın tüm sokaklarına kaldırım 

döşenmiş fenerler asılmış ve Kula ile Eşme kazaları arasına şose yol inşa edilmiştir. 

Kula’ya ilk elektrik l924-l926 yıllarında belediye tarafından alınan dizel motoru 

sağlanmış ve tesisat yapılmıştır. l936 yılından itibaren ise Kula Mensucat Fabrikasının 

elektriğinden faydalanılmıştır. Yine ilk fenni mezbaha 1937 yılında belediyece 

yapılmıştır.  

 

1954 yılında ilçenin ilk su şebekesi tamamlanarak ilçeye sağlıklı su verilmiştir. 

Belediyenin ilk kuruluş yıllarında kır ve mahalle bekçilerinin de belediyeye bağlı 

olarak çalıştıklarını görmekteyiz. Belediye meclis seçimlerinin 1900’lü yılların 

başında 2 senede bir yapılmakta olduğu azınlıklara da üye kontenjanı tanındığı 

görülmektedir.  

 

Eski belediye binası olarak kullanılan binadan belediye teşkilatı 1963 yılında şu anda 

kullanmakta olduğu binaya taşınmış ancak ilçede Lise açılması gündeme geldiğinde 

yeniden Yeni Hamam Caddesi (Yunus Emre Caddesi)’ndeki eski belediye binası 

yerine yapılan binaya taşınmıştır.  

1970 yılında taşındığı bu binada az bir süre hizmet verdikten sonra 197l yılında Yunus 

Emre Caddesindeki belediye binası ve ekmek fırını olarak yapılan binaya taşınan 

belediye binası 1981 yılında yapımına başlanıp 1989 yılında bitirilen 100 Yıl Ticaret 

merkezinin ikinci katına 2002 yılında da şimdiki hizmet binasına taşınmıştır. 
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5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi uyarınca Belediye Encümeni Belediye 

Başkanı Hüseyin TOSUN, Yazı İşleri Müdürü Vekili Volkan FİLİK, Mali Hizmetler 

Müdür Vekili Ummahan İNCE ile Kula Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarih ve 2018-

061 sayılı kararı ile seçilen Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet KARAAYAK ve 

Mehmet KAVAS tarafından oluşturulmuştur.  

 

 

 

KULA BELEDİYE MECLİSİ 

İHTİSAS KOMİSYONLARI 

 

 

İMAR KOMİSYONU 
TUNCAY ERGÜN 

NAFİZ AYDIN 

İLYAS MACUN 

HALİL KÖSELECİOĞLU 

AKİLE AKDEMİR 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
FAİK ŞENTÜRK 

MURAT YANBOLU 

SELİM URLU 

AHMET PALABIYIK 

İSMAİL HAKKI KAVAS 
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KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

 

Yazı İşleri Müdürlüğü Belediye Meclisi ve Encümeninin sekreteryalık görevini yürütmekte 

ayrıca belediyemize gelen ve belediyemiz tarafından gönderilen tüm evrakların konularına 

göre tasnif edilmesi ile iç ve dış birimlere ulaştırılmasını sağlamaktadır. 

 

1)MECLİS İŞLEMLERİ: Belediye Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20.Maddesine istinaden 

görev yapmaktadır. Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası toplanır. Meclis resmi tatile 

rastlayan günlerde çalışmasına ara verir. Meclis olağan toplantılarının süresi en çok 5, bütçe 

görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok 20 gündür. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil 

kararı alır. Müdürlüklerce hazırlanan teklif yazıları Başkanlık Makamı tarafından Meclise 

havale edilir. Meclis Gündemi Belediye Başkanı tarafından belirlenir. Gündeme alınan 

tekliler Belediye Meclisinde görüşmeye açılır, görüşülen teklif yazıları karara bağlanır veya 

komisyona havale edilir. Karara bağlanan tekliflerin kararları yazılıp, imza altına alınır. 

Kararlar Kaymakamlık Makamına onanmak üzere gönderilir. 5216 sayılı yasanın 14. 

maddesine göre de bazı kararlar Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilir. Kararların aslı 

Meclis Kararları Dosyasına, suretleri ise ilgili müdürlüklere gereği için teslim edilir. 

 

31.03.2018-15.03.2019 TARİHLERİ ARASI MECLİS FAALİYETLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)ENCÜMEN İŞLEMLERİ: Belediye Encümeni 5393 sayılı Yasanın 35.maddesine göre 

görev yapar. Encümen Toplantısı haftada bir kere toplanmaktadır. Müdürlüklerden gelen 

tekliler, Başkanlık Makamından onay alındıktan sonra Müdürlüğümüze gönderilir. Teklif 

dosyaları Encümen Toplantısına sunulmak üzere gündeme alınır. Toplantıda karara bağlanan 

tekliler Encümen Karar Defterine kayıt edilip, kararlar yazılarak, imzaya sunulur. Kararlar, 

ilgili müdürlüğe gereği yapılmak üzere gönderilir. 

Karara bağlanmayıp incelemeye alınan dosyalar, mahallinde üyeler tarafından tetkik 

edildikten sonraki ilk Encümen Toplantısında karar alınır, ilgili müdürlüğe gereği yapılmak 

üzere gönderilir. Bütün Encümen Kararları, karar tarihi ve karar numarasına göre dosyalanır. 

 

31.03.2018-15.03.2019 TARİHLERİ ARASI ENCÜMEN FAALİYETLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YIL 31.03.2018-31.12.2018 

TOPLANTI SAYISI 10 

KARAR SAYISI 118 KARAR 

YIL 01.01.2019-.15.03.2019 

TOPLANTI SAYISI 3 

KARAR SAYISI 29 KARAR 

YIL 31.03.2018-31.12.2018 

TOPLANTI SAYISI 36 

KARAR SAYISI 110 KARAR 

YIL 01.01.2019-15.03.2019 

TOPLANTI SAYISI 8 

KARAR SAYISI 21 KARAR 
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3)EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ: Müdürlüğümüz, Belediyemize gelen-giden evrak ve 

dilekçelerin kaydını yaparak, ilgili birimlere zimmetle dağıtımını sağlar. 

 

31.03.2018-31.12.2018 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA GELEN EVRAK SAYISI 

 

Gelen evrak sayısı           : 2512 

MÜDÜRLÜKLERE GÖRE GELEN EVRAK SAYILARI 

Zabıta Müdürlüğü 243 

Yazı İşleri Müdürlüğü 189 

İnsan Kay ve Eğt. Müd.73 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 30 

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müd.57 

Fen İşleri Müdürlüğü 198 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 97 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1137 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 441 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 47 

 

Giden evrak sayısı           : 2097 

MÜDÜRLÜKLERE GÖRE GİDEN EVRAK SAYILARI 

Zabıta Müdürlüğü 158 

Yazı İşleri Müdürlüğü 251 

İnsan Kay ve Eğt. Müd. 139 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 13 

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müd.14 

Dış İlişkiler Müdürlüğü 3 

Fen İşleri Müdürlüğü 93 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 43 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1136 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 247 

01.01.2019-15.03.2019 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA GELEN EVRAK SAYISI 

Gelen evrak sayısı           : 993 

MÜDÜRLÜKLERE GÖRE GELEN EVRAK SAYILARI 

Zabıta Müdürlüğü 91 

Yazı İşleri Müdürlüğü 211 

İnsan Kay ve Eğt. Müd. 87 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 7 

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müd. 18 

Fen İşleri Müdürlüğü 65 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 27 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 319 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 164 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 4 

Giden evrak sayısı           : 648 
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MÜDÜRLÜKLERE GÖRE GİDEN EVRAK SAYILARI 

Zabıta Müdürlüğü 44 

Yazı İşleri Müdürlüğü 117 

İnsan Kay ve Eğt. Müd. 43 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 1 

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müd. 1 

Fen İşleri Müdürlüğü 37 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 23 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 273 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 109 

 

4)2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALE İŞLEMLERİ: Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununa göre Belediyemize ait taşınmazların kiralanması iş ve işlemlerini de Tahsilat 

Servisinden gelen taleplere yönelik gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda; 

 

5)31.03.2018-15.03.2019TARİHLERİ ARASI GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALE 

FAALİYETLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)31.03.2018-15.03.2019 TARİHLERİ ARASI GERÇEKLEŞTİRİLEN EVLENDİRME 

VE İLAN İŞLERİ FAALİYETLERİ 

 

Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Evlendirme Birimimizde 31.03.2018tarihi ile 

15.03.2019 tarihleri arasında 313nikah akdi gerçekleştirilmiştir.İlan Servisi tarafından 115 

adet Resmi İlan yayınlanmıştır. Belediyemize ait 16 ilan verilmiş olup 80adette İcra ve İzale-i 

Şuyu ilanı yayınlanmıştır. 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 

edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki 

alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin 

yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 

kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

YIL 31.03.2018-13.03.2019 

İHALE SAYISI 6 

SONUÇLANAN İHALE 

SAYISI 

4 

KATILIM OLMAMASI 

SEBEBİ İLE İPTAL 

EDİLEN İHALE SAYISI 

2 
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Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 

bilgim olmadığını beyan ederim. 

 

Volkan FİLİK 

Yazı İşleri Md. V. 
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MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 
 2018 YILI FAALİYET RAPORU 

 
SUNUŞ 
10.12.2003 Tarih ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun 41.maddesine 

dayanarak birim faaliyet raporumuz hazırlanmıştır. 
Faaliyet Raporu kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen 
faaliyetlerini belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleştirme durumu ile 
meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan idare hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren 
rapordur. 

Maliye Bakanlığı’nın 17.03.2006 Tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu 
İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak birim Faaliyet 
Raporumuz oluşturulmuştur. 
                   İmza 

         Ummahan İNCE 
                       Mali Hizmetler Müdür V. 

MİSYON VE VİZYON  
Halka hizmet sunan bir kuruluş olan Kula Belediyesi’nin Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Belediyenin hesap verebilirlik, şeffaflık, güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda borçlanmadan nakit giriş-
çıkış dengesini geliştirerek yapılmakta olan yatırımları hızlandırmak ve daha fazla yatırım 
yapılmasına imkan sağlamaktadır. 

 
YETKİ GÖREV VE SORUMLULUK : 

Müdürlüğümüz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı  Belediye 
Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulu Hakkındaki Kanun, 492 sayılı Harçlar 
Kanunu, 5126 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile sair kanunlarda belirtilen belediyenin gelir ve 
giderleri ile alakalı her türlü iş ve işlemleri ile Belediyemizin finansman, muhasebe ve mali iş ve 
işlemleri ile ilgili her türlü faaliyetini yürütmektedir. 

 

 Belediye gelirleri ile ilgili yoklama ve kontrol işlemleri 

 Mükellef sicil kayıt ve kontrol işlemleri 

 Belediye gelirlerinin tahakkuk işlemleri 

 Belediye gelirlerinin tahsilat işlemleri 

 Belediye alacaklarının icra takibi işlemleri 

 Belediyenin muhasebe işlemleri 

 Belediyenin banka işlemleri 

 Belediyenin ödemelerle ilgili işlemleri 

 Belediyenin finansman işlemleri 

 Belediyenin demirbaş kayıtlarının konsolide işlemleri 

 Belediyenin mali ve ön maliye kontrolü ile ilgili işlemleri 

 Yönetim Dönemi Hesabı ve Kesin Hesabın Hazırlanması 

  Aylık mizanların Maliye Bakanlığı’na, süresi içinde KBS bilgilerinin girilmesi  

 Belediye bütçesinin hazırlanması ve takip işlemleri 
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 Belediyenin iç kontrol eylem planının hazırlanması ve takip işlemleri 

 Belediyenin yıllık faaliyet raporunun hazırlanması işlemleridir. 

 17.12.2011 gün ve 28145 sayılı Resmi Gazetede Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a 

verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe yetkililerin Bildirilmesi hakkında Usul Ve 

Esaslar yönetmeliğine göre verilmesi gereken defter ve mali tablolar kayıtlarımıza 

uygun olarak elektronik ortamda Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmesi 

 
SUNULAN HİZMETLER   

1- Belediyemizin Ziraat Bankası ve Halk Bankası Cari Hesabına giren-çıkan günlük akışı 
internet ortamında (İnternet Bankacılığı)takip edilmekte olup, doğruluğu kontrol edilip 
günlük nakit girişi ile ödemeler hakkında Başkanlığa bilgi verilmektedir 

2- Belediye birimlerinden gelen mal ve hizmet alımlarına ilişkin hazırlanan Ödeme Emri 
belgelerinin Harcama Yönetmeliğine uygun hazırlanıp hazırlanmadığı kontrol edilip, uygun 
olan Ödeme Emirlerini birimimize gelen fatura tarihi sırasına göre ödenmektedir 

3- Belediyemizin ödemekle yükümlü olduğu vergiler ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına yapılan 
ödemelerin zamanında yapılmasını sağlanmaktadır 

4- Belediyemiz birimlerinin acil ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere Mutemet ve 
Kredi Avansı vermek, süresi içerisinde kapanışını sağlanmaktadır. 

5- Birimlerin yapmış olduğu her türlü alımlara ait hazırlanan Ödeme Emirleri Taşınır İşlem Fişi 
düzenlenmektedir. 

 
HİZMET BİRİMLERİ  

Müdürlüğümüze bağlı, Emlak Şefliği, Tahsilat Şefliği ve Muhasebe Şefliği olmak üzere 
üç adet birim bulunmaktadır. Müdürlüğümüzde toplam 12 adet personel görev yapmaktadır. 
Bunların 8’si memur, 4’ü hizmet alım personelidir. 

 
 
 
 

 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü

Muhasebe Şefliği Tahsilat Şefliği Emlak Şefliği 
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İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 
 
AMAÇ- 1: Yerel Yönetimlere Gelir Bakımından bugüne kadar Genel Bütçe Vergi Gelirleri 
tahsilat toplamından belli oranda pay ödenmesi ve ayrıca her ilin ödediği verginin 
hesaplanarak buna göre bir oran üzerinden pay ayrılmasının bilinmesi nedeni ile vergi-
tahsilat girişinin yükselmesi Belediyemizin nakit akışını hızlandıracağından ilçe halkına daha 
kaliteli hizmet sunulmasını sağlayacaktır. 
HEDEF-1 :Tüm alacaklarımızın % 100 oranında tahsilinin yapılması sağlanacaktır. 
AMAÇ –2 : Vatandaşa verilen hizmet ilkelerimizin biri de adil bir Belediyecilik olduğundan 
hizmet alımı sonucu gelen ödeme emirlerinin zamanında istihkak sahiplerine  ödenmesi 
Belediyemizin güvenilirliğini arttıracak ,hizmet kalitemizin ilçe halkı gözündehesap 
verilebilirliğini sağlayacaktır. 
 
HEDEF-2: İstihkak sahiplerine yapılan ödemelerde istihkak sahibinin mağduriyetini ortadan 
kaldırıp zamanında ödenmesinin sağlanması için ödemenin fatura tarihi ile ödemenin 
servisimize geliş tarihi sırasına göre sıralanıp ödemenin yapılması ve şikayetlerin % 5 e 
düşürülmesi, 
 
AMAÇ-3 : Mali Hizmetler Müdürlüğü  Belediyenin yapmış olduğu veya yapacak olduğu tüm 
yatırım,hizmetalımı,hizmet yardımları yapılmasında nakit çıkışını takip edip Belediyenin 
borçlanmadan ileriye yönelik yatırım yapabilmesi için önünü açarak verimliliği arttırmak, 
 
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER  
 
MALİ BİLGİLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI  
 

2018 Mali Yılı Bütçesi toplamı 37.500,00TL Gelir ve Gider denk olarak bağlanmıştır. 
Kullanılabilir ödenek toplamı 37.500,000 TL’dir. 

 
01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında toplam 34.330.546,09 TL harcama yapılmış olup 
harcama birimlerinin yapmış olduğu harcamalar toplamı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 
2018  yılı Bütçe gerçekleşme oranı % 91,54 olarak gerçekleşmiştir. 
 

BİRİM BÜTÇE İLE VERİLEN NET BÜTÇE 
ÖDENEĞİ 

YIL SONU BÜTÇE 
GİDERİ 

Özel Kalem 
Müdürlüğü 

 
1.326.000,00 TL 

 
1.326.000,00 TL 

 
 2.222.979,82 TL 

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 

 
644.000,00 TL 

 
644.000,00 TL 

 
  624.511,33 TL 

Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü 

 
3.353.000,00 TL 

 
  3.353.000,00 TL 

 
   3.727.260,06 TL 

Fen İşleri 
Müdürlüğü 

 
 20.900.000,00 TL 

 
20.900.000,00 TL 

 
   18.491.533,41 TL 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

 
 5.070.000,00 TL 

 
5.070.000,00 TL 

 
   2.287.616,66TL 

Zabıta Müdürlüğü 1.550.000,00 TL 1.550.000,00 TL       692.142,77  TL 
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İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü 

 
 
  677.000,00 TL 

 
 
   677.000,00 TL   

 
 
  428.226,00 TL     

Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü 

 
 
  493.000,00 TL 

 
 
   493.000,00 TL 

 
  750.335,87 TL 

Dış İlişkiler 
Müdürlüğü 

 
  172.000,00 TL 

 
   172.000,00 TL 

 
97.685,84 TL 

Muhtarlık İşleri 
Müdürlüğü 

 
  75.000,00 TL 

 
   75.000,00 TL 

 
23.291,75TL 

Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü 

 
67.000,00 TL 

 
67.000,00 TL 

 
         0,00 TL 

 
İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü 

 
 
    61.000,00 TL 

 
 
61.000,00 TL 

 
 
705.837,88  TL 

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü 

    3.112.000,00 TL     3.112.000,00 TL  4.279.124,70 TL 

 
TOPLAM 

 
37.500.000,00 TL 

 
37.500.000,00 TL 

 
34.330.546,09 TL 

 
 
FAALİYET DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN GELİRLERİMİZ 

 
2018 Yılı gelirlerimiz 22.223.077,61 TL dir. 
 
Vergi Gelirleri                             4.019.014,25 TL 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.060.335,17 TL 

Alınan Bağış ve Yardımlar    592.419,54 TL 

Diğer Gelirler                     15.551.308,65 TL 

Sermaye Gelirleri                                 184.95 TL 

TOPLAM                           22.223.077,61 TL              

 
DİĞER HUSUSLAR 
 
TAHSİLAT SERVİSİ 
1-Belediyemizin alacaklarının zamanında tahsil edilmesi, 
2-Zamanında ödeme yapmayan mükelleflere ödeme emri çekilip 7 gün süre sonunda ödeme 
yapmayan mükelleflere Başkanlık tarafından hukuki işlemlerin yapılmasını sağlamak, 
3-Belediyemize herhangi bir sebepten dolayı başvuran mükelleflerin sicil kayıtlarının yapılarak 
varsa geçmişe dönük borçlarının Tahsil edilerek işlemlerinin yapılmasının sağlanması, 
4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı tahsilat birimlerde kullanılmak üzere bilgisayar tahsilat 
makbuzu ve fişlerin basılmasının sağlanması, 
5-Her ayın sonunda yapılan tahakkuklu tahsilatların Mali Hizmetler Birimi tarafından 
muhasebeleştirildikten sonra karşılaştırılıp doğruluğunun kontrol edilmesi, 
6-Kesilen tahsilat makbuzlarının kontrolü ve bankaya girişlerinin doğru olarak yapılmasının 
sağlanması, 
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7-Kira, İşgaliye, İlan ve Reklam, Para cezası, Diğer Teşebbüsler Hasılatı, Hafta tatili Ruhsat 
Harcı,EğlenceVergisi,Ölçü Ayar İştirak Payı gibi Belediyemiz tahakkuk gelirlerinin yıl içinde 
tahakkuklarının yapılması, 
8-Belediyemize ait yerlerin devir işlemlerinde Encümene yazı yazılıp, alınan Encümen kararına 
göre devir işlemlerinin yapılması, 
9- Herhangi bir tahakkuklu gelirden para ödeyecek olan vatandaşlara ödemeleri hakkında 
tebligat yapılması, 
10-2017 yılında, belediyemiz tarafından e-belediyecilik sistemine geçilmiş olup 
vatandaşlarımızın, belediyemize gelmeden online olarak vergilerini ödeme imkanı 
sağlanmıştır. 
11- 1 NİSAN 2018 tarihinde taşeron personellerimizin kadroya geçmesi ile İçişleri Bakanlığımız 
tarafından uygulamaya açılan uygulama belediye sayfasından dönemler halinde personel 
sayımız ve personel giderlerine ait bilgi girişleri gerçekleştirilmektedir. 
 
EMLAK SERVİSİ 
 
1. İzale-i Şu-u,  İcra Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Asliye  Hukuk 
Mahkemesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Askerlik Şubesi gibi resmi kurum ve kuruluşlardan gelen 
yazılara cevap verilmesi, 
2. Kaymakamlık Makamına ait Sosyal Yardımlaşma ve 2022 Yaşlılık aylığı, Rehabilitasyon 
Merkezine ait Evde Bakım, Ayni-Nakdi yardım, Huzurevi ve Evlat edinme yazışmaları 
yapılmaktadır. Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, İcra 
Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü ile resmi yazışmaları yapılmaktadır. Vergi Dairesi veraset ve intikal 
beyannameleri için Emlak Beyanları hazırlanmaktadır 
3. Bina Arsa arazi kaydı alınması, 
4. 6360 Sayılı Kanun gereğince İlçemize bağlanan 2 belde ve 52 köyün arsa, arazi ve binaların 
kayıt altına alınması 
5.Kula Tapu Sicil Müdürlüğü ile Kula Belediye Başkanlığı arasında TAKBİS sisteminde mevcut 
olan tapu kaydı ve kadastral bilgilerin online paylaşımına ilişkin usul ve esasları belirleyen 
protokol imzalanmıştır. Bu protokol gereği bize müracaat eden vatandaşlarımızın TAKBİS 
üzerinden tüm tapu kayıtları kontrol edilip beyan kaydı yapılmaktadır. 
6. 2014 yılında Manisa’nın büyükşehir olması sebebi ile mahalle olan mahalleye dönüşen tüm 
köylerimiz 2021 yılından itibaren emlak ve çevre temizlik vergisi ödemeye başlayacaktır. Bu 
nedenle sisKBS tapu sisteminde görülen tüm gayrimenkullerin kimlik numarasına göre sicil 
numarası verilip tapu kayıtlarının bilgisayar üzerinden kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için 
çalışmalar başlamıştır.Ada-parsel ve malik T.C sine göre tüm tapu kayıtlarını excel formatında 
indirilip, Sampaş programcıları ile karşılıklı işbirliği yapılarak SisKBS programından mevcut 
programımıza entegre edilmektedir. 

Şu ana kadar Aktaş Mahallesinden 1498 adet, Ayazören Mahallesinden 5415 adet, 
Ahmetli Mahallesinden 2224 adet, Ayvatlar Mahallesinden 7634 adet, Balıbey Mahallesinden 
1533 adet, Başıbüyük Mahallesinden 3916 adet, Battal Mustafa Mahallesinden 1426 adet, 
Hayallı Mahallesinden 539 adet, Sandal Mahallesinden 3797 adet ve Gökçeören 
Mahallesinden 47076 adet olmak üzere toplamda 75058 adet tapu kaydı excel formatında 
indirilmiş ve Sampaş kayıtlarımıza emlak beyanı olarak aktarılmıştır. Böylece 10 mahallemiz 
için beyan kayıtları tamamlanmıştır. 
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7. 1994 yılından bu yana servisimizde mevcut olan mükellef beyan dosyaları tek tek taranıp 
bilgisayar üzerinde arşivlenmeye başlanmış olup, dijital arşiv uygulamasına geçilmiştir. 
 
8. 2017 Kasım ayı başında AKOS projesi kapsamında başlatılan saha çalışmalarının ilk etabı 
sonucunda 2 mahalle için kayıp-kaçak listesi yapılmıştır. Bu listeye göre sistemimizde hiç 
kaydı bulunmayan, niteliği (kalorifer, asansör, sınıfı,m2’si v.b.) hatalı beyan edilen veya 
mevcutta bina varken arsa beyan kaydı verilen gayrimenkuller üzerinde değişiklik beyanları  
Nisan 2018 tarihinden itibaren yapılmış ve  yeni emlak beyanlarına ait tahakkuklar 
oluşturulmuştur. Saha çalışmalarının 2.etabı sonucunda kalan 7 mahalleden (Gökçeören ve 
Sandal hariç) merkezdeki 5 mahalle içinde kayıp-kaçak listesi Sampaş tarafından 
hazırlanmıştır. Oluşturulan veriler doğrultusunda personellerimiz tarafından Sampaş’ın 
verdiği listeler tek tek kontrol edilmiş ve tüm kayıtlar saha çalışmalarına göre 
güncellenmiştir. Yıl içinde yapılan bu güncellemelerden sonra Emlak beyanı tahakkuklarında 
yaklaşık % 28 artış olmuştur. 

Sampaş tarafından verilen kayıp-kaçak listesinde ada-parsel’i bulunmayan 
gayrimenkuller için Ada bazında haritalar oluşturulmuştur. Bu haritalardan tek tek, bina bina 
ilerleyerek kaçak ve hatalı kayıtlar güncellenmiştir. Halende bu güncellemeler devam 
etmektedir. 
 

 
 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 
 
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; 
 
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak 
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını 
temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin 
alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. 
İdaremizin 2018 Mali yılı Faaliyet Raporu bilgilerinin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit 
ederim. (Mali Hizmetler Müdürü (15.03.2019) 
 
                İmza 
                                                                                                                Ummahan İNCE  

Mali Hizmetler Müdür V. 
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T.C. 
KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 
FAALİYET RAPORU 

 
A-Misyon ve Vizyon 

 
Misyon: 
 
Belediye bünyesinde personelin eğitim, performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı 

ile iş verimliliğini yükselterek gelişim seviyesini ve personel kalitesini sürekli artırmaktır. 
 
Halkın ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla teşkilatlanan, toplumun kaynaklarını 

kullanarak hizmet üreten belediyemizin; sunmuş olduğu hizmetlerinde temel faktörlerden 
biri olan insan gücünü yani çalışan personeli eğitimli, mevzuata hakim ve halkla ilişkili bir 
konuma getirerek, halkın ihtiyaçlarını karşılamakta görevlidirler. 

 
Vizyon: 
 
Kaliteli hizmet için insan kaynakları olarak personelin gelişim seviyesini ve eğitim 

grafiğini yüksek tutarak bu konuda öncü ve örnek bir birim olmaktır. 
 
Bu vizyon için, Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda toplam kalite yönetim 

sistemiyle bütünleşerek, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla 
personellerin eğitim düzeyini artırarak öncü ve örnek hizmetler sunan bir birim olmayı 
kendisine vizyon olarak belirlemiştir.  

 
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 

 
1- Memur Personellere İlişkin Görevler: 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (A) bendine istinaden ve kamu 

görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak olan sınavlar hakkında yönetmelik gereğince 

KPSS sonucuna göre devlet memurluğuna ilk defa atanacakların atama işlemleri; 

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden sözleşmeli personelin işe 

alınmasına ilişkin işlemler. 

 657 Sayılı D.M.K.’nun 64.,67.ve 84.maddeleri gereğince belediye memurlarını 

bulundukları kadro dereceleri içerisinde yasal yükselme süresini doldurmuş 

bulunanlardan, derecelerin yükseltilmesi ile yapılan terfi işlemleri, 

 17.04.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı kararname ile yürürlüğe giren devlet memurlarına 

ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar gereği yan ödeme ve özel hizmet tazminatı 

cetvellerinin hazırlanarak onaya sunulması işlemleri; 

 657 Sayılı D.M.K.’nun 86.maddesine göre vekaleten görevlendirme işlemleri; 

 657 Sayılı D.M.K.’nun 92.ve 94.maddelerine göre açıktan atama işlemleri; 

 657 Sayılı D.M.K.’nun 76.maddesine göre kurum içi naklen atama işlemleri; 

 657 Sayılı D.M.K.’nun 74. Maddesine göre kurum dışı naklen atama işlemleri; 
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 657 Sayılı D.M.K.’nun 55.maddesi gereği aday memurların yetiştirilmesi ve 58.maddesi 

gereğince memurların asalet tasdik işlemleri; 

 657 Sayılı D.M.K.’nun 137.maddesine göre devlet memurunun görevden uzaklaştırması 

işlemleri, 

 Norm kadro ilke ve standartları yönetmeliğine istinaden 5393 sayılı Belediye Kanunun 

18.maddesinin (l) fıkrası gereği, ihtiyaç doğrultusunda var olan kadrolarımızın iptali, yeni 

kadroların ihdası işlemleri; 

 657 Sayılı D.M.K.’nun 94.,95.,96.97. ve 98.maddeleri gereğince devlet memurluğunun 

sona ermesi ve memurluktan çekilenlerin tekrar memuriyete atanması işlemleri; 

 Kurumumuzda çalışan memur personelin 5510 sayılı kanunun 48.maddesinin (b) fıkrası 

gereğince emekliye ayrılması işlemleri; 

 657 Sayılı D.M.K.’nun 36/A-12/d bendine istinaden memuriyette iken bir üst öğrenimi 

bitirenlerin bu öğrenimine ilişkin yeni derece ve kademelerinin tespit edilerek yapılan 

intibak işlemleri; 

 Memur Personellerin bilgilerinin internet üzerinden elektronik ortamda SGK’ya “HİTAP” 

hizmet takip programına aktarılması işlemleri; 

 657 Sayılı D.M.K.’nun 125.maddesi gereğince disiplin cezalarına ilişkin hükümler; 

 657 Sayılı D.M.K.’nun 102.maddesi gereğince memur personelin yıllık izin işlemleri; 

 657 Sayılı D.M.K.’nun 109.maddesine göre nakil giden memurun özlük dosyasının 

gönderilmesi işlemleri; 

 İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı arşiv hizmetleri yönetmeliğine göre memur 

personelin özlük ve sicil dosyalarının arşivlenmesi işlemleri; 

 657 Sayılı D.M.K.’nun 105.maddesi gereğince memur personelin almış olduğu rapor 

sürelerine ilişkin işlemler. 

 657 Sayılı D.M.K.’nun 108.maddesine göre doğum yapan memurların ve askere gidecek 

memurların ücretsiz izne ayrılması işlemleri; 

 5510 sayılı kanunun 8.maddesine göre memuriyete yeni başlayan veya naklen gelen 

memurların internet ortamında işe giriş işlemlerinin yapılması, 

 5510 sayılı kanunun 9.maddesi gereği, görevden ayrılan memurun internet ortamında 

çıkış bildirgelerinin verilmesi. 

 Kanunlar çerçevesinde personeli düzenlenen eğitimlere göndermek ve bununla ilgili iş ve 

işlemleri yürütmek. 

 
  2. İşçi Personellere İlişkin Görevler: 

 Belediye birimlerinde çalıştırılmak üzere vasıf ve şartları belirlenen daimi işçi kadrolarına 

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde İŞKUR ve ÖSYM Başkanlığının işbirliği ile düzenlenen 

Merkezi Sınav ile atama işlemlerinin yapılması. İnternet üzerinden işe giriş bildirgelerinin 

verilmesi. 

 Toplu İş Sözleşmesi gereği işçi personelin özlük bilgilerinin dosyalanması, belirlenen 

senelik izin, ücretsiz izin ve sağlık raporlarının işlenmesi ve takip edilmesi, 
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 Toplu İş Sözleşmesi gereğince işçi personelin iş ve işlemlerinin yürütülmesi için 

Komisyonların kurulması iş ve işlemlerin yürütülmesi. 

 Emekliliği dolan işçi personelin 506 sayılı kanun gereğince; talepleri üzerine emekli 

edilmesi,  vefat eden işçilerin de işlemlerinin yürütülmesi. 

 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri gereğince; İş Akdi feshedilen işçilerin ihbar ve 

Kıdem Tazminatlarının hesaplanıp ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi 

ve her işçi için İşten Ayrılma Bildirgelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi. Ayrıca 

işsizlik aylığı hak edenler için 4857 sayılı yasanın 17.maddesi gereği İŞ-KUR’a bilgi 

verilmesi.  

 4904 sayılı Kanunun 21. Maddesi gereğince, İŞ-KUR tarafından yerel düzeyde istihdam ve 

işgücü hareketlerini güncel ve güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlamak amacıyla kamu ve 

özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında istenilen Aylık İşgücü Çizelgelerinin 

online olarak gönderilmesi. 

 
3-Teşkilat Yapısı: 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanına bağlı görevlerine devam 

etmektedir.  
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili Volkan FİLİK ve İhsan CİCİOĞLU (Şef) olmak 

üzere iki personel ile görevlerimizi yerine getirmekteyiz. 
Kurumumuzun memur ihtiyacı, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak 

Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre karşılanmaktadır.  
İşçi alımları ise Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve 

Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır. 
 
4- Sunulan Hizmetler: 

 Kula Belediyesi Norm Kadro ve İlke Standartları Yönetmeliğine göre C-8 gurubunda yer 

almaktadır. Kurumumuzun ihdas edilen kadro sayısı 94 olup, 39 dolu 55 boş kadromuz 

bulunmaktadır. 

 Belediyemiz bünyesinde 39 adet (31 erkek,  8 bayan) devlet memuru, 6 adet (5 erkek, 1 

bayan) kamu işçisi, 4 adet (2 bayan, 2 erkek) sözleşmeli memur ve 186 adet taşeron firma 

çalışanımız bulunmaktadır.   

 2018 yılı içerisinde emekliye ayrılan personelimiz bulunmamaktadır. 2019 Şubat ayında 

Zabıta Müdürlüğünde Zabıta Memuru kadrosunda görev yapan Ahmet GÜZEL emekliye 

ayrılmıştır. 

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre İş Yeri Hekimliği sözleşmesi işlemleri, 

 Memur personelin atama, terfi, kadro değişiklikleri, intibak, mal bildirimleri, 

 İşçilerin; aylık işgücü çizelgelerinin İş-Kur’a gönderilmesi, iş akdi fesih işlemleri, 

 Sözleşmeli personelin sözleşmelerin hazırlanması ile tüm personelin kurum içi yer 

değiştirme ve görevlendirmeleri, yıllık izin, emeklilik ve istifa işlemleri, ödül, cezalara 

ilişkin işlemler. 
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 Norm kadro ile ihdas edilen memur ve işçi kadrolarının Belediyemizin ihtiyacına göre 

belirlenerek, Belediye Meclisinden onay alınması, değişen ihtiyaçlara göre yeni kadroların 

ihdas edilmesi, mevcut kadrolarda derece ve unvan değişikliği ile ilgili işlemler. 

 Yıl içerisinde memurların derece ilerlemesini gerçekleştirmek amacıyla, kadro 

derecelerinde gerekli görülenlerin kadro unvanlarında değişiklik yapılması. 

 Memur, sözleşmeli ve işçilerin izin ve rapor işlemlerinin yapılıp kayıtlara işlemesi. 

 Rapor alan işçilerin raporları, çalışmadığına dair iş görmezlik bildirim girişleri internet 

ortamında yapılması, SGK ya bildirilip kayıtlara işlenmesi. 

 Memurların kademe, derece ve terfi işlemlerinin yapılması. 

 Personel özlük takip programı bilgisayar ortamında yapılmaktadır. 

 “5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin Birinci Fıkrasının ( c) Bendi kapsamında Sigortalı 

Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ” 14/4/2012 

tarihli ve 28264 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Bu tebliğe göre, “HİTAP” ’a bilgi 

aktarılmasına devam edilmektedir.  

 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri 

Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare 

Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara 

istinaden; taşeron firma personeli olarak görev yapan personellerin Belediyemiz Şirketi 

olan Beşibiryerde A.Ş. üzerine geçirilmiştir. 

 Taşeron işçilerin puantajları, bordro, maaş ve izin işlemleri müdürlüğümüz tarafından 

takip edilmektedir.  

 Ek hizmet binasında, gelen misafirlerin konaklamasında yardımcı olunmaktadır, bunun 

yanı sıra çeşitli kurumların düzenlediği toplantılara ve eğitim seminerlerine de yıl boyunca 

ev sahipliği yapılmaktadır. Meclis kararı ile belirlenen misafirhane ücretimiz 45 TL. dir.  

 Her türlü İŞKUR işlemleri ile ilgili gelen vatandaşlarımıza yardımcı olunmaktadır, Salihli`ye 

gitmelerine gerek kalmadan her türlü kayıt, işsizlik ödeneği başvuruları sisteme 

aktarılmaktadır. Kula da hizmet noktası olarak faaliyet gösterdiğimiz için aşırı yoğunluk 

yaşanmaktadır. 

 
 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yukarıda yazılı görevler ile Belediye Başkanının 
vereceği diğer görevleri kanun, yönetmelik, genelge ve tüzüklere uygun şekilde yapmaya 
yetkilidir. 
 
 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanınca kendisine verilen mevzuatlara 
uygun tüm görevleri zamanında yapmaktan, Başkana karşı sorumludur.      
 
                                                                                                                       07.03.2019 

Volkan FİLİK 
İnsan Kaynakları ve Eğitim   

Müdür V. 
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T.C.  

KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

    Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
           
Konu    :  Faaliyet Raporu        15.03.2019 
 

KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

    Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 
 

13/03/2018-15/03/2019 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 
 

 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

Kula Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile 
çalışma usul ve esaslarını aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. 

Başkanlıkça verilen görev ve yetki çerçevesinde Belediye birimlerinin ihtiyaçlarını 
zamanında temin ve teslim etmek. 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına bağlı çalışır. Müdürlük 
bünyesindeki destek hizmetleri konularıyla ilgili alt birimlerden oluşur. Belediye bünyesindeki 
Birimlerin Mal ve Hizmet talepleri Müdürlüğün teklifi ve Belediye Başkanının onayıyla 
gerçekleşir. 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü alt birimler olarak kısımlara ayrılır; 

1. İdari ve Mali işler birimi 
a. Satın alma işleri 
b. İhale işleri 
c. Resmi Yazışmalar ve büro işleri 

2. Teknik işler ve Hizmetler birimi 
a. Teknik hizmetler 
b. Bilgi işlem ve bilişim 

3. Araçların her türlü bakım onarım, yedek parça , sigorta , vize ve tescil işlemleri 

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri 
5393 sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,  4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri 
çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek. 

 Doğrudan Temin ve İhale işleri yönetmeliğine uygun olarak;   
o İhtiyaç duyulan tüm malzemeler için, piyasa araştırması yapmak, 
o Birimlerden gelen ihtiyaç taleplerini cins, miktar, vasıf ve kapasite yönünden 

kontrole tabi tutmak. 
o Tahmini bedel tespiti yapmak amacıyla teklif almak 
o Yurt içi ve yurt dışı ilanlar yapmak 
o İhtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için teknik şartnameler haricindeki 

gerekli ihale dokümanlarını hazırlamak 
o Tespit edilen tahmini bedelleri ve alınan teklifleri İdari ve Teknik Şartnameleri 

dâhilinde tetkik ve karşılaştırarak elde edilen neticeyi gerekli evrak ve 
dokümanlarla birlikte Belediye kamu ihale komisyonuna arz etmek. 
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o İhale Kararının kesinleşmesinden sonra ilgili firmalara tebligat yapmak, 
sözleşmeler hazırlamak ve sonuçlarını talep etmek. 

o İç ve dış piyasadan temin edilen malzemenin teknik şartnameler uyarınca 
muayene ve kabul komisyonları ile muayenelerini yaptırmak ve bedellerinin 
ödenmesi için ilgili birimlere tahakkuklarını yaptırmak 

 Belediye hizmet binaları ile Belediyenin uhdesinde bulunan yapı ve tesislerin;  
o Elektrik, su, telefon, internet, data hatları abonelik işlemlerini ve 

sözleşmelerini yapmak,  
o Kullanım miktarlarını izlemek ve istatistiklerini tutmak, 
o Fahiş kullanım sebeplerini araştırmak ve gerekli tedbirleri almak, 
o Gerektiğinde mevcut aboneliklerin iptal işlemlerini yapmak. 
o Gerekli görülen yerlere güvenlik kamerası koymak. 
o Bu hizmetler için gerekli ihale işlemlerini yürütmek ve denetimlerini yapmak. 

 Belediye hizmet binalarının elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, klima 
tesisatı, haberleşme tesisatı, TV tesisatı gibi tesisatlarının;  

o Her an güvenli, etkin ve verimli çalışmasını sağlamak,  
o Bunun için her türlü ön hazırlığı yapmak ve her türlü tedbiri almak.  
o Bu tesisatların her türlü bakım ve onarımını planlamak veya yaptırmak 
o Yapımlarını, kontrollerini, bakımlarını ve gerektiğinde tamirlerini usulüne göre 

yaptırmak, 
o Yetkili servis yada firmalarla kontrol ve bakım sözleşmesi yapmak, Bakım ve 

tamirleriyle ilgili her türlü yedek parça ve ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri 
usulünce temin etmek,  

o Lavabo ve tuvaletlerde; ihtiyaç duyulan hijyen malzemelerinin ikmalini düzenli 
olarak sağlamak ve kullanıma hazır bulundurmak.  

 Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak olan tüketim malzemelerini, dayanıklı taşınır 
mallar ile bu taşınırların bakım ve onarımı için gerekli olan yedek parça, tamir takımı 
ve bakım onarım malzemelerinin alımını gerçekleştirmek. 

 Başkanlık tarafından yapılan görev ve yetki dağılımına uygun olarak; birimlerden 
gelen taşınır mal ve tüketim malzemelerine ilişkin talepleri değerlendirmek, Başkanlık 
makamınca uygun görülenlerin alımını gerçekleştirmek ve ilgili birimlere dağıtımını 
sağlamak. 

 Bina ve ekipmanların; bakım onarım ve tamiratları için gerekli olan her türlü teknik 
alet, ekipman ve makinelerini satın almak yada kiralama yoluyla temin etmek.  

 Faaliyet alanına giren işlerle ilgili mal ve malzemenin usulüne göre depolarda 
muhafaza edilmesini sağlamak, taşınır mal kayıt ve kontrol işlemlerini yapmak. 

Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü 1 müdür vekili İlker ÇEVİK, 1 Şef Aysel 
ÇETİN, 1 Muhasebeci Mustafa AYGÜN ,1 Tekniker Ömer AKDEMİR , 1 İşçi Deniz DEVELİ olmak 
üzere toplam 5 personel olarak hizmet vermektedir.  

Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü ; Kula Belediyesi ile bağlı birimlerin mal 
Alımı, hizmet alımı, yapım işleri, taşıma , emtia hizmetleri , belediyemiz bilgisayar , kamera 
,otomasyon sistemlerinin  tüm bakım ,onarım ve takibi ,4734 sayılı kamu İhale Kanununun 
ilgili maddelerine uygun olarak yerine getirilmesi ve gerçekleştirilmesi gibi konularla ilgili 
faaliyet gösteren bir birimdir. Müdürlüğümüz yatırımcı bir daire olmamasına rağmen 
yatırımcı dairelerin yatırımlarını en ucuz maliyete ve iyi özelliklere sahip olacak şekilde fiyat 
araştırması yaparak yatırımın gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır. Müdürlüğümüzce 
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13/03/2018 tarihinden 15/03/2019 tarihine kadar Doğrudan Temin kararıyla 1470 adet 
ödeme belgesi hazırlamış olup , alımların toplam bedeli 7.204.879,89 TL + KDV’dir , 
13/03/2018 tarihinden 15/03/2019 tarihine kadar Açık İhale Usulü ile 9 adet, pazarlık Usulü 
ile 3 adet ihale gerçekleştirilmiştir.   

Müdürlüğümüzde hazırlanan tüm doğrudan temin belgeleri scanner de taranıp dijital 
ortamda kaydedilmiştir. Belediyemiz tüm birimlerince yürütülen Hizmet ve Mal Alımı 
İhalelerinin hak edişleri müdürlüğümüz tarafından yapılmakta ve takip edilmektedir. 

Kula Göletinin daha verimli ve ekonomik olarak kullanılması amacıyla, 2017 yılında Ön 
Yüklemeli Elektronik Kartlı Ultrasonik Tarımsal Sulama Sayaç sistemine geçilerek 75 adet 
elektronik sayaç yerlerine monte edilmiş olup  ve halen gölet suyundan yararlanmak isteyen 
vatandaşların talebi üzerine elektronik kart verilerek  gölet suyundan yararlanmaları 
sağlanmıştır. Yine Eroğlu mahallesinde bulunan Eroğlu göleti içinde 25 adet Ön Yüklemeli 
Elektronik Kartlı Ultrasonik Tarımsal Sulama Sayacı satın alınarak ,sayaçlar yerlerine monte 
edilmiş ve gölet suyundan yararlanmak isteyen vatandaşların talebi üzerine elektronik kart 
verilerek gölet suyundan yararlanmaları sağlanmıştır. 2018 yılı içerisinde tarımsal sulama 
bedeli olarak 149.582,00 TL. tahsil edilmiştir. 

Kadir Gecesi İftar programı için yemek firmaları ile görüşülmüş olup en uygun teklifi 
veren ANTOR İNŞ. TAAH. SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ. yemek firmasıyla anlaşılmıştır. İftar günü için 
yemek firmasıyla yapılan program neticesinde iftar saatinde yemeklerin intikali sağlanmıştır.  

28.11.2018 tarihinde ihalesi yapılacak olan Elektrik Enerjisi Satın Alınması işi ihalesine 
katılan firma olmadığından ihale iptal edilmiş olup, Doğrudan temin usulü ile alımlar devam 
etmektedir. 

Belediyemiz hizmet binasının ve 100.yıl iş merkezinin ısınmasında kullanılmak üzere 
kalorifer kömürü satın alınması birimimizce sağlanmıştır.  

  Belediyemizin Tüm Bilgi İşlem, Bilgisayar ağları, Bilgisayar ve Printer bakımları 
servisimiz tarafından yürütülmektedir. 

Tüm birimlerin dijital arşiv, dosya paylaşımı ve veri yedeklenmesinde kullanılmak 
üzere yedekleme sunucusu satın alınmıştır. 

Belediyemiz Hizmet binasında mevcut bulunan ve ekonomik ömrünü dolduran  CAT-5 
ağ kabloları sökülerek , yerine günümüz teknolojisine uygun  CAT-6 UTP kabloları 
döşenmiştir. 

Belediyemiz hizmet binasında mevcut olan ve ekonomik ömrünü dolduran 
belediyemizin tüm bilgisayar sistemini dış tehdit ve saldırılardan koruyan güvenlik duvarı , 
günümüz teknolojisine uygun şekilde yenilenerek hizmet vermeye başlanmıştır. 

Belediyemiz İmar Şehircilik ve Fen İşleri Müdürlüğünde  kullanılmakta olan NETCAT 
İmar ve Kadastro yazılımı ve halihazır arazi modelleme yazılımları güncellenerek , İmar 
Şehircilik ve Fen İşlerinin talebi üzerine 3 adet daha lisanslı NETCAT yazılımı satın alınmıştır. 

Belediyemiz birimlerince kullanılmak üzere ,günümüz ihtiyaçlarını karşılaması daha 
hızlı ve verimli çalışmaya katkı sağlaması nedeni ile WEB Tabanlı Yönetim Bilgi Sistemi 
Uygulamalarına  geçilmiştir. 

Belediyemiz kullanımında olan Yunus Emre Kültür Merkezinin klimalarının bakımları 
periyodik olarak birimimizce yaptırılmaktadır. 

Belediyemiz birimleri bünyesindeki tüm araçların sigorta ve vize işlemleri için gerekli 
piyasa araştırması yapılarak sigorta ve vizeleri yapılmaktadır. 

Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan kırtasiye malzemelerinin alımı Müdürlüğümüzce 
gerçekleştirilmektedir. 
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İlçemiz merkez ve çevre mahallerinde bulunan ses yayın alıcı uydu malzemelerinin 
(anons cihazları) temin edilmesi ve verimli şekilde hizmet vermesi müdürlüğümüz tarafından 
yapılmaktadır. 

Bünyemiz dahilin de bulunan teknik destek ekipleri ile müdürlüğümüz verimli 
çalışmayı hedefleyerek hizmetlerine devam etmektedir. 
 

 

 
DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLAR (KDV HARİÇ MİKTARLAR) 

 

MÜDÜRLÜK 22/d 22/c 22/b Toplam 

Fen İşleri 
Müdürlüğü 

2.590.224,08TL   2.590.224,08TL 

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü 

268.230,49 TL.   268.230,49 TL. 

Destek 
Hizmetleri 
Müdürlüğü 

1.284.405,57 
TL. 

555.800,00TL.  1.840.205,57 TL 

Basın Yayın 
Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü 

509.086,48 TL.  2.250,00 TL. 511.336,48 TL 

İnsan kaynakları 
Müdürlüğü 

25.826,85 TL.   25.826,85 TL. 

Başkanlık 1.302.709,13 
TL 

 125.000,00 
TL 

1.427.709,13 TL. 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

21.871,42 TL   21.871,42 TL 

Dış İlişkiler 
Müdürlüğü 

11.572,36 TL   11.572,36 TL 

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 

7.245,17 TL.   7.245,17 TL. 

Zabıta 
Müdürlüğü 

184.133,90 TL.   184.133,90 TL. 

Muhtarlık İşleri 
Müdürlüğü 

- - - - 

İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü 

316.524,44 TL.   316.524,44 TL. 

TOPLAM  7.204.879,89 TL 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

AÇIK İHALE ve PAZARLIK USULÜ İLE YAPILAN İHALELER 
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S.N  
İHALE ADI 

 
İHALE 
TARİHİ 

 
İHALEYİ ALAN 

FİRMA  

 
YAKLAŞIK 
MALİYET 

 
İHALE BEDELİ 

 
1 

 
Hayvan Pazarı Yapım İşi. 

 
Açık İhale 
06.06.2018 

 
- 

 
- 

 
Katılımcı 

olmadığından 
İhale İptal Edildi. 

 
2 

Manisa İli Kula İlçesi Muhtelif 
Mahallelerin yollarına Kilit 
Parke Taşı ve Bordür 
Döşenmesi İşi ETAP-1 

Açık İhale 
13.08.2018 

 
BUKET TOPAL 

 
1.278.274,00tl 

 
953.170,30 TL. 

 
3 

Manisa İli Kula İlçesi Muhtelif 
Mahallelerin yollarına Kilit 
Parke Taşı ve Bordür 
Döşenmesi İşi ETAP-2 

Açık İhale 
13.08.2018 

 
BUKET TOPAL 
 

 
1.656.660,00 tl 

 
1.310.400,00 TL 

 
4 

Manisa İli Kula İlçesi Muhtelif 
Mahallelerin yollarına Kilit 
Parke Taşı ve Bordür 
Döşenmesi İşi ETAP-3 

Açık İhale 
13.08.2018 

ARTUN 29 

BET. MAM. 

İNŞ. TAAH. 

NAK. HAFR.    

SAN.ve 

TİC.LTD.ŞTİ. 

 
1.782.117,00 tl. 

 
1.393.386,80 TL 

 
 
5 

Manisa İli Kula İlçesi Muhtelif 
Mahallelerin yollarına Kilit 
Parke Taşı ve Bordür 
Döşenmesi İşi ETAP-4 

Açık İhale 
13.08.2018 

ARTUN 29 

BET. MAM. 

İNŞ. TAAH. 

NAK. HAFR.    

SAN.ve 

TİC.LTD.ŞTİ. 

 
1.680.871,00 TL 

 
1.347.025,00 TL 

 
6 

 
Hayvan Pazarı Yapım İşi. 

Açık İhale  
31.07.2018 

 
ATİLA TEKİN 

 
2.214.013,73 TL 

 
2.400.000,00 TL 

 
7 

10.000 m2 Kilit Parke Taşı ve 
1000 mt Bordür Taşı Satın 
Alınması 

Pazarlık 21/F 
19.07.2018 

AY-TEKiNLER 
INŞ.MALZ. VE  
BETONMAM.Tİ
C.TAAH.LTD.ŞT
İ. 

 
218.000,00 TL. 

 
176.000,00 TL. 

 
8 

Çocuk Oyun Grubu ve 
Tahteravalli Satın Alınması  

Pazarlık 21/F 
01.08.2018 

KOÇAK PARK 
KENT EKİPM. 
SAN. ve TİC. 
LTD. ŞTİ. 

 
222.000,00 TL 

 
220.000,00 TL. 

 
9 

 
Prefabrik Depo İnşaatı  
Yapılması İşi. 

 
Açık İhale 
28.08.2018 

 
- 

 
- 

 
İhale İptal 
Edilmiştir. 

10 Tam Otomatik Beton Blok 
Üretim Makinası – Ayaklı 
Paletli Sistem (1150 x 1500 
mm)  ve Ekipmanları 

 
Açık İhale 

 
- 

 
- 

 
İhale İlanından 

Önce İptal 
Edilmiştir. 

 
11 

Prefabrik Depo İnşaatı 
Yapılması İşi. 

Açık İhale 
01.10.2018 

YILLAR İNŞ. 
TAAH.SAN.VE 
TİC.TD.ŞTİ 

 
4.821.470,58 TL 

 
5.445.000,00TL 

 
12 

Filler Malzemesi ,ByPass 
Malzemesi ve Alt Temel 
Malzemesi Satın Alınması 

Açık İhale  
05.11.2018 

 
- 

 
- 

İhale İptal 
Edilmiştir. 

 
 
13 

 
Akaryakıt Ürünleri Satın 
Alınması 

 
Açık İhale  
27.11.2018 

 
İSA MERT 

 
2.178.451,14 TL 

 
1.939.923,00 TL 

 
14 

Elektrik Enerjisi Satın 
Alınması 

Açık İhale  
28.11.2018 

 
- 

 
- 

 
İhale İptal 
Edilmiştir. 
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15 

 
Kula İlçesi Divlit Caddesi Yol 
ve Kaldırım Düzenlenmesi 
Yapım İşi. 

 
Açık İhale  
04.02.2019 

ARTUN 29 

BET. MAM. 

İNŞ. TAAH. 

NAK. HAFR.    

SAN.ve 

TİC.LTD.ŞTİ. 

 
 

1.082.339,43 TL 

 
 

710.814,00 TL 

 
16 

Prefabrik Deponun İnce İşleri 
ve Tesisat İşleri Yapılması 

 
Açık İhale  
11.02.2019 

 

DUYGU 

ALTUNTAŞ 

 
927.920,98 TL 

 
793.467,16 TL 

 
17 

Filler Malzemesi ve Alt Temel 
Malzemesi Satın Alınması 

Pazarlık 21/F 
26.02.2019 

 

- 

 
- 

 
İhale İptal 
Edilmiştir. 

 
18 

Filler ve Alt Temel Malzemesi 
Satın Alınması 

Pazarlık 21/F 
12.03.2019 

KEMER 

BETON İNŞ. 

TAAH.SAN.v

e 

TİC.LTD.ŞTİ. 

 
288.000,00 TL 

 
270.000,00 TL. 

 
 

 

         İlker ÇEVİK 

        Destek Hizmetleri Müdür V. 
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI FAALİYET RAPORU 
 

A- İhaleler ve Yapım İşleri (Biten-Devam Eden) 
 

1- Hayvan Pazarı Yapım İşi 
İlçemiz Zaferiye Mahallesi 247 ada 164 parsel üzerine Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce 
3050 m2 8 adet küçükbaş hayvan padoğu, 510 m2 1 adet büyükbaş hayvan padoğu, 1 adet 
veteriner binası, 1 adet yardımcı birimler ve güvenlik binasından oluşan hayvan pazarı 
yapılması işi 31.07.2018 tarih ve 2018/351771 ihale kayıt numarası ile 2.400.000,00 TL+KDV 
bedel ile ihale edilmiş olup 15.08.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve işin % 80lik kısmı 
tamamlanmıştır. 

 
 

 



 

 
39 

2- Kırsal Mahallelere Kilit Parke Döşenmesi İşi 

İlçemiz Aktaş, Battalmustafa, Bayramşah, Börtlüce, Çarıkmahmutlu, Çiftçiibrahim, Erenbağı, 
Gölbaşı, Gökdere, Hamidiye, İbrahimağa, Karaoba, Körez, Narıncalıbıtrak, Narıncalısüleyman, 
Söğütdere, Topuzdamları, Yeniköy, Yurtbaşı ve Balıbey olmak üzere toplamda 20 adet kırsal 
mahallenin yollarına üst yapı çalışması kapsamında 212.745 m²’lik kilit parke taşı döşenmesi 
işi 4 Etapta ihale edilmiş olup % 90 oranında uygulanması gerçekleştirilmiştir. Tüm etaplarda 
toplamda 5.003.981.83TL+KDV’lik ihale bedeli ile sözleşme imzalanmıştır.  
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3- Prefabrik Tekstil Fabrikası Yapım İşi (Kaba İnşaatı) 
 
İlçemiz Akgün Mahallesi 854 ada 1 parselde bulunan ve mülkiyeti Kula Belediyesine ait olan 
taşınmaz üzerine yapılmasına başlanılan Prefabrik Depo İnşaatının yapılmasındaki amaç 
ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik buhran ilçemizi maddi manevi etkilemektedir. Bu 
sebeple gerek genç nüfus gerekse de orta yaştaki çalışma gücünü oluşturan nüfus Kula’dan 
göç etmekte ve maddi geçim kaygıları sebebi ile ekonominin sosyo kültürel etkisi olarak 
Kulamızda da ailelerin dağılmasına neden olmaktadır. 
İş bu kapsamda Kula Belediyesince Kulalı hemşehrilerimize istihdam yaratarak 
vatandaşlarımızın Kuladan ve ailelerinden ayrılmasının önüne geçmek, refah ve sosyo 
kültürel kaliteyi arttırarak toplumdaki suç oranını azaltarak dış göçün önüne geçilmesi 
amacıyla 1750 Kulalıya İstihdam projesi kapsamında Belediyemizce böyle bir proje 
gerçekleştirilmiştir 
Bu kapsamda ilgi depo inşaatı için Fen İşleri Müdürlüğünce prefabrik depo yapılması işi ve 
2018/436144 ihale kayıt numarası ile 5.445.000.00 TL+KDV Götürü Bedel ile ihale edilmiş 
19.10.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup kaba inşaatı 12.02.2019 tarihinde % 100’lük 
kısma ulaşmış ve geçici kabulü tamamlanmıştır. 
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4- Prefabrik deponun İnce İşleri ve Tesisat İşleri Yapılması İşi 

İlçemiz Akgün Mahallesi 854 ada 1 parselde bulunan ve mülkiyeti Kula Belediyesine ait olan 
taşınmaz üzerine yapılmasına başlanılan Prefabrik Depo İnşaatının İnce İşleri ve Tesisat İşleri 
Yapılması işi Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce Zemin Katı 8563 m2 - Batar Katı 2368 m2 
olan toplam:10931 m2 1 adet prefabrik deponun Zemin ,duvar , tavan kaplamalarının , Kapı 
Pencerelerinin - Sıhhi Tesisat işlerinin yapılması 11.02.2019 tarih ve 2019/33787 ihale kayıt 
numarası ile 793.467,16 TL+KDV bedel ile ihale edilmiş olup 25.02.2019 tarihinde sözleşmesi 
imzalanmıştır. 
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5- Divlit Caddesi Yol ve Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşi 
İlçemiz Zaferiye Mahallesinde bulunan Divlit Caddesi’nin BOTAŞ ve AKSA Enerji 
tarafından doğal gaz alt yapı dağıtım boruları ve kutularının tamamlanması, GDZ  Elektrik  
Dağıtım A.Ş. tarafından kabloların yer altına alınması ile Belediyemiz Fen İşleri 
Müdürlüğünce üst yapı granüllü kilit parke taşı ve kaldırımı uygulanması işi 04.02.2019 
tarih ve 2019/14960 ihale kayıt numarası ile 710.814,00 TL+KDV bedel ile ihale edilmiş 
olup 22.02.2019 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 
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6- Oto Yıkama Tesisi Yapılması Projesi 

14 detlik 60.00 m2 ve 70.00 m2 olmak üzere oto yıkama tesisi için projeleri hazırlanmıştır. 
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7- Kula’dan geçen D300 Karayolu (Uşak-Kula-İzmir istikametindeki) Kula İmar Plan’da 
kalan yan yollara cadde ve kaldırım düzenleme projesi  
 

a) Çalışma alanındaki mevcut durumunun çıkartılması,  
b) Tespit edilen ihtiyaçlara yönelik cadde düzenleme tasarımları oluşturulması, 
c) Caddede kullanılabilecek yol bitlendirilmesine uygun olabilecek bitki türlerinin tespit 
edilmesi 
d) Cadde düzenleme ve peyzaj tasarım projelerinin çizilmesi  
e) Oluşturulan tasarımlara yönelik 3 boyutlu modelleme görsellerinin hazırlanması 
f) Detay çizimlerinin hazırlanması 
g) Projede kullanılan her bir kaleme yönelik keşif, metraj ve yaklaşık maliyet tablolarının 
hazırlanması gibi aşamalardan oluşmaktadır. 
Hazırlanan Kula-İzmir D300 Karayolu İstikametindeki Yan Yolların Düzenleme Projesi paftası 
aşağıdaki gibidir. 
 

 
Kula-İzmir D300 Karayolu İstikametindeki Yan Yolların Düzenleme Projesi 

 
Çalışmada 3 boyutlu modellemelerde yapılarak görsellik açısından proje desteklenmiştir. 
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8- Kenger Mahallesi Çok Amaçlı Etkinlik Salonu Yapılması İşi 
Kenger Mahallesinde 228 m2 alan üzerinde toplam 456 m2 inşaat alanını kapsayan 2 katlı 
çok amaçlı etkinlik salonu Belediyemiz ve hayırsever işbirliğiyle kazandırılmıştır. 
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9- Gökçeören Mahallesi Eski Düğün Salonu ve Kıraathanelerin Yıkılması ve Kent 

Meydanı Projesi  

Gökçeören Mahallesinde atıl durumda bulunan eski düğün salonu ve Belediye Hizmet 

Binasının yıkım işlemleri gerçekleştirilerek bu söz konusu alana içerisinde Çok Amaçlı Bina 

(düğün salonu, kıraathane, vs.) içeren kent meydanı projesi hazırlanmıştır. Kent Meydanı 

yapımına başlanılmış olup içerisinde yeşil alanlar, 2 adet havuz ve oturma birimleri 

bulunacaktır. 

 

 
Gökçeören Mah. Meydan Projesi 
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10- Kula Göleti Mesire Alanı Projesi 
 

Kula Belediyesi, vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde sosyal alanlarda vakit 
geçirebilmeleri amacıyla vatandaşların aileleri ile birlikte piknik yapıp dinlenebilmesi 
amacıyla daha öne hayata geçirdiği kamelyalar ve rekreasyon alanı hayata geçirilmiş olup 
%100 güneş enerjisi ile çalışan aydınlatma sistemleri ile Kula Göleti, ışıl ışıl hale getirilmiştir.  
Ayrıca Kula Göleti Mesire Alanında oturma birimleri kapasite artırma çalışmaları da devam 
etmektedir. 
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 11- Hacı Hüseyin Akhan Uygulama Camii Projesi  
Halit Tokul İmam Hatip Lisesi’ne yapılması planlanan, yaklaşık 200 m² ve batar katı olan 
uygulama camiinin mimari ve statik projeleri ve detayları hazırlanmış, vaziyet planı yapılmış, 
elektrik, sıhhi tesisat projeleri ve zemin etüdü yaptırılmıştır. Hazırlanan projelere göre keşif 
ve metrajları da yapılarak yaklaşık maliyeti hesaplanmıştır. Hayırsever ve Belediyemiz işbirliği 
ile hayata geçirilen caminin kaba inşaatı tamamlanmış olup ince işleri devam etmektedir. 
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12- Doğalgaz Altyapı Çalışmaları Projesi 
22.10.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren mevcut doğalgaz dağıtım 
bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan ve mevcut merkez nüfusu 20 Bin ve üzeri ilçelere de 
doğalgaz ulaştırılması kapsamında Kula Belediyesi ile Aksa Enerji arasında doğalgaz işbirliği 
protokolü imzalandı. Doğalgaz çalışmaları kapsamında Kula’ya 25 Milyon TL’lik yatırım ile 6.5 
kilometresi çelik hat ve servis hatlarıyla birlikte olmak üzere toplamda 286 kilometre 
civarında doğalgaz hattı döşenmesi çalışmaları başlamıştır.  
Zaferiye Mahallesi Divlit Caddesi, 255, 256, 257, 258, 259, 263, 262, 260, 261, Gül Sokak, 
Kurtuluş Caddesinin altyapı boru döşenmesi çalışması tamamlanmış ve Belediyemiz Fen İşleri 
Müdürlüğü ekiplerince üst yapı kilit parke döşenmesi tamamlanmıştır. 
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13- Yunus Emre ve Tabduk Emre Hz. Türbesi ve Çevresi Düzenleme Projesi  
Binlerce kişi tarafından ziyaret edilen türbe çevresinde ziyaretçilerin daha rahat, güvenli bir 
şekilde ibadetlerini yapabilmeleri ve inanç turizmine katkı sağlaması amacıyla, Manisa 
Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile projeleri hazırlanarak ilgili kurumlardan tüm onaylar 
alınmıştır. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca 5,324,277.11 TL. Bedelle ihalesi sonuçlanmış 2017 
yılında yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. Uygulama devam etmekte olup; 
kontrollükleri yürütülmektedir. Söz konusu işin yüzde 90’ı tamamlanmış olup, kısa zamanda 
ziyaretçilere açılması planlanmaktadır. 
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B- Yol Yapım, Bakım, Onarım Çalışmaları 
 1- Yol Yapım İşleri 
 

 

S.N. Etaplar 
Mahal Listesi (Köy - 

Mahallesi) 

Kilit Parke Döşeme 

Miktarları (m2) 

1 
E

T
A

P
-1

 
Bayramşah 3362,000 

2 Börtlüce 10670,000 

3 Erenbağı 2695,000 

4 Hamidiye 8919,000 

5 İbrahimağa 7135,000 

6 Karaoba 3137,000 

7 Topuzdamları 2970,000 

  ARA TOPLAM 38894,000 

8 

E
T

A
P

-2
  

Çiftçi İbrahim  9245,000 

11 Gölbaşı 3975,000 

12 Gökdere 9112,000 

13 Narıncalıpıtrak 26188,000 

14 Söğütdere 2579,000 

  ARA TOPLAM 51100,000 

15 

E
T

A
P

-3
 

Aktaş 7411,000 

16 Körez 7850,000 

17 Narıncalı Süleyman 21242,000 

18 Yeniköy 11975,000 

19 Yurtbaşı 6669,000 

  ARA TOPLAM 55147,000 

20 

E
T

A
P

-4
 Battal Mustafa 20826,000 

21 Çarık Mahmutlu 20375,000 

22 Balıbey 10680,000 

  ARA TOPLAM 51881,000 

  

TOPLAMLAR 197022,000 
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2- Yol Bakım ve Onarım İşleri  
Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından Kula’da gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ve çeşitli 
etkenlerle bozulan yollarda onarım ve bakım çalışması gerçekleştirildi. Bu kapsamda Cadde 
ve sokaklarda yol yama çalışması, kilit parke taş döşeme işi ve yolların stabilizasyon çalışması 
yapıldı. Aynı zamanda da mahalle yollarımızın asfalt bakımları ihmal edilmedi. Kula’nın 
merkez 7 mahallesi Akgün, Bey, Camicedit, Dört Eylül, Kızılkaya, Seyitali, Zaferiye 
Mahallerinde cadde, sokak ve muhtelif yollara bu zaman kadar toplamda 50 Bin ton asfalt ile 
125 Bin m² kaplama uygulaması gerçekleştirdik. 
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Kula Belediyesi, yoğun geçen kış mevsiminden dolayı yağmur ve kardan etkilenen stabilize 

dış mahalle yolları ile bozulan arazi yollarının malzemeli bakım çalışmalarında sona gelinmiş 

olup böylelikle 1.etap çalışmaları tamamlanarak 2.etap bakım ve onarım çalışmaları 2019 yılı 

planına dahil edilecektir. 
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3- Arazi yolları Açma İşleri  
Müdürlüğümüz ekiplerince 2018 yılında 350 km arazi yolu çiftçilerin ulaşımına açıldı. 
Müdürlüğümüz ekiplerince vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak zirai faaliyetlerini daha 
etkin bir şekilde yapmalarına kolaylık sağlanması amacıyla Büyükşehir yasasıyla köyden 
mahalleye dönüşen kırsal yerleşim alanlarında yaşayan çiftçilerin kullandığı arazi yolları 
açılmaya devam etmektedir. Bu güne kadar Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaz aylarında 2 
vardiyalı çalışılarak günde ortalama 20 saatin üzerinde bir performans ile toplamda 5 yıl 
boyunca Kuladan Ardahan iline kadar olan bir mesafede arazi yolu açım işlemini açılmıştır. 
Söz konusu yolların açılması çalışmaları Belediyemiz iş programı dahilinde devam etmektedir. 
 

* ÖNCESİ                  * SONRASI 
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4- Hayvan Sulama Göletleri Açma İşleri  
 Hayvan üreticilerimizin, hayvanlarına sağlıklı ve temiz su içirebilmeleri için 
Battalmustafa, Çarıkballı, İncesu, Şeremet Mahallerimizde hayvan sulama göleti inşa ederek 
Şıhlı, Esenyazı, Ortaköy, Tatlı Çeşme ve Ayvatlar Mahallelerinde mevcut sulama göletlerinde 
ise temizlik çalışmaları gerçekleştirdik. İnşası yapılan mevcut durumu iyileştirilen hayvan 
sulama göletleri ile küçük ve büyük baş hayvancılık yapan vatandaşların kullanımına sunduk. 
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6- Merkez Mahallerin Yollarına Kilit Parke Döşeme İşleri  

 

Kula Belediyesi, ilçenin daha modern bir kent olabilmesi için tüm mahallelerde kilit parke taş 

döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Zaferiye Mahallesi’nde 

vatandaşların yol mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 116, 117, 363, 365, 367, 368, 369 

sokakta, Şehit Ahmet Akdeniz Caddesi yeni imar uygulaması gören bölgedeki yollar ile 

bağlılarına, Dörteylül Mahallesi Menteşe mevkii tabakhanenin içinden geçen ağır tonajlı 

araçlar için menteşe kuyu caddesi, Seyitali Mahallesi Gargar Küme evlerine, Seyitali 

Mahallesi 163 sokakta başlatılan kilit parke taş döşeme çalışmaları tamamlandı. Toplamda 50 

bin metrekare kilit parke taş döşemesi yapılacak olan mahalleye bin metre bordür döşemesi 

yapıldı. 
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 C- PARK VE BAHÇELER BİRİMİ FAALİYETLERİ 

 

İlçemiz hizmet sınırları dâhilinde 2018 yılı içinde birimimiz peyzaj ve yeşil alanlarda 

kullanılmak üzere seralarımızda üretim yaparak, çok yıllık, çalı ve ağaç gurubu bitkiler ile 

mevsimlik süs bitkileri üretimi gerçekleştirmektedir. Parklarımız içinde bulunan yeşil 

alanlarda mevsimlerine göre çim ara ekim ve yeni çim ekimleri ile yeşillendirme 

çalışmalarına devam edilmiştir. 2018 yılı içinde eski oyun gurupları da yenilenerek toplamda 

31 adet parkta düzenleme yapılmıştır. Bu parklardan 20’sine 2 kuleli oyun gurubu konulmuş 

ve 11’ine de yenileme çalışmaları yapılmıştır. 

 

 1- Park ve Yeşil Alanlar 

Her yıl olduğu gibi 2018 yılı içinde de tüm yeşil alanlarımızda yenileme, düzenleme ve bakım 

çalışmalarına devam edildi. Mahallelerimizde mevcut parklarımız düzenli olarak kontrol 

edilerek zarar gören oyun guruplarında parça değişimi ve yenileme yapılarak yeni bir 

görünüm sağlandı. Seramız bünyesinde üretilen bitkiler parklarımıza mevsimsel olarak 

dikildi. Damlama sistemi olmayan parklarımıza damlama sistemleri kuruldu. Oyun gurubu 

altındaki kum alanlara kum takviyeleri yapıldı. Tüm parklarımıza oturma guruplarının 

bakımları yapıldı. Yeni oyun alanları yapıldı. Düzenleme yapılan alanlar aşağıda belirtilmiştir. 

 

YAPILAN VE YENİLENEN ÇOCUK OYUN GURUBU VE PARKLAR 

 

SIRA DÜZENLEME YAPILAN ALAN 

1 HACITUFAN MAHALLESİ  

2 ORTAKÖY MAHALLESİ 

3 DEREKÖY MAHALLESİ 

4 KÖREZ MAHALLESİ 

5 KALINHARMAN MAHALLESİ 

6 GÜVERCİNLİK MAHALLESİ 

7 NARINCALIBITRAK MAHALLESİ 

8 SEHİTLİOĞLU MAHALLESİ 

9 AYAZÖREN MAHALLESİ 

10 İNCESU MAHALLESİ 

11 HAMİDİYE MAHALLESİ 

12 TATLIÇEŞME MAHALLESİ 

13 BAŞIBÜYÜK MAHALLESİ 

14 BEBEKLİ MAHALLESİ 

15 AHMETLİ MAHALLESİ 

16 SARAÇLAR MAHALLESİ 

17 AYVATLAR MAHALLESİ 

18 SANDAL MAHALLESİ 

19 GÖKÇEÖREN MAHALLESİ 

20 GARGAR MEVKİİ SEYİT ALİ MAHALLESİ 

21 EVCİLER MAHALLESİ 
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22 AKTAŞ MAHALLESİ 

23 YURTBAŞI MAHALLESİ 

24 ESENYAZI MAHALLESİ 

25 BALIBEY MAHALLESİ 

26 ENCEKLER MAHALLESİ 

27 ÇARIKBALLI MAHALLESİ 

28 BİLGE PARK BEY MAHALLESİ  

29 HACIBEHİYE ÖZBOYACI ANAOKULU BAHÇESİNE PARK YAPILMASI 

30 KENTORMANI PARK YERİ DEĞİŞTİRİLMESİ VE DÜZENLENMESİ 

31 ERENLER PARKI ZAFERİYE MAHALLESİ PARK DÜZENLEMESİ 
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2- Bitki Üretim Faaliyetlerimiz 

 

2018 Yıllık ortalama 200.000 adet mevsimlik çiçek,  çok yıllık çiçek ve bitki üretimini üretim 

alanlarımızda gerçekleştirilmiştir. İlçemizde seralarımız sayesinde bitki çeşitliliğiyle daha 

yeşil alanlar sağlanmıştır.  Torf ve toprak karışımlarımızı kendimiz hazırlamakta olup en 

uygun bitkiye en uygun toprak karışımını gerçekleştirmekteyiz. Üretim aşamasında kullanılan 

tüm malzemelerin üretimlerini kendimiz yapmaktayız. 

 

 

  

8 ADET 

ÇOK YILLIK YERÖRTÜCÜLER 15,000 ADET 

MEVSİMLİK 100,000 ADET 

GÜL 20,000 ADET 

KENDİ TOHUMLARIMIZDAN 25,000 ADET 

ÇALI GURUBU 5,000 ADET 

AĞAÇ GURUBU 2,000 ADET 

TOPLAM 167,000 ADET BİTKİ 
 

ÜRETİM AŞAMASINDA KULLANILAN TOPRAK M3 

ORMAN TOPRAĞI 20 m3 

MİL KARIŞIMLI TOPRAK 200 m3 

CURUF 30 m3 
DİKİM TOPRAĞI 150 m3 

TOPLAM 400 M3 
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3- Oyun Gruplarımız 
Yeşil alanlarımıza 2018 yılı içinde mahallelerimizde kullanılmak üzere 20 adet yeni ve tamir 
edilerek  11 adet eski oyun gurubu yerine montajlanarak  toplam 31 adet oyun yenileme ve 
değiştirme çalışmaları yapılmıştır. Oyun guruplarımızın arıza gören, kırılan ve paslanan 
alanlar yenileriyle değişip boyanarak daha temiz parklar yaratılmaya çalışılmıştır. 

 

 
 

  

OYUN GURUPLARI MALZEMELERİ ADET 

Yenilenen Oyun Gurubu 11 adet 

Bakım Yapılan Oyun Gurubu 31 adet 

Yeni Oyun Gurubu 20 adet 

SARF MALZEME 

Oyun grupları için gerekli olan bağlantı ve 

kurulum malzemeleri 

1000 adet 

Düz Kısa ve Uzun Kaydırak 
11 adet yenilendi 

Spiral Kaydırak 
3 adet yenilendi 

Salıncak 
80 adet yenilendi 

Tattıravali 
5 adet yenilendi 
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 4- Çim Alanlarımız 
Park ve bahçeler birimi olarak 2018 yılı içinde binlerce m2’ lik alan çimlendirilmiştir. Sulama 
sistemleri kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir. Uygun alanlarda damlama sistemi kullanılarak 
su tasarrufu sağlanarak daha çevreci ortamlar yaratılmıştır. 

 

 
 

ÇİM ALANLARI ADET 

Kullanılan Çim Tohumları 1000 Kilo 

Kullanılan kapak malzemesi (Mil karışımlı 

toprak) 

75 M3 

Çim altı kullanılan dolgu malzemesi 1300 M3 
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5- Sulama ve Damlama Sistemlerimiz 
 
Park ve bahçeler birimi 2018 yılı içinde 167,000 adet bitki dikimi tamamlanmış ve bünyemiz 
dahilinde kendi tohumlarımızı üretmeye başlamıştır. Yeşil alanlarımızda damlama sistemi 
oluşturulmuştur. Saksılar düzenlenerek kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 
 

 

 

 

 
 

SULAMA SİSTEMİ ADET 

Yeni Damlama Sistemi Yapılan Park 3 ADET 

DÜZ HORTUM 1,000 metre 

20 cm Aralıklı Damlama 5,000 metre 

GÖZ SULAMA 700 adet 

KELEPÇE 800 kelepçe 

EK MALZEME 3000 ek malzeme 

SULAMA MENHOLÜ 27 adet 
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6- Piknik ve Mesirelik Alanlarımızda Yapılan Faaliyetler 
Piknik ve sosyal mevcut yeşil alanlarımız kontrol altında tutulup temizliği ve bitki bakımları 
aralıksız yapılmaktadır. Alanlarımızda her yıl ağaç dikimi, budaması ve yeşil alan süsleme 
çalışmaları yapılmaktadır. 

 
 7- Spor Tesislerimizde Yapılan Faaliyetler 
Futbol sahası, kapalı spor salonu çevresi, yeni yapılmakta olan spor kompleksi ve sentetik 
saha etrafında bulunan yeşil alanlarımızda sürekli olarak süs bitkileri dikilmekte ve bakımları 
yapılmaktadır. Bu kapsamda çim alanlarda kullanılan özel makine ve ekipmanlar satın alma, 
kiralama ve çevre belediyelerden temin edilerek ekim ve bakım çalışmalarına ara vermeden 
devam edilmiştir. Spor ve etkinlik alanlarımızda her sezon bitiminde ve başlarında düzenleme 
çalışmalarıyla aralıksız devam etmektedir. Her yıl güreş sahası 4 EYLÜL etkinliklerden önce 
hazırlanmaktadır. Birimimiz 2018 yılı içinde de spor alanlarında yeşil alan çalışmaları 
ihtiyaçlar doğrultusunda yapılmıştır. 

 
Fen işleri Müdürü Özgül yuca 
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KULA BELEDİYESİ İMAR ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 
2018 YILI FAALİYET RAPORU 

 
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ÇALIŞMA ALANLARI VE GÖREVLERİ: 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; 917 km²’lik Belediye sınırları içindeki taşınmazların imar ve 
planlama, işlemlerini yapmak, uygulamak, denetlemek, gerekli izinleri vermek ve kontrol 
görevlerini yürütmektedir. 

Genel olarak; 

 Yürürlükte olan Kanun, Yönetmelik ve Tüzüklere uygun imar planlarının ve imar plan 
değişikliklerinin yapılması, yaptırılması, imar plan altlıklarının sayısallaştırılması ve gerekli 
revizyon planlarının yapılması yaptırılması, 

 Gerekli olması durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan ve onaylanan üst 
ölçekli plan ve plan notlarına uygun olarak, yeni plan, ilave plan, revizyon planı ve tadilat 
imar planı çalışmalarını yapmak, yapılanları kontrol etmek, görüş vermek ve karar alınması 
için Belediye Meclisine sunmak, Belediye Meclisine havale edilen İmar planı değişiklik ve 
önerilerine ilişkin gerekli çalışmaları yapmak ve İmar Komisyonu çalışmalarına katılmak, 
bu önerileri Belediye Meclisine sunmak, 

 Belediye Meclisince onaylanan planları ölçeğine uygun olarak Büyükşehir Belediyesine 
iletmek, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesini sağlamak, 

 Onaylı İmar Planlarına uygun olarak, imar durum belgesi düzenlemek, 
 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulaması yapımı tescile tabi haritaları yapmak, 
 Parselasyon planlarını yapmak, 
 İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre ilgililerinden gelen ifraz - tevhid taleplerini 

kontrol etmek ve Belediye Encümenine sunmak, 
 Belediyeye ait parsellerde zemin etüdlerinin yapılmasını sağlamak, özel mülkiyete ait 

parsellerde yapılmış olan zemin etüd raporlarını Bakanlıkça belirlenen formata göre 
hazırlatmak, onaylamak, 

 Yapılaşma koşullarına, kanun ve yönetmeliklerine göre taşınmazlarda yapılacak inşaatlara 
yapı ruhsatı vermek, 

 Mimari, statik, tesisat, ısı yalıtım, asansör, kalorifer projeleri ve m2 listesi tasdiki ve vize 
işlemlerini yapmak, yapı denetim hizmetlerini yapmak, 

 İnşası tamamlanan yapılara yapı kullanma izni belgesi vermek, 
 Her türlü inşaat faaliyetini denetlemek, ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı yapılan 

yapılara ilişkin kanun ve yönetmeliklere uygun işlem tesis etmek, İlgili kanun ve 
yönetmeliklerde belirtilen durumlarda inşaatların zabıt tutularak mühürlenmesi ve 
durdurulmasını sağlamak, 

 Belediyeye ait taşınmazlarda yapılacak yatırımlara ait proje üretmek, yaklaşık maliyet –
keşif – metraj hesaplamalarını yapmak, teknik şartnamelerini oluşturmak, ihale 
dosyalarını hazırlayıp Fen İşlerine havale etmek 

 Tescilli eski yapı ve çevresinde bu alanlara uygun projeler üretmek koruma kuralları ve 
ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, 

 Düzenli kentleşmeyi sağlamak için mevzuat çerçevesinde diğer işlemleri yürütmek, Kat 
mülkiyeti kanununa ilişkin işlemleri yürütmek, İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken 
işyerinin imar ruhsatı açısından uygunluğunu kontrol etmek, 

 İmara ilişkin şikayetleri değerlendirmek, 
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 Özel ve Kamu Kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazı ve dilekçelerin cevaplandırılmasını 
sağlamak 

 Kat irtifakı ile ilgili işlemlerin yürütülmesini koordine etmek, Yapılardaki asansörün 
montajı yapılmadan önce ilgili kanun ve yönetmeliklere göre asansör projelerinin 
onaylanması ve montajı tamamlandıktan sonra ilgili kanun ve yönetmeliklere 
uygunluğunun yerinde kontrol edilerek asansör işletme ruhsatının verilmesini koordine 
etmek, 

 İnşaatı tamamlanan yapılarda Yapı Kullanma İzni verilebilmesi için gerekli kontrolleri 
yapmak üzere kontrol elemanlarını görevlendirmek, 

 Müdürlük faaliyetleri içindeki prosedürlere bağlı olarak Kalem ve Arşiv işlemlerinin 
yürütülmesini takip ve koordine etmek, 

 Müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer kamu kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak,  

Müdürlüğümüz bünyesinde 1 İnşaat Mühendisi, 1 Jeoloji Mühendisi, 1 Mimar, 1 
Restöratör, 2 İnşaat Teknikeri ve 1 adet Harita Teknikeri ile iş ve işlemleri devam 
ettirmekteyiz. 

Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen; 16.03.2018 tarihi ile 15.03.2019 tarihleri 
arasında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız; 

1- PLANLAMA: 

 Kula Revizyon İmar Planı; Kent bütününde kentin ihtiyaçlarının sağlıklı ve bütüncül bir 
şekilde karşılanması amacıyla, İlçemizde imar planı tadilatı şeklinde değil plan bütünü 
çerçevesinde bütüncül olarak çözüme kavuşması için Belediye meclisi tarafından revizyon 
imar planı çalışmasının sit alanları haricinde kent bütünü ( 2015 yılında hazırlanan ve 
onaylanan jeolojik ve jeoteknik raporun onay sınırları dahilinde) çerçevesinde yapılması ile 
ilgili karar alınması sonucunda Revizyon İmar Planı Çalışması yapılmış olup; Manisa 
Büyükşehir Belediye Başkanlığında Onayına sunulmuş olup, gerekli incelemeler devam 
etmekte ve onay aşamasındadır. 
 
 Kula Koruma Amaçlı Kentsel Sit İmar Planı; Koruma Amaçlı Sit İmar Planının yenilenip 
sayısallaşması ve güncellenmesi için Belediye meclisi tarafından revizyon imar planı 
çalışmasının yapılması ile ilgili karar alınması sonucunda Manisa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından İhale edilerek Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Çalışmaları tamamlanmış, İzmir 
II No’lu Anıtlar Kuruluna inceleme için sunulmuş, onay aşamasındadır. 
 
 Gökçeören Arkeolojik sit alanında Koruma amaçlı imar planı yapılması:  2016 yılında 
İzmir II no’lu Koruma Kurulunun kararı ile 2. ve 3. Derece Arkeolojik sit alanı ilan edilen 
alanda, Koruma amaçlı sit İmar planı çalışmalarına başlanmış, Halihazır haritalar ve jeolojik 
etüd raporları tamamlanmış ve plan yapım aşamasına gelinmiştir.  
 
 Köy Yerleşik Alan Planları : Büyükşehir yasası ile mahalleye dönüşen köylerden, 15 
tanesinin köy yerleşik alan tespitler çalışmaları yapılmış, kontrolleri ve onayı için Büyükşehir 
Belediyesine gönderilmiştir.     
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 İmar Plan Tadilatları  
 
 Kavacık Mahallesi, 106 ada 5 parsel, Güneş Enerji Santrali 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması 

 Bey Mahallesi, 344 ada 166 parsel Resmi Kurum Alanından Resmi Kurum Alanı (Adliye 

Hizmet Binasına), Emsal:1,50, hmax:serbest dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. 

 Gökçeören Mahallesi, imar planı içerisinde ki tapulama harici alanda otopark alanından 

Teknik Alt Yapı Alanı olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. 

 Bey Mahallesi, 156 ada 13 ve 14 parseller onaylı imar planında meydan Hükümet Konağı 

olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 

değişikliği. 

Diğer Plan işlemleri 
 

 11 adet tevhid işlemi 

 7 adet ifraz işlemi 

 10 adet Tevhid – ifraz işlemi 

 9 adet yola terk işlemi 

 5 adet ihdas işlemi 

 3 adet 18. Madde uygulama işlemi 

 2 adet trampa, 1 adet satın alma, 3 adet takyitli satış,  

 12 adet taşınmazın satış işlemi, 3 adet Hisseli taşınmazın hisse satış işlemi  

 Fen işleri tarafından yapılan yol düzenlemelerinde; sınır belirleme ve aplikasyon işlerinde 

ölçümler yapılmış, biten imalatların alımları yapılarak hakkediş için hesaplamaları 

yapılmıştır.  

 Belediyemiz tarafından yapılan hayvan pazarının yer ve Büyükşehir Belediyesi ile beraber 

yürütülen Jeopark giriş müzesinin yapılacağı yerler, tapulama harici yerlerden iken gerekli 

işlemler başlatılarak, arsalar oluşturulmuş, tescil ettirilmiş ve tahsis işlemleri 

tamamlanmıştır. 

2- RUHSAT  
 

Yapı Ruhsatı : Servisimize Yapı Ruhsatı almak için müracat edilen projeler incelenerek , 
yönetmeliklere uygun olan projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmektedir.  01.03.2018 
tarihi ile 01.03.2019 tarihleri arasında  69 adet Yapı Ruhsatı Belgesi düzenlenmiştir. 

Yapı Kullanma İzin belgesi : İnşaatı tamamlanmış olan binalar , yazışmaları ve kurum 
görüşleri tamamlanan binalar, yerinde kontrol edilerek projeye uygunluğu kontrol edilmekte 
ve  uygun olanlara Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmektedir. 01.03.2018 tarihi ile 
01.03.2019 tarihleri arasında 91 adet Yapı Kullanma İzin  Belgesi düzenlenmiştir. 

Bina Tespit Değerlendirme Formu: 
İlçemizde köyden dönüşen mahallelerde, vatandaşların müracaatları yerinde incelenerek, 

2012 den önce yapıldığı tespit edilen toplam 22 Adet Bina Tespit Değerlendirme Raporu 
düzenlenmiştir.  
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Basit Tamirat ve onarım izinleri : 
İlçemiz genelinde yapılan başvurulardan toplam 18 Adet yapıya basit tamirat kapsamında 

izin verilmiştir.  
Kırsal Yapı İzinleri : Köyden Mahalleye dönüşen Mahallelerimizde  ; Servisimize Yapı İzni 

almak ve yeni inşaat yapmak için müracat edilen projeler incelenerek , yönetmeliklere uygun 
olan projeler onaylanarak kırsal yapı izni düzenlenmektedir.  01.03.2018 tarihi ile 01.03.2019 
tarihleri arasında  3 adet Kırsal Yapı İzni  düzenlenmiştir. 

Kırsal Yapı Kullanma İzinleri : Köyden Mahalleye dönüşen Mahallelerimizde  ; Servisimize 
Yapı İzni alınarak projeye uygun olarak tamamlanmış olan binalar yerinde kontrol edilerek ; 
Elektrik ve Su bağlanılabilmesi için kırsal yapı kullanma  izni düzenlenmektedir.  01.03.2018 
tarihi ile 01.03.2019 tarihleri arasında  3 adet KırsalYapı Kullanma İzni  düzenlenmiştir. 

 
Kentsel Sit Alanı içinde yer alan kültür varlıklarının korunmasına yönelik yapılan 

işlemler: 
 

 Kültür ve Turizm Bakanlığına 2018 yılında proje hibe fonundan yararlanılmak üzere 

değerlendirmeye alınması için, 17 adet taşınmaz kültür varlığı olan yapıların başvurusu 

yapılmıştır. 

 2017 yılında Başvuruları yapılan 13 adet evlerden,  2018 yılında 6 tanesine toplamda 
164,000.00 TL.  proje yardımı çıkmıştır. 

 Kültür ve Turizm Bakanlığına 2018 yılında değerlendirmeye alınması için 12 adet taşınmaz 
kültür varlığı olan yapıların onarım yardımı başvuruları yapıldı.  

 2018 yılı onarım başvurularından 5 tanesine toplamda 270,000.00 TL. onarım yardımı 
çıkmıştır. 
 

Yapı Denetim : Servisimizde düzenlenen Yapı Ruhsatlarının 42 adedi yapı denetim 
firmaları tarafından denetlenmektedir. Bu ruhsatların; işyeri teslim tutanakları , seviye tespit 
tutanakları , yapı denetim ücretlerinin mal müdürlüklerine ödenmesi , hak ediş dosyalarının 
onaylanması , iş bitirme tutanaklarının kontrolü ve onaylanması servisimiz tarafından takip 
edilmektedir. 

Asansör denetimleri: İlçemizde yeni yapılan inşaatların asansör tescil işlemleri için TSE 
Manisa Temsilciliği ile anlaşılmış olup, bu yıl 8 adet yeni asansör tescili kaydı yapılmıştır. TSE 
ile beraber mevcut asansör denetimleri de rutin olarak devam etmektedir.  

Yazışmalar: Çeşitli kurum ve kuruluşlar ve vatandaşlarla toplam 1374 adet yazışma 
yapılmıştır. 

3- PROJE ve ETÜD  
 
 Hayvan Pazarı 

 
Kula Belediyesi Hayvan Pazarı, mevcudunda kapasite olarak yetersiz kalmaktadır ve 

günümüz şartlarına uygun değildir. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için yeniden 
projelendirilen ilçemiz Akgün mahallesi 247 ada 164 parsele 3560 m2'lik kapalı alanlı proje 
hazırlanmıştır. Mevcuttaki hayvan pazarı; 1584 küçükbaş kapasitelidir.  

Yeni hayvan pazarı; güvenlik binası, idari bina, indirme-bindirme padoğu, veteriner 
klubesi, saman satış yeri, gebe muayene, karantina, müşterek tuvalet, gübre toplama alanı, 
su deposu, 2370 küçükbaş ve 140 büyükbaş kapasiteli olacak şekilde  zemin etüdü, mimari, 
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statik, elektrik ve mekanik projeleri hazırlandı. Keşif ve metrajları düzenlendi. Detay ve 
uygulama projeleri hazırlanarak ihaleye çıkılması için Fen işleri müdürlüğüne teslim edildi.  
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 Tekstil Fabrikası 
 

Belediyemiz 1750 kişiye istihdam sağlamak amacıyla imzaladığı protokol kapsamında 
ilçemiz Akgün mahallesi 854 ada 1 parsele 10931 m2'lik kapalı alanı olan tekstil atölyesi 
yapılmasına karar verilmiştir. Amacına uygun olarak projeleri hazırlanmış, keşif ve metrajları 
hesaplanmış, detay ve uygulama projeleri ve şartnameleri hazırlanarak ihaleye çıkarılması 
için Fen İşlerine teslim edilmiştir.  
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Gökçeören Çok Amaçlı Salonu 
 

Belediyemizin Gökçeören mahallesi 139 ada 16-17-17-18-19-20-21-22 parsellerinde 
bulunan, zamanında yapılmış meydan ve eski- tahribatlı bina mevcudunda kapasite olarak 
yetersiz kalmaktaydı, günümüz şartlarına uygun değildi. Mevcut yapı yıkılarak bir meydan 
çalışması ve çok amaçlı salon yapılacaktır. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için 
yeniden projelendirilen Çok Amaçlı Salon projesinde, 300 kişilik çok amaçlı salon, 40 m2'lik 
fuaye alanı, 70 m2'lik cafe, 60 m2'lik kafeterya çok amaçlı oda, depo, bay-bayan tuvalet 
bulunmaktadır. 

 

 

 
 

4- DİĞER FAALİYETLER 

 
Jeotermal ve Maden Sahaları  

 
 Jeotermal İşletme Ruhsatlarımız için yıllık su analizleri yaptırılarak, yıllık faaliyet raporları 

hazırlandı 
 
 Kula Belediyesi-Maski ve İzmir Jeoloji Mühendisleri Odası işbirliğinde; Kula ilçesinin İçme 

Suyu Sorunlarının Çözümü ve Yer altı Suyu İçme Suyu Yönetim Planını hazırlamak için 
yapılan protokol kapsamında çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda ilçemizdeki mevcut tüm 



 

 
78 

içme suyu kuyularının durumu, kalite ve verimlilikleri, ilçemizdeki yer altı su kaynaklarının 
potansiyelini ve içme suyu sıkıntısı çeken yerleşim yerlerine daha verimli ve etkin su 
kaynağı kullandırmak için öncelikli olarak arazi çalışmaları, Harita ve rapor yazımı 
tamamlanarak MASKi Genel Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 

 
 Bey Mahallesi 1156 ada 4 parsel de Kula Belediyesi’ne ait Hayvan Pazarı, Zaferiye 

Mahallesi 247 ada 2 parsel de 7639,60 m² lik arsa üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılacak olan Kula Katı Atık Transfer İstasyonu projesi ile Akgün Mahallesi 854 
ada 1 parsel de yapımı devam eden Tekstil fabrikasının gözlemsel jeolojik etüt raporları 
hazırlanmıştır. 

 
 Rödövans İle Nataç Şirketinin işlettiği GökçeörenPomza Ocağımızın üretim ve sevkiyat 

takibi yapılmış, yıllık üretim miktarları hesaplanmıştır.2018 yılı toplam üretim ve 
sevkiyatımız 92.743,17 ton dur. Bunun karşılığında işletme kirası da dahil bir yıllık bedel  ( 
KDV dahil ) 306.265,64 TL olarak Belediyemize gelir kaydedilmiştir. 

  
Başvuru yapılan yarışmalar: 
 

 Ülkemizin doğal-tarihsel-kültürel mirasının korunması, özgün kimliğinin yaşatılması, 
niteliksel anlamda yükseliş gösteren başarılı çalışmaların ödüllendirildiği, sergi ve 
yayınlarla kalıcı sonuçlara ulaşan Tarihi Kentler Birliği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma 
uygulama ve Özendirme Yarışmasına katılmak üzere müdürlüğümüzce uygulamaları 
tamamlanan Kula Kentsel sit alanı ile Unesco tescilli Kula Jeoparkına bütüncül yaklaşımlar 
içerem projemiz;  Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda Metin Sözen ve Jüri Özel 
Ödülüne layık görülmüştür. 
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İmar Şehircilik  Müdür V. 

          MESUT SUNA 
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Kula Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tüm çalışmalarında; 
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 
c) Hesap verebilirlik, 
ç) Kurum içi yönetimde ve ili ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 
f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas 
alır. 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün bugünkü kuruluşu, görev konularının çeşitlerine 
dayanmaktadır. Müdürlüğümüzün amaçlar, görevler ve ilişkiler bakımından hem planlayıcı 
hem de uygulayıcı yönleri vardır. Müdürlüğümüz kendi görev konularında araştırıcı, 
planlayıcı, izleyici, değerlendirici, denetleyici ve yol gösterici bir örgüt niteliğinde 
çalışmaktadır. Müdürlüğümüz yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır. Buna 
göre belirtilen amaçların değerlendirilmesinde, ana görevlerinin yerine getirilmesinde ve iş 
ilişkilerinin gözetilmesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün bu iki yönlü niteliği 
üzerinde önemle durulmalıdır. 
1)Kitle iletişim araçlarında yer alan, Belediyemiz hizmet faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki 
haberlerin takibini ve tespitini yapmak, 
2)Belediye sınırları içinde kent halkının yönetime katılımını sağlamak, halkın insiyatifini 
arttırmak, yerel yönetimler ve yerel demokrasiyi güçlendirerek, sorunların çözümünü 
sağlamak 
3)Halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve 
kurumsal Temel de sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler 
yürütmekten, 
4)Çalışmaların halka duyurulması,   halkın yönetime karşı olumlu hisler beslemesinin 
sağlanmasından, halkın da yönetim hakkındaki,   düşüncelerinin, yönetimden beklentilerinin 
alınması amaçlı çalışmaları yürütmekten, 
5)Başkanlık emirleri doğrultusunda gerektiği zamanlarda basın toplantıları düzenlemek ve 
Başkanlığımızın faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak, konuyla ilgili fotoğraf 
ve görüntüleri medya organlarına dağıtmak 
6)Başkanlığımız ünitelerinin hizmetlerini yürütmelerine yardımcı olabilecek Belediyecilik 
konusundaki, yeni gelişme ve uygulamalardan ilgili birimleri haberdar etmek. 
7)Kurumun faaliyet alanına giren gelişmeleri takip etmekten, çalışmaları hakkında amirini 
yazılı ve sözlü sistematik olarak bilgilendirmekten,  
8)Tanıtım ve halkla ilişkiler konularında, kurum dışındaki özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde 
iletişim bakımından dikkate alınacak hususlarda, Belediye'nin imajını istenilen şekilde 
güçlendirilmesi vb. konularda kurum menfaatini gözetme yönündeki görüşlerini 
belirtmekten, 
9) Kendi Müdürlük alanıyla ilgili işleri yerine getirmek, 
10)İlçemizde yaşayan halkın ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini tespit etmek 
üzere anket ve benzeri çalışmaları yapmak 
11)Halkı bilinçlendirici broşür, bülten, dergi, Gazete, Belediye web sayfası, vb. çalışmalarını 
içerik açısından yürütmekten, 
12)Vatandaşlardan gelen şikâyet, teklif vb. konulan en kısa zamanda Belediye'nin diğer 
birimleri ile çözüme kavuşturup ilgililerine bilgi verilmesini sağlamak,  
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13)Belediye Başkanlığına bağlı diğer müdürlükler tarafından yapılan çalışmaların tanıtımını 
yapmaktan, 
14)Belediye Başkanının katılacağı halkı bilgilendirici çalışmaları koordine etmekten, 
15)Özel günler ile ilgili davetiye hazırlanması ve ilgili yerlere dağıtılmasını sağlamaktan, 
16)Müdürlüğümüzce yayınlanan her türden basılı malzemenin abone adreslerini ve dağıtım 
listelerini hazırlamak ve adreslerin bilgisayardan etiket halinde dökümünün alınmasını ve her 
türden dağıtım vasıtaları ile ilgili yerlere ulaşmanı sağlamaktan, 
17)Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet 
planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar, 
Başkanlıkça belirlenmiş zamanda amirine vermekten, 
18)Kula açısından önemli günlerin kutlamaları ile ilgili düzenlemiş etkinlikleri müdürlüğü 
dahilinde yardımcı olmaktan, 
19)Belediye Başkanlığı'nca verilecek brifing ve toplantıların organizasyonunda Diğer 
birimlerle ile işbirliği içinde etkin görev almaktan, 
20)Belediye'nin tüm tanıtım çalışmalarını yürütmekten, İlçemizin kültürel zenginliklerini 
arttırıcı olarak düzenlenen (konferans, panel, sempozyum, belgesel, film vb. ) etkinliklerde 
Konferans Salonu’nu hizmete hazır hale getirmekle, 
21)Basın-Yayın mensuplarının kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların Belediyemizle iyi 
ilişkilerinin geliştirilmesine ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, karşılıklı 
ziyaretlerde ve görüş alış verişinde bulunmakla, 
22)Belediye Başkanı’nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi 
altında yukarda özetle belirtilen görevlerin yerine getirilmesi bağlamında, Başkanlık 
Makamı'nın vereceği diğer emirleri yerine getirmekle sorumludur. 
 
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ 
 
a) Müdürün Görevleri: 
1) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki, yönetim görevlerini yerine getirir. 
2) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek. 
3) Müdürlüğün işlevleri ile ilgili raporları hazırlamak. 
4) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, planlayıp programlamak, çalışmaların bu 
programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak. 
5) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü hizmetinde bulunan aracın/araçların bölüm 
ihtiyacına uygunluğunu kontrol etmek, ruhsat işlerini takip etme veya edilmesini sağlamak, 
6) Belediye Kanunu, Basın Yayın ve Telif Hakları Kanunu, politikaları, stratejileri ve 
programları ile ilgili olarak belediye üst yönetimine önerilerde bulunmak, onaylanmış 
hedefler ve planlar çerçevesinde Müdürlük faaliyetlerinin daha etkin bir düzeyde 
gerçekleşmesini sağlamak. 
7) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün her düzeydeki personeline verimli 
çalışabilecekleri bir çalışma ortamını, uygun mekân, araç gereç ve donanımı sağlamak. 
8) Müdürlük hizmetleri ile ilgili mer-i mevzuat çerçevesinde hizmetlerin zamanında ve 
usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak. 
9) Bağlı şefliklerin iş ve işlevlerindeki organizasyon ve koordinasyonu ve tüm işlemlerini 
usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak. 
10) Müdürlükteki nöbet hizmetlerini ilgili şefliklerinin tekliflerini alarak tanzim etmek. 
11) Üst makamlarca verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
b) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürünün Yetkileri:  
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1) Birimler arası faaliyetleri kontrol etmek yetkisi. 
2) Temasta bulunulan kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yönetmek yetkisi. 
3) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki birimler arasında en iyi düzeyde 
bilgi alış verişlerini mümkün kılacak ilişkinin kurulmasına yardım etmek ve denetlenmesini 
sağlamak yetkisi. 
4) Müdürlük çalışmalarının sonuçlarını kontrol etmek ve değerlendirmek yetkisi 
5) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Başkanlık Makamında uygun görülen programlar 
gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkisi. 
6) Bağlı şefliklerin kadro görevlerinin yerine getirilmesinde sürekli ve gerektiğinde ani 
denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi. 
7) Emrindeki personelin terfi, atama, takdir ve cezalandırılmasına ilişkin görüşlerini Belediye 
Başkanına iletme yetkisi. 
8) Emrinde çalışanlarla toplantı yapmak, bilgi, öneri ve istekleri değerlendirme yetkisi. 
9) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü,  Başkanlıkça uygun görülen ilgili kurum ve 
kuruluşlara karşı temsil etmek yetkisi. 
 
HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ GÖREVLERİ 
 
1)  Müdürlük yazışmaları ve büro hizmetleri ile ilgili çalışmaları yürütmek, 
2) Belediye çalışmalarının kamuoyundaki tesirlerinin değerlendirilmesini yapmak, anketler 
düzenleyip kamuoyu bilgisine başvurmak, 
3) Vatandaşlar tarafından Belediye Başkanlığına gönderilen her türlü ihbar, şikâyet ve 
dilekleri değerlendirmek ve cevaplandırmak için gerekli işlemlerin yapılarak 
sonuçlandırılmasını sağlamak, 
4) 09/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı 
Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Bilgi ve 
Belgeye erişilmesi işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak, 
5) Kula’nın yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için gerekli yayın, doküman ve malzemenin 
hazırlanması, satın alınması ve dağıtılması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını 
sağlamak, Kurumun düzenlediği etkinliklerde gerekli hazırlıkları yaparak sinevizyon 
gösterilerini düzenlemek, 
6) Belediye hizmetlerinin, alt yapısının, birimlerinin, etkinliklerinin ve organizasyonlarının 
vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütmek, 
7) Halkın yönetimden bilgi edinme hakkını göz önüne alarak, yürütülen faaliyet ve işlerle ilgili 
olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak ve Başkanın halkı bilgilendirici mahiyetteki 
brifing ve toplantılarını organize etmek, 
8) Çeşitli sivil toplum örgütleri, muhtarlar vb. ile Belediye yönetiminin katılımıyla belirli 
dönemlerde toplantılar yaparak bir araya gelmeleri için organizasyonlar düzenlemek, 
 9) Belediye'nin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların dilek ve şikâyetlerini almak ve 
Belediyenin hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendirmek, 
10) Halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek ve bu alandaki faaliyetlerin 
etkinliğini artıracak önlemleri belirlemek üzere araştırmalar yapmak, 
11) Kurumun halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize 
etmesine yönelik öneriler ve projeler geliştirmek, 
12) Belediye'nin gerek içe gerekse dışa dönük olarak kullanacağı her türlü baskılı 
malzemelerini kurum kimliği (amblem ve logo uygunluğu) esasları açısından incelemek, 
çalışmaların kurum kimlik ve imajını geliştirici olması yönünde öneriler geliştirmek, 
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13) Vatandaşlardan gelen (Telefon, e-mail, faks, şahsen ya da basın yolu ile başvuruları) ilgili 
birimlere yönlendirmek, başvuru sahiplerini bilgilendirmek, 
14)Kamuoyundan yansıyan şikayet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını 
yapmak. 
15) Belediyemiz çalışmaları ile ilgili olarak Başkanlık Makamı'nın onayı doğrultusunda yerli ve 
yabancı kişi ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları 
yapmak. 
16) Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan yansıyan 
şikayet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirmeleri çalışmalarını yapmak. 
 
BASIN-YAYIN BİRİMİ GÖREVLERİ  
 
1.Basın kuruluşları ile Belediye arasındaki haberleşme talep ve ihtiyaçların tespit edilmesi, 
planlanması, bu konularda gerekli koordinasyon işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını 
sağlamak 
2.Ulusal yayın yapan günlük gazetelerden Belediyeyi ilgilendiren siyaset, ekonomik ve sosyal 
olaylarla ilgili haber kupürlerinin derlenerek çoğaltılması, Belediye Başkanı’na ve Başkan 
Yardımcıları'na sunulması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak, 
3.Gerektiğinde Belediye Başkanı’nın günlük programlarını yerel-ulusal basına bildirilmesini 
sağlamak 
4.Belediye Başkanı'nın ve Başkanlığın kamuoyuna bildirilmesini gerekli gördüğü açıklama, 
duyuru ve tekziplerin basın–yayın organlarına duyurulması işlemlerinin yapılarak 
sonuçlandırılmasını sağlamak 
5.Belediye Başkanı'nın basın toplantılarının organize edilmesini sağlamak 
6.Yazılı ve görsel basında; köşe yazarlarının ve belediye muhabirlerinin isim, adres ve telefon 
listelerinin güncelleştirilmesini sağlamak 
7.Belediye Başkanı'nın günlük programlarının Basın Danışmanlığı fotoğrafçıları ve 
kameramanları tarafından izlenmesini ve kayda alınmasını sağlamak 
8.Basın bültenlerinin hazırlanması, Belediye faaliyetleri hakkında basın yayın kuruluşlarına 
(Gazete, Radyo, TV, Dergi vb. ) basın bildirilerinin gönderilmesi, haberlerin e - posta ve cep 
mesajı yoluyla ilgililerine ulaştırılmasını sağlamak 
9.Çeşitli konularda (faaliyet, açılış, ziyaret vb.) dijital ve opak fotoğraf çekimlerinin yapılarak 
arşivlenmesini sağlamak 
10.Basın Mensuplarıyla haber konulu görüşmelerin sürekliliğini sağlamak 
11.Gazete kupürü arşivi ve yayın arşivi tutulmasını sağlamak 
12.Basınla ilişkilerin amaç, hedef ve politikalarının belirlenmesi amacıyla çeşitli araştırmalar 
yapmak  
13.Belediye tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için 
basın yayın organları ile iletişime geçmek 
14.Basın yayın organlarında yayınlanmak üzere, hazırladığı basın bülteni ve gazete ilanlarını 
bu kurumlara vermek ve sonuçlandırmak 
15.Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını takip ederek Belediye'nin leh veya 
aleyhinde olan gelişmeler ve genel olarak belediyelerle ilgili yayınlanan haberlerle ilgili olarak 
Belediye Başkanı’na düzenli olarak rapor vermek. Yaptığı basın takip çalışmalarıyla ilgili 
olarak arşiv oluşturmak 
16.Belediye Başkanı’nın medya ile gerçekleşecek randevularını ayarlamak 
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17.Belediyemiz internet sayfasını sürekli güncelleyerek halkımıza doğru ve hızlı bilgiyi 
ulaştırmak 
18.En çok ziyaret edilen sosyal medya sayfalarının takibini yaparak Kula Belediyesi olarak 
yeni gruplar oluşturmak. ( Facebook, Youtube, İnstagram, Vimeo, Google +, vb.) 
 
 
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER GÖREVLERİ 
 
1- Belediyemizin hizmet alanı kapsamında kent halkının kültür sanat yaşamına katkı sağlar. 
Kültür ve Sosyal İşler İlgili faaliyet ve çalışmalar Halkla İlişkiler Birimi tarafından 
yürütülmektedir. Kentin ihtiyaç duyduğu her türlü etkinliklere mekân sağlar, nitelikli 
etkinlikler için bilim insanları, kültür sanat insanları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve 
gerekli görülen diğer kişi ve kurumlar ile işbirliğine gider. 
2-Mevcut kültürel ve tarihsel zenginlikleri çoğaltmak ve kent kültürünün örülmesine katkı 
yapmak üzere etkinlikler düzenler, yayınlar yapar, kent kimliği, tarihi ve kültürü üzerine 
gelecek kuşaklara da rehberlik etmek ve bugünü ileriye aktarmak amacıyla çalışmalar yapar.  
 
3-Kültürün, sanatın kent insanı üzerindeki etkilerinin olumlu ve geliştirici olması yönünde 
çalışmalarını sürdürür. Bu çalışmaları yaparken kentin tüm fertlerini (çocuk, genç, yaşlı, 
kadın, erkek, engelli, sosyal ekonomik ve kültürel anlamda dezavantajlı) gözeterek 
eğilimlerini, isteklerini göz önüne alarak karar verir ve uygular. 
4-Gerekli görülen hallerde etkinlik öncesi, hedef kitle ve ihtiyaçları belirler ve projeleri hayata 
geçirir. 
5-Kentin tarihi değerlerine ve kültürel zenginliklerine sahip çıkar, gün ışığına çıkarılmasına, 
var olanların tanıtılmasına yardımcı olur. 
6-Çocukların ve gençlerin kentlerini, tarihini tanıması ve koruması bilincini oluşturmak 
amacıyla bilgilendirme çalışmaları yapar ve etkinlikler düzenler. 
7-Çocukların, gençlerin, kadınların, engelliler ile sosyal ve kültürel ekonomik anlamda da 
dezavantajlı kesimlerin, yetişkinlerin boş zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmelerini 
sağlamak için eğitsel, sanatsal ve kültürel projeler hazırlar ve hayata geçirir. 
8-İlçede birimler (semt kütüphaneleri, kültür merkezleri, yaşam evleri, semt evleri ve buna 
benzer diğer birimler) kurarak kent halkının kolay ulaşabileceği birimlere yaygın hizmet 
götürür. 
9-Kentin tanıtımı için etkinlikler düzenleyerek, kenti bir çekim merkezi haline getirmeyi 
hedefler. Bunun adına yapılması gerekenleri projelendirip uygulamaya koyar.  
10-Kültür- Sosyal İşler ve Turizm alanında Kula Evi, Meryem Ana Kültür Merkezi, Yunus Emre 
Türbesi, Kenan Evren Türbesi Gelen ziyaretçilere hizmet vermektedir. Aynı zaman buraları 
ziyaret eden Ziyaretçilerin istatistikleri tutularak ortalama yıllık turist sayısının hesabı 
yapılmaktadır.  
11-Sportif faaliyetler alanında Kapalı Spor Salonunda Jimnastik, Güreş, Voleybol alt yapı 
çalışmaları yapılmakta aynı zamanda İlçe Stadyumunda futbol alt yapısı yetiştirilmektedir.  
12-İlgili Kurumlar ile ilgili olarak görüşmeler yapılarak İlçe sakinlerine yönelik olarak meslek 
edindirme kursu açmak.  
 
PERSONEL DURUMU  
1 MEMUR 5 İŞÇİ 
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BASIN YAYIN BİRİMİ 
1. Harun KAYRAKÇI  Yüksek Lisans (İşçi) 
2. Cennet Esen              Lisans ( İşçi)  
3. Mustafa Yeşil               Ön Lisans (İşçi) 
4. Cihat KITIR                                Lise (İşçi) 

HALKLA İLİŞKİLERBİRİMİ 
1. Yeliz AY HIRKA                           Yüksek Lisans (Memur) 
2. Mehmet EROĞUL                       Lisans (Eğitmen) 
3. Kamil ALTIPARMAK       Lisans ( İşçi) 
4. Nesrin Künkçü                              Lise( İşçi)  

 
BASIN-YAYIN BİRİMİ FAALİYETLERİ  
1.  Basın-Yayın Birimimiz, Kula Belediyesi’nin yer aldığı haber değeri bulunan her türlü, 
çalışma ve organizasyonlar, Belediye Başkanımızın katıldığı her türden etkinliklerin 
kamuoyuyla paylaşılmasında yıl içerisinde toplam 377 adet haber yapılmış olup, Belediye 
faaliyetlerinin duyurulmasının yanı sıra halkın ilçede meydana gelen olaylardan haberdar 
olması açısından haber yayınları da yapmıştır.  
2. Ayrıca haberlerin vatandaşlar tarafından daha iyi algılanması ve bilinmesi konusunda 
154 video haber yapılmış Belediye Video arşivimize ham görüntüleri ile birlikte 
depolanmıştır. 
3. Belediyemize ait olan www.kula.bel.tr web sitesi Venüs Ajans ile yapılan yıllık 
güncelleme ücreti sözleşme ile yenilenmiştir.  Web sitemizin veri tabanlı olarak yeniden 
tasarlanması güncellenmesi kullanıcıların hızlı, güvenli bilgiye erişimi sağlanmaktadır.  
4. Kula Belediyesi, olarak en çok kullanıcıya sahip olan Sosyal medya gruplarına üyelik 
sağlayarak belediyemizin yapmış olduğu her türlü faaliyeti sosyal medya aracılığıyla 
vatandaşlarımıza duyurduk. 
5. 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.  
6. Basın Yayın Birimimiz önemli gün ve haftalarla ile belediyemiz tarafından açılışı 
yapılacak olan Başkanımız adına basın bülteni yayınlanmış olup yayınlanan basın bültenleri 
yerel basına ve ulusal basına ulaştırılmıştır.  
7. Basın Yayın Birimimiz aynı zamanda Kula’nın tanıtımıyla ilgili video çekimleri yaparak 
ham görüntülerini birimimizde yer alan PC’mizde arşive bölümümüze eklenmiştir.  
8. Basın Yayın Birimimiz belediyemiz tarafından açılışları yapılan tüm etkinliklerin video 
ve fotoğraf çekimini yaptırmıştır. 
9. Basın-Yayın birimiz etkinliklerde basılan davetiye, afiş, broşür, dergi her türlü tanıtım 
materyalinin arşivini tutmaktadır. 2017 yılı içerisinde 304 farklı konuda tasarım yapılmıştır.  
10. Basın Yayın birimi olarak Türkiye’nin en çok ziyaret edilen sosyal medya ağı olan 
Facebook’ta 10 Bin 83 sayfa beğeni potansiyeli olan Kula Belediyesi Facebook sayfasında 
yaptığımız her türlü faaliyetlerle ilgili paylaşımda bulunduk. Youtube ve Twitter gibi sosyal 
ağlar üzerinden de Kula Belediyesi ile ilgili anlık bildirimlerde bulunduk.  
11. Basın Yayın birimimizce, basın mensupları tarafından gönderilen haberlerin ulusal ve 
yerel çapta takibini resmi yoldan yapmak adına Medya Takip Merkezi üzerinden İnternet, 
yazılı basın, görsel basın ve sosyal medya olmak üzere 4 ana konu üzerinde haberlerimizin 
takibi yapıldı. Ajanslar tarafından abonelerine gönderilen haberler ülkemizin dört bir yanında 
yayın yapan internet sitelerinde yayınlanmıştır. Yazılı basın vatandaşlar tarafından çok ilgi 

http://www.kula.bel.tr/
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görmediğinden dolayı haberlerimizi daha çok internet sayfalarında yer almıştır. İlçemizde 
haberlerimizin çoğunluğu sabah ve akşam saatlerinde takip edilmiş olup bu da belediyemizin 
daha çok devlet kurumlarında çalışan vatandaşlar tarafından takip edildiğini göstermektedir.  
12. İlçemize gelerek Kula’nın tanıtımına katkı sağlayan televizyon kanalı ve yapımcılara 
rehberlik malzeme vb. gibi talep edilen noktalarda gereken destek yapılmıştır.  
13. Yemek Programları, belgesel çekimleri yapılmış Ulusal TV kanalarında çıkmıştır.  
14. Kula Belediyesi’nin faaliyetleri, “Değişen Kula Bülteni’’ adıyla Ağustos ayında çıkarılmaya 
başladığımız aylık gazete, Ağustos, Eylül, Kasım üçer bin adet, Ekim ve Aralık aylarında ise 
beşer bin adet baskı yapılarak esnaflara, kamu kurum ve kuruluşlarına, muhtarlıklara, 
merkezden uzak mahallelere dağıtılarak halk bilgilendirilmiştir. 
 
15. Kula Belediyesi’nin Türk Evi, Beyler Evi, Yunus Emre Kültür Merkezi, Kent Ormanı gibi 
ziyaretçilerin uğrak olduğu sosyal hizmet binalarında ve fuar tanıtım organizasyonlarında 
Kula’yı tanıtan“ YAŞAYAN MÜZE KULA” adı altında Bin adet katalog ve DVD bastırılmıştır.  
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16. Kula Belediyesi’nin Türk Evi, Beyler Evi, Yunus Emre Kültür Merkezi, Kent Ormanı gibi 
ziyaretçilerin uğrak olduğu sosyal hizmet binalarında ve fuar tanıtım organizasyonlarında 
Kula’yı tanıtan Kula rozeti Bin adet ve kapak açacağı tasarımlı magnet 2 Bin adet yapıldı. 
 

 
 
17. Kula’nın ilçe merkezinde belirlenen 6 noktaya Kula tanıtım totemleri yerleştirilerek 
vatandaşların bilgilendirilmesinde kolaylık sağlandı. 
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18. Yunus Emre ve Mahmut Dede Caddelerini bileştiren kavşağa “Alparslan Türkeş 
Kavşağı" ismi verilmesinden dolayı “Alparslan Türkeş Kavşağı" yazılı totem yerleştirildi.  
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19. Vatandaşların Kula Belediyesi çözüm merkezine ulaşmalarında kolaylık sağlamak amacıyla 
üzerinde çözüm merkezi numarasının bulunduğu 5 Bin adet kartvizit bastırılarak halka 
dağıtıldı.  
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20. TVF Efeler Ligi temsilcisi Jeopark Kula Belediyespor’un Kula’da spor salonunda yaptığı 
maçlarda salonda görsel bütünlüğü sağlamak amacıyla tabelalar yerleştirildi.   
 

 
 

 
 

21. Uluslararası Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı’nda (YAPEX) kurulan Kula Belediyesi 
standının tanıtım görselleri grafikleri hazırlanarak uygulaması yapıldı.  
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22. Börtlüce Mahallesi’nde düzenlenen dayanışma yemeği için pankart, döviz ve plaketler 
yapıldı. 
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KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER FAALİYETLERİ  
1. Asker uğurlama törenlerinde askere gidecek olanlara asker paketi ve Türk Bayrağı verildi. 
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2. Kula’ya Bosna Hersek Prijedor’dan gelen Belediye Meclis Üyeleri’ne Tarihi Kula Evi maketi 
verilirken, Kazakistan ve Bosna Hersek'ten gelen Halk dans ekiplerine içerisinde kalem, 
not defteri ve broşür bulunan paket verildi. Ayrıca kent ormanında akşam yemeği ve Kula 
yeren ekibi organizasyonu düzenlendi. 

 

 
 

3. Esnaf, hasta, taziye ve mahalle ziyaretlerinde Belediye Başkanımızın vatandaşla çekildiği 
fotoğraflar basılıp çerçevelenerek ilgili vatandaşlara teslim edildi. 
 
 



 

 
94 

 
 
 
 
 
4. Ramazan boyunca ilçedeki bir camide ikram çeşmesinden şerbet dağıtımı yapıldı. Basın 

Yayın tarafından kamuoyu bilgilendirildi.  
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5. Kula Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen konserin davetiye, sms, 
ilan ve roll-up çalışmalarıyla tanıtımı yapıldı. Afiş tasarım ve baskıları yapılarak halkın 
yoğun sirkilasyonu oluşan alanlara asılarak halk bilgilendirildi. Grafikleri tasarımları Kula 
Belediyesi Sosyal Medya hesaplarından paylaşıldı. 
 

 
6. Anne ve Anne adaylarına Kent Meydanında saksıda çiçek dağıtımı yapıldı. Anneler günü 

ile ilgili grafik tasarımı ve sosyal medya internet sitesinden kutlama basın bültenleri 
paylaşıldı. 
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7. Ramazan ayı etkinlikleri için sahne tasarımı, branda, baskı ve bilbord çalışmaları yapıldı. 
Ramazan Ayı boyunca iftar vakitleri ve Ramazan etkinlikleri için yapılan grafik tasarımları 
sosyal medyada paylaşılarak, mahallelerde yapılan iftar programları için sms atımı yapıldı. 
Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un katılım gösterdiği iftar programından fotoğraflar 
facebook, ınstagram ve twitter hesaplarından paylaşımı yapıldı. 
 

 

 
 
8. Yaz aylarında çocuklarda sportif ve kültürel etkinliklere yeteneklerini keşfetmesini 
sağlamak amacıyla voleybol, futbol, bağlama, badminton, basketbol, halk oyunları ve 
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jimnastik alanlarında açılan kurslara kayıt yaptıran 432 öğrenciye eğitim verildi.Yaz okulları 
için grafik tasarımı yapılarak sosyal medyadan paylaşılarak ve afiş tasarımın baskısı alınarak 
okullara ve halkın yoğun sirkilasyonu oluşan alanlara asılarak halk bilgilendirildi. Kurslarda 
başarılı öğrenciler ödüllendirilerek motivasyonu arttırıldı. 
 

 
 

 
9. Kula Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Jeopark Futbol Turnuvası açılışı 
yapıldı. Şöhretler maçı düzenlenerek, turnuvasüresince tüm organizasyon işleyişi Basın Yayın 
ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiş olup turnuva sonunda ilk üçe 
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giren takımların oyuncularına birer adet derece madalyası, organizasyon komitesi ve emeği 
geçenlere plaketler, turnuvada birinci olan takım oyuncularına 5 yıldızlı otelde tatil, birincilik 
kupası ve eşofman takımı, ikinci olan takım oyuncularına, ikincilik kupası ve eşofman takımı, 
üçüncü olan takıma üçüncülük kupası ve dört adet futbol topu, dördüncü olan takıma 
dördüncülük kupası, gol kralına futbol ayakkabısı hediye edildi.  
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10. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadınlara saksı çiçekler hediye edildi. 
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11.Kula Belediyesi Ramazan Etkinlikleri kapsamında Yunus Emre Kent Meydanı'nda 

düzenlenen Kur'an-ı Kerim Ziyafeti programı ve "Kutlu Yolun İlk Yolcuları" tiyarosu 

Grafikleri tasarımları Kula Belediyesi Sosyal Medya hesaplarından paylaşıldı. Sms, ilan ve 

bilbord çalışmalarıyla tanıtımı yapıldı. 

 

 
 
12.24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27 Haziran Milletvekili Seçimleri kapsamında Kulada 
düzenlenen Cumhur ittifakı yürüyüşlerinde Basın- Yayın birimi olarak, video, fotoğraf ve 
sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla destek verildi.  
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13. Kula Belediyesi ve Akar Tekstil işbirliği ile İlçemizde 20 Milyon lirayı geçen yatırım ile 1750 
kişinin istihdam sağlayacağı tekstil fabrikasının belirli aralıklarla video ve fotoğraf çekimi 
yapılarak facebook, ınstagram ve twitter hesaplarından paylaşımı yapıldı. 
 

 
 
14. Her yıl Kenger Mahallesi’nde düzenlenen Selvili Dede Alevi Kültürünü Tanıtma ve 
Dayanışma Şenliği düzenlenerek Sema gösteri ekibi ve farklı yerel sanatçıların yer aldığı 
konserler düzenlenerek yemek için gıda desteği verildi. 
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16.Her yıl Encekler Mahallesi’nde düzenlenen Bağdatlı Sultan Kültür ve Dayanışma Şenliği 
düzenlenerek Salihli Sema gösteri ekibi ve farklı yerel sanatçıların yer aldığı konserler 
düzenlenerek yemek için gıda desteği verildi. 
 

 
17.15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe kalkışma girişiminde şehit olan vatandaşlar, 15 
Temmuz darbe teşebbüsünün 2. yıldönümünde Kula Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen 
etkinlikler ve günün önemi ile ilgili pankart ve afişler basıldı, vatandaşlara Türk Bayrakları 
dağıtıldı. 
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18.4 Eylül Kula’nın Düşman İşgali’ndenKurtuluşu’nun yıldönümünde Zafer Yürüyüşü 
düzenlenerek yürüyüş güzergahında bulunan Askerlik Şubesi’nde nöbet tutan askere 
Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun tarafından çiçek takdim edildi. 
 

 
19. Kula’nın Düşman İşgali’nden Kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında 2-4 Eylül 
2018 tarihleri arasında Kent Meydanı’ında, Ali Kınık, Hüseyin Kağıt, Derya Uluğ ve Merve 
Özbey Konserleri düzenlendi. Programda emeği geçenlere maket Kula evi hatırası, çiçek ve 
fincan takımı hediye edildi. 
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20.1-4 Eylül 2018 tarihlerinde Kula Belediyesi’nin düzenlediği Kula’nın düşman işgalinden 
kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında kurulan panayırlarda Kula Belediyesi’nin 
standı Müdürlüğümüz tarafından açılıp her gün gelen vatandaşlar yapılan faaliyetler 
hakkında çeşitli videolar, gazete, broşürlerle bilgilendirildi. 

 
21.23.  Geleneksek Kula Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın 
katkılarıyla düzenlendi. Güreşlerde dereceye giren her boyun birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve 
dördüncüsüne madalya, Başpehlivana plaket takdim edildi. Organizasyonun tanıtımı, 
duyurulması, afişleri, pankartları Müdürlüğümüz tarafından yapıldı. 
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22.Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafındanMuharrem ayı sebebiyle Kurşunlu 
Cami önünde vatandaşlara aşure ikramı yapılarak muharrem ayı ile ilgili billboard tasarımları 
ile tebrik mesajları yayınlandı. 
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23.Kula Belediyesi ile AKSA Enerji arasında gerçekleştirilen Doğalgaz Dağıtım işbirliği 
kapsamında Kula’ya döşenecek 25 Milyon TL’lik yatırım ile 286 kilometre civarında doğalgaz 
hattının açılışı Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımları 
ile yapıldı. programın organizasyonu ve fotoğraf video çekimi yapıldı.  
 

 
24.24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere karanfil hediye edildi. Basın yayın birimi 
tarafından grafik tasarımı ve Kula Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun’un basın bülteni sosyal 
medyadan paylaşıldı. 
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25.Manisa Valisi Ahmet Deniz’in ilçe ziyaretinde yaptığı toplantı ve gezilerde eşlik edilerek 
haberi yapıldı. Ziyarette Vali Deniz’e çiçek, laleli pano hediye edildi. 
 

 
 
26.Basın Yayın ve Halka İlişkiler müdürlüğümüzce düzenlenen “Cehalet” adlı tiyatro 
sergilendi. 
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27.Basın Yayın veHalkla İlişkiler Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında her hafta hasta ve taziye 
ziyaretleri düzenlendi. 
 

 
 

 
 
28.Kula Belediyesi Bağlama kursu öğrencileri tarafından düzenlen Türk Halk Müziği Korosu, 
Kula Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 
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29. Kula Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Kula Belediyesi Yunus Emre Kültür 
Merkezi Konferans Salonu’nda halka açık konser verildi.  
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30.10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla, Başkan Tosun’un Basın Bülteni yazıldı. Grafik 
tasarımı sosyal medya paylaşılarak basın mensuplarına gönderildi. Kula’da çalışan 
gazetecilere Kent Ormanı’nda kahvaltı düzenlendi. 

 
 
31.15. Ocak 2019 günü yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ilçede kapanan Ankara-İzmir 
karayolunda beklemek zorunda kalan yolcu ve şoförlere Kula’nın tarhana çorbası ikram 
edildi. 
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32. Kula Belediyesi olarak, 20 Kırsal Mahalle Kapsamında, merkezden uzak 20 mahallenin kilit 
parke taş döşemesi yapıldı.  
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33-5000 adet spiralli 13 yapraklı 2019 takvimi bastırılarak vatandaşlara dağıtıldı. 
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34-Kula Belediyesi’nin faaliyetlerini hizmetlerini halka duyurmak ve bilgilendirmek amacıyla 
Ağustos ayından bu yana aylık olarak çıkan , “Değişen Kula Bülteni’’ 7 sayı çıkmıştır. Baskı 
sayısı aylara göre değişkenlik gösteren bülten esnaflara, kamu kurum ve kuruluşlarına, 
muhtarlıklara, merkezden uzak mahallelere dağıtılmaktadır. 
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KULA BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER 
ÇÖZÜM MERKEZİ 

2018 YILI FAALİYET RAPORUDUR. 
 
• Çözüm merkezi Belediyemize gelen vatandaşların her konuda yönlendirilmesinde,belediye 
ve çalışmaları hakkında vatandaşın bilgilendirilmesini sağlayarak,saygı ve güleryüz 
çerçevesinde danışma görevi görmektedir. Bir nevi vatandaş belediye arası köprü 
oluşturmaktadır. Vatandaşlardan gelen istek şikayet ve taleplerin daha hızlı ve etkili sürede 
çözümlenmesinde rol oynamaktadır, bununla birlikte belediyeye yapılan iş başvuruları,yaz ve 
kış spor okulu kayıtları özel yerlere personel temini(Kurcan otel, Yıldırım özel güvenlik, Ramiz 
köfte kula, Katekekaumene, CV Enerji bünyesinde Hedef güvenlik, vs.),kültür etkinlikleri 
kapsamında gezi başvuru kayıtları alınmaktadır.Hasta bakımı ve çocuk bakıcılığı konusunda iş 
arayanlara da yardımcı olunmuştur. 
• 2018  Mart ayından itibaren çözüm merkezi iş başvuruları  
İlköğretim mezunu bayan:12 kişi                
İlköğretim mezunu erkek:37 kişi 
Lise mezunu bayan:7 kişi 
Lise mezunu erkek:12 kişi 
Önlisans mezunu bayan:11 kişi 
Önlisans mezunu erkek:8 kişi 
Lisans mezunu bayan:11 kişi 
Lisans mezunu erkek:7 kişi  
Engelli başvuru : 8 kişi 
 
 Toplamda 113 kişinin Belediye iş başvurusu alınıp, formları hazırlanmış, bilgisayar 
kaydı yapılıp, dosyalanmıştır. 
• Kula Belediyesi  ve Akar tekstil işbirliği ile kurulacak olan tekstil fabrikasında çalıştırılmak 
üzere 1727 kişinin başvurusu alınıp, formları oluşturulup, exelde kaydı yapılarak, 
dosyalanmıştır. 
                  Akar idari personel başvurusu için 52 kişinin kaydı alınıp, exelde kaydı yapılıp, 
formları dosyalanmıştır. 
                  İzmir Akar Tekstilde eğitim görecek kişiler aranarak, başlayacakları gün ve saat 
hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca başvuran kişiler aranarak mülakatla ilgili bilgi verilmiştir… 
Uzak ve kırsal mahallelerden gelemeyenler için haftanın belirli günlerinde gidilerek, kayıtları 
alınmıştır. Akar Tekstil için kayıtlar devam etmektedir. 
Toplamda 1779 kişi. 
 
• 2018 Mart ayından itibaren çözüm merkezine whatsapp, e-posta, şahıs ve telefondan gelen 
toplamda 1977 istek şikayet talep alınmış olup, Belediye ortak whatsapp hattına aktarılmış, 
kişilere anında cevap verilmiş, AKOS programından ilgili birimlere yönlendirilmiş, Fen 
işlerince %80,Temizlik işlerince %100,Zabıta birimince %100,elektrik işlerince %100 lük talebe 
kısa sürede cevap verilmiş, diğer kalan talepler takip edilerek, yapılması sağlanmıştır. 

Yapılan talep sahibi aranarak hizmetin kısa sürede yapılıp yapılmadığı, memnun olup 
olmadıkları sorulmuştur. Tüm mahallelerde toplu alt ve üstyapı çalışmalarında uzun sürede 
yapılanlar da takip edilmiştir. 



 

 
124 

Her hafta sonu talep raporları çıktıları alınarak, dosya halinde Başkana ve birim 
amirlerine toplantıda sunulmuştur. İstek şikâyet ve talepler tek tek ele alınmıştır. 
Kula Belediyesi Yaz ve kış spor okulu öğrenci kayıtları: 
 
Futbol:        71 kişi                                         Jimnastik:       140 kişi 
Voleybol:   93 kişi                                          Halk oyunları:23 kişi 
Basketbol: 58 kişi                                          Bağlama:        16 kişi 
Badminton: 32 kişi 
 
Toplamda 433 kişinin formları hazırlanıp, exel de kayıtları yapılıp, dosyalanmıştır. 
 
• Kent meydanı Katekekaumene kafeterya için: garson, çayocağı ve karşılama personeli için 
115 kişinin kaydı yapılıp, formları hazırlanıp, dosyalanmıştır. Mülakat için kişiler aranıp, yer 
tarih ve saat bildirilmiştir. 
• Kula Belediyesi etkinlikleri kapsamında Çanakkale ve Konya gezileri tertiplenmiş,833 kişinin 
kaydı alınarak, her hafta vatandaşlar kent meydanında araçlarına yerleştirilip, gezilere 
gönderilmiştir.     
•  Kulada açılacak olan Çağrı merkezi için  
      Müşteri temsilcisi için.378 kişi 
      Temizlik personeli için:34 kişi  
 
Toplamda 412 kişinin kayıtları alınıp, exelde kaydedilip, dosyalanmıştır. Kayıtlar devam 
etmektedir. 
 
• Jeopark Belediyeler Birliğinde çalıştırılmak üzere Bekçi alımı için 34 kişinin kaydı alınıp, 
formları hazırlanıp dosyalanmıştır. Mülakat için şahıslar aranarak yer, tarih ve saat hakkında 
bilgi verilmiştir. 
 
• 2018 Futbol Turnuvası için başvuru kayıtları alınmıştır. 

 Toplamda 9 takımın kayıtları yapılmış ve her takıma ayrı dosya açılıp, futbolcuların 
bilgileri kaydedilmiştir. Daha sonra fixtürler hazırlanarak takımlara gönderilmiştir. 
• 2018 Halı saha işletmesi için 6 kişinin kaydı alınmıştır. 
2018 Engelli alımı için % 40 engelli ve üstü kişilerden mevcut olan 40 kişinin üzerine 36 kişinin 
daha kaydı alınarak formları hazırlanmıştır. 
• Bunların yanında Kula belediyesi etkinlikleri veya faaliyetleri için telefonla muhtarlar 
aranarak, davet edilmiştir. 
• Ayrıca İlan servisi görevlisi izin aldığı günlerde, onun yerine santral bakılarak, birimlere 
telefon bağlanmıştır. 
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İDARİ İŞLER 

Müdürlüğümüze gerek yazılı gerekse sözlü tüm şikâyet ve istekler değerlendirilmiş olup, 
gerekli özenli çalışmalar yapılmıştır.  

Şikâyet ve isteklere cevap verilemediği durumlarda da neden verilemediği ilgili kişilere 
anlatılmış olup, neler yapılması gerektiği konusunda yol gösterilmiştir. 

Belediyemiz içerinde ayrıca tüm resmi kurumlarla birlikte şirket, esnaf, tüzel ve gerçek 
kişi vb. karşı her türlü yazışmalara karşı eksiksiz bir çalışma yapılmıştır. 

2019 yılında denetimleri düzenli olarak yapılmış, 124 adet idari işlem yapılmış 
29.171.00 TL.  Para cezası uygulanmıştır.   

Müdürlüğümüzce 11 Adet umuma açık, 80 adet sıhhi ve 21 adet gayri sıhhi müessese 
işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile ruhsatlandırılmıştır.  

 
İŞYERLERİ 
İlçemiz merkezinde bulunan çeşitli konularda faaliyet gösteren işyerleri denetlenmiş 

olup, denetleme sonucunda eksik evrak bulunan işyerleri için tespit tutanağı düzenlenerek 
verilen süre zarfında eksiklerini tamamlanması istenmiştir.  
 

Hüseyin ULU 
Zabıta Müdürü 

 
 
 

 
 ESNAF DENETİMLERİMİZ 
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İMAR DENETİMLERİ 
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PAZAR YERLERİ ÇALIŞMALARIMIZ 
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ÇEVRE DENETİMLERİ 
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ŞEHİR MERKEZİNDE HAYVAN BESLEYENLERE YAPILAN DENETİMLER 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
137 

 

 

 

TRAFİK FAALİYETLERİ 
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 DİLENCİLERE YAPILAN İŞLEMLER 
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ASANSÖR DENETİMLERİ 
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İLÇE HIFZISSIHHA KOMİSYON KARARLARI GEREĞİ ÇÖP EV TEMİZLİKLERİ 
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İLÇEMİZDE YAŞAYAN ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA AİT ARAÇLARIN 

TAMİRLERİ 
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ÇEŞİTLİ DENETİM VE GELEN ŞİKÂYETLERE YAPILAN İŞLEMLER 
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BARINAK VE YABAN HAYATI KORUMA FAALİYETLERİ 
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ÖZEL GÜN VE GECELERDE BAYRAK ÇALIŞMALARIMIZ 
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DİĞER İŞ VE İŞLEMLER 

 
Belediye meclisi kararı ile ilçemizde dağıtılan el ilanı afiş ve insört izinleri müdürlüğümüz 
kontrolünde verilmekte olup 01.04.2018 – 31.03.2019 tarihleri arasında 44.567  tl gelir 
kaydedilmiştir.  
 İcra Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen satışlarda müdürlüğümüzce tellal 
görevlendirilmiş olup 01.04.2018 – 31.03.2019 tarihleri arasında 55.188 tl gelir 
kaydedilmiştir.   
 

YAPILMASI VE TEMİN EDİLMESİ GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER 
 

Görev sahasının genişliği ve faaliyetlerin yoğunluğu nedeni ile zabıta personel sayısının 
arttırılması yönünde çalışma yapılması, 
İlçemize manav pazarı ve tuhafiye pazarlarının yapımına başlanması  
Müdürlüğümüz bünyesinde ilçemiz Hayvan pazarında ve Manisa Büyükşehir Belediyesine 
devri yapılıncaya kadar barınakta görev yapmak üzere Veteriner Hekim görevlendirilmesi. 
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AVUKAT SUNUŞ 
                     6360 sayılı yasa ile Sandal-Gökçeören Belediyelerinin Tüzel Kişiliği kaldırılarak 
Kula Belediyesine katılmış, Büyükşehir Yasasıyla Kula Belediyesi de Büyükşehir İlçe 
Belediyesine dönüştürülmesi sonucunda artan iş yükü nedeniyle Birimimiz kurulmuştur. 
15.02.2016 tarihi itibariyle başladığımız bu süreçte  Kula Belediyesi aleyhine hangi tür davalar 
açıldığı tespit olunarak, bu konuda neler yapılabileceği, Yüksek Mahkeme kararları  ışığında 
değerlendirilerek yol haritası oluşturulmuştur. Tüm Adli-İdari dosyaların tamamı UYAP 
(Ulusal Yargı Ağı) dahilinde takibi yapılmaktadır. Kula Belediyesi menfaatinin gerektirdiği  
şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Saygılarımla. 
 
İÇİNDEKİLER  
 
I- GENEL BİLGİLER  
 
A- Misyon ve Vizyonu: 
Bu bölüm sadece idare faaliyet raporunda yer alacak ve tüm belediyenin misyon ve 
vizyonuna yer verilecektir.  
 
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:  
Birimimizin Görev ve Çalışma Yönetmeliğine göre görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:  
a)Kula Belediyesi’ne ait stratejik planları hazırlamak ve faaliyetleri stratejik planlara uygun 
olarak yapmak,  
b)Başkanlık Makamı, belediye müdürlüklerinin ve belediyeye bağlı müesseselerin 
uygulamada karşılaştıkları sorunlar hakkında müdürlüklerce başkanlık onaylı talep edilmesi 
halinde hukuki görüş vererek hukuki mütalaa hazırlamak, 
c)Davacı veya davalı olarak yargı yerlerinde belediyeyi temsile, belediye başkanının vekili 
sıfatıyla belediye hak ve menfaatlerinin korunması için tüm iş ve işlemleri yapmak, dava 
açmak, açılan davalar ile İcra Müdürlüğü dosyalarını takip etmek,  
d) Açılmış veya açılacak olan davalarla ilgili olarak belediye birimlerinden bilgi ve belgeleri 
toplamak, işbu bilgi ve belgeler ışığında sav ve savunmalar hazırlamak, tüm yargı yerlerince 
verilen kararları ilgili birimlere göndermek,  
e)Davadan feragate, sulh veya uygulanması amacıyla kabule duruşmaya gitmeme şeklinde 
davanın düşürülmesi yoluna gidilmesi veya temyizden vazgeçilmesi; ancak BELEDİYE 
BAŞKANININ YAZILI TALİMATI ile mümkün olup bu talimatlar doğrultusunda hareket etmek,  
f)Belediye tüzel kişiliğine gönderilen veya tüzel kişilikçe gönderilecek olan ihtarnameler ilgili 
Birimce düzenlenen ihbarnameleri hukuki yönden inceleyerek görüş belirtmek,  
g)Başkanlık Makamının kanunlara uygun verdiği talimatları yerine getirmektir. 
 
 
 
C- İdareye İlişkin Bilgiler  
1-  Fiziksel Yapı:  
 

a. Hizmet Araçları: Birimimiz hizmetlerini,  Başkanlık Makamının ve Destek 
Hizmetlerinin Birimimize tahsis ettiği 1(Bir) araçla sürdürmektedir. 
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b. Hizmet Birimleri: Birimimiz içinde bulunduğu ehemmiyet ve önem itibariyle 
hizmetlerini ifa ettiği yer Kula Belediyesi Binası ikinci katında Hukuk İşleri Birimi adlı 
fiziki odada sürdürmektedir. 

 
2-  Örgüt Yapısı:  
      Birimimiz Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde örgütlenmiş durumdadır. Yazı İşleri 
Müdürlüğüne bağlı olarak iç ilişkilerinde bağımsız ve kendi alanıyla ilgili durumda çalışan 1 
(Bir) Avukat’tan oluşmaktadır. Bu noktada emsal belediyelere baktığımızda Hukuk İşleri 
Birimi, Müdürlük olarak örgütlenmiş olup, avukatın yanında adli-idari ve icra işlerinden 
anlayan avukat katibi ve evrak işleriyle ilgilenecek memur ya da taşeron işçiden oluşan 
örgütler şeklindedir. 
 
3-  Sunulan Hizmetler:  
Hukuk İşleri Birimi’nin Hizmet ve Faaliyetleri  
• Belediye Tüzel Kişiliğini Adli-İdari Mahkemelerde, İcra Dairelerinde temsil etmek, 
Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak,  
• Dava açılması veya açılacak davalarda sav, savunma hazırlama amacıyla ilgili  
Müdürlükten bilgi ve belgeler celp edilmekte dilekçeler hazırlanıp duruşma ve  
keşiflerde hazır bulunmak, aleyhte biten kararları temyiz etmek, temyiz duruşmalarında hazır 
bulunmak,  
• Diğer Müdürlüklerin uygulamada tereddüde düştükleri konularda hukuki görüş talepleri 
olduğunda görüş vererek hukuki mütalaa hazırlamak, 
• Belediye tüzel kişiliğinin özel hukuk kişilerine ve tüzel kişiliklerce çekilecek ihtarnamelerle 
ilgili Müdürlüğün talebi halinde görüş bildirmek veya ihtarnameyi hazırlamak, 
•Vatandaşın karşılaştığı hukuki durumlarda vatandaşı bilgilendirerek hukuki anlamda 
referans olmaktır 
 
II-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 
 
A- Mali Bilgiler: 
Kula Belediyesi Hukuk İşleri Birimi kurulmadan önce 
01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasında yapılan tahsilat 4.026.915,08 TL iken Birimimizin 
kurulup Kula Belediyesi alacaklarının takibatını yapıp gerektiği zaman icra-i yönden takip 
ettiği dönem olan 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında 5.580.223,91 TL , 01.01.2017 – 
12.03.2018 tarihleri arasında 5.007.050,19 TL ve bu seneki birimimizden istenen mali 
faaliyet yılımız 13.03.2018 – 25.02.2019 tarihleri arasında 6.797.088,00 TL tahsilat 
yapılmıştır. Bu noktada Kula Belediyesi Hukuk İşleri Birimi olarak Kula Belediyesi’nin 
alacaklarını hassasiyetle takip etmekteyiz. 
 
 
 
B- Performans Bilgileri: 

1. Belediyemiz Adına Açtığımız ve Belediyemize Karşı Açılan 
Davalar: 
Kula Belediyesi adına ilk derece mahkemesi ve yüksek yargı olmak üzere açılmış ve 
tarafımızdan takibi yapılan 221 dava dosyası bulunmaktadır. 
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a. Adli Davalar: 
•Asliye Hukuk Mahkemesi 78 Dava 
•Sulh Hukuk Mahkemesi    20 Dava 
•İcra Hukuk Mahkemesi       9 Dava 
•Bölge Adliye Mahkemesi  33 Dava 
•Yargıtay                             36 Dava 
 

b. İdari Davalar: 
•İdare Mahkemesi               24 Dava 
•Bölge İdare Mahkemesi     17 Dava 

 
c. Ağır Ceza Davası: 

•Ağır Ceza Mahkemesi        2 Dava 
 

d. Değişik İş ve Kira – İtirazın İptali Davası: 
•Sulh Hukuk Mahkemesi    10 Dava 

 
e. Arabulucuk Kanun Yolu (YENİ): 

•Arabuluculuk Görüşmesi  66 Görüşme 
(Jeopark Kula Belediyespor Dahil) 

 
f. Ödeme Çağrı İhtarları: 

•Mali Hizmetlerle Birlikte Yürütülen ve Vatandaşa Gönderilen 2777 Adet 
Ödemeye Çağrı Mektubu İhtarı Çekilmiştir. 
•Vatandaşa Gönderilen Ödemeye Çağrı Mektuplarından 2000 Üzerinde Geri 
Dönüş Alarak İcra İşlemi Uygulanmadan Tahsilat Yapılmıştır. 
•Kalan Adetler Ödemeye Çağrı Mektubuna Bağlı Alacaklarımıza İcra Takibi 
Yapılmış Olup Bu Noktada İcra Takiplerimiz Tahsilatla Sonuçlanıncaya Kadar 
Gereken Hukuki Hassasiyet Gösterilmektedir. Şu An Bir Kısmı Derdest Olup 
Takibi Halen Devam Etmektedir. 
•Bir Kısım Mükellefimizin Durumu İse Çeşitli Sebeplerle TC Kimlik No 
Bulunamama-Reddi Miras-Zamanaşımı-Kişinin Sicil Bilgisi Dışında Hiçbir 
Donesinin Bulunmaması Gibi Hukuki Nedenlerle Alacak Tahsilinin Hukuken 
İmkanı Kalmamıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 

g. İcra Takipleri ve YAPILANDIRMA: 
•Kula İcra Müdürlüğü Esasına Kayıtlı 2018 Yılında Açılmış Yeni İcra Takibimiz 
Bulunmamaktadır. 7143 sayılı YAPILANDIRMA KANUNU mucibince 
vatandaşımızdan tahsilatlarımızı kanun gereği yapılandırarak tahsil etmiş 
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bulunmaktayız. Geçmiş Yıllardan Süregelen Takiplerimizin Kalanlarının Takibi 
Hala Devam Etmekte Olup Derdesttir. 
•Vatandaşımızın Kula Belediyesi’ne Olan Borcunu Hukuki Sınırlar İçerisinde 
Kalarak Tahsil Etmeye Çalıştık Böylece Vatandaşımıza Mali Yönden Rahat Bir 
Nefes Aldırdık. 

 
h. Sözleşmeler ve İbranameler: 

• Belediyemizin Aleyhine Olacak Şekilde Sonuçlanmış Davalar ve İcra 
Takiplerinin İnfazını Daima Belediyemizin Lehine Çevirecek Şekilde Protokoller 
Uzlaşmalar ve Feragatlar Yaptırılarak Ödeme Planlaması Yapılmış Olup 
Anlaşılan Durumlarda Yüksek Yargının Kararı Beklenip Belediyemizin Daha 
Fazla Faiz Ödemesinin Önüne Geçilmesi Açısından Meclis Kararıyla Yetki Alınıp 
Kurumumuz Menfaatine Olacak Şekilde Ödemeler Yapılmış Akabinde Borcun 
Tamamı Yönünden Kula Belediyesi İbra Edilmiştir. 

 
 
 
 

 

Av. Selim YANBOLU 
Kula Belediyesi Hukuk İşleri 
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1. Kula Belediyesi’ne Yeni Hizmet Aracı 

 Müdürlüğümüz tarafından ilçeye daha iyi hizmet edebilmek amacıyla Türkiye Belediyeler 
Birliği Damperli Kamyon talep dosyamız hazırlanarak başvuru yapıldı. Türkiye Belediyeler 
Birliği tarafından 1 adet Damperli Kamyon belediyemize hibe edildi.   
 

 
 

2. Kula Protokolü Üniversite Öğrencileriyle Buluştu 
 

Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde Kula Kaymakamlığı, Kula Belediyesi ve Celal Bayar 
Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu işbirliğinde “Kula İlçe Protokolü Yüksekokul Öğrencileri 
Buluşması” adı altında hazırlanan seminerde Kula Protokolü, Meslek yüksekokulu Öğrencileri 
ile bir araya geldi.Kula Kaymakamlığı, Kula Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi’nin 
işbirliğinde Kula’ya yüksek öğrenimini tamamlamak için ülkenin her bölgesinden gelen 
öğrencilere ilçeyi tanıtmak amaçlı “Kula İlçe Protokolü Yüksekokul Öğrencileri Buluşması” adı 
altında seminer düzenlendi.  Kula Meslek Yüksekokulu Müşerref Akhan Yerleşkesi Konferans 
Salonunda düzenlenen toplatıya; Kaymakam Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin 
Tosun, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili 
Mustafa Yıldırım, C.B.Ü Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Melis 
Yalçın, öğretim üyeleri, kamu kurum amirleri, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ve öğrenciler 
katıldı. Öğrencilerin ulaşım, güvenlik ve barınma gibi ihtiyaçlarının konuşulduğu buluşmada, 
ilçenin kültürel, doğal, sportif alanları, öğrencileri sosyal hayata katma, kendilerini 
geliştirmelerine katkı sağlama, kurumlar arası işbirliği artırmak ve Eurodesk - Erasmus 
konuları hakkında da bilgilendirme yapıldı. Toplantı sonrası Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve 
Dış İlişkiler Bürosu Uzmanları Koordinatör Ural Sevener ve Uzman Derya Deniz Güven, 
tarafından Eurodesk -  Erasmus hakkında bilgi verildi.   
 

 



 

 
155 
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3. İŞKUR TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında 2 edat 59 kişinin geçici istihdamı 
sağlandı.  
Müdürlüğümüz tarafından İŞKUR 50 kişilik TYP (Toplum Yararına Program) 50 kişilik 6 ay 
süreli geçici işçi dosyası hazırlanarak başvurusu yapıldı. 50 kişi  6 ay süreyle belediyede 
istihdamı sağlandı. 
 

 
4. 22. Selvili Dede Kültür ve Dayanışma Şenliği için Manisa İl Kültür ve turizm Müdürlüğüne 
Festival Yardım Talebi dosyası kapsamında 5.000 TL nakti destek sağlandı. 
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5. Bağdatlı Sultan Anma etkinliği için Manisa İl Kültür ve turizm Müdürlüğüne Festival 
Yardım Talebi dosyası gönderilerek 4.000 TL nakti destek sağlandı. 
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6. Kula Belediyesi olarak 4 grup halinde 120 Kişilik Girişimcilik Kursu Açılmıştır. 
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7.Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle 2 grup halinde 60 kişilik KOSGEB Girişimcilik Kursu 
açılmıştır. 
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8. Cemal ERGÜN Engelsiz Yaşam Merkezi Binasını tanıtmak için ilçede faaliyet gösteren 
Rehabilitasyon Merkezlerini davet edip binanın amaç ve faaliyetlerini anlattık. 
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9. Cemal ERGÜN Engelsiz Yaşam Merkezi Binasını tanıtmak için ilçede gazetecilik ve haber 
yapan kişileri davet edip binanın amaç ve faaliyetlerini anlattık. 
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10. Cemal Ergün Engelsiz Yaşam Merkezi binasını faaliyete geçirmek ve engellilerimize 
ulaşabilmek için ilçemizdeki rehabilitasyon merkezinde bulunan engellilerimize farklı 
kurslar açtık. 
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11. 4 Eylül Şenlikleri kapsamında için Manisa İl Kültür ve turizm Müdürlüğüne Festival 
Yardım Talebi dosyası kapsamında 8.000 TL nakti destek sağlandı. 
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12. Kula Yunus Emre Anma Etkinlikleri  kapsamında için Manisa İl Kültür ve turizm 
Müdürlüğüne Festival Yardım Talebi dosyası kapsamında 9.000 TL nakti destek sağlandı. 
 

 

 
 

13. Zafer Kalkınma Ajansı 2018 yılı mali destek programı tanıtım toplantısı tüm kamu 
kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 
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14. Manisa KOSGEB Müdürü ile ilçe tanıtım ziyaretleri ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi. 
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15. İzmir'de gerçekleştirilen Bilim Sanayi Bakanımız Sayın Dr. Faruk ÖZLÜ katılımıyla 
gerçekleşen Ege Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi toplantısına katılım sağlandık. Kula Deri 
OSB için görüş alışverişinde bulunduk. 
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16. Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezi tarafından Engelsiz Yaşam Merkezi binasında 
çok sayıda kurs açılmış ve hala açılmaya devam etmektedir.(Arıcılık, Türkçe öğrenme, 
Kalorifer, İşaret Dili, Turizm Rehberliği) 
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17. Zafer kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen İşaret dili eğitimi kursu 
gerçekleştirilmiştir. 
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18. Cemal Ergün engelsiz Yaşam Merkezi binasına havuz yapımı gerçekleştirilmiştir. 
 
 

 
 

19. Kulada faaliyet gösteren yaren ekipleri ve turizm için gönüllü çalışmalar yapan kişilerle 
dernek kurulması için toplantı yapıldı. 
 

 

 



 

 
170 

 
 
20. Kula Jeopark Mastarlar Spor Kulübü Derneği Müdürlüğümüz tarafından kurulmuş olup 
faaliyetlerine devam etmektedir. 
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21. Kula Yabaayak Atlı Cirit Spor Kulübü Derneği Müdürlüğümüz tarafından kurulmuş 
işlemleri tamamlanmış olup faaliyetlerine devam etmektedir. 
 
 

 
 

22. Kula Nar Çiçeği Hanımeli Derneği  Müdürlüğümüz tarafından kurulmuş işlemleri 
tamamlanmış olup faaliyetlerine devam etmektedir 
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23." Kulada Yaren Kültürünü Yaşatalım Çalıştayı" gerçekleştirildi. 
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24. Engelli arabası engellilerimize hizmet vermeye devam etmektedir. Sağlık kurumlarına 
ücretsiz ulaşım sağlamaktadır. 

 
 

25. İlçemizde yaşayan 65 yaş üstü yaşlılara yönelik Evde Bakım Hizmetleri devam 
etmektedir. Müdürlüğümüz bünyenizde bulunan 4 bayan personelle yaşlıların ev temizliği 
ücretsiz olarak yapılmaktadır.  
Sosyal Belediyecilik anlayışı ile tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın tüm imkanları ile 
yanındayız. Toplam 329 yaşlı vatandaşımıza hizmet verilmiştir.    
 

 



 

 
174 

26. Müdürlüğümüz ve Kula Engelli Derneği ortaklığında 150 engelli bireye ve ailelerine iftar 
yemeği düzenlendi. 
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27. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen OSB  Müdürleri toplantısına 
katılım sağladık.   
 

 
 

28. Kula Deri OSB 31.10.2018/2 Müteşebbis Heyet Toplantısında Müteşebbis Heyet 
Teşekkülü oluşturulmuştur. 
 
29. Kula Deri OSB'nin  258 Hektarlık 1 Etap imar planı  imar uygulaması Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı komisyonunca 06.03.2018 tarihinde onaylanmıştır.   
 
30. Kula Deri OSB'nin 10.5 Hektarlık Hizmet Destek Alanı İmar İfraz uygulaması yapılarak 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 18.10.2018 tarihinde onaylanmıştır. 
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31. Kula Deri OSB'nin 2018 Yılı Yeminli Mali Müşavir Raporu hazırlanarak Bakanlığa 
sunulmuştur. Bakanlık Denetimi tamamlanmıştır.   
 
32.Kula Deri OSB'NİN 2018 yılı içerisinde 3 Müteşebbis Heyet 8 Yönetim Kurulu toplantısı 
gerçekleştirilmiştir.   
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GÖREV YETKİ SORUMLULUKLAR VE SUNULAN HİZMETLER 
 

Müdürlüğümüz 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 

belirlenmiş görev tanımı, usul ve esaslar çerçevesinde ilçemizdeki 60 Mahallede üretilen 

evsel nitelikli bütün organik ve inorganik atık maddelerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu 

kanun kapsamında düzenlenen Yönetmelikler gereğince, toplum ve çevre sağlığına zarar 

vermeden en etkili bir şekilde toplamak ve katı atık alanına nakletmek, sokak, cadde, bulvar, 

meydan, mahalle, pazaryeri ve benzeri alanları temizlemek, ayrıca halkımızdan gelen şikayet, 

öneri ve taleplerine de müdürlüğümüz imkanları dahilinde çözüm üretmek ve verilen hizmet 

içi eğitimlerle personelimizin işgücünü arttırmak görev yetki ve sorumluluklarımız 

arasındadır.  

 

 Günümüz koşullarında tüketimin hızlanmasına bağlı olarak da oluşan atıkların çeşit ve 

miktarının her geçen gün artmasına neden olmakta ve çevrede olumsuz etkiler 

oluşturmaktadır. Bu nedenle toplama sistemini güçlendirmek ve geliştirmek adına çalışmalar 

yapmakta görev yetki ve sorumluluklarımız arasındadır. 

 

 Sunulan hizmetler kapsamında ilçemizde evsel nitelikli atık maddelerin toplama ve 

bertaraf alanına nakletme faaliyeti Müdürlüğümüz bünyesinde 4 memur ve 52 Temizlik 

personeli ile belediyemize ait 9 adet çöp kamyonu, 5 Adet kiralık Traktör ile 

gerçekleştirilmektedir. İlçemizin 60 mahallesinde yaklaşık 700 Km alanından 07:00-16:00, 

06:00-14:00, 08:00-17:00 ve 16:00-24:00 saatleri arasında düzenli olarak ortalama aylık 

2.000 ton evsel nitelikli atık toplanarak bertaraf alanına nakledilmekte ve ayrıca ilçemiz 

sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak, kaldırım, semt pazarları, spor kompleksleri ile 

belediye yetkililerinin gerekli görmesi halinde okul ve cami bahçelerinin de süpürülerek 

temizliği yapılmaktadır. Bunun yanı sıra halktan gelen talepler doğrultusunda atık pil, pet şişe 

ve atık yağ toplama, çöp ev temizliği ve benzeri alanların temizliği de müdürlüğümüzce 

sunulan hizmetler arasındadır. 
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SUNULAN HİZMETLERE AİT GÖRSELLER 
Çöp Ev Temizliği 

Zaferiye Mahallesi Makbule DALLEY 
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ÇEŞİTLİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI 
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Okullara Atık Pil Toplama ve Geri Dönüşüm Kutularının Bırakılması 

 
Müdürlüğümüzce ilçemizde bulunan bazı okullara atık pil ve Pet Şişe Toplama ve Ayrıca Sıfır 
Atık Projesi Kapsamında Belediye Hizmet Binamıza diğer geri kazanım  Kutuları bırakılmıştır. 
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KULA GÖLETİ ÇEVRESİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI 
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JEOPARK ALANI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI 
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ETKİNLİK ALANLARININ ÖNCESİ VE SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI 
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ESKİ VAHŞİ DEPOLAMA ALANIN KAPATILARAK ATIK AKTARMA 
İSTASYONUNUN KURULMASI VE EVSEL ATIKLARIN MANİSA ATIK TOPLAMA 

MERKEZİNE NAKİL ÇALIŞMALARI 
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İLÇEMİZDE BULUNAN ESKİ ÇÖP KONTEYNERLERİNİN TEKRAR KULLANIMA 
KAZANDIRILMASI ÇALIŞMALARI 
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İLÇEMİZDE BULUNAN ANAOKULUNA ÇOCUKLARIN ÇÖPLERİNİ ÇÖP KONTEYNERLERİNE 

BIRAKMALARINI TEŞVİK ETME AMAÇLI KONTEYNER SAĞLIKLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI 
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İLÇEMİZDE BULUNAN ÇÖP KONTEYNERLERİNİN DEZENFEKTAN ÇALIŞMALARI 

 

 
 

 

 

 
 



 

 
192 

 

SATIN ALMA VE TEMİN FAALİYETLERİ 
 

Temizlik işleri personeline günlük çalışma ortamlarında kullanılmak üzere giyim eşyası temini 

yapıldı. 

 

 
 
400 LT Sıcak Daldırma Galvanizli 250 adet çöp konteyneri satın alınması gerçekleştirildi. 
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İlçemiz merkez ve merkeze bağlı mahallelerde çöp toplama işlerinde kullanılmak üzere 500 
adet ağzı açık 220 lt saç varil alımı ve 100 Adet Kül Varili alımı gerçekleştirildi ve ihtiyaç 
duyulan alanlara dağıtımı yapıldı. Ayrıca 45 ABD 886 Plakalı 7+1 m ³ lik hacimli Mitsubishi 
Marka Çöp Kamyonu satın alınıp hizmete sunuldu. Ve ayrıca personelin faaliyetleri esnasında 
10.000 adet Ot Süpürgesi 10 Adet El Arabası ve 50 Adet kürek ve Faraş alınmıştır. 
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 Hayrettin YEŞİL 
 Temizlik İşleri Müd.V. 
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MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 2018 YILI FAALİYET RAPORU 

 
SUNUŞ 

10.12.2003 Tarih ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun 41.maddesine 
dayanarak birim faaliyet raporumuz hazırlanmıştır. 
Faaliyet Raporu kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen 
faaliyetlerini belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleştirme durumu ile 
meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan idare hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren 
rapordur. 

Maliye Bakanlığı’nın 17.03.2006 Tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu 
İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak birim Faaliyet 
Raporumuz oluşturulmuştur. 

                                                                                                                       İmza 
                                                                                                                        Ummahan İNCE 

                         Muhtarlık İşleri Müdürü 
MİSYON VE VİZYON  
Halka hizmet sunan bir kuruluş olan Kula Belediyesi’nin Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Kamu 
hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili 
makamlara iletilmesi, muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırılarak taleplerinin sonuçlandırılması, 
muhtar taleplerini takip etmek ve etkin bir şeklide sonuçlandırmaktır. 
 

 
YETKİ GÖREV VE SORUMLULUK : 
 
1) Muhtarlıklar Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek,  
2) Belediye Başkanınca verilen  görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken  özen ve 
çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.  
3) 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri 
kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.  
4)Başkanın, muhtarlarla ilgili yazılı ve sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek 
sonuçlandırılmasını sağlamak,  
 5)Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilekçe, şikayet, öneri vb. konuların 
izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak. 
 6) Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek,  
7) Muhtarlıklar Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,  
8) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak, 
9) İdari olarak çalışan personelin görev ve sorumluluklarının takibini yapmak ve organizasyonunu 
sağlamak,  
10) Birim personeli ile üst idare arasındaki koordinasyonu sağlamak,  
11) Belediyenin genel işleyişi çerçevesinde birimi ile ilgili proje ve hizmet çalışmalarını yürütmek, 
12) Müdürlük hizmetlerini yürütürken diğer kamu kurumları ile koordinasyonu ve işbirliğini 
sağlamak,  
13) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlamak. Planların 
uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri almak,  
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14) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında 
ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar ve yönetmelikleri hakkında zamanında ve doğru 
bilgi verebilecek şekilde planlamak, 
15) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim 
planlamasını yapmak,  
16) Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayarak amirine teklif 
etmek,  
17) Çalıştırdıkları görevlilerin, işbölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu 
görevleri benimsetmek,  
18) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları sunmak,  
19) Personelin çalışma şevkini kıran ve verimini düşüren faktörleri tespit etmek, kendi imkânları ile 
bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanları halletmek, üst kademelerce alınması gereken 
tedbirler için verim düşüşü veya başka menfi sonuçlar doğmadan amirine müracaat etmek,  
20) Mevcut faaliyet planına göre Müdürlük faaliyetlerini kısa periyotlarla kontrol etmek, 
21) Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurmak,  
22) Planlardan sapmalar gösteren fiili durumlarda sapmaların sebeplerini araştırmak, düzeltici ve 
ileride tekrarlanmasını önleyici tedbirleri almak,  
23) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek ve 
gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri tanzim etmek ve/veya ettirmek, Gerektiğinde bu 
bilgileri amirlerine ve ilgililere sunmak, 
24) Herhangi bir amaçla görev seyahatine gönderildiğinde, gittiği yerde yaptığı temasları, 
çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor 
hazırlamak, 
25) Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlamak; personelin çalışmalarını organize 
etmek,  
26) Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak amacıyla mer'i 
mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan 
hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırılmasını sağlamak,  
27) 52 mahalle(köy),2  mahalle (belde) ve 6 merkez mahalle muhtarlarımızın ihtiyaç ,talep ve 
önerileri  değerlendirilmektedir. 
 
SUNULAN HİZMETLER , 
 
Köy ve mahalle muhtarlıkları; ülkemizde demokrasinin gelişmesine katkıda bulunurken yönetime 
katılımı sağlamanın da önemli araçlarından biridir. Muhtarların, vatandaşlarımızın kolay ve hızlı bir 
şekilde ulaşıp sorunlarını dile getirdiği en yakın yönetim kademesi olması itibariyle de kamu 
hizmetlerinin yürütülmesindeki rolü büyüktür. 
Bu anlayışla kamu hizmetlerinin etkin , verimli ve güvenli bir şekilde sunulması,sorunların en kısa 
sürede yetkili makamlara iletilmesi,muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırılarak taleplerinin 
sonuçlandırılması amacıyla Bakanlıkta ,muhtar taleplerini takip etmek ve etkin bir şekilde 
sonuçlandırılmak üzere yeni bir sistem oluşturulmuştur. 
 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin 
Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç 
duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Belediye 
Başkanınca   Muhtar Bilgi Sistemi  için görevlendirme yapılmıştır.  
Buna göre; 
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1-Bakanlığa www.muhtar.gov.tr uzantılı internet sitesi oluşturularak her muhtara bir mail adresi 
verilmiş olup,muhtarlar bu internet sitesi üzerinden taleplerini iletebilmektedirler. 
2-Elektronik ortamda gelen talepler ,doğrudan sistem üzerinden ilgili birime yönlendirilmektedir. 
3-Talepler ,sistem üzerinden ilgili valiliğe ,il veya ilçe belediyesine (Muhtarlık İşleri –Muhtar Bilgi 
Sistemi Görevlisine) yönlendirilmektedir. Valilikler ile il ve ilçe belediyeleri bu talepleri en geç 15 
gün içerisinde sistem üzerinden cevaplanmaktadır. 
Muhtarlarımızın yeterli bilgi ve donanıma sahip olmamasından dolayı sisteme giriş yapmak isteyen 
muhtarlarımıza yardımcı olunmaktadır. 
Belediyemiz belirli aralıklarla muhtarlar toplantısı düzenlemekte olup, toplantılara  
muhtarlarımızın yüksek katılımıyla  gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda muhtarlarla diyalog 
oluşturularak  mahallelerle ilgili bütün talepler alınarak değerlendirmeye alınmaktadır. 
Birimimize   vatandaş ve muhtarlıklar tarafından  taleplerde  bulunulmuş olup, talepler ilgili 
birimlere sevk edilmiştir. 
 
 

HİZMET BİRİMLERİ  
Müdürlüğümüzde, Muhtarlık İşleri Müdürü olarak bir personel görev yapmaktadır. 

 
 

 

GÜVENCE  BEYANI 
 
 Yetkim  dahilinde; 
 

Bu  raporda  yer alan  bilgilerin  güvenilir; tam ve doğru  olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan  faaliyet için   bütçeden   tahsis edilmiş kaynakların  etkili, 

ekonomik  ve verimli  bir şekilde  kullanıldığını, görev ve yetki  alanım çerçevesinde  

bunlara  ilişkin  işlemlerin  yasallık ve düzenliliği hususunda  yeterli  güvenceyi 

sağladığını ve  etkin  olarak  uygulandığını  bildiririm. 

 

Bu güvence, sahip olduğum  bilgi ve değerlendirmeler, bilgim  dahilindeki hususlara  

dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin  menfaatlerine zarar veren  herhangi  bir  husus  

hakkında  bilgim olmadığını  beyan ederim.14.03.2019 

 

 

İmza 

Ummahan İNCE 

Muhtarlık İşleri Müdürü 

http://www.muhtar.gov.tr/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


