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2010 YILI FAALİYET RAPORU

 03.07.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul
edilerek yürürlüğe giren 5393 sayılı yasanın 56.maddesine göre Belediye
Başkanı tarafından hazırlanan faaliyet raporunun Nisan ayı toplantısında
Belediye başkanı tarafından meclise sunulur hükmü uyarınca hazırlanan 2010
yılı çalışmaları raporu bilgilerinize sunulmuştur.

 Kula Belediyesi olarak geçen bir yılda hummalı bir faaliyetle kentimizi
çağdaş kentlerle birlikte anılmasını sağlayacak projelerle taçlandırdık.

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

 Bir yıl gibi kısa sürede yaptıklarımız ve görev süremizde peşine
düştüğümüz yüzlerce hayal bu ilçenin göz kamaştıran projelerle yeni değerler
kazandıracak, farklı ufuklar açacaktır.Bu amaçla ve bu inançla
sürdürdüğümüz çalışmalara,bu coğrafya ve tarih tanık olmaya devam
edecektir.

 İzmir’in hemen yanı başında Ege’de sanayileşmiş bir bölgede
olmasına rağmen belki en çok ihmal edilip unutulan bir ilçeydi Kula’mız.Biz
bu gidişe dur diyerek kül rengi topraklardan yanık ülkeden yemyeşil bir ilçe
olan Kula’mızı şaha kaldırıyoruz.

 Hayaller olmadan hayat ve medeniyet olmuyor.İnsanoğlunun ortaya
koyduğu her şey Yaratıcı’nın bağışladığı muhteşem aklın,ilmin, hayallerin ve
sevginin eseridir.Biz her işimizde aklı,ilmi,hayalleri ve sevgiyi birleştirdik.

 Her şeyden önce halkımızla iyi diyalogumuz  ve samimi bir iletişimiz
var….Artık hizmet eden ve gören arasındaki her türlü duvar
kalkmıştır.Popülist yaklaşım ve gösterişli politikadan uzak ve aksine tarihe iz
bırakacak kadar gerçek ve somut icraatların kaygısını güdüyoruz.

 Bir çok medeniyetin gelip geçtiği içinde Yunus Emre gibi gönüller
sultanının sevgi ve hoşgörü kültürünü barındıran bu toprakların kültürünü
yaşatmak ve tanıtmak amacıyla düzenlediğimiz Yunus Emre’deki yemek
organizasyonu ilçemizin tanıtımı için örnek bir girişim olmuştur.

 Yolu sevgiden geçen herkesle ilçemizin her semtinde övünç duyulacak
nice eserlerle göz göze,gönül gönüle gelmeye devam edeceğiz.Her şey daha
güzel bir Kula için,onun ötesinde çağdaş,ileri ve güçlü ve müreffeh bir Kula
için…. Diyor bir yılda yaptığımız icraatlardan bahsetmek istiyorum.



 Kula Belediye Başkanlığı olarak altyapının yanında her türlü sosyal
faaliyetlere de büyük önem veriyoruz.

 Belediyeye gelen vatandaşlarımızın sorun ve şikayetlerini
iletebilecekleri yol gösterici olacak ilk hizmete başladığımızda Beyaz Masa’yı
kurarak hizmette kalite ve verimliliği artırmak halkımızın hizmetlerden
memnuniyetini,hizmetler hakkındaki önerilerini,dilek ve şikayetlerini yerinde
tespit etmeyi amaçlamıştık.

 Belediyede işi olan vatandaşların doğrudan Beyaz masa aracılığı ile ilgili
birimlere yönlendirilmeleri ve bilgilendirilmeleri hedeflenmişti. Temel amaç
vatandaşlarımıza kaliteli hizmet vermek,onlarla güler yüzlü iletişim kurmak
belediye halkla ilişkilerini güzel noktalara taşımaktır.Belediye başkanı ile
vatandaşlarımız arasında bir köprü vazifesi gören Beyaz masa aynı zamanda
Bilgi edindirme yasasına göre yapılan başvuruları da değerlendirmiştir.

 Yeşile doymuş bir Kula için Kent Ormanı çalışmaları ,park
düzenlemeleri;

 İlçemizin hakim rengi olan kül rengini kül rengi olmaktan çıkarıp yeşile
bürümek için kolları sıvayan belediyemiz kent ormanı projesi ile ilçemize
yürüyüş yolları, göledi, piknik alanı ve peribacaları siluetinin hakim olduğu
geniş bir alanda kurulmakta olan kent ormanı ile birkaç sene içinde yemyeşil
bir piknik alanına kavuşacak ilçemizin akciğerleri olacak ormanlık bir alan
kazanılmıştır. İlçemizin diğer yörelerindeki ağaçlandırma çalışmaları ile
ilçemiz yeşil bir kuşak içine alınmış belediye seramızda üretilmeye başlayan
çiçek ve fidanlarla artık Kula’mızın her köşesi rengarenk çiçeklerle süslenerek
bir gelin misali donanmıştır.Her eve  nar fidanı ile bahçelerimiz ve evlerimiz
bereketli nar ağaçları ile süslenmesi için fidan dağıtılmıştır. Modern çiçek
seramız ile hem çiçekleri ve fidanları kendimiz üretmiş hem de
vatandaşlarımıza bedava çiçek ve fidan dağıtımını gerçekleştirmiş olduk.

 Modern Şantiye binaları ile araç bakım parkını hizmete sokarak
belediyemizin büyük bir eksikliği giderilmiş oldu. Geniş bir alana kurulu olan
şantiyemiz birçok hizmet birimini bir araya toplamakla kalmayıp hizmet
üretmekte standartların üzerinde bir yapı olarak hizmet vermeye başlamıştır.

 Yine şantiye binamızın yanında sokak hayvanların barınacağı hayvan
barınak binası ve kulübeleri yapılarak sokaklarda başıboş gezen kedi ve
köpeklerin bakımlarının yapılabileceği korunacağı veteriner kontrolünde
onlara sıcak birer yuva sağlanmıştır.

 İlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan parklar,çocuk oyun alanların
bakımları yapılmış çocuk oyun grupları ve jimnastik spor aletleri konularak
halkımızın çocukları eğlenirken spor yapmaları sağlanmış ve parklar
çiçeklerle donatılmıştır.

 İlçemizin tarihi turistik yerleri ve kültürel renkliliğini tüm Türkiye’ye
tanıtmak için Geleneksel Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri çerçevesinde
10.000 kişiye yemek verilmiş Kadir gecesi özel mevlüd yayını Carullah Bin
Süleyman camiinden gerçekleştirilmiştir.Geleneksel Kula’nın Kurtuluş günü
etkinlikleri Kula Kültür Sanat Günleri Etkinlikleri,Geleneksel yağlı Pehlivan



Güreşleri  ve Geleneksel Cirit Müsabakası Etkinlikleri , Fotoğraf yarışması
etkinlikleri 2010 yılında gerçekleştirilmiş etkinler olup önümüzdeki zamanda
daha değişik etkinliklere imza atmaya hazırlanıyoruz.

 Yunus Emre yemeğine ilçemizden olduğu kadar civar il ve ilçelerden yoğun
bir katılım olmuş davetlilere verilen yemek ve müzik şöleni ile güzel bir gün
geçirmeleri sağlanmış Yunus Emre’nin mezarının Kula’da olduğunu
kanıtlayacak  belgelerin bulunabilmesi için yoğun bir arayış içindeyiz.İnşallah
çok kısa zamanda bu konuda somut delillerle yetkililerin karşısına çıkıp
Yunus Emre bizimdir diyebileceğiz.

 Unutulmaya yüz tutan geleneksel sporlarımızdan yağlı pehlivan
güreşlerine 200 güreşçi katılmış ,cirit müsabakaları ile de Orta Asya’dan
günümüze bu sporu yaşatmaya çalışan bir avuç sporcu halkımıza bu heyecanı
tattırmıştır.

 29 Ekim 2010 Milli Piyango çekilişi ilçemizde gerçekleştirilmiş bu etkinlik
çerçevesinde Bedirhan Gökçe konseri halkımıza müzik ziyafeti vermiştir.
Uluslararası Troya sirki ilçemizde gösteriler yapmıştır.

 Kula Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu Belediye düğün salonunda
verdiği konserle halkımıza Türk Sanat Müziği ziyafeti çekmiştir.

 Kula Belediyesi Halk Müziği korosunun çalışmakları ise devam
etmektedir.Kula foto maraton etkinliklerinde tanınmış 200 adet fotoğrafçı 15
bin kare fotoğraf çekerek ilçemizin tanıtımı için önemli katkılar
sağlamışlardır.

 İlçemizde jeoturizm alanındaki kültürel mirasımızın tanıtımı için
TÜJEMAP ve Kula Belediyesi ortaklığı ile 50 kişilik katılımlı Jeoturizm ve
Yanık ülke paneli gerçekleştirilmiştir.

 İzmir Kültür sahnesinin Seyit Onbaşı oyunu ile ilköğretime yönelik
Hacivat ve Karagöz oyunu tiyatro etkinliklerimiz olarak
gerçekleştirilmiştir.İlçe Stadyumumuzda Türkiye Yunanistan milli maçı
oynanmıştır.Kula Belediyesi olarak Ankara’da Kula el sanatları sergisini
düzenleyerek 400 kişiye yemek verildi,Egem platformuna ve TRAVEL
TURKEY fuarlarında ilçemizi tanıttık.

 2010 yılında Kültür Sanat ve Spor alanlarında yaptığımız faaliyetler ile
Türk Sanat Müziği çalışmalarına 30 kursiyer,Türk Halk Müziğine 22
kursiyer, Tiyatro çalışmalarına 20 kursiyer,Halk oyunlarına 25
kursiyer,Güreş çalışmalarına 40 yetenekli genç,voleybol çalışmalarına 50
yetenekli sporcu, Badmintona 50 sporcu ve jimnastik çalışmalarına da 80
yetenekli çocuğumuz olmak üzere toplam 317 kişi bu çalışmalarımızdan
faydalanmakta ve ilçemizin tanıtımı için önemli başarılara imza
atmaktadırlar.

 2010 yılında engellilerimizde unutulmamış onlara belediyemiz aracılığı
ile 30 akülü araba ile 50 adet engelli aracı dağıtılmış onların  kendi işlerini
kendilerinin görmelerine ve halkımızın arasına karışmaları sağlanmıştır.

 İlçemize gelen televizyon ekiplerinin ilçemizde yaptıkları belgesellerin
yanında canlı yayınlarla ilçemizin tanıtımı yapılmıştır.İlçemize gelen kişilerin



ilk gezdikleri yerden olan Kula evi yeniden düzenlenerek ziyaretçilerin
hizmetine sunulmuştur.

İş-Kur ve Kula halk Eğitim Merkezi işbirliği ile çeşitli kurslar açılarak işsiz
insanlarımıza meslek edinmeleri yönünde çok olumlu adımlar atılmıştır.
Yağcıoğlu saya kursu ile 120 Kooperatif Saya ile 75 Özdoku saya ile 75 olmak
üzere 220 kişiye sayacılık eğitimi, I .Etap Halıcılık kursu ile 120
kadınımıza,2.Etap Halıcılık kursu ile de 135 kadınımıza halı dokuma tekniği
ve eğitimi,Engelli vatandaşlarımıza yönelik Ekolojik oyuncak merkezinde de
15 engelli vatandaşımıza eğitim verilmiş böylelikle 370 vatandaşımız bu
kurslarda eğitim almışlardır.

 Bizim Yunus isimli CD ,Kula’nıntanıtımını video görüntülerle
desteklemek amacıyla “Katakekaumene Yanık Ülke” tanıtım filmini
hazırladık.Tanıtım filmimiz Kültür Bakanlığı tarafından onaylandı.  tanıtıcı
CD,Yunus Emre temalı el dokuması halı,”Katakekaumene Yanık Ülke
dergisi,Gelin Tanış Olalım broşürü  Genç Jeocular broşürü ile ilçemizi tanıtıcı
broşürler bastırdık.Kula Minyatür Projesi ile belediyemizin girişinde ve
salonlarında eski eserlerimizin minyatürleri yaptırarak sergilemeye
başladık.Yunus’un Diyarı Kula web sitesini kurarak hizmet vermeye başladık.

 Proje birimimizce hazırlanan projelerden Genç Jeocular 5.000
dolarlık,Ekolojik Oyuncak atölyesi 164.000,00 TL’lik,Gelin Tanış Olalım-
Gençlik 5.200 Avroluk,Engellerinizden Kurtulun 5.200 Avroluk ,Proje Yazma
ve PCM Eğitimi projesi ile 15 Bilgisayar,printer ve yeteri kadar bilgisayar
masası ve sandalyesi ile klima belediyemize kazandırılmıştır. ,İnternet Evi
projesi gibi projelerimiz kabul görerek uygulamaya geçildi. Ayrıca
belediyemizin öncülüğünde bazı kurumlarla işbirliği yapılarak açılan destek
kurslarından Girişimcilik kursuna 60 girişimci katılmış KOSGEB ve Esnaf
odası işbirliği ile açılan bu kurs sonucunda  10 girişimci işyeri açmış ve kredi
almıştır. Ulusal ajans projesinde 20 katılımcı mesleki İngilizce kursu,Zafer
kalkınma Ajansı işbirliği ile de  15 ve 20 katılımcı proje Yazma eğitimi
almışlardır.

 2010 yılında belediye meclisinin yapmış bulunduğu 12 toplantıda 115
adet karar alınmıştır. Belediye encümeninde ise 51 toplantıda 197 adet karar
alınmıştır.

 2008 yılı bütçesi 9.000.000,00 TL iken 6.613.544,38 gelir,6.066.491,02
gider,2009 yılı bütçesi 9.100.000,00 TL iken 8.194.516,22 gelir,7.638.266,68 TL
gider olarak gerçekleşmiş bu oranlar 2010 yılı Kula Belediye Başkanlığı
bütçesi 12.000.000,00 TL gelir ve gider olarak tespit edilmiş yılı içinde gelir
bütçesinin gerçekleşme oranı % 86, gider bütçesinin gerçekleşme oranı ise 81
olmuştur.Bütçedeki artış oranı %40 olmuştur.

 Belediyemiz tahsilat servisince 2010 yılında 8.064.824,94 TL normal
tahsilat, 652.840,24 takipli tahsilat olmak üzere 8.717.665,18 TL tahsilat
yapılmıştır.

 Belediyemiz memur ve işçi kadroları norm kadro standartları esası
dahilinde 87 adet memur kadrosu mevcut olup bu kadrolardan 42 sinde



memur 6 tanesinde sözleşmeli personel istihdamı yapılmaktadır.55 adet daimi
işçi kadrosunda çalışmaktadır. Özel sektöre ihale edilen hizmet alımları
ihalelerinde ise 142 adet işçi çalıştırılmaktadır. Belediye Başkanlığı olarak
belediye birimlerinden en iyi verimi alabilmek için çalışmalarımız devam
etmekte olup memurlarımızı zaman zaman hizmet içi eğitimlere göndermekte
onların bilgilerini artırmaya yönelik çalışmalar içinde olmaya çalışıyoruz.

 Belediyemizin 2010 yılı Hesap İş ve İşlemleri ile muhasebe kayıtları Belediye
meclisince kurulan Denetleme komisyonunca denetlenmiş ve hazırlanan rapor
meclisin bilgisine sunulmuştur.
 Belediyemize ait Seraların yanına Sera hizmet binası ve Sera alanı giriş çıkış

kapıları ilçemiz Stadyumunda bulunan koşu alanının drenaj su tahliye sistemi
yapılmıştır.

 Belediyemiz tarafından yapılan Sokak Hayvanlarının korunması için
yapılan barınaklara kafes koruma sistemi yapılmış ,İlçemizde bulunan İHL
Lisesi ve Hüseyin Tosun İlköğretim Okulu bahçelerine 2000 m2 kilit parke taşı
döşenmiştir.Yine İlçemiz Naci Hakkı Ulusoy İlköğretim Okuluna 1500 m2
Kilit Parke Taşı , 500 mt bordür taşı örülerek, okulun bahçesine futbol sahası
ile Yüksek Okul Binalarında da tadilatlar yapılmıştır.

 İlçemiz Kenan Evren İlköğretim Okulunun bahçesine drenaj sistemleri
ve iki adet özürlü rampaları yapılmıştır.İlçemizde İş-kurla ortaklaşa
yürütülen engellilere yönelik kursların düzenlediği  binanın komple tadilatı
yapılmıştır. Eski Tekel Binasında ise komple tadilat yapılmaktadır.İlçemizde
Belediyemiz Sorumluluğunda bulunan  yeni Tekel Binalarında Anadolu
Öğretmen Lisesinin öğrenim görebilmesi için mevcut binalarda komple tadilat
ve boya yapılmıştır.
 Belediyemiz ve iş-kurla ortaklaşa yürütülen Halıcılık Kursu çalışma yeri ;
Eski Sümerbank binasından alınarak yeni yeri olan binaya taşınması
yapılmıştır.

 Belediyemize ait Lojmanlar, Belediye Fırını Binası ve Düğün salonu
binasının yıkımları için yıkım firmasıyla anlaşma yapılmış ve yıkımlar
tamamlanmıştır. Şehir İmar planı içerisinde bulunan 9000 mt imar yolu
açılmıştır.Belediyemize ait 100.Yıl Ticaret merkezinde bulunan 6 adet zemin
katta ve 3 adet 1.katta bulunan dükkanlarda komple tadilatlar yapılarak yeni
dükkanlar haline getirilmiştir. Ayrıca yine 100.Yıl Ticaret merkezinde
bulunan mescidin yeri genişletilerek komple tadilat yapılmıştır. Belediyemize
ait Ekin pazarı Dükkanlarının komple çatısı tamir edildi ve bütün kiremitleri (
10.000 adet) değiştirildi.

 100 Yıl Ticaret Merkezi bünyesinde boşaltılan bir işyeri Sosyal Güvenlik
Kurumunun kullanabileceği bir yer haline getirilerek vatandaşlarımızın
Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan işlerinin ilçemizde aracısız çözülmesi
sağlanmıştır.

 Belediyemiz itfaiye bölümünün bulunduğu binalar tadilat yapılarak
Elektrik Deposu ve Kurban kesim yeri yapıldı.İlçemiz yollarının bakımlarının
yapılması esnasında 700 ton asfalt kullanılarak 20 000 m2 yolların bakım ve



onarımları yapılmıştır.İlçemiz Emre Köyünde bulunan Yunus Emre ve
Tabduk Emre Türbelerinin bulunduğu alanda komple çevre düzenlemesi
yapılmıştır.

 Belediyemiz şantiyesinde 10.000 adet bordür taşı basımı yapılmıştır.
İlçemiz cadde ve sokaklarına 50.000 m2 kilit parke taşı döşenmiştir.

 İlçemizin muhtelif alanlarına 2010 yılında 30.000 fidan dikilerek
ilçemizin yeşil alana olan ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır.

 Yuvalı cami karşısında bulunan yer ilçemiz Pazar yerine ilave olarak
düzenlenmiş ve hizmete başlamıştır.Manav Pazarı içerisinde bulunan yere
Pazarcılar Odasının Hizmet vereceği hizmet binası yapılmıştır.

 Belediyemiz araç parkına 2010 yılında mevcut kamyonun üzerine
ekipman yapılarak kanal açma aracı,l adet Peugot 406 makam aracı,1 adet
Rover marka hizmet aracı,1 adet komatsu 655 grayder,1 adet New Holland
traktör,1 adet itfaiye aracı,1 adet İveco 65-9 kamyon,1 adet Toyota çift kabin
arazi aracı,4 adet traktör römorku, 1 adet DFM marka ilaçlama aracı satın
alınma  ve hibe yolu ile kazandırılmıştır.

 İlçemizde bulunan tüm Umumi WC lerin komple bakım ve onarımları
yapılmıştır.EML lisesinde belediyemiz tarafından bakım onarım
yapılmıştır.İlçemizdeki okullara ve Camilere yaklaşık 100 adet bank
verilmiştir.

 İlçemiz Yunus Emre Anadolu Lisesinin spor alanı hizmet binasının çatısı
belediyemiz tarafından yapılmış olup lise binasının içi komple boyanmış,
Gargar mevkiinde bulunan okulun komple bakımı ve tadilatı, Süleyman Şah
Türbesinin etrafının kazısı, uzman ekipler kontrolünde belediyemiz
tarafından yapılmıştır.
İlçemiz Mezarlığının komple bakım ve tadilatları yapılmıştır.Karataş
Mevkiine 1adet Mahalle Fırını yapılmıştır. Zaferiye Mahallesi 68 ada 5
parselde bulunan Meryem ana Kilisesinin Restorasyonunun ihalesi yapılmış
olup  inşaatı devam etmektedir.Yıkılmaya yüz tutmuş tarihi binaların
güvenlik önlemlerini almak için güvenlik kafesleri yapılmıştır.İlçemizin tarihi
mekanlarından Zafer İlkokulunun belediyemiz öncülüğünde restorasyonu
devam etmektedir..

 Atık su Arıtma Tesisinin ihalesi yapılmış ve Tesisin yaklaşık % 35 i
tamamlanmıştır.Uygulamaya yönelik Kent Meydanı projesi yaptırılmıştır.
Yapımı devam eden Anadolu Öğretmen Lisesi ve Yurdu, Kız meslek Lisesi
inşaatlarının komple hafriyat ve tesviye çalışmaları yapılmış Su deposu
mevkiinde bulunan mesire alanı, Rehabilitasyon merkezine yapılan peyzaj
düzenlemeleriyle bütünleştirilmiş ve çalışmalar devam etmektedir. Mesire
alanı içine engelli vatandaşlarımıza da  hizmet verebilecek tuvalet  ve mescit
yapılmış olup hizmete açılmıştır.Muhtelif yerlere 12 adet park projesi yapılmış
ve parlakların yapım işleri oyun grupları da dahil olmak üzere
tamamlanmıştır.

 Manisa Kula İlçe Merkezi Barutlu deresi II.Kısım inşaatında projeye
uygun olarak kamulaştırma işlerinin tamamlanması ve Dört Eylül Mahallesi



yağış sularının Çiğdemli deresine bağlanan güzergahına ait taşkın Islah
tatbikat Projesi Islah kesiti ve Ulaşım ve servis yolu dahil yapımı devam
etmektedir.

 Manisa-Kula İlçe Merkezi Kurtderesi Taşkın Islah işinin ve Çakılı Kaş
deresine ait tatbikat projesi,çökeltim havuzları ve volkanik tüflere boşaltılacak
kesim ile güzergah üzerinde bulunan 2 adet seki yerinin kamulaştırma
işlemlerinden sonra faaliyete geçecektir.

 İçme suyu arıtma tesisi yapılacak alanın kamulaştırma işlemi yapılarak
İçme suyu arıtma tesisinin yapımı işi ihale edilmiştir.

 Emir kaplıcalarının bulunduğu alanın yanında bulunan 883 parselin
kamulaştırma işlemleri yapılmış Termal tesis yapımı için proje çalışmalarına
başlanılmıştır.

 İlçemiz Zabunlar evinin yanında bulunan İl Özel İdarenin katkısı
belediyemiz öncülüğünde yapımına başlanan Hekmet BOZKURT evinin
restorasyonu bitmiş olup otel olarak hizmet vermeye başlayacaktır.Yıkılmaya
yüz tutan ve tehlike arz eden tarihi yapılar kafes ile koruma altına alınmıştır.

 İlçe stadyumunun içindeki koşu alanına drenaj kanalı ile su tahliyesi
yapılmış,İlçemize yeni bir futbol sahası kazandırılması için çalışmalara
başlanılmıştır.İlçe stadyumuna yeni bir bina yapılmıştır.

 Celal Bayar Yüksek Okulunun ihtiyacı olan kantin inşaat tamamlanarak
hizmete girmiş yeni bölümler için ihtiyaç olan yeni sınıfların yapımına
başlanılmıştır.

 İlçemizde çıkan yangınlarda evi yanan ve mağdur olan 5 vatandaşımızın
evi belediyemizin katkıları ile yapılmış onların mağduriyetleri giderilmiştir.

 Su servisince 2010 yılında 2.130.834,45 TL  tahakkuk verilmiş şu anda
628.730,59 su alacağı, 112.065,22 TL kanalizasyon katılım bedeli alacağımız
bulunmaktadır.Abonelerin 242 adet su saati arızalı olduğu için tamir
ettirilmiştir. 2010 yılında 305 adet su abone kaydı yapılmıştır.Su kaçakları ve
kaçak su kullanımının önüne geçilmiştir.Su kuyularının verimi iyi olup
ilçemizde su sıkıntısı mevcut değildir.2010 yılında 1286 metre su borusu
şebekeye ilave yapılmıştır.Kasım 2005 ayında alınan meclis kararı
doğrultusunda Kanalizasyon bağlantısı yapacak abonelerin bağlantılarına
devam edilmiş 280 metre yeni şebeke döşemesi ile 17 yeni parsel bacası
konulmuştur. 2010 yılında 15 adet parsel başı bağlantısı yapılmıştır.
Kanalizasyon şebekesinde oluşan katı tortuları temizlemek üzere alınan kanal
açma aracı ile kapalı kanalizasyon şebekeleri açılmıştır.

 Belediyemize devredilen Kula Sulama göledinden 2010 yılında 197 adet
üretici ile sözleşme yapılarak 5 aylık sulama döneminde  su kullanma
karşılığında 43.250.TL gelir sağlanmıştır.

 Emlak servisinde 2010 yılı arsa,bina,arazi emlak vergileri olarak
toplam 555.453,98 TL tahakkuk ettirilmiştir.Çevre temizlik vergisi olarak
işyerlerine 44.960,42 TL tahakkuk verilmiştir .Emlak vergisi ve çevre temizlik
vergisi alacaklarımız devamlı olarak takip edilmektedir. Emlak servisince
emlak beyannameleri ücretsiz olarak doldurulmakta yeşil kart formları için



emlak kayıtları çıkarılmaktadır..
 Belediye zabıta servisince yürütülmekte olan hizmetler 2010 yılında

hiç aksamadan devam ettirilmiştir.
 Hal pazarında tezgah açan manav tezgahları düzenli hale getirilmiş ve

müstahsillere ayrılan yerler yeterli hale getirilmiştir.Hayvan pazarındaki
kotralar elden geçirilmiştir.İlçemizdeki gıda denetimleri yetkilerimiz
ölçüsünde kontrol edilmektedir.

 Belediye zabıtasınca önce larva daha sonra uçkunla ilaçlı mücadele yıl
boyunca sürdürülmüştür.İlaçlama çalışmaları başlamadan önce ilaç firmaları
belediyemize davet edilmiş ilçenin tümü taranarak hangi bölgede hangi ilacın
kullanılacağı tespit edilmiş buna göre yapılan ilaçlamadan yüksek randıman
elde edilmiştir.İlaçlama konusunda halkımızın duyarlı olması sağlandığında
daha da başarılı olunacaktır. Bunun için halkımızın çöp bidonlarına attıkları
atıklarını poşet içinde çöp bidonlarına atarlarsa sinekle mücadelede başarılı
olunacaktır. Çöp bidonları her hafta kireçlenerek dezenfekte edilmekte ve
boyasız olanlar boyanmaktadır.

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

 2010 yılında ilçemizde sertifikasız ve açıkta kömür satışına mahal
verilmemiş belirli aralıklarla denetimler yapılmıştır.

 İlçemizde Pazartesi günleri kurulan pazarımızda tezgahlar toplandıktan
sonra çöplerin etrafa dağılmaması için manavlara,balıkçılara ve tuhafiyecilere
çöp poşetleri dağıtılmış ve olumlu sonuç alınmıştır.

 İlçemizdeki cenaze hizmetleri ücretsiz olarak yerine getirilmekte olup
cenaze sahibinin isteği doğrultusunda yıkama aracı ile yeteri kadar sandalye
götürülmektedir.Ayrıca mezarlıkta da okunan Kuran-ı Kerimi oturarak
dinlenebilmesi için  yeterli miktarda oturamak mezarlıkta hazır
bulundurulmaktadır.

 Daha temiz bir Kula için çalışmalar devam etmekte olup halkımızın en
güzel temizlik kirletmemektir bilincini kazanması için okullardan başlayarak
eğitimi sağlanmalıdır.Bu konuda vatandaşlarımızdan daha duyarlı bir
davranış sergilemelerini bekliyoruz.

 Belediyemize ait kantardan ilçe halkı ve civar köylerin faydalanması
sağlanmış kantarın 24 saat hizmet vermesi sağlanmıştır.İlçe trafik düzeni İlçe
trafik Amirliği ile koordineli olarak düzenlenmiş kavşaklardaki ışıkların
bakım ve tamiratları yaptırılmıştır.Otopark için vatandaşlardan yer
kiralanmış bu şekilde otopark sorunu çözülmüştür. Gerekli yerlere trafik
levhaları konulmuştur.

İlçemizin sokak ve cadde isimlerini gösteren yön levhaları yaptırılarak
yerlerine monte edilmiştir.Adres konusunda gerekli kolaylığı sağlayan bu
levhaların tüm ilçemizi kapsayacak şekilde devam edilecektir.

 Türkiye İstatistik kurumunca 2006 yılı Eylül ayında başlatılan Adrese



dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Projesi doğrultusunda numarataj işlemleri
tamamlanmış adres bilgileri kayıt altına alınmıştır.Binaların cephe
fotoğrafları çekilerek binaların tapu bilgileri,binada oturan kişiler, ada parsel
numaraları,su abone numaraları,elektrik abone numaraları kayıt altına
alınmaktadır.

 2010 yılında ilan servisimizce l90 adet resmi ilan 51 adet belediyemize ait
ilan , 66 adet İzale-i şuyu ve icra ilanı yapılmıştır.

 2010 yılında Evlendirme Memurluğuna müracaat eden 214 çiftin
işlemleri yapılmış 204 çiftin nikah işlemleri gerçekleştirilmiş l0 çiftin nikah
akitleri için izin verilmiştir.

 2010 yılında Kanun Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak 45 adet
işyerine Sıhhi, 17 işyerine Umuma Ait Açık İstirahat ve Eğlence yeri,12 adet
işyerine Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı ile 8 adete Mesul Müdürlük ve 163 adet
hafta tatili ruhsatı verilmiştir.

Belediye oto garajında bulunan icralık ve trafik tarafından belediyemize
teslim edilen araçlar için garaj haricinde şantiyemiz yanında bir alan tahsis
edilmiş ve bu tür araçların muhafazası sağlanmıştır.

 İlçemizde 2010 yılında 15 ev yangını ile l4 orman yangınına itfaiyece
müdahale yapılmış yangınlar büyümeden söndürülmüştür.İlçemizden geçen
İzmir Ankara karayolu üzerinde meydana gelen 17 trafik kazasına ll0 AKS
aracı ile anında müdahale edilmiş trafik kazalarına başarılı müdahaleler
yapılarak kazazedelerin sağ kurtulmaları sağlanmıştır. İlçemizde bulunan 102
yangın vanasının bakımı yapılarak işler hale getirilmiştir.

 Belediye meclis üyelerine,belediyemiz personellerine ve en önemlisi
bize duydukları güvenlerini hiçbir zaman esirgemeyen değerli Kula halkına
sonsuz teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirken “HER ŞEY KULA İÇİN”
bilinciyle çalışmalarıma devam edeceğimi bildirir;

 Saygılar sunarım.

                                   04.04.2010
                                                                      SELİM AŞKIN
                                                               BELEDİYE BAŞKANI


