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DEĞERLİ KULALI HEMŞEHRİLERİM!
Kıymetli Kulalı Hemşehrilerim,
Göreve başladığımız ilk günden itibaren büyük bir aile olduğumuzun bilinci ile Kula'da yaşayan
her bir hemşerimizin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Doğan her bebeği topluma
gönderilmiş bir rahmet ve insanımızı kutsal bir emanet bilerek; engellilerimize, kimsesizlerimize,
çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza ve cümle hemşerilerimize ulaşıyor görüş ile önerilerini
alıyor, sorunlara çözüm üretiyor ve hizmetlerimizi halkımızla birlikte planlayıp, birlikte
gerçekleştiriyoruz. İnsana yatırımın en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz. Katılımcı ve insan
merkezli yönetim anlayışıyla, sürekli sizlerle bir araya geliyoruz. Sorunlarınızı, öneri ve isteklerinizi
yüz yüze konuşarak, birlikte çözüme kavuşturuyoruz. Her yıl hizmet çıtamızı bir tık yukarı taşıyoruz.
Yaptığımız her şeyi sizden aldığımız güçle yapıyoruz. Kula'nın tarihi dokusunun korunmasına ve
geliştirilmesine çok önem veriyoruz. Kaynaklarımızı hassasiyetle planlıyor ve titizlikle
değerlendiriyoruz
Kıymetli dostlar;
2014 yerel seçimleri ve 2019'un Mart ayında yapılan yerel seçimlerde sizlerin teveccüh ve güçlü
desteklerinizle İlçemizde hizmet görevini 2 kez devralarak, var gücümüzle, vatandaş odaklı aynı
zamanda da ortak akıl yöntemiyle Kula’nın geleceğine hizmet etme gayreti içerisinde olduk. Bize
teslim ettiğiniz bu emanetin sorumluluk bilinciyle, üretken belediyecilik anlayışımızla, ilk günkü
inançla, azimle ve İlçemize duyduğumuz sevdayla, kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde
kullanarak, ilçemizin bugününe ve yarınlarına değer katma yolunda güçlü adımlar atıyoruz. Son bir yıl
içerisinde sizlere hizmetlerin en iyisini sunmak için ilçemizin yaşam standartlarını yükseltme
doğrultusunda projeler geliştirdik, kararlar aldık. Popülist bir yönetim anlayışından uzak durup,
belediyemize öz kaynak oluşturma, planlama ve projeler üzerinde çalıştığımız bir yıl oldu. Şehrimizde
yaşayan herkesin hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitesini arttıracak hizmetler sunma önceliğiyle
hareket ettik.
Bu bir yıllık kısa süre zarfında Kula için büyük önem arz eden ekonomik kalkınmada Kula Karma
ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, ulaşımda üstgeçit ve kavşak projeleri, kentleşmede 300
Toplu Konut, sporda Gençlik Kampı ve Gençlik Merkezi gibi projelerimizde önemli mesafeler kat
ettik. İnşallah, Kula’nın geleceği için önemli ve kalıcı bu gibi eserleri önümüzdeki 4 yıllık süreçte
birlikte oluşturacağız.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra da bu anlayıştan hareketle, kılı kırk yararak başlattığımız;
1750 kişiye istihdam hedefiyle, 25 Milyon Lirayı bulan dev tekstil fabrikası, inşası tamamlanarak,
2019 yılının Haziran ayında faaliyete geçti. Şu an bin kişiye yakın vatandaşımız burada çalışmaktadır
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde Manisa’da ilk 2 ilçe arasında yer alan Kula ilçemizde
geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan üreticilerimizin, ihtiyacına cevap veren 16 dönümlük alan
üzerine inşa ettiğimiz; modern hayvan pazarımız da geçtiğimiz yılın Mart ayında hizmete girdi.
2018’in sonunda başlattığımız Kula şehir içi doğalgaz altyapı hattı çalışmalarının belirli
bölümleri tamamlandı, halen muhtelif mahalle ve caddelerde çalışmalar sürüyor. Kulamızın ekonomik
kalkınma hamlesi olarak gördüğümüz Karma Organize Sanayi Bölgesi ile Kula Dericiler İhtisas
Küçük Sanayi Sitesi Projemiz, 12 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan 31 bin 37 sayılı Resmi Gazetede
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından 2020 yılı yatırım programına alındı. Akgün Mahallesi Musluk Mevkiinde 2 bin 450 dönüm
alan üzerine kurulması planlanan Kula Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ve Müteşebbis Heyetimizle alt ve üst yapı çalışmalarına yakın zamanda başlamayı
hedefliyoruz.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğimiz ile ilçemizden geçen
D300 karayolu üzerinde 25 metre genişliğindeki Cumhuriyet Caddesi bağlantılı köprülü kavşak
projemiz ve Alaşehir ile Kula ilçelerimiz arasındaki 29 kilometrelik yolun genişletme proje
çalışmalarının hızla devam ettiğini bilmenizi isterim.
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Kültür ve Turizm Bakanlığımız işbirliği Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisine uygun bir şekilde
tarihi sokaklarımızda sağlıklaştırma çalışmaları, Bekirbeyler Evi gibi Kulamızın değerli hazinesi olan
bu konağımızı ihale ve yapım süreci noktasında önemli mesafe kat ettik.
Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Spor Toto Teşkilatı işbirliğiyle ilçemizde devam eden Kula
Spor Kompleksi yeniden ihaleye çıkıldı ve insaşı hızlandırılarak bu yılın Haziran ayı içerisinde
bitirilmesi hedefleniyor.Yine ilçe merkezimize yapımına başlanan Kula Gençlik Merkezi’nin 2020 yılı
içerisinde hizmete açmayı hedefliyoruz. Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı ile imzalamış olduğumuz
protokol gereği Kula Gençlik Kampı ile Gökçeören ve Sandal Mahallerimize kapalı halı saha, gençlik
merkezi projelendirme çalışmalarını tamamlayarak ihale ve yapım aşaması noktasına gelmiş
bulunuyoruz.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı TOKİ işbirliğiyle ilçemizde yapılması planlanan 300 konut
için biliyorsunuz ki başvurular alındı, kuraları da 27 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 41 inci maddesi hükümleri göz önünde bulundurularak hazırlanan 2019 yılı Faaliyet
Raporumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma
arkadaşlarıma, Belediye Meclis Üyelerime, desteğini ve katkılarını esirgemeyen hemşerilerimize
teşekkür ediyorum.

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 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.
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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 10.04.2019 tarih 2019-037 sayılı kararı ile seçilen Belediye Meclis
Üyelerinden Murat YANBOLU ve İsmail CANSEVEN tarafından oluşturulmuştur.

KULA BELEDİYE MECLİSİ
İHTİSAS KOMİSYONLARI

İMAR KOMİSYONU
MUSTAFA UYGUN
MURAT YANBOLU
İBRAHİM KİLİMCİ
NEDİM GÜNER
RAMAZAN KILINÇ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
MUSTAFA AKŞEHİRLİOĞLU
ADNAN SARI
NEJAT GÜLMEZ
SAİT SANDALLI
ABTULLAH ERGİN

TARIM HAYVANCILIK
KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU
MUSTAFA UYGUN
HALİL GACAR
MUSTAFA SÜMEN
İSMAİL CANSEVEN
YAKUP YILMAZ
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31 Mart 2019 tarihli belediye seçimleri sonucunda Kula Belediye Meclisi 1 Meclis
Başkanı, 15 Meclis üyesi Toplam 16 üyeden oluşmaktadır.
2019 yılında gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi sonucunda Belediye Meclisi
üyelerinin 12’si Milliyetçi Hareket Partisi, 3’ü İyi Parti’sinden seçilmiş olup 31 Mart 2019
tarihi itibari ile mecliste bulunmaktadır.
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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.
30.03.2019-30.03.2020 TARİHLERİ ARASI MECLİS FAALİYETLERİ
YIL
TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI

30.03.2019-31.12.2019
10
113 KARAR

YIL
TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI

01.01.2020-30.03.2020
3
32 KARAR

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.
30.03.2019-26.03.2020 TARİHLERİ ARASI ENCÜMEN FAALİYETLERİ
YIL
TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI

30.03.2019-31.12.2019
28
198 KARAR

YIL
TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI

01.01.2020-26.03.2020
8
41 KARAR
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3)EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ: Müdürlüğümüz, Belediyemize gelen-giden evrak ve dilekçelerin
kaydını yaparak, ilgili birimlere zimmetle dağıtımını sağlar.
30.03.2019-31.12.2019 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA GİREN EVRAK SAYISI
Gelen evrak sayısı
: 2716
Giden evrak sayısı
: 2495
01.01.2020-26.03.2020 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA GİREN EVRAK SAYISI
Gelen evrak sayısı
Giden evrak sayısı

: 1098
: 738

30.03.2019-26.03.2020 TARİHLERİNDE KAYDA GİREN TOPLAM EVRAK SAYISI
Gelen evrak sayısı
: 3814
Giden evrak sayısı
: 3233
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)31.03.2019-26.03.2020
FAALİYETLERİ

TARİHLERİ

ARASI

GERÇEKLEŞTİRİLEN

İHALE

31.03.2019 – 26.03.2020
42
21

YIL
İHALE SAYISI
SONUÇLANAN İHALE
SAYISI
KATILIM
OLMAMASI
SEBEBİ
İLE
İPTAL
EDİLEN İHALE SAYISI
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6)31.03.2019-31.03.2020 TARİHLERİ ARASI GERÇEKLEŞTİRİLEN EVLENDİRME VE
İLAN İŞLERİ FAALİYETLERİ
Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Evlendirme ve Ruhsat Birimimizde 31.03.2019 tarihi ile
31.03.2020 tarihleri arasında 333 nikah akdi gerçekleştirilmiş, 10 adet evlenme işlemi iptal edilmiş 15
adet evlendirme işlemi beklemektedir. İlan Servisi tarafından 84 adet Resmi İlan yayınlanmıştır.
Belediyemize ait 25 ilan verilmiş olup 116 adette İcra ve İzale-i Şuyu ilanı yayınlanmıştır.
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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.
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
2019 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
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
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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 11 adet personel görev yapmaktadır. Bunların 9’u
memur, 2’si hizmet alım personelidir.

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Muhasebe Şefliği

Tahsilat Şefliği

Emlak Şefliği

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 gözünde hesap 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,hizmet alımı,hizmet yardımları yapılmasında nakit çıkışını takip edip Belediyenin
borçlanmadan ileriye yönelik yatırım yapabilmesi için önünü açarak verimliliği arttırmak,
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FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
MALİ BİLGİLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2019 Mali Yılı Bütçesi toplamı 38.000.000,00 TL Gelir ve Gider denk olarak bağlanmıştır.
Kullanılabilir ödenek toplamı 38.000.000,00 TL’dir.
01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında toplam 36.249.050,12 TL harcama yapılmış olup harcama
birimlerinin yapmış olduğu harcamalar toplamı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
2019 yılı Bütçe gerçekleşme oranı % 95,39 olarak gerçekleşmiştir.
BİRİM
Özel Kalem
Müdürlüğü
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Destek Hizmetleri
Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü

BÜTÇE İLE
VERİLEN

NET BÜTÇE
ÖDENEĞİ

YIL SONU BÜTÇE
GİDERİ

2.000.000,00 TL

2.000.000,00 TL

1.072.619,65 TL

660.000,00 TL

660.00330,00 TL

637.988,48 TL

3.397.000,00 TL

3.397.000,00 TL

3.988.223,65 TL

17.870.000,00 TL

17.870.000,00 TL

19.600.473,93 TL

5.910.000,00 TL
1.260.000,00 TL

430.000,00 TL
Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü
Dış İlişkiler
Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri
Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
TOPLAM

5.910.000,00 TL
1.260.000,00 TL

430.000,00 TL

1.100.000,00 TL

1.100.000,00 TL

3.946.784,86TL
662.064,11 TL

1.018.238,98 TL

648.645,17 TL

180.000,00 TL

180.000,00 TL

136.680,36 TL

75.000,00 TL

75.000,00 TL

96.379,32 TL

68.000,00 TL

68.000,00 TL

925.000,00 TL
4.125.000,00 TL

925.000,00 TL
4.125.000,00 TL

38.000.000,00 TL
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38.000.000,00 TL

0,00 TL

567.911,56 TL
3.873.040,05 TL

36.249.050,12 TL

FAALİYET DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN GELİRLERİMİZ
2019 Yılı gelirlerimiz 27.674.745,89 TL dir.
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri
TOPLAM




5.142.892,71 TL
4.976.341,82 TL
487.235,18 TL
17.068.261,18 TL
15,00 TL
27.674.745,89 TL

2019 yılı Aralık ayında, 2019 yılına ait ödeme emirleri/muhasebe fişleri Sayıştay denetimine
tabi olmak üzere Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmiştir.
İçişleri Bakanlığınca Mahalli İdareler Kontrolörü tarafından ‘’2019 yılı ‘’ Genel İş ve İşlemler
kapsamında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 54 ve 55. Maddelerine istinaden denetleme
yapılarak tenkit ve tavsiyelerde bulunulmuştur.

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,
7-Kira, İşgaliye, İlan ve Reklam, Para cezası, Diğer Teşebbüsler Hasılatı, Hafta tatili Ruhsat
Harcı,Eğlence Vergisi,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
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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. Adaparsel ve malik T.C sine göre tüm tapu kayıtlarını excel formatında indirilip, Sampaş programcıları ile
karşılıklı işbirliği yapılarak SisKBS programından mevcut programımıza entegre edilmektedir.
Sandal Mahallesi, Gökçeören Mahallesi, Ahmetli Mahallesi, Aktaş Mahallesi, Ayvatlar Mahallesi,
Balıbey Mahallesi, Tekke Erenbağı Mahallesi, Karaoba Mahallesi, Şıhlı Mahallesi, Tatlıçeşme
Mahallesi, Yağbastı Mahallesi, Yeniköy Mahallesi, Yurtbaşı Mahallesi ve Söğütdere Mahallesi olmak
üzere 14 Mahallenin kontrolleri tamamlanıp kayıt işlemleri yapılmıştır.
7. Kula Tapu Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığımız arasında 13.01.2020 tarihinde WEB TAPU
uygulamalarıyla ilgili İzmir Tapu ve Kadastro III. Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalanmıştır. Bu
protokol kapsamında yapılacak olan bütün kamu haczi, belediye gelirleri kanununa göre belirtilen,
belediye birimlerince talep edilen, TKGM tarafından uygun bulunan diğer tapu ve kadastro işlemleri
yapılacaktır. Kısacası WEB TAPU Kurum Portalı’nın geliştirdiği ve “taşınmazlar üzerine haciz tesisi
yetkisi bulunan kurumlar (Kamu Kurumları ve Belediyeler) arasındaki tüm haciz belirtme ve terkin
işlemlerinin elektronik ortamda sağlanacağı”belirtilmiştir.

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 2019 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;
 657 Sayılı D.M.K.’nun 55.maddesi gereği aday memurların yetiştirilmesi ve 58.maddesi gereğince
memurların asalet tasdik işlemleri;
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 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,
 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.
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 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 Niyaz DAYAN (V.H.K.İ.) 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 96 olup, 40 dolu 56 boş kadromuz
bulunmaktadır.
 Belediyemiz bünyesinde 33 adet (25 erkek, 8 bayan) devlet memuru, 6 adet (5 erkek, 1 bayan)
kamu işçisi, 7 adet (1 bayan, 6 erkek) sözleşmeli memur ve 173 adet taşeron firma çalışanımız
bulunmaktadır.
 2019 Mayıs ayında Fen işleri Müdürlüğünde Tekniker kadrosunda görev yapan Abdil KARAKOÇ,
2019 Temmuz ayında Fen işleri Müdürlüğünde Şoför kadrosunda görev yapan Rahmi KARCI,
2019 Temmuz ayında Zabıta Müdürlüğünde Şoför kadrosunda görev yapan Mustafa ALDEMİR,
2020 Ocak ayında Fen işleri Müdürlüğünde Şoför kadrosunda görev yapan İmdat YURT, 2020
Mart ayında Temizlik işleri Müdürlüğü Şoför kadrosunda görev yapan Cafer DEMİRCİ 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.
 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.
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 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 65 TL. dir.
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.

17.03.2020
Volkan FİLİK
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdür V.
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13/03/2019-15/03/2020 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.
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.
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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 Ömer AKDEMİR (Tekniker), 1
Şef Aysel ÇETİN, 1 Tekniker Mehmet ZEYBEK , 1 İşçi Deniz DEVELİ olmak üzere toplam 4
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 13/03/2019 tarihinden 15/03/2020 tarihine kadar Doğrudan
Temin yoluyla 1158 adet ödeme belgesi hazırlamış olup , alımların toplam bedeli 4.855.083,26 TL +
KDV’dir , 13/03/2019 tarihinden 15/03/2020 tarihine kadar Açık İhale Usulü ile 1 (bir) adet, pazarlık
Usulü ile 1 (bir) 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 yerlerine monte edilmiş ve gölet suyundan yararlanmak isteyen vatandaşların
talebi üzerine elektronik kart verilerek gölet suyundan yararlanmaları sağlanmıştır. 13/03/2019
tarihinden 15/03/2020 tarihleri arasında tarımsal sulama bedeli olarak 403.694,00 TL tahsil edilmiştir.
13.01.2020 tarihinde ihalesi yapılan 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.
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Belediyemiz birimlerinde kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından Belediyelerin ortak
bir platformda buluşturulmasına imkan sağlayan , vatandaşa hizmet odaklı, yerel yönetim anlayışına
uygun e-belediye bilgi sistemi projesi içerisindeki ebys (elektronik belge yönetim sistemi) modülüne
02.01.2020 tarihinde 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.
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
Fen İşleri
Müdürlüğü
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
Destek Hizmetleri
Müdürlüğü
Basın Yayın Halkla
İlişkiler Müdürlüğü
İnsan kaynakları
Müdürlüğü
Başkanlık (Özel
Kalem
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Dış İlişkiler
Müdürlüğü
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri
Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
Toplam
TOPLAM 2019 -2020

13.03.201931.12.2019 tarihler
arası
1.630.059,95

01.01.202015.03.2020 tarihler
arası
342,456.65

188.846,32

32,808.83

1.087.781,20

286,984.48

293.204,68

79,532.72

38.906,30

9,644.39

529.184,91

96,060.35

14.251,23

12,078.96

4.499,60

0

24.382,69

17,572.00

86.315,03
0

11,023.79
0

53.639,18

15,850.00

3.951.071,09
4.855.083,26 TL

904.012,17
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AÇIK İHALE ve PAZARLIK USULÜ İLE YAPILAN İHALELER
S.N
İHALE ADI

1

Akaryakıt Ürünleri Satın
Alınması

2

Akaryakıt Ürünleri Satın
Alınması

3

Elektrik Enerjisi Satın
Alınması

4

Akaryakıt Ürünleri Satın
Alınması

İHALE
TARİHİ

İHALEYİ
ALAN
FİRMA

YAKLAŞIK
MALİYET

İHALE BEDELİ

-

-

Katılımcı
olmadığından
İhale İptal Edildi.

Açık İhale
10.12.2019

-

-

Katılımcı
olmadığından
İhale İptal Edildi.

Açık İhale
13.01.2020

-

-

Katılımcı
olmadığından
İhale İptal Edildi

Açık İhale
06.11.2019

Pazarlık
Usulü
(21 B)

562.717,33 TL

545.737,75 TL

1.711.144,05 TL

1.607.253,20 TL

İSA MERT

08.01.2020

5

Akaryakıt Ürünleri Satın
Alınması

Açık İhale
13.02.2020

İSA MERT

Ömer AKDEMİR
Destek Hizmetleri Müdür V.
20.03.2020
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DİVLİT CADDESİ PRESTİJ PROJESİ
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 + % 19.87 iş artışı 852.052.26+KDV bedel ile ihale edilmiş olup
22.02.2019 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 06.01.2020 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
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34

35

36

37

38

39

40

PREFABRİK DEPO YAPILMASI PROJESİ
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 hemşerilerimize istihdam yaratarak
vatandaşlarımızın Kuladan ve ailelerinden ayrılmasının önüne geçmek, refah ve sosyo kültürel kaliteyi
arttırarak toplumdaki suç oranını azaltarak dışa göçün önüne geçilmesi amacıyla 1750 Kulalı’ya
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 kesin kabulü yapılmıştır.
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PREFABRİK DEPONUN İNCE İŞLERİ VE TESİSAT İŞLERİ YAPILMASI PROJESİ
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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HAYVAN PAZARI YAPILMASI PROJESİ
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 % 100’lük kısmı tamamlanmış ve 23.03.2019
tarihinde Kulalı hemşerilerimizin kullanımına sunulmuştur.
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20 KIRSAL MAHALLEYE ve MERKEZ MAHALLELERE KİLİT PARKE TAŞI
DÖŞENMESİ PROJESİ
İlçemiz Merkez, 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 ve Dörteylül Mahallesi, Zaferiye Mahallesinde belirlenen sokaklarda
üst yapı çalışması kapsamında 236.418 m²’lik kilit parke taşı döşenmesi işi 4 Etapta ihale edilmiş olup
%
100
oranında
uygulanması
gerçekleştirilmiştir.
Tüm
etaplarda
toplamda
5.003.981.83TL+KDV+%20 lik iş artışı ile toplamda 6.004.778.96 TL’lik iş hacmi gerçekleşmiştir.
24.04.2019 tarihinde geçici kabulleri yapılmıştır.
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Mahallelere Döşenen Kilit Parke Taşı İcmal Tablosu
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ASFALT KAPLAMA YOL BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI
Kula Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Kula’da gerçekleştirilen altyapı
çalışmalarının ardından 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 Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından ivedilikle yapıldı.
Aynı zamanda da mahalle yollarımızın asfalt bakımları ihmal edilmedi. 2019 yılında Kula’nın merkez
7 mahallesi Akgün, Bey, Camicedit, Dört Eylül, Kızılkaya, Seyitali, Zaferiye Mahallerinde cadde,
sokak ve muhtelif yollara Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı olan ana yolların Manisa Büyükşehir
Belediyesi Yol Bakım ve Onarımı Müdürlüğünce yapılan protokol kapsamında asfalt ile tamirat ve
yama uygulaması gerçekleştirdik.
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ARAZİ YOLU AÇMA ve BAKIM ÇALIŞMALARI
Kula Belediyesi tarafından merkezden uzak mahallelerde arazi yollarını açma çalışmalarına
müdürlüğümüz tarafından devam ediliyor. 6360 sayılı Büyükşehir Belediye yasasıyla köyden
mahalleye dönüşen kırsal yerleşim alanlarında yaşayan çiftçilerin kullandığı arazi yolları, Fen İşleri
Müdürlüğümüz ekipleri tarafından açılıyor. Şimdiye kadar ilçenin kırsal mahallelerinde 2000
kilometreye yakın yol açan Müdürlüğümüz ekipleri çiftçilerin yüzünü güldürdü. Vardiyalı olarak yol
açma çalışmaları sayesinde vatandaşlar ekili arazilerine daha güvenli ve rahat ulaşım sağlanmaktadır.
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 2.etap çalışmaları tamamlanarak 3.etap bakım ve onarım çalışmaları 2020 yılı planına dahil
edilecektir.

*Öncesi

*Sonrası
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HAYVAN SULAMA GÖLETLERİNİN BAKIMI YAPILDI
Kırsal Mahallelerdeki üreticilerimizin hayvanlarına sağlıklı ve temiz su içirebilmeleri için
Battalmustafa, Çarıkballı, İncesu, Şeremet Şıhlı, Esenyazı, Ortaköy, Tatlı Çeşme ve Ayvatlar
Mahallelerinde Manisa Büykşehir Belediyesi ve Müdürlüğümüz ekiplerince daha önceki yıllarda
açılan ve üreticilerimizin hizmetine sunulan mevcut hayvan sulama göletlerinde temizlik çalışmaları
gerçekleştirdik.
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ÇOK AMAÇLI ETKİNLİK SALONLARI ve KENT MEYDANI PROJESİ
6360 Sayılı Büyükşehir Belediye yasası kapsamında 2014 yılında Belde ve köylerden
mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerine vatandaşımızın kullanımı için çok amaçlı etkinlik salonları
yapmak için projelendirme çalışmalarımız devam etmektedir. Bu salonlarda vatandaşlarımızın taziye,
mevlit, düğün, asker uğurlama, yöresel kutlama programları gibi etkinlikleri yapabilmeleri için Manisa
Büyükşehir Belediyesi ile Encekler ve Körez Mahallelerimize, Kenger Mahallemize Belediyemiz ve
hayırsever işbirliğiyle 3 adet çok amaçlı etkinlik salonu kazandırdık. Gökçeören Mahallemize modern
bir düğün salonu kazandırmak için yaptığımız meydan projesini hayata geçirebilmek amacıyla Kent
Meydanı Projesi kapsamında eski metruk olarak Gökçeören merkezde bulunan düğün salonunun
yıkımını gerçekleştirdik ve kent meydanı projesinin uygulanmasını tamamladık. 2020 yatırım
programı kapsamında Yıkımı gerçekleştirilen binanın yerine Kent Meydanı projesiyle entegreli olarak
çok amaçlı salonun ihalesine çıkılacaktır.
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KULA GÖLETİ, MESİRE ALANI 1.ETAP ve 2.ETAP ÇALIŞMALARI
İlçemiz göleti çevresinde vatandaşların aileleri ile birlikte piknik yapıp dinlenebilmesi
amacıyla daha öne hayata geçirdiğimiz kamelyalar ve rekreasyon alanı %100 güneş enerjisi ile çalışan
aydınlatma sistemleri ile ışıklandırıldı. 1.etapta oturma alanlarından %100 güneş enerjisi ile çalışan
yürüyüş yolu aydınlatma sistemine kadar oluşturduğumuz Kula Göleti Mesire Alanı kapasite artırma
çalışmaları 2.etapta 14 adet yeni kamelya yapımı, gölet çevresi yürüyüş yolları, wc ve lavabo yapımı
çalışmalar kapsamında devam etmekte olup bahar aylarında tıpki 1. etapta olduğu gibi Kula halkının
kullanımına sunulması planlanmaktadır.
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DOĞALGAZ ALTYAPI 2.ETAP ÇALIŞMALARI
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
döşenecek.
28 Eylül’de Zaferiye Mahallesi Divlit Caddesi’nde ilk kazmasını vurduğumuz Kula
şehiriçi doğalgaz hattı altyapı çalışmalarımız başladı. Aksa doğalgaz şirketi ile beraber yürütülen
çalışmada 2.5 km’lik alanda çalışmaları tamamlanmış ve 2.etaba geçilmiştir. 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. Ayrıca 03.12.2019 tarihinde başlanarak 233, 234, 240, 250, 251,
Yabaayak Caddesi, Kurtuluş Caddesi nin 2.kısmının boru hattı döşenmiş olup kontrol amaçlı gaz
basımından sonra Müdürlüğümüz ekiplerince üst yapı kilit parke taşı döşenmesi ile yol tamiri
çalışmalarına başlanacaktır.
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GENÇLİK MERKEZİ FİZİBİLİTE ETÜT ÇALIŞMALARI
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kula Belediyesi işbirliğinde, Kulalı gençlerin zamanlarını
sosyal kültürel sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek bilgi ve beceri sahibi olmalarına
yardımcı olmak, gençlik faaliyetlerini planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek,
değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla Kula’da gençlik merkezi açılması için Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Belediye
Başkanımız Hüseyin Tosun’un katılımlarıyla Kula Belediyesi konferans salonunda düzenlenen imza
protokolü gerçekleştirilmiştir. Belediyemizce yıkımı gerçekleştirilen Bey Mahallesi 162 ada 12
parselde bulunan ve niteliği kargir kütüphane ve bahçesi olan eski kütüphane binasının arsasına
yapılması planlanan gençlik merkezinin yapım ihalesi Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce
18.03.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.
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KULA GENÇLİK MERKEZİ
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PREFABRİK DEPO ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJESİ
İlçemiz Akgün Mahallesi 854 ada 1 parselde bulunan ve mülkiyeti Kula Belediyesine ait olan
taşınmaz üzerine yapılan Prefabrik Depo İnşaatının (Fabrikanın) tamamlanmasının ardından fabrikada
istihdam edilen personellerin mola esnasında daha iyi vakit geçirmeleri, fabrika idari personeli ile
müşterilerinin oto park sorununun çözümü ve fabrikanın bulunduğu alanda acil durum yönetmeliği
kapsamında toplanma bölgesi ile yeşil alan olmaması dolayısıyla Müdürlüğümüz tarafından
hazırlanmış olan projenin uygulanması tamamlanarak fabrika çalışanlarının hizmetine sunulmuştur.
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OTO VE HALI YIKAMA KOMPLEKSİ YAPILMASI
İlçemiz Dörteylül Mahallesi Adil Burşuk Efe Caddesi üzerinde mülkiyeti Belediyemize ait
taşınmaz üzerinde ilçemiz şehir merkezinde faaliyet gösteren oto ve halı yıkama sektöründeki
esnaflarımıza yönelik olarak düşünülen ve projelendirilen oto ve halı yıkama kompleksi 10 adet iş yeri
olarak planlanmıştır. Her bir iş yeri 300 m² olarak planlanmış olup içerisinde ofis, wc, halı yıkama ve
oto yıkama bölümleri olacak şekilde düzenlenmiştir. Kompleksin inşasına başlanılmış olup Nisan ayı
iş programı kapsamında bitirilmesi planlamaktadır.
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KÖPRÜ YAPILMASI İŞİ
İlçemiz Başıbüyük Mahallesi’nde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle mahallede bulunan ve
Yeniköy, Battalmustafa, Çarıkballı ile bağlılarını birbirine bağlayan yol üzerindeki taş köprünün
yıkılması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ile işbirliği yaparak köprünün
yeniden kısa sürede yapılması sağlanmış ve araç trafiğine açılmıştır.

Öncesi
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*sonrası
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BEBEKLİ MAHALLESİ İSTİNAT DUVARI YAPILMASI
İlçemiz Bebekli Mahallesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan ve üst yapı çalışmaları
kapsamında yol yapımına başlamadan önce yaya ve araç trafiğinin daha sağlıklı olması amacıyla
yolların genişletilmesi kapsamında Müdürlüğümüzce Bebekli Mahallesinin belli bölgelerine istinat
duvarı yapılarak yolların daha sağlıklı olması sağlanmıştır.

80

DEREKÖY MAHALLESİ LEYLEK KAŞI PİKNİK ALANI
ilçemiz Dereköy mahallemizde köy halkı tarafından leylek kaşı olarak isimlendirilen ve
geçtiğimiz yıllarda falezden düşerek 1 kişinin hayatını kaybettiği bölgede Kula Kaymakamlığı ve
Belediyemizce yapılan ortak çalışma neticesinde Müdürlüğümüzce emniyet tedbirlerini alma, çocuk
oyun grubu kurulması, eğlendinlen alanı oluşturulması ve ağaçlandırma çalışmaları tamamlanarak
mahalle halkının hizmetine sunulmuştur.
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İNCESU MAHALLESİ SİT
YAPILMASI

ALANINDA

BULUNAN

CAMİNİN

ÇATI TAMİRATI

İlçemiz İncesu (Gölde) Mahallemizde sit alanı olarak belirlenen bölgede bulunan caminin
deforme olan çatısının ağaç aksamları, kiremit ve omurgaları Müdürlüğümüz ekiplerince yenilenmiş
ve Mahalle halkının kullanımına sunulmuştur.
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DEREKÖY MAHALESİ ESKİ OKULU YIKILMASI
İlçemiz Dereköy Mahallesi 527 parselde mülkiyeti Maliye Hazinesi, tahsisi Milli Eğitim
Müdürlüğüne kayıtlı, tapusundaki niteliği ilkokul ve bahçesi olan metruk bina Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünün 11.12.2015 tarihli depremsellik tahkiki yıkım kararı ve 23.12.2015 tarih ve
E.13265517 sayılı Valilik oluru kapsamında Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce yıkılmış ve enkazı
temizlenmiştir.

ÖNCESİ
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SONRASI
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BAŞIBÜYÜK MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI YIKILMASI
İlçemiz Başıbüyük Mahallesi 145 ada 5 parselde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı
kullanımı Sağlık Bakanlığına tahsisli taşınmaz üzerindeki eski Sağlık Evi binası, Belediyemiz Fen
İşleri Müdürlüğü ekiplerince Maliye Bakanlığının 14.12.2010 tarih ve 041567 sayılı genel yazısı
gereğince 08.10.2019-11.10.2019 iş programı kapsamında yıkılma işlemi gerçekleştirilmiş ve enkazı
kaldırılmıştır.

*Öncesi ve Sonrası
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ESKİ ATATÜRK İLKOKULU YIKIMI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
İlçemiz Seyitali Mahallesi 100 ada 61 parselde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı
kullanımı Milli Eğitim Bakanlığı Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli, niteliği Kargir Atatürk
İlkokulu Uygulama Bahçesi ve Arsası geçen taşınmaz üzerindeki eski Atatürk okulu binası,
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Maliye Bakanlığının 14.12.2010 tarih ve 041567 sayılı
genel yazısı kapsamında yıkılma işlemi gerçekleştirilmiş ve enkazı kaldırılmıştır. Enkaz kaldırma
çalışmalarının ardından Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birimi, Kula Kaymakamlığı
ve Kula Belediyesinin katkılarıyla toplamda 3000 m² kilit parke taşı uygulanarak Bahçe düzenleme
çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiştir.
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YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ ve HALK EĞİTİM MERKEZİ BAHÇE DÜZENLENMESİ
Müdürlüğümüzce Kula Yunus Emre Anadolu Lisesi Yerleşkesi ve Halk Eğitim Merkezi
bahçesinin deforme olan asfaltı sökülerek Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birimi,
Kula Kaymakamlığı ve Kula Belediyesinin katkılarıyla Müdürlüğümüz tarafından 2500 m² kilit parke
taşı döşenmiş ve aynı zamanda okulun bahçe kısmında bulunan merdivenler travertenle kaplanarak
okulun kullanımına sunulmuştur.

*Kilit Parke Uygulaması
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*Traverten Uygulaması
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TABDUK EMRE ve JEOPARK OKULU BAHÇE DÜZENLEMESİ VE OYUN SAHASI
YAPILMASI
İlçemiz Dörteylül Mahallesinde faaliyet gösteren eski adıyla Kenan Evren Okulu yeni adıyla ise
Tabduk Emre ve Jeopark Okulu olarak bilinen okulumuzun eskiyen ve deforme olan asfalt bahçe
kaplaması yerinden sökülerek yerine Müdürlüğümüz ekiplerince c 30 sınıfı beton dökülerek daha
sağlıklı bir oyun ve bahçe sahası yapılarak okulda eğitim gören öğrencilerimizin kullanımına
sunulmuştur.
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KULA HÜKÜMET KONAĞI YIKIMI
İlçemiz Dörteylül Mahallesi Tabduk Emre Caddesi no:3 adresinde kayıtlı tapusunda ise Bey
Mahallesi 156 ada 13 parselde kayıtlı eski Hükümet Binası Maliye Bakanlığının 14.12.2010 tarih ve
041567 sayılı genel yazısı kapsamında ve Kula Kaymakamlığının 01.02.2019 tarih ve E.199 sayılı
yazıları ve olurları kapsamında Müdürlüğümüzce yıkılma işlemi gerçekleştirilmiş ve enkazı
kaldırılmıştır. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından Müdürlüğümüzce hafriyat alanının tesviyesi
yapılmış olup yaklaşık 2000 m² kilit parke taşı döşenerek alan kent meydanına kazandırılmıştır. Ayrıca
Park ve Bahçeler birimince bahar çalışmaları kapsamında peyzaj projesi uygulamasına başlanılacaktır.
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ZAFERİYE MAHALLESİ SANAYİ İMARI BÖLGESİ YOLLARININ AÇILMASI
İlçemiz Zaferiye Mahallesi S.S. Kula Küçük Sanayi Sitesinin güney batı kısmında 3194 sayılı
imar kanunun 18. maddesi uygulamasından geçerek Uygulama Revizyon İmar Planındaki yolların
fiziksel olarak açılması işlemlerine Müdürlüğümüzce başlanılmış olup, söz konusu bölgede
Belediyemize ait arazilerinde hafriyatının yapılması çalışmalarına başlanılmıştır.
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İMAM HATİP LİSESİ HACI HÜSEYİN AKHAN UYGULAMA CAMİİ PROJESİ
Halit Tokul İmam Hatip Lisesi’ne yapılan yaklaşık 200 m² ve batar katlı olan ve Hayırsever ve
Belediyemiz işbirliği ile hayata geçirilen caminin kaba inşaatı ve ince işleri tamamlanmış, Bahçede
inşası gerçekleştirilen şadırvan ve wc’si projelendirilmiş ve kaba inşaatı tamamlanmıştır.
Eklentilerinin ve peyzajının bitmesinin ardından uygulama camimiz Nisan ayında Ramazan-ı Şerif
ayının gelmesiyle birlikte faaliyete başlaması planlanmaktadır.
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KAMU HİMET ALANLARININ BOYANMASI
Belediyemiz hizmet alanları kaldırım ve bordür taşları, mantar setler ile Çeşitli Kamu Kurum
ve Kuruluşlarının ( Kaymakamlık Hizmet Binası, Milli Eğitim Binası, Kula Adliyesi, Hastane, Sağlık
Ocakları, Okullar) vb. hizmet binaları, Önce Yaya Uygulamaları kapsamında Müdürlüğümüz
ekiplerince boyama uygulamaları yapılarak halkımızın kullanımına sunulmuştur.

100

ÖNCE YAYA UYGULAMASI
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 74. maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan
değişiklik neticesinde Karayolu üzerine yaya önceliğine vurgu yapan “ Önce Yaya” ikonlarının
araçların yaklaşım yönünde tüm “ışıksız okul ve yaya” geçitlerinin çizdirilmesi ve uygulamanın
öncelikle şehrin önem ve öncelik arz eden noktalarında uygulanması Müdürlüğümüz ekiplerince
yapılmış olup, engelli vatandaşlarımızın geçişi için yaya kaldırımlarında tekrar düzenlemeye
gidilmiştir.
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ÇAMLI PARK KİLİT PARKE VE DÜZENLEME ÇALIŞMASI
İlçemiz dörteylül mahallesi 120 evler bölgesinde bulunan çamlı parkın alt yapı ve üst yapı
düzenleme çalışmaları Müdürlüğümüz ekiplerince tamamlanmıştır. Parkımızın içine granüllü renkli
kilit parke taşı uygulanmış, aydınlatma için direkler dikilmiş ve park ve bahçeler birimince
çiçeklendirme çalışmaları tamamlanmış, çocuk oyun gruplarının bakımı yapılarak halkın kullanımına
sunulmuştur.

102

103

MEHMET HALICI MESİRE ALANI (SU DEPOSU) DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
İlçemizde su deposu olarak bilinen ve halkımıza rekreasyon alanında hizmet veren piknik
alanlarının masalarının bakımı, yeni yürüyüş yolları yapımı ve çevre düzenlemesi çalışmaları
kapsamında vatandaşların aileleri ile birlikte piknik yapıp dinlenebilmesi amacıyla tamamlanarak Kula
halkının kullanımına sunulmuştur.
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2019 YILI PARK VE BAHÇELER BİRİMİ FAALİYET RAPORU
2019 yılı içinde Park ve Bahçeler birimimiz peyzaj ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere
seralarımızda mevsimlik, çok yıllık, çalı ve ağaç gurubu bitkileri üretimi gerçekleştirmektedir. 2019
yılı içinde eski oyun gurupların da yenileme çalışması yapılmış ve 10 adet yeni oyun gurubu montajı
yapılmıştır toplamda 25 adet parkta düzenleme yapılmıştır. Bu parklardan 10’sine 1 kuleli oyun
gurubu konulmuş 9 tanesinde spor aleti montajı yapılmış ve 6 tanesinde de yenileme çalışmaları
yapılmıştır. Parklarımız içinde bulunan yeşil alanlarda mevsimlerine göre çim ara ekim ve yeni çim
ekimleri ile yeşillendirme çalışmalarına devam edilmiştir.
PARK VE YEŞİL ALAN FAALİYETLERİMİZ
2019 yılı içinde de her yıl olduğu gibi tüm yeşil alanlarımızda yenileme, düzenleme ve bakım
çalışmalarına devam edildi. Sosyal ve yeşil alanlarımızda bulunan parklarımız ve yeşil alanlarımız
düzenli olarak kontrol edilerek zarar gören oyun guruplarında parça değişimi ve yenileme yapılmış ve
yeni bir görünüm sağlandı. Seramız bünyesinde üretilen bitkiler parklarımıza mevsimsel olarak
dikildi. Damlama sistemi olmayan parklarımıza damlama sistemleri kuruldu. Tüm parklarımıza
oturma guruplarının bakımları yapıldı. Yeni oyun alanlarında düzenleme yapılan alanlar aşağıda
belirtilmiştir.
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YAPILAN VE YENİLENEN ÇOCUK OYUN GURUBU VE PARKLAR
DÜZENLEME YAPILAN ALAN

SIRA
1

GÖKÇEÖREN MAHALLESİ

2

ŞEREMET MAHALLESİ

3

BATTALMUSTAFA MAHALLESİ

4

BAYRAMŞAH MAHALLESİ

5

KENGER MAHALLESİ

6

GÖLBAŞI MAHALLESİ

7

KONURCA MAHALLESİ

8

BÖRTLÜCE MAHALLESİ

9

TOPUZDAMLARI MAHALLESİ

10

4 EYLÜL MAHALESİ (ÇAMLI PARK)

11

KULA İLÇE STADYUMU

12

SENTETİK FUTBOL SAHASI

13

BAŞIBÜYÜK MAHALLESİ

14

SANDAL MAHALLESİ

15

NARINCALIPITRAK MAHALLESİ

16

BEBEKLİ MAHALLESİ

17

AYAZÖREN MAHALLESİ

18

ENCEKLER MAHALLESİ

19

BALIBEY MAHALLESİ

20

KÖREZ MAHALLESİ KIRATHANE VE HAVUZ ÇEVRESİ

21

HALİL ESENDAĞ VE SELÇUK DURACIK PARKI

22

ŞEHİT POLİS LOKMAN ÇANKAYA PARKI

23

SÜMBÜL PARKI MAHALLESİ

24

ÇARIKBALLI MAHALLESİ

25

ÇUKURBAĞ PARK ALANI
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BİTKİ ÜRETİM FAALİYETLERİMİZ
2019 Yılında ortalama 115.000 adet mevsimlik çiçek, çok yıllık çiçek ve bitki üretimini sera
üretim alanlarımızda gerçekleştirilmiştir. Bitki üretimi için kullanılan karışımları kendimiz
hazırlamakta olup en uygun bitkiye en uygun toprak karışımını gerçekleştirmekteyiz. Üretim
aşamasında kullanılan tüm malzemelerin üretimlerini kendimiz yapmaktayız. İlçemizde seralarımız
sayesinde bitki çeşitliliğiyle daha yeşil alanlar sağlanmıştır.

DİKİMİ YAPILAN BİTKİLER

ADET

ÇOK YILLIK YERÖRTÜCÜLER

20,000 ADET

MEVSİMLİK

40,000 ADET

GÜL

15,000 ADET

KENDİ TOHUMLARIMIZDAN

22,000 ADET

ÇALI GURUBU

15,000 ADET

AĞAÇ GURUBU

3,000 ADET

TOPLAM

115,000 ADET BİTKİ
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ÜRETİM AŞAMASINDA KULLANILAN
TOPRAK
ORMAN TOPRAĞI
MİL KARIŞIMLI TOPRAK
CURUF
DİKİM TOPRAĞI
TOPLAM
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M3
10 m3
150 m3
40 m3
100 m3
300 M3

OYUN GURUPLARIMIZ
Parklarımızda 2019 yılı içinde toplamda 25 oyun gurubu ve spor aletinde bakım yenileme ve
onarım faaliyetlerinde bulunulmuştur. Oyun guruplarımızın arıza gören, kırılan ve paslanan alanlar
yenileriyle değişip boyanarak daha temiz parklar yaratılmaya çalışılmıştır.
OYUN GURUPLARI MALZEMELERİ

ADET

Yenilenen Oyun Gurubu ve Spor Aletleri

19 adet

Bakım Yapılan Oyun Gurubu
Yeni Oyun Gurubu
SARF MALZEME
Oyun grupları için gerekli olan bağlantı ve kurulum
malzemeleri

6 adet
10 adet

Düz Kısa ve Uzun Kaydırak
Spiral Kaydırak
Salıncak

5 adet yenilendi
2 adet yenilendi
50 adet yenilendi

Tattıravali

3 adet yenilendi
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700 adet

ÇİM ALANLARIMIZ
2019 yılı içinde sulama sistemleri yenilenmiş yeni çim alanlar oluşturularak Park ve Bahçeler
birimi olarak binlerce m2’ lik alan yeşillendirilmiştir. Sulama sistemleri kurulmuş ve faaliyete
geçirilmiştir. Uygun alanlarda damlama sistemi kullanılarak su tasarrufu sağlanarak daha çevreci
ortamlar yaratılmıştır.
ÇİM ALANLARI

ADET

Kullanılan Çim Tohumları

500 Kilo

Kullanılan kapak malzemesi (Mil karışımlı toprak)

45 M3

Çim altı kullanılan dolgu malzemesi

800 M3
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SULAMA VE DAMLAMA SİSTEMLERİMİZ
Park ve bahçeler birimi 2019 yılı içinde115,000 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

2 ADET

DÜZ HORTUM 700 metre
20 cm Aralıklı Damlama
GÖZ SULAMA
KELEPÇE
EK MALZEME
SULAMA MENHOLÜ

4,000 metre
1000 adet
500 kelepçe
4000 ek malzeme
20 adet

PİKNİK VE MESİRELİK ALANLARIMIZDA YAPILAN FAALİYETLER
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.
SPOR TESİSLERİMİZDE YAPILAN FAALİYETLER
Birimimiz 2019 yılı içinde de spor alanlarında yeşil alan çalışmaları ihtiyaçlar doğrultusunda
Futbol sahası, kapalı spor salonu çevresi, yeni yapılmakta olan spor kompleksi ve sentetik saha
etrafında bulunan yeşil alanlarımızda sürekli olarak yeşillendirme faaliyetlerinde bulunulmuştu. 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.
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ÇALIŞMA ALANLARI VE GÖREVLERİ:
 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; 66.400 hektarlık Belediye sınırları ve mücavir alan 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 şikâyetleri değerlendirmek,
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 yer alan Personel durumumuz;
PERSONEL DURUMU
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İNŞAAT MÜHENDİSİ
JEOLOJİ MÜHENDİSİ
PEYZAJ MİMARI
RESTÖRATÖR
İNŞAAT TEKNİKERİ
HARİTA TEKNİKERİ
SANAT TARİHÇİ
TOPLAM PERSONEL

1 ( İmar Müdürü )
1
1
1
1
1
1
7

Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen; 12.03.2019 tarihi ile 16.03.2020 tarihleri arasında
gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız;
1-PLANLAMA:
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 Başkanlığınca Kurum görüşlerinin
alınması istenilmiş olup Kurum görüşleri yazışmaları yapıldı. Kurum görüşleri tamamlandıktan sonra
Revizyon İmar Planı ve kurum görüşleri Manisa Büyükşehir Belediyesinin onayına sunulacaktır.
Koruma Amaçlı Kentsel Sit İmar Planı; İlçemizde Kentsel Sit Alanına İlişkin olarak Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce ihale edilmiş ve 1994 yılında onaylı KAİP
uygunluğuna karar verilmiştir. Ancak Onaylanmış olan Koruma Amaçlı Kentsel Sit İmar
planlarının zaman aşımına uğradığı üzerinden 20 yıl geçtiği, Planların sayısal olmadığı, Yeniden
yapımlara ilişkin genel hükümlerin açıklayıcı olmadığı, Planın güncel hâlihazır üzerine
oturmaması, İmar planı asıllarına ulaşılamadığı, İmar planlarının 1/1000 ölçekte hazırlanmış
olduğundan daha küçük ölçekte haritalarının bulunmayışı, v.b. sorunların ortaya çıkması Koruma
Amaçlı imar planının yeniden yapılmasını zorunlu kılan problemlerdir.
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 Çalışmalarına
başlanılmış; İzmir II No’lu Anıtlar Kurulunda inceleme aşamasındadır.
Gökçeören Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı; Gökçeören Mahallesi, Eski Kale
Mevkiinde bulunan arkeolojik özellik gösteren alana ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nun 25.11.2016 tarih ve 306 sayılı kurul kararı ile “Maonia Antik Kenti
Yerleşimi” adı ile 2.(ikinci) ve 3.(üçüncü)derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmiş olup Gökçeören
Mahallesinde bulunan sit sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları başlanılmış olup İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu ile yazışmalar da devam etmektedir.
Kıymet ve Takdir Komisyonu: 2019-2020 tarihleri arasında 16 tane konu Kıymet Takdir
Komisyonunda görüşülüp Kıymet Takdir Komisyon Raporu düzenlenmiştir.
İmar Komisyonu: 2019-2020 tarihleri arasında Kula Belediye Meclisi tarafından havale edilen 5
farklı konuyu İmar Komisyonunca görüşülüp karara bağlanılmıştır.


Tahsisler:
Emre Mahallesi, Mülkiyeti Belediyemize ait 101 ada 4 parsel, 112 ada 40-41-42-43-44-45-46-47
parseller, 112 ada 48 parselin 5/8 hissesi, 112 ada 50 parselin 1/3 hisse, 112 ada 54 parsel 11/12
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hissesi, 112 ada 51-52-53-55 parsellerde kayıtlı taşınmazlar Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından
turizme kazandırılmak amacıyla bedelsiz olarak 5 yıllığına tahsis işlemi yapılmıştır.
İlçemiz Gökçeören Mahallesi, 131 ada 1 parsel, ilkokul ve bahçesi vasıflı taşınmazın Belediye Hizmet
Alanı olarak kullanılmak üzere Kula Belediye Başkanlığı adına tahsis işlemi gerçekleşmiştir.
İlçemiz Çiftçiibrahim Mahallesi, 129 ada 25 parsel Belediyemize ait olan taşınmaz, Manisa
Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce
Çiftçiibrahim ve Yeşilyayla Mahallelerine hizmet edecek olan içme suyu sondajı, arıtma tesisi ve
biriktirme deposu yapılmak üzere bedelsiz olarak MASKİ’ye tahsisi yapılmıştır.
İlçemiz Zaferiye Mahallesi, 247 ada 164 parsel, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz
üzerinde Hayvan Pazarı yapılması amacıyla Belediyemiz adına tahsis işlemi yapılmıştır.
İmar Plan Tadilatları:
Bey Mahallesi, 822 ada 1 ve 2 parsellerin Ticaret Alanı( Bitişik Nizam, 4 kat, Taks:0,60,
Kaks:1,80)’ndan, Konut Alanı(Ayrık Nizam, 4 kat, Taks:0,60, Kaks:1,80)’na dönüştürülmesine ilişkin
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Bey Mahallesi, 162 ada 12 parselin Resmi Kurum Alanı’ndan Sosyal Tesis Alanı’na dönüştürülmesine
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Zaferiye ve Akgün Mahallelerinde bulunan park alanlarına 3 adet Trafo yapılmasına ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Diğer Plan İşlemleri:
33 adet Tevhid-İfraz ve yola terk işlemleri
2 adet Parselasyon(18. Madde uygulaması) işlemi
18 adet Takas-trampa-ve satın alma ve satış işlemleri
66 adet İmar durum belgesi düzenleme işlemi yapılmıştır.

2- RUHSAT :
Zemin ve temel etüd rapor onayı: Servisimize projelerin incelenmesi öncesinde müracaatı yapılan
zemin- temel etüd raporları incelenerek, yönetmeliklere uygun olan raporların onay işlemleri
yapılmaktadır. Ayrıca Alaşehir Belediyesi bünyesinde Jeoloji Mühendisi olmadığından Alaşehir
Belediyesi İmar İşleri ruhsata bağlı zemin etütleri kontrol edilerek onay işlemleri yapılmaktadır.
01.03.2019 tarihi ile 01.03.2020 tarihleri arasında 47 veri ve geoteknik rapor incelmesi, 47 adet
Kula Ruhsata bağlı zemin ve temel etüt raporları, 68 adet Alaşehir ruhsata bağlı zemin ve temel
etüt raporları onayı yapılmıştır.
Proje ön onay: Servisimize yapı ruhsatı almak için müracaat eden projeler incelenerek,
yönetmeliklere uygun olan projelerin öncelikli olarak ön onay işlemleri yapılmaktadır. 01.03.2019
tarihi ile 01.03.2020 tarihleri arasında 83 adet projenin ön onay incelemesi yapılmıştır.
Yapı Ruhsatı: ön onayları tamamlanmış projelerin yapı ruhsatı düzenlenmektedir. 01.03.2019 tarihi
ile 01.03.2020 tarihleri arasında 60 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. 01.03.2019 tarihi ile 01.03.2020 tarihleri arasında 61
adet Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiştir.
Yapı Denetim: Servisimizde düzenlenen Yapı Ruhsatlarının 58 adedi yapı denetim firmaları
tarafından denetlenmektedir. Bu ruhsatların; işyeri teslim tutanakları, seviye tespit tutanakları, yapı
denetim ücretlerinin malmüdürlüklerine ödenmesi, hak ediş dosyalarının onaylanması, iş bitirme
tutanaklarının kontrolü ve onaylanması servisimiz tarafından takip edilmektedir.
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Kırsal Yapı İzinleri: Köyden Mahalleye dönüşen Mahallelerimizde; Servisimize Yapı İzni almak ve
yeni inşaat yapmak için müracaat edilen projeler incelenerek, yönetmeliklere uygun olan projeler
onaylanarak kırsal yapı izni düzenlenmektedir. 01.03.2019 tarihi ile 01.03.2020 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. 01.03.2019 tarihi ile 01.03.2020
tarihleri arasında 1 adet Kırsal Yapı Kullanma İzni düzenlenmiştir.
Bina Tespit Değerlendirme Formu: İlçemizde köyden dönüşen mahallelerde, vatandaşların
müracaatları yerinde incelenerek, 2012 den önce yapıldığı tespit edilen toplam 11 Adet Bina Tespit
Değerlendirme Raporu düzenlenmiştir.
Basit Tamirat ve onarım izinleri: İlçemiz uygulama imar planı, sit alanları, köy yerleşik yapılan
başvurulardan toplam 34 Adet yapıya basit tamirat kapsamında izin verilmiştir.
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.
Pomza curuf ocağı denetimleri: ilçemiz Gökçeören mahallesi sınırlarında olan pomza curuf ocağının
denetimleri yapılarak 20019 yılında puantaj tabloları ve dosyaları hazırlanmıştır.
Kentsel sit alanı içinde yer alan kültür varlıklarının korunmasına yönelik yapılan işlemler:

Kültür ve Turizm Bakanlığına 2019 yılında proje hibe fonundan yararlanılmak üzere
değerlendirmeye alınması için, 11 adet taşınmaz kültür varlığı olan yapıların başvuru dosyaları
hazırlanarak başvuruları yapılmıştır. Başvuruları yapılan yapıların 2020 yılı mayıs ayında Kültür
Bakanlığı tarafından değerlendirilerek uygun görülen yapılara onarım yardımları yapılacaktır.

2018 yılında Başvuruları yapılan 16 adet evden, 2019 yılında 5 tanesine toplamda
135,000.00 TL. Maliyetli proje yardımı çıkmıştır.

2019 yılında 6 tanesine toplamda 568,000.00 TL. Maliyetli onarım yardımı çıkmıştır.
Yazışmalar: Çeşitli kurum ve kuruluşlar ve vatandaşlarla toplam 1422 adet yazışma Yapılmıştır.
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3- PROJE VE ETÜD:
Hayvan pazarı proje ve yapım işi: İlçemiz Akgün Mahallesi 247 ada 164 parsele 3560 m 2'lik kapalı
alanlı proje hazırlanmıştır. Mevcuttaki hayvan pazarı; 1584 küçükbaş kapasitelidir. Yeni hayvan
pazarı; güvenlik binası, idari bina, indirme-bindirme padoğu, veteriner kulübesi, saman satış yeri, gebe
muayene, karantina, müşterek tuvalet, gübre toplama alanı, su deposu, 2370 küçükbaş ve 140
büyükbaş kapasiteli olacak şekilde zemin etüdü, mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri
hazırlandı. Keşif ve metrajları düzenlendi. Detay ve uygulama projeleri hazırlanarak ihaleye çıkıldı.
Belediyemiz tarafından ihalesi gerçekleştirilen Hayvan Pazarı Yapılması Yapım işi, 2019 yılı Mart
Ayında tamamlandı.
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Kula belediyesi prefabrik tekstil atölye projesi ve yapım işi: Belediyemiz 1750
kişiye istihdam sağlamak vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için Prefabrik Tekstil Atölyesi
ilçemiz Akgün mahallesi 854 ada 1 parsele 10931 m2'lik kapalı alanlı proje hazırlanmıştır.
Kaba İnşaat tamamlanan yapının 2. Etap Prefabrik Deponun İnce İşleri ve Tesisat İşleri
Yapılması İşi ihalesi yapılmış olup 793.467,16 TL +KDV bedelle Duygu ALTUNTAŞ İnş.
Tahh. Müt. Haf. Ve Nak. Firmasının uhdesinde kalmıştır. İş artırımına yapılarak 952,047.18
TL bedelle Prefabrik Deponun İnce İşleri ve Tesisat İşleri Yapılması İşi tamamlanmıştır.
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Müdürlüğümüz yetki ve sorumlulukları dâhilinde Çeşitli Kurumlar ve Kişilerle Ortak proje ve
çalışmalarımız yürütülmektedir.
I. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Belediyemizin çabalarıyla ve halkımızda oluşturulan koruma ve sahip çıkma bilinci ile sahip
olduğumuz tarihi ve kültürel eserleri gelecek nesillere aktarabilmek ve tarihi dokuyu canlandırabilmek
için çalışılmaktadır. Bu önemli mirasımıza sahip çıkmak, korumak, yaşatmak için kentsel turizmin ve
ilçemizin gelişimine yönelik yapılması planlanan projelere ait fizibilite çalışmaları yapılmış, ön proje
ve faaliyetler belirlenmiş ve Kültür bakanlığına sunum yapılmıştır. Bakanlıkça yapılan değerlendirme
sonucu yer seçimi yapılarak Bekirbeyler evinin kamulaştırma çalışmaları başlatılarak restorasyonunun
yapılması programa alınacaktır.
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Kentsel turizmin ve ilçemizin gelişimine yönelik yapılması planlanan projeler;
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Kula anıtsal yapılarının proje ve restorasyon çalışmaları:

Şapçı hanının kamulaştırılarak, projelerinin hazırlanması ve restorasyonunun yapılması,
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Zafer ilkokulu olarak anılan anıtsal yapı geçmiş yıllarda restorasyon ihalesi yapılmış ancak
tamamlanamayarak yarım kalmıştır. Bu uygulamanın tamamlanarak güzel sanatlar lisesi olarak
faaliyete geçirilmesi,

Ticaret alanında cadde-çarşı sağlıklaştırma çalışmaları:

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından projeleri hazırlattırılarak, İlgili kurumlarca proje
onayları tamamlanmış Tarihi Çarşı Sağlıklaştırma 1.ETAP Yunus Emre Caddesinin restorasyonun
yapılması,

Tarihi çarşı sokak sağlıklaştırma çalışmalarının devamı olarak Hamdullah Caddesi
sağlıklaştırma projelerinin yapılması ve uygulanması,
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Meydan düzenleme -müze çalışmaları:

Adnan Menderes Meydanında bulunan atıl durumda olan yapıların kamulaştırılması yapılarak,
yıkımı ve meydanının düzenleme projelerinin hazırlanması ve uygulanması, meydanın tamamlayarak
turizme katkı sağlayacak olan şehir müzesi düşünülen alanın kamulaştırma yapılması ve projelerinin
hazırlanması,

Sit alanı gezi güzergâhında bulunan restorasyonları tamamlanan şah Süleyman türbesi ve çarşı
caminin devamında bütünlük sağlayacak olan pazarın kaldırılarak, pazaryeri meydan düzenleme
projelerinin hazırlattırılması ve uygulanması,
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Sokak sağlıklaştırma çalışmaları:

Kültür Bakanlığı tarafından projeleri hazırlattırılan ve ilgili kurumlarca proje onayları
tamamlanan Mustafa Şapçı Sokak Sağlıklaştırmasının yapılması,

Belediyemiz tarafından projeleri hazırlattırılan ve ilgili kurumlarca proje onayları tamamlanan
Zafer Sokak Sağlıklaştırmasının yapılması,

Kentsel Sit Alanı ile Jeopark bağlantısı olan Divlit Caddesi Düzenleme Projesi uygulaması
tamamlanmıştır. Ancak bu bağlantılı turizm gezi güzergâhı ile bütünlük sağlayacak olan jeopark ve
Jeopark Ziyaretçi Merkezinin projelerinin uygulanması,
Kula’nın önem arz eden evlerinin restorasyonu

Kulanın karakteristik yapısı ve mimari değeri bakımından en önemli evlerinden olan Bekir
Beyler evi Belediyemizce projeleri hazırlattırılarak ilgili kurumlarca proje onayları tamamlanmıştır.
Bekir Beyler Evinin restorasyonunun tamamlanmasının ardından butik otel olarak işlevlendirilerek
turizme katkı sağlayacaktır.


Kulanın tanıtımını yapılacağı ve gezi evi olarak turizme hizmet edecek olan Köprücüler evi
Belediyemizce projeleri hazırlattırılarak ilgili kurumlarca proje onayları tamamlanmıştır. Köprücüler
Evinin restorasyonu tamamlanmasının ardından gezi-tanıtım evi olarak işlevlendirilerek turizme katkı
sağlayacaktır.
Kültür bakanlığı hibe fonları

Kültür Bakanlığı Hibe Fonu ile projeler ve onarım yardımlarının ilçemize daha fazla ödenek
ayrılarak yapıların geleceğe aktarılması konusunda katkı payının arttırılması, için çalışmalar
yürütülmektedir.
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II. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
107.kula peribacaları tabiat anıtı yönetim planı uygulama işi:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün işbirliği ile
hazırlamış olduğu Kula Peribacaları tabiat anıtı yönetim planı tamamlanmış ve 24.12.2019 tarihinde
ilgili bakanlıklarca onaylanmıştır. Onaylanan yönetim plan paftasında görüleceği üzere Tabiat Anıtı
sınırları içerisinde; doğayla bütünleşen, yerel mimariyi bozmayan malzeme seçimiyle yöresel mimari
ve inşaa tekniklerine uyumlu Tanıtım Birimi (6831 sayılı Orman Kanunu'nun Ek Madde 14'e
dayanılarak Giriş Kontrol Noktası, Mola Noktası, Manzara Seyir Noktaları, Tur Güzergâhı, Yürüyüş
yolu ve otopark düzenlemelerinin yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda 2020 yılı yatırım bütçesi
gereği etüd ve proje ihalesine çıkılacaktır. Çıkılacak ihale çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere
ismi geçen yapıların yapılmasında Müdürlüğümüz yetki ve sorumlulukları dâhilinde
öngörülen/gereken çalışmalar ve yazışmalar başlamıştır.
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III.GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Gökçeören Mahallesi ve Sandal Mahallesi Kapalı Halısaha Projesi ve uygulaması işi:
İlçemiz Gökçeören mahallesinde halısaha yapımı için projesi ve Sandal mahallesinde olan atıl
durumdaki halısahanın ve çevresinin yenilenmesi amaçlanarak atıl durumda olan mevcut binanın
tadilat projesi hazırlanmıştır. Projede soyunma odaları ve kafeterya alanları oluşturulmuştur. Halısaha
ile birlikte çevre düzenlemesinin yapılarak projeleri hazırlanmış ve iki mahallenin projelerinin
yaklaşık maliyetleri hesaplanarak ihale dosyası hazırlanmıştır.

Gökçeören mahallesi halı saha vaziyet planı
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SANDALHALISAHA VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ VAZİYET PLANI
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Sandal Mahallesi Gençlik Merkezi ve Çevre Düzenlemesi yapılması işi: Sandal mahallesinde eski
belediye binası ve havuzun olduğu alanda, yapılması planlanan gençlik merkezi ile gençlerin hem
sportifi hem kültürel, eğitimlerini yapması, çevre düzeninin yapılarak bina ile bütünlük oluşturması
gençlerimize ve mahalle sakinlerinin vaktini keyifle geçirebileceği sosyal yaşam alanların oluşması
hedeflenmiştir. Bu kapsamda gençlik merkezi ve çevre düzenlemesi ile ilgili Gençlik Spor Bakanlığı
ile gerekli görüşmeler yapılmış ve protokol imzalanmıştır. Proje ve maliyetlerinin tamamlanmasının
ardından ihalesi yapılacaktır.
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Gökçeören Mahallesi Gençlik Merkezi yapılması işi: Gökçeören mahallesi şehir merkezinde yıkılan
belediyeye ait kültürel tesis binası yerine, yapılması planlanan gençlik merkezi ile Gençlerin hem
sportif, hem kültürel, eğitimlerini yapması, çevre düzeninin yapılarak bina ile bütünlük oluşturması
gençlerimize ve mahalle sakinlerini vaktini keyifle geçirebileceği sosyal yaşam alanı oluşması
hedeflenmiştir. Gençlik merkezinin etrafındaki meydan düzenlemesi belediyemizce daha önce
tamamlanmıştır. Gençlik merkezi yapımı ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gerekli görüşmeler
yapılmış ve protokol imzalanmıştır. Proje maliyetlerinin tamamlanmasının ardından ihalesi
yapılacaktır.
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Kula Merkez Sentetik Çim Saha yanına At Çiftliği ve Cirit Sahası yapılması işi: İlçemizde son
zamanlarda özellikle gençler tarafından at biniciliği ve atlı sporlara gösterilen ilginin artmasıyla, bu
sporla ilgili faaliyet yapılabilecek alanlara ihtiyaç duyulmuştur. Gençlik Spor Bakanlığı ile hazırlanan
projelerin görüşülmesi sonucu, mevcut sentetik çim saha yanındaki imar planında da spor alanı olan
alanın uygun olduğuna karar verilmiştir. Belediyemizce söz konusu alana ait çalışmalara başlanmış,
tapu ve kadastro ile yapılan yazışmalar sonucu alanının tapusu çıkartılmıştır. Gençlik Spor Bakanlığı
tarafından At çiftliği ve atlı cirit sahası yapılması işi programa alınmıştır.

Kula Merkez Sentetik Çim Saha yanına Tenis Kortu yapılması işi: İlçemizde mevcut olan sportif
faalitelerin çeşitliliğinin arttırılması amacıyla yaz kış hizmet verebilecek teniz kortuna ihtiyaç vardır.
Gençlik Spor Bakanlığı ile hazırlanan projelerin görüşülmesi sonucu, mevcut sentetik çim saha
yanındaki imar planında da spor alanı olan alanın uygun olduğuna karar verilmiştir. Belediyemizce söz
konusu alana ait çalışmalara başlanmış, tapu ve kadastro ile yapılan yazışmalar sonucu alanının tapusu
çıkartılmıştır. Gençlik Spor Bakanlığı tarafından At çiftliği ve atlı cirit sahası yapılması işi programa
alınmıştır.
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Kula Gençlik Kampı Proje ve Uygulama Yapılması işi: Gençlerin hem sportif, hem kültürel,
eğitimlerini yaparken, ilçemize ait turizm değerlerinin tanıtılması sağlanması için yapılması planlanan
Gençlik kampına ait fizibilite çalışmaları yapılmış, ön proje ve faaliyetler belirlenmiş ve GSB ye
sunum yapılmıştır. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucu yer seçimi yapılarak programa
alınacaktır.
Toplam 100 dönüm üzerine kurulu projede;
240 kişi kapasitelik,40 m²’lik 20 adet kula evi tarzında bungalov odalar,
80 kişi kapasite,2 blok’ta toplam 80 adet oda, 160 kişi kapasite (2100m²)
Yemekhane –kafe- idare binası, tek katlı, 500 m²,Spor/sanat aktivite binası, tek katlı, 500 m²
KAMP İÇI ETKINLIKLER:
Sentetik çim saha (mevcut),Mini halı saha (1 adet),Basketbol / Voleybol sahası (2 adet),Tenis kortları
(2 adet),Ata binme, At çiftliği (5000 m²),Cirit sahası / Okçuluk (7000 m²),Paintball sahası (mevcut
volkanik arazi yapısından faydalanılacaktır.),Yöresel el sanatları atölyeleri (2 adet 200 m² - 5 adet 100
m²),Minia kula ve turizm alanı (500 m²),Kula yaren ekibi ve halkoyunları (spor/sanat aktivite
binası),Masa tenisi (spor/sanat aktivite binası),Jimnastik salonu (spor/sanat aktivite binası),Güreş
(spor/sanat aktivite binası),
KAMP DIŞI ETKİNLİKLER:
Kapalı yüzme havuzu / kapalı spor salonu (mevcut),(250 mt. yürüme mesafesi),Kula-divlit Jeopark
güzergâhı yürüyüşü (güzergâh: 8.50 km),Sandal-divlit jeopark güzergâhı krater yürüyüşü (güzergâh:
2,2 km),Kula peribacaları alan gezisi (araçla varış),Tarihi Kula evleri ve çarşısı alan gezisi olarak
etkinlik alanları oluşturularak avam projeler hazırlanmıştır.
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Kula Gençlik Merkezi yapılması işi: Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel
Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Kula Gençlik Merkezinin, imar planında gerekli
düzenlemeler idaremizce yapılmış, Zemin ve Temel Etüt Raporuna bağlı sondaj ve sondaja bağlı
testler yaptırılmış, yerinde denetimleri gerçekleştirilerek ilgili Zemin ve Temel Etüt Raporu
hazırlanarak Bakanlığa teslim edilmiştir. Projeleri tamamlanan Gençlik merkezinin ihalesi de
tamamlanmış olup, yakın zamanda yapımına başlanacaktır.
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Fotoğraf 1: Presiyometre Deneyi Çalışmasından Görünüm
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IV. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Kula –Kavacık 25 mt yol bağlantısı üstgeçit yapılması: Ulaştırma Bakanımızın Kulaya ziyareti
esnasında, ilçemizin sorunları dile getirilmiş olup, bu kapsamda Kula’nın İzmir tarafından girişinde,
Kavacık rampasında, imar planımızda da bulunan; karayolunu 25 mt’lik imar yoluna bağlayan üst
geçit için ön çalışma, fizibilite çalışmaları yapılmıştır. İlçemize giriş çıkışlar için büyük önem taşıyan
25 mt’lik yol ve karayolu bağlantı sayesinde hem trafik kazalarının azalması, hem de şehir içi trafik
yükünün azalması sağlanacaktır. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yatırım programına alınması
beklenmektedir.

Kula Sanayi kavşağı ve 25 mt yol bağlantısı üst geçit yapılması: Ulaştırma Bakanımızın Kulaya
ziyareti esnasında, ilçemizin sorunları dile getirilmiş olup, bu kapsamda Kula’nın Ankara tarafından
çıkışında, sanayi bölgesinde, imar planımızda da bulunan; karayolunu 25 mt’lik imar yoluna bağlayan
üst geçit için ön çalışma, fizibilite çalışmaları yapılmıştır. İlçemize giriş çıkışlar için büyük önem
taşıyan 25 mt’lik yol ve karayolu bağlantı sayesinde hem trafik kazalarının azalması, hem de şehir içi
trafik yükünün azalması sağlanacaktır. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yatırım programına alınması
beklenmektedir.
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V.JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Kadın iş meslek atölyesi projesi: Japonya büyükelçiliğinin hibe programından faydalanmak üzere el
sanatlarından turistlik hediye eşya üretimi yapılması amaçlanan 3 adet atölyenin, depolama alanlarının
olduğu proje hazırlanmıştır. Ayrıca eski taş binanın restorasyon projesi hazırlanmıştır. Projelerin
metraj ve yaklaşık maliyetleri hesaplanarak
dosyası hazırlanarak değerlendirilmeye alınması için başvurusu yapılmıştır.
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VI.MANİSA VALİLİĞİ DESTEĞİ VE ZAFER KALKINMA AJANSI İŞBİRLİĞİ İLE
YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Jeotermal sera fizibilite çalışması: Manisa Kula Emir Kaplıcaları ve çevresinde jeotermal seracılığın
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla, jeotermal kaynak ile ısıtılacak teknolojik seraların
kuruluş ve işletme maliyetleri ile, bölgede yer alacak teknolojik seralara ilişkin arazi durumu ile
mevcut jeotermal kaynaklar ile yeni jeotermal kaynak potansiyelinin belirlenmesi; seralarda
kullanılacak suyun belirlenmesi; teknolojik seraların kurulabilmesi için mevcut mevzuatlara ilişkin
bilgilerin, yatırım avantajlarının, teşvik ve desteklerin belirlenmesi gibi hususları içeren Manisa
Valiliği desteği; Zafer Kalkınma Ajansı işbirliğinde fizibilite çalışması başlatılmıştır. Rapor Haziran
2020 tarihinde yayınlanacaktır.
Jeotermal sera proje yerleri: Jeotermal Sera çalışmaları kapsamında jeotermal saha ve çevresinde
yer alan hazine arazileri ile belediye arazileri incelenmiş ve iki bölgede proje alanları tespit edilerek
yatırımcılara bilgi verilmeye başlanmıştır.
Sera proje alanının Yeri; şehitlioğlu mahallesi, İlçe merkezine uzaklığı; 19 km Alan büyüklüğü;
150.000 m², Mülkiyet durumu; arsa, tapulama harici alan, Mevcut parsel sayısı; 7 adet, Jeotermal
kuyulara uzaklık; 250 metre, Kuyu kapasitesi; 63 c, 80 lt/sn, Sulama suyu durumu; kula belediyesine
ait acısu taşıma hattı şebekesinden karşılanacaktır. İçme suyu durumu; şehitlioğlu mahallesi içme suyu
şebekesinden karşılanacaktır. Elektrik durumu; gdz elektrik dağıtım a.ş. tarafından karşılanacaktır.
Genişleme alanı; genişlemeye uygundur. Kamulaştırmaya uygun alanlar bulunmaktadır.
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Sera proje alanı Yeri; Şehitlioğlu Mahallesi, İlçe Merkezine Uzaklığı; 17 km, Alan Büyüklüğü;
1.672.100 m², Mülkiyet Durumu; Mera, Mevcut Parsel Sayısı; 3 Adet, Jeotermal Kuyulara Uzaklık;
Mevcut Kuyulara 2 Km; Yeni açılacak kuyulara 1-2 km, Kuyu Kapasitesi; 63 C, 80 lt/sn, Sulama
Suyu Durumu; Kula Belediyesine ait Acısu Taşıma hattı Şebekesinden karşılanacaktır. İçme Suyu
Durumu; Şehitlioğlu Mahallesi içme suyu şebekesinden karşılanacaktır. Elektrik Durumu; GDZ
Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından karşılanacaktır. Genişleme Alanı; genişlemeye uygundur.
Kamulaştırmaya uygun alanlar bulunmaktadır.
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VII. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Kapalı Pazar yeri projesi ve uygulaması: İlçemizde yapılması planlanan kapalı pazaryeri için MBB
ile yürütülen ortak çalışmalar sonucu, pazaryerine ait ön proje ve maliyet çalışmaları tamamlanmış ve
ihaleye çıkılması için süreç devam etmektedir.
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VIII.TOPLU KONUT İDARESİ İLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Yeni Toki Alanı: Kula İlçesi Bey Mahallesinde bulunan mülkiyet TOKİ Başkanlığı adına kayıtlı
muhtelif taşınmazlarda planlama çalışmaları başlandığı, TOKİ Başkanlığınca hazırlanan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri 1 nolu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97(ğ) Maddesi Uyarınca onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na iletilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yurt genelinde “100 Bin
Yeni Sosyal Konut Projesi” yapılacağını kamuoyuyla paylaşmış devamında başvurular alınmıştı.
TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine başvurusu kabul edilenlerin isim listesi yayımlandı.
Manisa’nın Kula İlçesinde de TOKİ tarafından yapılacak 300 konut için başvuru sonuçları ve kura
tarihi açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre hak sahibi belirleme kurası 18 Haziran 2020 Perşembe günü
gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı tarafından dar gelirli ailelerin ev sahibi olmaları için başlatılan
bir proje kapsamında depreme dayanıklı mahalle kültürü ve düzgün bir mimari esas alınacak. Kula’ya
yapılması planlanan 300 konut için başvuru sonuçları TOKİ resmi sitesinde açıklandı.
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IX. TEKNOLOJİ VE SANAYİ BAKANLIĞI İLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Kula OSB Alanı:
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Bilim Ve Sanayi Bakanlığı tarafından 06.03.2018 tarihinde Kula Deri İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi(OSB) 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı ve açıklama raporu onaylanmıştır.
Kula Deri OSB’yi Karma OSB’ye dönüştürme çalışmaları kapsamında Belediye Başkanımız ile
Sanayi Ve Teknoloji Bakanımız tarafından yapılan görüşmeler neticesinde Kula Deri İhtisas ve Karma
Organize Bölgesi(OSB) 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama Revizyon İmar Planları
onaylanmıştır.
Karma OSB içerisinde kalan Akgün Mahallesi, 220 ada 129 parsel, 816.844,52 m² yüzölçümlü, Kula
Deri Organize Müteşebbis Heyeti adına kayıtlı tapunun 3194 Sayılı Kanunun 15. Ve 16. Madde
uygulaması için Harita Mühendislerinden teklif alınmış olup Harita Mühendisi tarafından dosya
hazırlık çalışmaları başlanılmıştır.
2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi
Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, Kula Karma Organize Sanayi Bölgesi ile Kula
Dericiler İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2020 yılı yatırım
programına alındı.
MESUT SUNA
İMAR ŞEHİRCİLİK MÜDÜR.V.
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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,
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,
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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:
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,
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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,
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
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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
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
2 MEMUR 1 SÖZLEŞMELİ 3 İŞÇİ
BASIN YAYIN BİRİMİ
1. Harun KAYRAKÇI
2. Mustafa Yeşil
3. Cihat KITIR

Yüksek Lisans (İşçi)
Ön Lisans (İşçi)
Lise (İşçi)
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HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ
1. Yeliz AY HIRKA
2. Mehmet EROĞUL
3. Kamil ALTIPARMAK
4. Nazif Buruşuk
5. Mustafa Taşatar
6. Süleyman Karaman
7. Mahmut Yıldırım
8. Hilal Danacı
9. Salim Umar
10. Mehmet Hekimoğlu

Yüksek Lisans (Memur)
Lisans (Eğitmen)
Lisans ( İşçi)
Lisans ( İşçi)
Lisans ( İşçi)
İlkokul ( İşçi)
İlkokul ( İşçi)
İlkokul ( İşçi)
İlkokul ( İşçi)
İlkokul ( 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 298 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. 2019 yılı içerisinde 195 farklı konuda tasarım yapılmıştır.
10. Basın Yayın birimi olarak Türkiye’nin en çok ziyaret edilen sosyal medya ağı olan Facebook’ta 13
Bin 306 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 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 TRT 2’de yayınlanan
Saray’ın Lezzetleri programına rehberlik, lojistik ile malzeme vb. gibi talep edilen noktalarda gereken
destek yapılmıştır.
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13. Kula Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Kula Belediyesi Yunus Emre Kültür
Merkezi Konferans Salonu’nda halka açık konser verildi.
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14. Kadir Gecesi Özel İftar Ramazan ayı etkinlikleri için sahne tasarımı, branda, baskı ve bilboard
çalışmaları yapıldı. İftar programı için yapılan grafik tasarımları sosyal medyada paylaşılarak, Kula
Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un katılım gösterdiği iftar programından fotoğraflar facebook,
ınstagram ve twitter hesaplarından paylaşımı yapıldı.
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15. Kula’nın ilçe merkezinden geçen Karayolu üzerinde bulunan reklam totemleri yenilendi.
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16. Uluslararası İstanbul Turizm Filmleri Festivali’nde ülke turizmi ve destinasyon turizmi belgeseli
kategorisinde Kula Belediyesi olarak çekimlerini yaptığımız ‘Yaşayan Müze Kula’ belgeseliyle en iyi
belgesel film ödülünü kazandık.

17. Kula İlçemizin somut olmayan kültürel mirası Yaren Geleneği’ni tanıtmak ve gelecek nesillere
aktarılmasını sağlamak amacıyla Kula Yareni tanıtım videosu çekimleri yapılıp sosyal medya
aracılığıyla yayınlandı
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18. Ulusal basında ön plana çıkan çocuklara yönelik cinsel istismar konusunda farkındalık
oluşturmak amacıyla “Çocuklarımız geleceğimizdir, Geleceğimize sahip çıkalım” sloganıyla
kamu spotu hazırlayıp sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

19. Kula ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla genç sanatçı Sevgi Kara'nın “Evvel” adlı
şarkısının klip çekimlerinde lojistik destek ve kamera çekimleriyle destek olduk. Kilp
Türkiye’nin en prestijli müzik kanallarından olan NETD kanalında yayınlanarak 53 bin kişiye
viral erişim sağladı.
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20. İlçemizin mahalli sanatçısı Sami Dinç ile “Kula’da Sevdiğim Kula” adlı türkü klip çekimleri
yapılarak Kula’nın tanıtımına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER FAALİYETLERİ
1. Kula Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yaz Spor Okulu öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Karşı Mavi
Kurdele Tak’ etkinliği kapsamında Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kula Protokolü ile birlikte mavi
balonları gökyüzüne salarak çocuk istismarına karşı farkındalık etkinliği gerçekleştirdi
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2. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe kalkışma girişiminde şehit olan vatandaşlar, 15 Temmuz
darbe teşebbüsünün 3. yıldönümünde Kula Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen etkinlikler ve
günün önemi ile ilgili pankart ve afişler basıldı, vatandaşlara Türk Bayrakları dağıtıldı.
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3. Esnaf, hasta, taziye ve mahalle ziyaretlerinde Belediye Başkanımızın vatandaşla çekildiği fotoğraflar
basılıp çerçevelenerek ilgili vatandaşlara teslim edildi.
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4. UNESCO tarafından Avrupa Jeopark Ağı Kula-Salihli Jeoparkını denetlemek için Kula’ya gelen
UNESCO Jeopark Denetçileri Alessandra Cassini ve Zoltan Barnabas Korbely programını
hazırlayıp tanıtım katalog, dvd, broşür, hediyeler hazırlandı.
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5. 4. Geleneksel Jeopark Futbol Turnuvası’nın tüm organizasyon işleyişi Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiş olup turnuva sonunda ilk üçe giren takımların
oyuncularına, organizasyon komitesi ve emeği geçenlere plaketler, turnuvada birinci olan takım
oyuncularına 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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6. Kula Belediyesi Evlendirme Birimi’nin nikah salonu dışında tarihi Kula Evleri’nin tanıtılması
amacıyla Kula Belediyesi Kültür Evi olan Beyler Evi’nde nikah organizasyonu ve konsepti
hazırlanarak ilk kıyılan nikah basına servis edildi.

7. Yaz aylarında çocuklarda sportif ve kültürel etkinliklere yeteneklerini keşfetmesini sağlamak
amacıyla voleybol, futbol, bağlama, badminton, basketbol, halk oyunları ve 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.
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8. 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
organizasyon ve gıda desteği verildi.

9.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
organizasyon ve gıda desteği verildi.
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10. 4 Eylül Kula’nın Düşman İşgali’nden Kurtuluşu’nun yıldönümünde Zafer Yürüyüşü düzenlenerek
yürüyüş güzergahında bulunan Askerlik Şubesi’nde nöbet tutan askere Kula Kaymakamımız Kemal
Duru, Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun tarafından çiçek takdim edildi.

11. Kula’nın Düşman İşgali’nden Kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında 1-4 Eylül 2019
tarihleri arasında Kent Meydanı’ında, Ankaralı Coşkun, Aydilge, KOLPA Grubu ve Ece Seçkin
Konserleri düzenlendi. Konserlerin duyurui afiş, davetiye, pankart baskıları bastırılarak asıldı.
Konserlerde sanatçılara maket Kula evi hatırası, çiçek hediye edildi.
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12.1-4 Eylül 2019 tarihlerinde Kula Belediyesi’nin düzenlediği Kula’nın düşman işgalinden
kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında kurulan panayırlar kuruldu.

13. 4 Eylül Kula’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kula
Protokolü, atlı süvari birlikleri, avcılar ve atıcılar, Kula Belediyesi Yaz Spor Okulları ve halkın
katılımıyla Zafer Yürüyüşü Kortei gerçekleştirildi.
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14.Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından Kula Belediyesi 24. Geneleksel Yağlı
Pehlivan Güreşleri oraganizasyon, duyuru, afiş, davetiye, pankart, ödül seromonisi gerçekleştirildi.
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15.Kula’nın Düşman İşgali’nden Kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kula Belediyesi
Geleneksel Atlı Cirit Müsabakaları terip edildi. Oraganizasyonun yapılması, afiş, duyuru, pankart,
davetiye ve ödüller Müdürlüğümüz tarafından yaptırıldı.
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16.Kula Belediyesi ve Kula Avcılar Atıcılar Derneği işbirliğiyle 4 Eylül Kurtuluş Kupası Trap Atışları
organizasyonu, pankart, afiş, davetiye baskıları, ve kupa ödülleri Müdürlüğümüz tarafından
yapılmıştır.

169

17.Manisa Valisi Ahmet Deniz’in ilçe ziyaretinde yaptığı toplantı ve gezilerde eşlik edilerek haberi
yapıldı. Ziyarette Vali Deniz’e çiçek, laleli pano hediye edildi.

18.Basın Yayın ve Halka İlişkiler müdürlüğümüzce düzenlenen “Cehalet” adlı tiyatro sergilendi.
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19.Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında belirli periyotlarda hasta ve
taziye ziyaretleri düzenlendi.
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20.Kula Belediyesi Yaz Spor Okulları öğrencileri için kapanış töreni düzenlenerek öğrencilere başarı
belgeleri, eğitimcilere de teşekkür plaketleri verildi.
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21. Kula Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü proje ve çalışmalar kapsamında ihtiyaç
fazlası kıyafet ve tekstil ürünlerini toplamak adına ilçe genelinde 25 adet Giyim Bağış Kutuları koydu.

22.10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla, Başkan Tosun’un Basın Bülteni yazıldı. Grafik tasarımı
sosyal medya paylaşılarak basın mensuplarına gönderildi. Kula’da çalışan gazetecilere Ek Hizmet
Binası kahvaltı düzenlendi.
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23.Manisa’yı ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla Manisa Valiliği, İl Kültür Turizm
Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansı ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) işbirliğinde 14
turizm acente temsilcisi Kula’nın doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan gezi programı düzenledik.

24. Kula Organize Sanayi Bölgesi’ne ön talepte bulunan Efesan Mühendislik Ltd. Şirketi Firma ön
protokol töreni ve kokteyl oragnizasyonu hazırlayarak canlı yayınla kamuoyuna duyurduk.
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24. Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm yurt genelinde 11 Kasım 2019 günü Kula Gökçeören
Ağaçlandırma Alanı’ndan yapılan ağaç dikim etkinliğine destek verdik.

25- Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, ilçemize ziyaret programının tüm
organizasyonu salon süslemeleri, pankart, afiş, duyuru, sms, basın bültenleri, sunumlar, hediyeler
Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
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26. Ankara’da 4 gün süren 12. Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri fuarında Kula Belediyesi olarak
açtığımız stantta Kula2nın doğal ve kültürel güzellikleri, yöresel lezzetleri ve yaren geleneği tanıtıldı.
Fuarda standımıza Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere birçok milletvekili, bürokrat ve
Ankaralıyı ağırladık.
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27. İstanbul Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’nde 5-8 Mart tarihleri arasında gerçekleşen
Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Fuarı’nda Coğrafi İşaret Tescilli Kula Leblebisi
tanıtım standı açtık.
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28. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak Manisa Milletvekilleri, Manisa İl protokolü,
Kula İlçe Protokolüne Kula’nın doğal ve kültürel güzelliklerinin basılı olduğu 2020 yılı ahşap masa
takvimleri yapımı ve dağıtımını gerçekleştirildi.
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29. Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor
Voleybol takımımızın maçlarının duyuruları, sosyal medya paylaşımları, haberleri, pankart ve afişleri
misafir takımlara ve maçı yöneten hakemlere verilen hediyeler müdürlüğümüzce yapılmıştır.
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KULA BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER
ÇÖZÜM MERKEZİ
2019 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, kültür etkinlikleri kapsamında gezi başvuru kayıtları alınmaktadır.Hasta bakımı ve çocuk
bakıcılığı konusunda iş arayanlara da yardımcı olunmuştur.
• 2019 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.
• 2019 Mart ayından itibaren çözüm merkezine whatsapp, e-posta, şahıs ve telefondan gelen toplamda
2000 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.
Kula Belediyesi Yaz ve kış spor okulu öğrenci kayıtları:
Futbol:
Güreş:
Atlatizim:
Mangala:
İngilizce:

84 kişi
7 kişi
4 kişi
11 kişi
53 kişi

Jimnastik: 139 kişi
Basketbol:
90 kişi
Badminton: 78 kişi
Matematik: 133

Voleybol:
Masa Tenisi:
Satranç :
Türkçe:

88 kişi
51 kişi
99 kişi
13 kişi

Toplamda 324 kişinin formları hazırlanıp, exel de kayıtları yapılıp, dosyalanmıştır.
 Fitness Salonu için 256 adet Başvuru talebi alınmıştır.
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T.C.
KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU
(01.04.2019 – 31.03.2020)
MİSYON VE VİZYON
MİSYONUMUZ
Belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içerisinde, ilçenin düzeni, halkın sağlık ve huzuru ile
yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumak, Belediye
suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak ve işlenen belediye suçlarını takiple, kolluk kuvveti
olarak, değişen, gelişen belde halkının istek ve beklentilerini zamanında karşılamak. Halkın Yasa ve
Yönetmelikler çerçevesinde yaşam kalitesinin yükselmesine öncülük etmek, şeffaflık ilkeleri göz
önüne alarak halka etkin ve güvenilir en iyi hizmeti vermek. Zabıta Müdürlüğümüz, kurumsal
değerlerimizi sahiplenen toplum ve çevre bilinci gelişmiş öğretici ve özgüveni ile ilçe halkına hizmet
veren bir yapıyı sürdürmek hedefindedir.
VİZYONUMUZ
Başarı ve hizmet kalitesini sürdürmek, zabıta mevzuatı ve uygulamalarında öncü, örnek ve çağdaş
teknoloji kullanan, her kurumun tecrübe ve bilgisinden faydalanmak istediği, görüşleri ile uygulama
sahasına yön veren ve düşüncelerine başvurulan bir yapıyı en üst düzeye çıkartmaktır.
TEŞKİLAT YAPISI
PERSONEL DURUMU
1 Adet Müdür, 4 Adet Memur, 1 Adet Daimi İşçi ve 5 Adet Belediye Şirketi Personeli ile hizmet
verilmeye devam etmektedir.
ARAÇ DURUMU
Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet vermek üzere 1 Adet otomobil 1 Adet pikap ve 3 adet motosiklet
bulunmaktadır.
YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR DÂHİLİNDE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER
1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp
korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen
görevler yapılmıştır.
2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer
birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta müdürlüğünce yerine getirilmesi tabii olan görevler
yerine getirilmiştir.
3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasaklar uygulanmış ve sonuçları
takip edilmiştir.
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4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği
hizmetler yapılmıştır.
5) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususlar yerine
getirilmiştir.
6) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş
olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemler yapılmıştır.
7) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı
mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere
verilen görevler yerine getirilmiştir.
8) Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olunmuş, işgaller ile
ilgili tahsilat görevlileri yerine getirilmiştir.
9) Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını
kontrol edilerek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılması engellenmiş, damgalanmamış hileli, ayarı
bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullanılmasına engel olunarak kullananlar
hakkında gerekli işlemleri yapılmıştır.
10) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince,
işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol edilmiş, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezaları
uygulanmıştır.
11) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevler yerine getirilmiştir.
12) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza edilerek, kirletilmesine,
çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmaları engellenmeye
çalışılmıştır.
13) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzler usulünce önlenmiştir.
14) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseler ve
başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenler
hakkında kanuni işlemler uygulanmıştır.
15) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine
mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgal etmeleri önlenmiştir.
16) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş,
kokmuş ve çürümüş gıda maddeleri yetkililerin isteği ve raporu üzerine imhaları yerine getirilmiştir.
17) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınması kısırlaştırılması
ve rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanmasına müteakip doğaya tekrar bırakılması sağlanmıştır.
18) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar yerlerinde geliş ve
gidişi zorlaştıranlara gerekli ikazlarda bulunmuş, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapılmıştır.
19) Belediye başkanı ve yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirleri yerine getirilmiştir.
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20) İlçemizde tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlarımızın araçlarının arızaları
müdürlüğümüzce tamir ve bakım işlemleri yapılmıştır.
21) 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları
içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen inşaat arsalarının çevrilmesi sağlanmış, hafriyat
atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlenmiş, ruhsatsız yapılan inşaatlar tespit ederek
derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanaklar
düzenlenmiştir.
22) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı
Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların
yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olunmuştur.
23) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma
ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlemler yapılmıştır.
24) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l)
bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup
olmadığını denetlenmiştir.
25) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına, çöp toplama günlerine
uymayanlara mani olunmuştur.
26) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan
seyyar satıcıları men edilerek, gerekli yasal işlemler yerine getirilmiştir.
27) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesi
engellenmiştir.
28) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan
sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan
fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseler tutanak düzenlenerek yetkili mercilere
bildirilmiştir.
29) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre
hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber
verilerek yetkililere bu konuda her türlü yardım yapılmıştır. İmhası gereken hayvanların itlafına
yardımcı olunmuş bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhaları yapılmıştır.
30) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen
görevler yerine getirilmiştir.
31) İlçe Tarım Müdürlüğü ile işbirliği halinde fırınların diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına
uygunluğu denetiminde yardımcı olunmuş, ekmek ve pide gramajları kontrol edilerek gerekli kanuni
işlemler yapılmıştır.
32) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkiler ile UKOME kararları yerine
getirilmiştir.
33) Belediyemizce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerinin alınmasında yardımcı
olunmuştur.
34) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarlar tespit edilerek tamiratları
yaptırılmıştır.
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35) İlçemizin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olunmuştur.
36) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklar, özürlüler, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişiler tespit
edilerek sosyal hizmet kurumlarına bildirilmiştir.
37) 2019 yılında denetimleri düzenli olarak yapılmış, 80 adet idari işlem yapılmış 48.429 TL. Para
cezası uygulanmıştır.
38) Müdürlüğümüzce 12 Adet umuma açık, 56 adet sıhhi ve 17 adet gayri sıhhi müessese işyeri
açma ve çalıştırma ruhsatı ile ruhsatlandırılmıştır.
DİĞER İŞ VE İŞLEMLER
Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen KAYSÜ
işlemlerinin takip ve kontrolü müdürlüğümüz bünyesinde yapılmaya devam etmektedir.
Belediye meclisi kararı ile ilçemizde dağıtılan el ilanı afiş ve insört izinleri müdürlüğümüz
kontrolünde verilmekte olup 01.04.2019 – 31.03.2020 tarihleri arasında 9.754 tl gelir kaydedilmiştir.
İcra Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen satışlarda müdürlüğümüzce tellal görevlendirilmiş olup
01.04.2019 – 31.03.2020 tarihleri arasında 48.485 tl gelir kaydedilmiştir.
YAPILMASI VE TEMİN EDİLMESİ GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER
Daha bilgili ve donanımlı personellerin yetiştirilmesi amacıyla zabıta personeline hizmet içi eğitim
ve görevde yükselme eğitimin açılması,
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 Hayvan barınağında görev yapmak üzere
Veteriner Hekim görevlendirilmesi beklenmektedir.

Hüseyin ULU
Zabıta Müdürü
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HUKUK İŞLERİ BİRİMİ
FAALİYET RAPORU (2019)

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.
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C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı:
a. Hizmet Araçları: Birimimiz hizmetlerini, Başkanlık Makamının ve Destek Hizmetlerinin
Birimimize tahsis ettiği 1(Bir) araçla sürdürmektedir.
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:
Daha önce ilgili yılların faaliyet raporlarına giren tahsilatları kıyaslama yapabilmek
adına tekrar yazmakta fayda görüleceği üzere;
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 , 13.03.2018 – 25.02.2019 tarihleri arasında
6.797.088,00 TL ve bu seneki birimimizden istenen mali faaliyet yılımız 26.02.2019 – 20.03.2020
tarihleri arasında 10.486.593,00 TL tahsilat yapılmıştır. Bu noktada Kula Belediyesi Hukuk
İşleri Birimi olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü ile eş zamanlı 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 65 Derdest Dava
43 Kapanmış Dava
•Sulh Hukuk Mahkemesi

13 Derdest Dava
10 Kapanmış Dava

•İcra Hukuk Mahkemesi

6 Derdest Dava
4 Kapalı Dava

•Asliye Ticaret Mahkemesi 1 Derdest Dava
•İş Mahkemesi
•Satış Memurluğu

3 Derdest Dava
57 Kapalı Dava
1 Derdest Dava

•Bölge Adliye Mahkemesi 13 Derdest Dava
21 Kapalı Dava
•Yargıtay
•Danıştay
b. İdari Davalar:
•İdare Mahkemesi

5 Derdest Dava
6 Derdest Dava

7 Derdest Dava
20 Kapalı Dava

•Bölge İdare Mahkemesi
4 Derdest Dava
17 Kapalı Dava
c. Ağır Ceza Davası:
•Ağır Ceza Mahkemesi
1 Derdest Dava
1 Kapalı Dava
d. Değişik İş ve Kira – İtirazın İptali Davası:
•Sulh Hukuk Mahkemesi 10 Kapalı Dava
e. Arabulucuk Kanun Yolu (YENİ):
•Arabuluculuk Görüşmesi (2018den beri) Toplamda 99 Görüşme
(Jeopark Kula Belediyespor ve Kula Beşibiryerde A.Ş Dahil)
f.

Ödeme Çağrı İhtarları:
•Mali Hizmetlerle Birlikte Yürütülen ve Vatandaşa Gönderilen 3000 Adet Ödemeye
Çağrı Mektubu İhtarı Çekilmiştir.
•Vatandaşa Gönderilen Ödemeye Çağrı Mektuplarından 2500 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.
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g. İcra Takipleri :
•Kula İcra Müdürlüğü Esasına Kayıtlı 2019 Yılında Açılmış 207 İcra Takibimiz
Bulunmaktadır. Bu Takiplerin 90 Tanesi Tahsilatla İnfaz Edilmiş Olup Kalan 117
Tanesinin Takibi Hala Devam Etmektedir. Geçmiş Yıllardan Süregelen
Takiplerimizin Kalanlarının da Takibi Hala Devam Etmekte Olup Derdesttir.
h. Yapılandırma:
•Bu Seneki Faaliyet Yılımızda Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin
Yapılandırma Kanun’u Çıkmamıştır. Fakat Buna Rağmen Yine de Vatandaşımızın
Kula Belediyesi’ne Olan Borcunu Hukuki Sınırlar İçerisinde Kalarak Tahsil Etmeye
Çalıştık Böylece Vatandaşımıza Mali Yönden Rahat Bir Nefes Aldırdık.
i.

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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Dış İlişkiler Müdürlüğü (1 Nisan 2018- 30 Mart 2019)
Faaliyet Raporu
23-26 Temmuz tarihinde 25 kişilik Kosgeb Girişimcilik kursu açıldı.



Temmuz ayında Manisa valisi ile müteşebbis toplantısı gerçekleştirildi.



Zafer kalkınma ajansına YENEP proje başvurusu yapıldı.
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Zafer kalkınma ajansı YENEP “Kendin Yap Atölyesi” proje başvurusu kabul edildi.



Kosgeb girişimcilik kursu için başvurular alındı.
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Girişimcilik kursu mülakatı gerçekleştirildi.



Engelsiz Yaşam Merkezinde Engelli derneğimiz ve hayırseverlerimizin katkılarıyla 1000
kişilik engelli ve aileleri için iftar yemeği gerçekleştirdik.
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Mayıs ayında Manisa valisi ile müteşebbis toplantısı gerçekleştirildi.










Spor totoya güreş yardım talebi dosyası hazırlanıp gönderildi.
Çevre ve şehircilik bakanlığına yol süpürme aracı talep dosyası hazırlanıp gönderildi.
Çevre ve şehircilik bakanlığına 1000 adet çöp konteyner talep dosyası hazırlanıp gönderildi.
İşkuratyp başvuru dosyası hazırlanıp gönderildi.
Kula’da proje zamanı proje başvuru dosyası hazırlanıp gönderildi ve kabul edildi.
15-19 Ekimtarihinde 25 kişilik Kosgeb Girişimcilik kursu açıldı.
24-27 Aralık tarihinde 25 kişilik Kosgeb Girişimcilik kursu açıldı.
İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne Yunus emre anma etkinlikleri festival yardım talebi dosyası
hazırlandı
İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne Yunus Emre Festival Yardım Talep dosyası hazırlanarak 10
bin Tl'lik yardım talebi kabul edildi.
İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne Beşi biryerde festival yardım talebi dosyası hazırlandı ve
kabul edildi.
Selvili Dede Kültür ve Dayanışma Şenliği için Manisa İl Kültür ve turizm Müdürlüğüne
Festival Yardım Talebi dosyası gönderildi.
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Bağdatlı Sultan Anma etkinliği için Manisa İl Kültür ve turizm Müdürlüğüne Festival Yardım
Talebi dosyası hazırlandı ve kabul edildi.
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Kula Kaymakamı ve Belediye Başkanımızla projelerle ile ilgili görüşmeler için Ankara’ya
bakanlıklara gidildi.



SARKOP Kooperatifi ile Kula’da kurmayı düşündüğümüz Kula Kadın Üretim Kooperatifi
planlamasını gerçekleştirdik.
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Engelsiz yaşam merkezindeki derneğinimizle engelli projeleri planlama toplantısını
gerçekleştirdik.
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Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Kula ziyareti için ilçe brifingi
hazırlandı.



Kasım ayında sayın valimizin katılımıyla Kula OSB müteşebbis toplantısı gerçekleştirildi.
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Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi sahasında teknik incelemelerde
bulunuldu.



Türkiye AB arasında şehir eşleştirme projesi eğitimine katılım sağlandı.
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Zafer Kalkınma Ajansı ve Kula Belediyesi ortaklığında ilçemizin turizm potansiyelini
artırmak için Turizm Acente sahiplerini ilçemizde ağırlayarak ilçemizi tanıttık.



Manisa Valiliği AB Proje birimi ve kula belediyesi proje birimi ortaklığında lise 2 ve lise 3.
sınıflara Eurodesk Avrupa Birliği Semineri gerçekleştirdik.
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Kula Deri Organize Sanayi bölgesinin Karma olarak değiştirilmesi için dosyalar hazırlanıp
bakanlığa sunuldu ve kabul edilip karma OSB statüsünü aldı.
Kula Karma OSB için ön başvuru ilanına çıkıldı ve yatırımcılardan ön talepler toplandı.

Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesinin 2020 yatırım programına alınması
talep dosyası hazırlanıp bakanlığa sunuldu ve kabul edilip 20202 yatırım programına alındı.
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Kula Halk eğitim merkezi ile ortak çalışmalar yapılarak Engelsiz yaşam merkezinde yıl
boyunca kurslar düzenlendi.
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Zefer Kalkınma ajansı tarafından düzenlenen Turizm, Mesleki ve teknik eğitim iştişare
toplantısına katılım sağlandı.



Kula Organize Sanayi Bölgesinin yönetim kurulu ve müteşebbis üye değişikliği işlemleri
yapıldı.
İzmir’de gerçekleştirilen Kırsal Kalkınma platformu toplantısına katılım sağlandı.
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Manisa Valimiz başkanlığında gerçekleştirilen Manisa ve ilçe OSB bölge müdürleri
toplantısına katılım sağladık.



Kula Deri ihtisas ve Karma OSB’nin arşiv düzenlemesi yapıldı.
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Zafer Kalkınma Ajansının düzenlediği güdümlü proje eğitim toplantısına katılım sağladık.



Sayın Kaymakamız Kemal Duru,Başkanımız Hüseyin Tosun Ajans uzmanları, İl Tarım
Müdürü Uzmanları, YİKOB Mühendisleri katılımıyla Kula Jeotermal Seracılık toplantısını
gerçekleştirdik.
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Kula Engelsiz Yaşam Merkezi denetimini Zafer Kalkınma Ajansı uzmanlarıyla
gerçekleştirdik.



Ankara Kütüphaneler Genel müdürlüğünden kitap talep ettik ve 500 ün üzerinde kitap
gönderdiler. Z kütüphanemizi tekrar düzenleyip kitaplarını zenginleştirip faaliyete geçirdik.
Afiş ve el broşürü hazırlayarak bütün okullara dağıtımını yaptık.
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Zafer Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (Sogep)na “Kula’lı
kadınlar üretecek, gelenelsel el sanatları geleceğe taşınacak” proje başvurusu gerçekleştirildi.
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Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Veli Oğuz’a makamında ziyarette bulunduk.



Zafer kalkınma ajansı 2020 proje hibeleri tanıtım toplantısı Kula’da gerçekleştirildi.
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Zafer Kalkınma Ajansı tarafından Kütahya’da düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın
Mustafa Varank’ın da katıldığı Bölgesel Destek Programları Açılış ve İmza Töreni’ne
katıldık.

Vesile TUNÇEL
Dış İlişkiler Müdürlüğü Personeli
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TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI FAALİYET RAPORU

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 hizmetiçi 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 3 memur ve 68 Temizlik personeli ile
belediyemize ait 9 adet çöp kamyonu, 4 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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Çeşitli Temizlik Çalışmaları
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216

217

218
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Kula Göleti Çevresi Temizlik Çalışmaları
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Jeopark Alanı Temizlik Çalışmaları
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Etkinlik Alanlarının Öncesi ve Sonrası Temizlik Çalışmaları
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İlçemizde Bulunan Eski Çöp Konteynerlerinin Tekrar Kullanıma Kazandırılması Çalışmaları
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Corana Virüsü Nedeni ile İlçemizde Bulunan Çöp Konteynerlerinin
Dezenfektan Çalışmaları

230

231

İlçemiz merkez ve merkeze bağlı mahallelerde çöp toplama işlerinde kullanılma üzere 10.000
adet Ot Süpürgesi 10 Adet El Arabası ve 50 Adet kürek ve Faraş alınmıştır.
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MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2019 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,
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,
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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;
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.
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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.20.03.2020

İmza
Ummahan İNCE
Muhtarlık İşleri Müdürü
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