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AZİZ KULALI HEMŞEHRİLERİM!
30 Mart 2014 tarihinden bu güne geçen görev süresince “Bir günü diğerine eşit olan
ziyandadır” düsturunca gecemizi gündüzümüze katarak yaptığımız çalışmalar neticesinde
Kulamız her geçen gün değişmiş, gelişmiş ve gerçek anlamda “huzur ve umut şehri” haline
gelmiştir. “Şehir nedir” sorusuna verilebilecek birçok cevap vardır. Bir mimara göre, bir
tarihçiye göre, bir coğrafyacıya göre şehrin farklı tarifleri olabilmektedir. Hâsılı her bilim dalının
ve hatta her düşünce düzeyinin şehir için farklı tarifler yapması mümkün ve hatta gereklidir.
Şehrin yönetiminde insanın mutluluğunu birinci hedef olarak belirlemiş bizlere göre ise şehir,
bütün bu tanımlamaların toplamı ve daha fazlasıdır. Bu anlayıştan yola çıkarak Kula’nın;
herkesin kendi geçmişinden ve değerlerinden bir şeyler bulabileceği, kendinin ve çocuklarının
geleceğine dair umutlarının gerçekleşeceğini görebildiği bir şehir olmasını istedik. Geldiğimiz
noktada hep birlikte görmekteyiz ki birçok hizmeti gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
Geride bıraktığımız 2017 yılı içerisinde Kula’ya ve Kulalılara hizmetlerin en iyisini sunmak
için yoğun bir çaba gösterdik. Kulamızın yaşam standartlarını yükseltme doğrultusunda
projeler geliştirdik, kararlar aldık. Tüm bunları gerçekleştirirken “ben yaptım oldu”
düşüncesiyle değil katılımcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla kentimizi hep birlikte
yönetme gayretini gösterdik. Kula’nın geleceğini Kulalıların belirlemesi gerektiği bilinciyle
halkımız, esnafımız, derneklerimiz, muhtarlarımız ve sivil toplum örgütleriyle birlikte ilçemizin
gelişimine hep birlikte yön verdik.
Kula, bizim ortak hayat alanımız, ortak sevdamız, ortak geçmişimiz ve ortak geleceğimizdir.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi işbirliğinde merkezden uzak birçok
mahallemizde başlayan sağlıklı içme suyu, kanalizasyon, dere ıslahları, yeni su depoları, kilit
parke taş döşemeleri, sıcak asfalt çalışmaları ile şehrimizin birçok köşesini yeniledik. MASKİ
Genel Müdürlüğü ve Kula Belediyesi işbirliği ile Kulamızda içme suyu, kanalizasyon, su deposu
inşaatı ve temizliği ile birlikte dere ıslahları projelerini hayata geçirdik. Beş yıllık stratejik
planımızda her yıl birer adım ilerleyerek gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimizde sağlamaya
çalıştığımız fayda insanımızın mutluluğu ve şehrimizin gelişmişliğidir.
Doğup büyüdüğümüz, havasını soluduğumuz ve yaşamımızı sürdürdüğümüz bu şehre
hizmet etmekten dolayı mutluyum ve şükrediyorum. Söz verdiğimiz birçok hizmeti yerine
getirdik, el ele verdik, gönül gönüle verdik ve Kula’yı geleceğe taşıyan önemli adımlar attık.
Geride bıraktığımız 4 yıllık görev süresince mali disiplini sağlayarak tasarruf tedbirleri aldık.
Tasarruf yaparken, altmış mahallemizin yol, bakım, asfalt ve taş döşeme hizmetlerini yerine
getirdik. Manisa Büyükşehir Belediyemizin imkânlarıyla Beyler Evi’nin restorasyonunu
tamamladık ve şuan Emir Dedeler Evi, Dr. Aristi Evi, Zeynep Onbaşı evi (Eski Hastane) Essanlar
Evi restorasyonlarında ise sona gelindi. Diğer taraftan ise Şerif Kaç evi kamulaştırma çalışması
tamamlanmış ve projelendirme aşamasına girmiştir. 32 dairelik Yanık Ülke Konutları’nın inşası
tamamlandı. Kula'nın turizme kazandırılması çalışmaları kapsamında önemli bir proje olan
Tarihi Kula Çarşısı Sokak sağlıklaştırma çalışmaları proje aşaması tamamlanmış, ihale sürecine
girilmiştir. Kısa sürede sokak sağlıklaştırma çalışmaları bitirilerek Kulamızın değerine değer
katılacaktır.
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UNESCO tescilli Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkı olan Kula Jeoparkı, sadece bilime ve turizme
değil aynı zamanda ülkemize katma değer sağlayacak turistik amaçlı bir alan oluşturarak bu
alanın içerisinde gezi güzergâhları, yürüyüş yolları ve seyir terasları gibi dinlence, eğlence ve
turizme yönelik mekânların ilçemize kazandırılması amacıyla Zafer Kalkınma Ajansının katkıları
ile tamamlanarak Kula turizmine kazandırdık. Kula turizminin Ulusal ve Uluslararası arenada
daha iyi tanıtılması, Kula Jeoparkı’nın ismini duyurulması maksadıyla Jeopark Kula
Belediyespor ismiyle mücadele eden voleybol takımımız yapılan yatırımları boşa çıkarmayarak
ciddi başarılara imza attı ve şuan Kula’yı Efeler Ligi’nde temsil ediyor.
Kula’yı inanç turizminde ön plana çıkaracak Yunus Emre Türbesi Çevre ve Meydan
Düzenlemesi’nde artık sona yaklaşıyoruz. Anadolu insanının sevgisini kazanmış gönül erenleri
olan Tabduk Emre ve Yunus Emre’nin, Emre Mahallemizde yaşayan hemşerilerimizde çevre
meydan düzenlemesi ile ise ürettikleri el ürünlerini gelen konuklara sergileme fırsatı sunarak
ekonomik gelir elde etmelerini sağlamış olacağız.
Hayatı kolaylaştıran ve kent dokusunu güzelleştiren prestij caddeler, yollar, sosyal hizmet
binaları, halı sahaları, sağlıklı altyapı, restore edilen tarihi evler, yanık ülke konutları, engelsiz
yaşam alanları gibi birçok hizmet ilçenin dört bir yanında hayat buluyor. Ulaşım demek
medeniyet demektir anlayışıyla yeni yollar, geniş ferah caddeler açtık. Eğitimde başarı ve
kalitenin artması için hayırsever işbirliğiyle Kula Meslek Yüksekokulu’na modern bir kampüs
kazandırdık. Kula, çok yakında binlerce öğrenciye kucak açan bir eğitim şehri olarak adını
duyuracak. Hayata geçen yatırımlarımızla, ilçemizin kalıcı eser hazinesini genişletmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. 42 kilometrelik Kula-Selendi Yolu, Cumhuriyet Caddesi, Prestij
Caddeler, Çukurbağ, Sarırgöz Camii ile İmam Hatip Lisesi Halı Sahaları, Merkez İtfaiye Amirliği,
Gökçeören ile Başıbüyük İtfaiye Müfrezeleri, Cemal Ergün Engelsiz Yaşam Merkezi,
Mezbahane, Gasilhane hizmet binaları, Körez, Encekler, Güvercinlik Düğün Salonları, MABEM,
Gıda Bankası her birine ayrı ayrı emek verdiğimiz, ilçemizin göz bebeği örnek hizmetlerimizden
bazılarıdır.
Kula turizminin göz bebeği ve tarihi mirasımızın ana unsuru olan Kula Evlerimiz bir bir
hayat bulurken, sokakları ve caddelerini de unutmadık. Tarihi Kulamızın sit içerisinde kalan
sokak ve caddelerimizde alt ve üst yapıları için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Çalışmalar
kapsamında Türk Telekom’a ait kabloların yer altına alınması, elektrik kablolarının yer altına
alınması, şehir su şebekesinin yenilenmesi, itfaiye yangın hidratlarının yenilenmesi,
yağmurlama şebekesinin ve kanalizasyon şebekesinin döşenmesi gerçekleştirilecek. Altyapı
çalışmalarının sonrasında ise eski Kula olarak adlandırdığımız Tarihi Kulamızın Sokak ve
caddeleri tarihi dokusuna uygun olarak yeniden yapılarak vatandaşlarımızın ve
ziyaretçilerimizin hizmetine sunulacak.
Kulamızın başlıca sorunları arasında yer alan ve nihayete kavuşturduğumuz Kula Devlet
Hastanesi yeri tahsisi Sağlık Bakanlığına gerçekleştirilerek yeni hastane inşaatının başlamasını
sağladık. Sadece hastane için yer tahsisinin yanı sıra çevre ile bağlantısının daha rahat olması,
kara yolu ile ulaşımın sağlanması amacıyla da 25 metre genişliğinde ve yaklaşık 7 kilometre
uzunluğundaki Cumhuriyet Caddesi yol açma çalışmalarına başlayarak ikinci etabının yapımı
devam ediyor. Cadde bittiğinde hastane, yeni üniversite, TOKİ Konutları, Dört Eylül Mahallesi,
Bey Mahallesi, Zaferiye Mahallesi ve yeni yapılan mezbaha ile ulaşımı daha rahat ve konforlu
hale getirilmiş olacak. Kulalı et üreticilerimizin en ciddi sıkıntısı olan mezbaha inşaatını
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tamamlayarak hizmet vermeye hazır hale getirdik. Yeni hayvan ve zahire pazarı için
kamulaştırma ve proje aşamasını tamamladık.
Engelli vatandaşlarımıza yönelik geliştirdiğimiz Cemal Ergün engelsiz yaşam projesini
tamamlandık. Proje sayesinde engelli vatandaşlarımızın hayata bakış açılarına renk katmayı ve
daha sosyal alanlara kavuşmalarını amaçladık. Çocuklarımızın gelecek yıllarına daha sağlıklı
hazırlanmaları, Kulalı sporseverlerimizin hizmetine biri kapalı olmak üzere üç halı saha inşasını
tamamlayarak hizmete hazır hale getirdik. Kula'da sporun daha iyi noktalara taşınması
maksadıyla yaptığımız girişimler ve hazırladığımız altyapı çalışmaları neticesinde Spor Toto
Teşkilatı ile hayata geçirdiğimiz Spor Kompleksi inşaatı da artık hizmete girmek için gün sayıyor.

Bir taraftan da Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Türkiye’de
bir ilk olan Kula merkezli Türkiye Jeopark Belediyeler Birliğini kurduk.
Kula’nın dört bir tarafında başlattığımız değişim ve dönüşüm projeleriyle şehrimizi cazibe
merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimiz, kadınlarımız,
engellilerimiz, yaşlılarımız sunulacak yeni imkânlarla Kulalı olmanın bir ayrıcalık olduğunu daha
içten hissedecek. Her geçen gün, şehrimize kazandıracağımız yeni hizmetlerle Kula’da yaşamak
bir ayrıcalık olacak. Bize düşen hemşerilerimizin gönüllerinde yer bulmaktır. Musalla taşında
hüsn-ü şehadetle anılmak, şu fani dünyada hoş bir sada ile anılmaktır.
Bu hizmet yolculuğu içerisinde geçen 4 yılda bize güç veren özellikle Kula halkına, bizimle
birlikte yürüyen meclis üyelerimize, birim amirlerimize, memurlarımıza ve emekçilerimize
gönülden teşekkür ederim.
Halkımızın refah ve mutluluğu için, çalışmalarımız bundan sonra da aynı şevk ve heyecanla
devam edecek. İnanıyorum ki, şimdiye kadar olduğu gibi bizler omuz omuza verdikçe Kulamız
için daha büyük hedefleri hayal olmaktan çıkarıp, gerçeğe dönüştürebiliriz. Her geçen gün
değişen ve gelişen Kula’da herkes sağlık, mutluluk, huzur ve barış içinde yaşasın. Sevinçleriniz
daim, ümitleriniz gerçek olsun.

Selam ve Muhabbetlerimle
Hüseyin TOSUN
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

Başkan Sunuşu
Misyonumuz- Vizyonumuz
Yetki Görev ve Sorumluluklar
Kula Belediyesi Tarihi
Kula Belediye Encümeni ve Komisyonlar
Kula Belediye Meclisi
Kula Belediyesi Organizasyon Şeması
Yazı İşleri Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Hukuk İşleri Birimi
Dış İlişkiler Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
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6
10
11-13
14
15
16-17
18
19-21
22-26
27-31
32-36
37-146
147-206
207-266
267-270
271-294
295-337
338-340

MİSYON - VİZYON
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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.

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

11

5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belediyelerin yetki sorumluluk ve görev
alanlarını ayrı ayrı belirlenmiştir.
1
2

İmar hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.
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 kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla
ortak projeler gerçekleştirmek.
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.

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR
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22 Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen
izin veya ruhsatı vermek.
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.
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.

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR
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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.

TARİHSEL AÇIDAN KULA BELEDİYESİ
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Kula
Belediye
Teşkilatı
Osmanlı
İmparatorluğunda
ilk
kurulan
belediyelerindendir. Belediye bazı kayıtlara göre l866 bazı kayıtlara göre ise l877
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 l937 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 l963 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.

KULA BELEDİYE ENCÜMENİ VE İHTİSAS KOMİSYONLARI
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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 07.04.2017
tarih ve 2017-041 sayılı kararı ile seçilen Belediye Meclis Üyelerinden Tuncay
ERGÜN ve Vedat YILMAZ tarafından oluşturulmuştur.

KULA BELEDİYE MECLİSİ
İHTİSAS KOMİSYONLARI
İMAR KOMİSYONU
Faik ŞENTÜRK
Murat YANBOLU
Nafiz AYDIN
İsmail HAKKI KAVAS
Ahmet PALABIYIK
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Tuncay ERGÜN
Mehmet KAVAS
Mehmet KARAAYAK
Akile AKDEMİR
Halil KÖSELECİOĞLU

KULA BELEDİYE MECLİSİ
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30 Mart 2014 tarihli belediye seçimleri sonucunda Kula Belediye Meclisi 1
Meclis Başkanı 15 Meclis Üyesi toplam 16 üyeden oluşmaktadır. 2014 yılında
gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi sonucunda Belediye Meclisi üyelerinin
10’u Milliyetçi Hareket Partisi, 5’i Adalet ve Kalkınma Partisi’nden seçilmiş olup
31.03.2016 tarihi itibari ile 9 Milliyetçi Hareket Partisi, 5 Adalet ve Kalkınma
Partisi, 1 Meclis Üyemiz ise Bağımsız olarak Mecliste bulunmaktadır.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ

Hüseyin TOSUN
Belediye Başkanı

Faik ŞENTÜRK

Tuncay ERGÜN

Ahmet PALABIYIK

KULA BELEDİYE MECLİSİ
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ULA BELEDİYESİ MHP MECLİS ÜYELERİ

Tuncay ERGÜN

Faik ŞENTÜRK

Vedat YILMAZ

Murat YANBOLU

KULA BELEDİYESİ MHP MECLİS ÜYELERİ

Mehmet KARAAYAK

Selim URLU

Mehmet KAVAS

İlyas MACUN

Nafiz AYDIN

KULA BELEDİYESİ AK PARTİ MECLİS ÜYELERİ

Ahmet PALABIYIK İsmail Hakkı KAVAS Alaettin SÖNMEZ Halil KÖSELECİOĞLU Akile AKDEMİR

KULA BELEDİYESİ BAĞIMSIZ MECLİS ÜYESİ

Süleyman KARADAĞ

KULA BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI
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KULA
BELEDİYE
ENCÜMENİ

KULA
BELEDİYE
MECLİSİ

KULA BELEDİYESİ
ORGANİZASYON ŞEMASI

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

EVLENDİRME
MEMURLUĞU
ALİ ÇELİK
MECLİS
ENCÜMEN
KARAR İŞLERİ

İLAN SERVİSİ

BASIN YAYIN
HALKLA
İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN
KAYNAKLARI VE
EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE
KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
BASIN YAYIN

HALKLA
İLİŞKİLER

MUHTARLIK
İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ
HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

TAHSİLAT
ŞEFLİĞİ

SATIN ALMA

ÇÖZÜM MERKEZİ

ARŞİV

PERSONEL ÖZLÜK
İŞLERİ

EMLAK ŞEFLİĞİ

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

BAYINDIRLIK

PARK VE
BAHÇELER

ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ

İŞYERİ
RUHSAT BİRİMİ
ALİ ÇELİK

DIŞ İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BİRİMİ

ZAHİRE PAZARI

İMAR
GENEL İDARE İŞLERİ

HAYVAN PAZARI

EK HİZMET BİNASI
YAPI KONTROL

PAZARYERLERİ
BİLGİ İŞLEM

KAPLICALAR
RUHSAT

MAKİNE İKMAL

JEOTERMAL
JEOLOJİ

Belediyemiz memur ve işçi kadroları norm kadro standartları esası dâhilinde 40
memur 4 sözleşmeli personel istihdamı mevcuttur. 6 adet işçi daimi işçi
kadrosunda çalışmaktadır. Özel sektöre ihale edilen hizmet alımları ihalelerinde
ise 186 adet işçi çalıştırılmaktadır. Belediye Başkanlığı olarak belediye
birimlerinden en iyi verimi alabilmek için çalışmalarımız devam etmekte olup
memurlarımızın daha etkin ve mesleki becerilerinde donanımlı olmalarını
sağlamak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenmekte veya çevre illerde
gerçekleşen eğitimlere gönderilmektedirler.

TEMİZLİK
İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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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.
30.03.2017-29.03.2018 TARİHLERİ ARASI MECLİS FAALİYETLERİ
YIL
TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI

30.03.2017-31.12.2017
10
101 KARAR

YIL
TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI

01.01.2018-.29.03.2018
3
58 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.
30.03.2017-15.03.2018TARİHLERİ ARASI ENCÜMEN FAALİYETLERİ
YIL
TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI

30.03.2017-31.12.2017
34
292 KARAR

YIL
TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI

01.01.2018-13.03.2018
9
78 KARAR
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3)EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ: Müdürlüğümüz, Belediyemize gelen-giden evrak ve
dilekçelerin kaydını yaparak, ilgili birimlere zimmetle dağıtımını sağlar.
30.03.2017-31.12.2017TARİHLERİ ARASINDA KAYDA GİREN EVRAK SAYISI
Gelen evrak sayısı
: 3344
Giden evrak sayısı
: 2582
Kurum içi evrak sayısı : 442
01.01.2018-13.03.2018TARİHLERİ ARASINDA KAYDA GİREN EVRAK SAYISI
Gelen evrak sayısı
Giden evrak sayısı
Kurum içi evrak sayısı

: 1200
: 756
: 132

30.03.2017-13.03.2018 TARİHLERİNDE KAYDA GİREN TOPLAM EVRAK SAYISI
Gelen evrak sayısı
: 4544
Giden evrak sayısı
: 3338
Kurum içi evrak sayısı : 574
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)31.03.2017-13.03.2018 TARİHLERİ ARASI GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALE
FAALİYETLERİ
YIL
İHALE SAYISI
SONUÇLANAN İHALE
SAYISI
KATILIM OLMAMASI
SEBEBİ İLE İPTAL
EDİLEN İHALE SAYISI

31.03.2017-13.03.2018
131
55
76

6)31.03.2017-13.03.2018 TARİHLERİ ARASI GERÇEKLEŞTİRİLEN EVLENDİRME
VE İLAN İŞLERİ FAALİYETLERİ
Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Evlendirme ve Ruhsat Birimimizde 31.03.2017
tarihi ile 13.03.2018 tarihleri arasında 281 çift evlendirme müracaatı yapmış olup 270nikah
akdi gerçekleştirilmiş, 3 adet evlenme izin belgesi düzenlenmiştir.İlan Servisi tarafından 209
adet Resmi İlan yayınlanmıştır. Belediyemize ait 22 ilan verilmiş olup 97adette 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.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
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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 girişçıkış 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.
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17.12.2011 gün ve 28145 sayılı Resmi Gazetede Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a
verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe yetkililerin Bildirilmesi hakkında Usul
Ve Esaslar yönetmeliğine göre verilmesi gereken defter ve mali tablolar kayıtlarımıza
uygun olarak elektronik ortamda Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmesi



SUNULAN HİZMETLER

1- Belediyemizin Ziraat Bankası ve Halk Bankası Cari Hesabına giren-çıkan günlük akışı
internet ortamında (İnternet Bankacılığı)takip edilmekte olup, doğruluğu kontrol edilip
günlük nakit girişi ile ödemeler hakkında Başkanlığa bilgi verilmektedir
2- Belediye birimlerinden gelen mal ve hizmet alımlarına ilişkin hazırlanan Ödeme Emri
belgelerinin Harcama Yönetmeliğine uygun hazırlanıp hazırlanmadığı kontrol edilip, uygun
olan Ödeme Emirlerini birimimize gelen fatura tarihi sırasına göre ödenmektedir
3- Belediyemizin ödemekle yükümlü olduğu vergiler ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına yapılan
ödemelerin zamanında yapılmasını sağlanmaktadır
4- Belediyemiz birimlerinin acil ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere Mutemet ve
Kredi Avansı vermek, süresi içerisinde kapanışını sağlanmaktadır.
5- Birimlerin yapmış olduğu her türlü alımlara ait hazırlanan Ödeme Emirleri Taşınır İşlem Fişi
düzenlenmektedir.
HİZMET BİRİMLERİ
Müdürlüğümüze bağlı, Emlak Şefliği, Tahsilat Şefliği ve Muhasebe Şefliği olmak üzere üç
adet birim bulunmaktadır. Müdürlüğümüzde toplam 12 adet personel görev yapmaktadır.
Bunların 8’si memur, 4’ü hizmet alım personelidir.

Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Muhasebe Şefliği

Tahsilat Şefliği

Emlak Şefliği

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,
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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.

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
MALİ BİLGİLER
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2017 Mali Yılı Bütçesi toplamı 25.500,000TL Gelir ve Gider denk olarak bağlanmıştır.
Kullanılabilir ödenek toplamı 25.500,000 TL’dir.
01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında toplam 21.901.975,76 TL harcama yapılmış olup
harcama birimlerinin yapmış olduğu harcamalar toplamı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
2017 yılı Bütçe gerçekleşme oranı % 85,89 olarak gerçekleşmiştir.
BİRİM
Özel Kalem
Müdürlüğü
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Çevre Koruma
Müdürlüğü
Destek Hizmetleri
Müdürlüğü
Fen İşleri
Müdürlüğü
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
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

BÜTÇE İLE
VERİLEN

NET BÜTÇE
ÖDENEĞİ

YIL SONU
BÜTÇE GİDERİ

747.000,00 TL

747.000,00 TL

1.395.451,05 TL

580.000,00 TL

580.000,00 TL

671.006,69 TL

187.000,00 TL

187.000,00 TL

15.473,36 TL

2.765.000,00 TL

2.765.000,00 TL

3.174.374,14 TL

10.400.000,00 TL

10.400.000,00 TL

8.650.472,35 TL

4.699.000,00 TL
3.163.000,00 TL

4.699.000,00 TL
3.163.000,00 TL

2.351.458,94 TL
714.386,30 TL

680.000,00 TL

680.000,00 TL

962.228,96 TL

455.000,00 TL

455.000,00 TL

229.000,00 TL

229.000,00 TL

265.382,96 TL

480.000,00 TL

480.000,00 TL

0,00 TL

510.000,00 TL

510.000,00 TL

0,00 TL

373.000,00 TL
232.000,00 TL

373.000,00 TL
232.000,00 TL

515.165,39 TL

0,00 TL

25.500.000,00 TL

25.500.000,00 TL

3.186.575,62 TL

21.901.975,76 TL
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FAALİYET DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN GELİRLERİMİZ
2017 Yılı gelirlerimiz 19.576.822,36 TL dir.
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri
TOPLAM

3.457.094,11 TL
2.162.618,94 TL
389.555,65 TL
13.567.368,71 TL
184.95 TL
19.576.822,36 TL

DİĞER HUSUSLAR
TAHSİLAT SERVİSİ
1-Belediyemizin alacaklarının zamanında tahsil edilmesi,
2-Zamanında ödeme yapmayan mükelleflere ödeme emri çekilip 7 gün süre sonunda ödeme
yapmayan mükelleflere Başkanlık tarafından hukuki işlemlerin yapılmasını sağlamak,
3-Belediyemize herhangi bir sebepten dolayı başvuran mükelleflerin sicil kayıtlarının yapılarak
varsa geçmişe dönük borçlarının Tahsil edilerek işlemlerinin yapılmasının sağlanması,
4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı tahsilat birimlerde kullanılmak üzere bilgisayar tahsilat
makbuzu ve fişlerin basılmasının sağlanması,
5-Her ayın sonunda yapılan tahakkuklu tahsilatların Mali Hizmetler Birimi tarafından
muhasebeleştirildikten sonra karşılaştırılıp doğruluğunun kontrol edilmesi,
6-Kesilen tahsilat makbuzlarının kontrolü ve bankaya girişlerinin doğru olarak yapılmasının
sağlanması,
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.
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. Elden takip edilmek üzere yeşil kart, fakir aylığı, asker ailesi yardımı, öğrenci kredisi,evde
bakım hizmeti,huzurevleri,evlat edinme ve bankalarda kredi almak için mal varlığı araştırması
gibi yazılı maktu evraklara cevap verilmesi,
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
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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 tüm köylerimiz 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.
7. 1994 yılından bu yana servisimizde mevcut olan mükellef beyan dosyaları tek tek taranıp
bilgisayar üzerinde arşivlenmeye başlanmış olup, dijital arşiv uygulamasına geçilmiştir.
8. 20.10.2017 ve 18.05.2018 tarihleri arasında tamamlanması planlanan “Kent Bilgi Sistemleri
Kurulması İşi” adı altında belirlenen proje için SAMPAŞ Bilişim ve İletişim Sistemleri Tic.
A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır. Bu proje kapsamında Ekipler oluşturulmuştur. Bu ekipler
cadde ve sokak bazında sahada tek tek dolaşarak cadde-sokak verileri, bina verileri, adres
verileri, numarataj verileri toplamıştır. Toplanan Sözel veriler ile Grafik verileri entegre
edilmektedir. Proje kapsamında Teknik şartnamenin “11.1 Veri Sağlığı Çalışmaları Yönetimi”
maddesi kapsamında Kent Bilgi Sisteminin kurulması için öncelikle Belediyenin mevcut veri
tabanındaki bilgilerin standart bir yapıya kavuşturulması için gereken veri sağlığı eğitimi Emlak
Servisi personellerine verilmiştir. Veri Sağlığı kapsamında mevcut veri tabanındaki tüm eksik
ve hatalı bilgiler listeler halinde oluşturulmakta ve personel tarafından güncellenmektedir.
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 2017 Mali yılı Faaliyet Raporu bilgilerinin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit
ederim. (Mali Hizmetler Müdürü (16.03.2018)
İmza
Ummahan İNCE
Mali Hizmetler Müdür V.
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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;
657 Sayılı D.M.K.’nun 137.maddesine göre devlet memurunun görevden uzaklaştırması
işlemleri;
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 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.
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 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri gereğince; İş Akdi feshedilen işçilerin ihbar ve
Kıdem Tazminatlarının hesaplanıp ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi
ve her işçi için İşten Ayrılma Bildirgelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi. Ayrıca
işsizlik aylığı hak edenler için 4857 sayılı yasanın 17.maddesi gereği İŞ-KUR’a bilgi
verilmesi.
4904 sayılı Kanunun 21. Maddesi gereğince, İŞ-KUR tarafından yerel düzeyde istihdam ve
işgücü hareketlerini güncel ve güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlamak amacıyla kamu ve
özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında istenilen Aylık İşgücü Çizelgelerinin online
olarak gönderilmesi.
3-Teşkilat Yapısı:
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanına bağlı görevlerine devam
etmektedir.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili Volkan FİLİK ve İhsan CİCİOĞLU (Şef) olmak
üzere iki personel ile görevlerimizi yerine getirmekteyiz.
Kurumumuzun memur ihtiyacı, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre karşılanmaktadır.
İşçi alımları ise Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır.
4- Sunulan Hizmetler:
 Kula Belediyesi Norm Kadro ve İlke Standartları Yönetmeliğine göre C-8 gurubunda yer
almaktadır. Kurumumuzun ihdas edilen kadro sayısı 94 olup, 40 dolu 54 boş kadromuz
bulunmaktadır.
 Belediyemiz bünyesinde 40 adet (32 erkek, 8 bayan) devlet memuru, 6 adet (5 erkek, 1
bayan) kamu işçisi, 4 adet (2 bayan, 2 erkek) sözleşmeli memur ve 194 adet taşeron firma
çalışanımız bulunmaktadır.
 2017 yılı içerisinde Ali ÇELİK (Şef) emekliye ayrılmış ve Filiz AĞARTIOĞLU (Kamu
İşçisi) evlilik nedeniyle çıkışı yapılarak tazminat ve emeklilik işlemleri yapılmıştr.
 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,
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 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.

 8/6/1949 tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine
tabi olarak görev yapmakta iken 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının(
c ) bendi kapsamına tabi olan sigortalılar ile ilk defa 5510 Sayılı kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamına tabi göreve giren sigortalıların, hizmet
başlangıcından itibaren tüm hizmet bilgileri ve intibaklarına ilişkin olarak öğrenim durumu,
unvan, askerlik, diğer sigortalılık süresi, açık süresi, itibari hizmet süresi bilgileri ile ek
gösterge, makam, görev ve temsil tazminat bilgilerinin internet üzerinden elektronik ortama
aktarılması için “HİTAP” hizmet takip programı uygulamaya konulmuştur.
Konuya ilişkin olarak hazırlanan “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, müdürlüğümüz yukarıda belirtilen kapsamda belediyemizde
çalışan tüm memur personellerin belirtilen süre içinde istenilen bilgilerini, internet üzerinden
SGK’ya elektronik ortama aktarılması işlemlerini yapmıştır. Ayrıca devam etmekte olan terfi,
intibak v.s. gibi yapılması gereken işlemlerin “HİTAP” ’a aktarılmasına devam edilmektedir.
 2016 Yılı Ocak ayı itibariyle tüm taşeron işçilerimizin özlük bilgileri SAMPAŞ ORACLE
sistemine kaydedilmiş ve izin ve her türlü işlemleri buradan takip edilmektedir.
 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri
Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare
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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 geçirilmesine ilişkin iş ve işlemler devam etmektedir.
 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 40 TL. dir.
 Her türlü İŞKUR işlemleri ile ilgili gelen vatandaşlarımıza yardımcı olunmaktadır, Salihli`ye
gitmelerine gerek kalmadan her türlü kayıt, işsizlik ödeneği başvuruları sisteme
aktarılmaktadır. Kula da hizmet noktası olarak faaliyet gösterdiğimiz için aşırı yoğunluk
yaşanmaktadır.

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

26.02.2018
Volkan FİLİK
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdür V

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

32

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
Araçların her türlü 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.
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o Gerekli görülen yerlere güvenlik kamerası koymak.
o Bu hizmetler için gerekli ihale işlemlerini yürütmek ve denetimlerini yapmak.
Belediye hizmet binalarının elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, klima
tesisatı, haberleşme tesisatı, TV tesisatı gibi tesisatlarının;
o Her an güvenli, etkin ve verimli çalışmasını sağlamak,
o Bunun için her türlü ön hazırlığı yapmak ve her türlü tedbiri almak.
o Bu tesisatların her türlü bakım ve onarımını planlamak veya yaptırmak
o Yapımlarını, kontrollerini, bakımlarını ve gerektiğinde tamirlerini usulüne göre
yaptırmak,
o Yetkili servis yada firmalarla kontrol ve bakım sözleşmesi yapmak, Bakım ve
tamirleriyle ilgili her türlü yedek parça ve ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri
usulünce temin etmek,
o Lavabo ve tuvaletlerde; ihtiyaç duyulan hijyen malzemelerinin ikmalini düzenli
olarak sağlamak ve kullanıma hazır bulundurmak.
Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak olan tüketim malzemelerini, dayanıklı taşınır
mallar ile bu taşınırların bakım ve onarımı için gerekli olan yedek parça, tamir takımı
ve bakım onarım malzemelerinin alımını gerçekleştirmek.
Başkanlık tarafından yapılan görev ve yetki dağılımına uygun olarak; birimlerden gelen
taşınır mal ve tüketim malzemelerine ilişkin talepleri değerlendirmek, Başkanlık
makamınca uygun görülenlerin alımını gerçekleştirmek ve ilgili birimlere dağıtımını
sağlamak.
Bina ve ekipmanların; bakım onarım ve tamiratları için gerekli olan her türlü teknik alet,
ekipman ve makinelerini satın almak yada kiralama yoluyla temin etmek.
Faaliyet alanına giren işlerle ilgili mal ve malzemenin usulüne göre depolarda muhafaza
edilmesini sağlamak, taşınır mal kayıt ve kontrol işlemlerini yapmak.
Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü 1 müdür vekili İlker ÇEVİK, 1 Şef
Aysel ÇETİN, 1 Muhasebeci Mustafa AYGÜN ,1 Tekniker Ömer AKDEMİR ,
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 01/04/2017
tarihinden 15/03/2018 tarihine kadar Doğrudan Temin kararıyla 1214 adet ödeme belgesi
hazırlamış olup , alımların toplam bedeli 4.381.212,41 TL + KDV , 01/04/2017 tarihinden
15/03/2018 tarihine kadar Açık İhale Usulü ile 9 adet, pazarlık Usulü ile 2 adet ihale
gerçekleştirilmiştir. 21.11.2017 tarihinde ihalesi yapılan Kula Belediyesine ait İş Makinesi ve
araçları Kullanmak Üzere Şoför ve Operatör Hizmeti Satın Alınması işi ihalesi ve 23.11.2017
tarihinde ihalesi yapılan Kula Belediyesi Park ve Bahçeler Birimine Bağlı Alanların Temizliği,
Sulanması, Bakımı ve Onarımı İşi ihalesine ait sözleşme imzalanmış , fakat 24.12.2017 tarih
30280 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden
sözleşmeler tarafımızdan fesh edilmiştir. Yine 27.11.2017 tarihinde ihalesi yapılan Veri girişi,
veri kontrol, otomasyon, halkla ilişkiler ve büro temizliği işlerinde personel çalıştırılmasına
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dayalı 12 ay süreli hizmet satın alınması işi , 28.11.2017 tarihinde ihalesi yapılan Fen İşleri
(Yol Ve Tretuvar Bakım Onarım Hizmeti, Kısmi İnşaat İşleri Bakım Onarım Hizmeti İle
Şantiye Destek) Yardımcı Personel Destek Hizmeti Alımı işi ve 06.12.2017 tarihinde ihalesi
yapılan Çöp Toplama , Nakliye ve Yolların Süpürülmesi işi ihaleleri 24.12.2017 tarih 30280
sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden iptal
edilmiştir. 28.11.2017 tarihinde ihalesi yapılacak olan Elektrik Enerjisi Satın Alınması işi
ihalesine katılan firma olmadığından ihale iptal edilmiş olup, Doğrudan temin usulü ile alımlar
devam etmektedir.
Kula Göletinin daha verimli ve ekonomik olarak kullanılması amacıyla, Ön Yüklemeli
Elektronik Kartlı Ultrasonik Tarımsal Sulama Sayaç sistemine geçilerek 75 adet elektronik
sayaç yerlerine monte edilmiş ve gölet suyundan yararlanmak isteyen vatandaşların talebi
üzerine elektronik kart verilerek gölet suyundan yararlanmaları sağlanmıştır. 2017 yılı
içerisinde tarımsal sulama bedeli olarak 50.307,50 TL Tahsil edilmiştir.
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.
Kadir Gecesi İftar programı için yemek firmaları ile görüşülmüş olup en uygun teklifi
veren AKDAĞ Yemek San.Tic.Ltd.Şti. yemek firmasıyla anlaşılmıştır. İftar günü için yemek
firmasıyla yapılan program neticesinde iftar saatinde yemeklerin intikali sağlanmıştır.
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.
Vatandaşların vergi borçlarını internet üzerinden online olarak ödeyebilmesi için EBelediye sisteminin kurulması sağlanmıştır.
İlçemiz Merkez Mahallerinde Kayıp kaçak analizlerinin hatasız şekilde yapılabilmesi
için , Kent Bilgi Sistemi Belediyemize kazandırılmış ve programa veri girişi yapılması için
saha çalışmalarına başlanmış olup, halen devam etmektedir.
Belediyemiz Emir Kaplıcalarına vatandaşların önceden rezervasyonlarının yapılmasını
sağlamak amacıyla otel programı satın alınmış olup kullanımına başlanmıştır.
Belediyemize ait araçların anlık olarak konumunun tespiti, araçların maksimum hız
değerleri, kaç km yaptığı ve rölenti sürelerinin takibini sağlamak için Araç Takip Sistemi satın
alınmış olup Belediyemizin kullanımına sunulmuştur.
Belediyemiz kullanımında olan Yunus Emre Kültür Merkezinin klimalarının bakımları
periyodik olarak birimimizce yaptırılmaktadır.
Belediyemiz Şantiyesine, Beyler evine, Emir Kaplıcalarına ve Küçük Sanayii Sitesine
güvenlik kamera sistemleri takılmıştır.
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.
Bünyemiz dahilinde bulunan teknik destek ekipleri ile müdürlüğümüz verimli
çalışmayı hedefleyerek hizmetlerine devam etmektedir.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

35

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLAR (KDV HARİÇ MİKTARLAR)
MÜDÜRLÜK
22/d
22/ç
22/e
Fen İşleri
2.049.607,86TL 48.750,00TL 135.000,00TL
Müdürlüğü
Temizlik İşleri
260.605,42TL
Müdürlüğü
Destek
328.679,91TL
Hizmetleri
Müdürlüğü
Basın Yayın
543.306,15TL
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü
İnsan kaynakları
20.453,90 TL
Müdürlüğü
Başkanlık
841.784,38TL
Mali Hizmetler
13.223,33 TL
Müdürlüğü
Dış İlişkiler
16.947,34 TL
Müdürlüğü
Yazı İşleri
9.284,16 TL
Müdürlüğü
Zabıta
113.569,96 TL
Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri
Müdürlüğü
TOPLAM

Toplam
2.233.357,86 TL
260.605,42 TL
328.679,91 TL

543.306,15 TL

20.453,90 TL
841.784,38 TL
13.223,33 TL
16.947,37 TL
9.284,16 TL
113.569,96 TL

4.381.212,44 TL

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

İHALE
TARİHİ

1

8 cm lik KİLİT PARKE TAŞI
ve 20x50 cm BORDÜR TAŞI
SATIN ALINMASI

18.05.2017

2

JEOTERMAL SAHA
ARAŞTIRMASI VE
RAPORLANMASI

Pazarlık 21F
02.06.2017

3

8 cm lik KİLİT PARKE TAŞI
SATIN ALINMASI

Pazarlık 21 F
19.07.2017

4

MEYDAN ŞEHİR TUVALETİ
YAPIM İŞİ.

Açık İhale
06.09.2017

İHALEYİ ALAN
FİRMA

YAKLAŞIK
MALİYET
Açık İhale

MSC
JEOTEKNİK
SONDAJ.İNŞ.M
ÜH.SAN.TİC.LT
D.ŞTİ.
AY-TEKİNLER
İNŞ.MALZ.VE
BETON MAM.
TİC.TAAH.
LTD.ŞTİ.
FETTAH
BAYDAR

İHALE BEDELİ
Katılımcı
olmadığından
İhale İptal Edildi.

109.766,67 TL.

98.000,00 TL

188.500,00 TL.

185.250,00 TL

157.697,07 TL.

139.980,00 TL.
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KULA BELEDİYESİNE AİT
İŞ MAKİNESİ VE ARAÇLARI
KULLANMAK ÜZERE
ŞOFÖR VE OPERATÖR
HİZMETİ SATIN ALINMASI

Açık İhale
21.11.2017

DARKALE KUR.
PER. HİZ. A. Ş.

KULA BELEDİYESİ PARK
VE BAHÇELER BİRİMİNE
BAĞLI ALANLARIN
TEMİZLİĞİ, SULANMASI,
BAKIMI VE ONARIMI İŞİ
VERİ GİRİŞİ, VERİ
KONTROL, OTOMASYON,
HALKLA İLİŞKİLER VE
BÜRO TEMİZLİĞİ
İŞLERİNDE PERSONEL
ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI
12 AY SÜRELİ HİZMET
SATIN ALINMASI İŞİ

Açık İhale
23.11.2017

A.C. ELİT SAN.
PAZ. TİC. LTD.
ŞTİ.

FEN İŞLERİ (YOL VE
TRETUVAR BAKIM
ONARIM HİZMETİ, KISMİ
İNŞAAT İŞLERİ BAKIM
ONARIM HİZMETİ İLE
ŞANTİYE DESTEK)
YARDIMCI PERSONEL
DESTEK HİZMETİ ALIMI
ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN
ALINMASI

Açık İhale
28.11.2017

Açık İhale
27.11.2017

835.114,27 TL.

736.964,98 TL.

696 Sayılı
KHK’ya istinaden
İhale İptal Edildi

1.761.203,60
TL

696 Sayılı
KHK’ya istinaden
İhale İptal Edildi

223.401,31 TL

ÇÖP TOPLAMA , NAKLİYE
VE YOLLARIN
SÜPÜRÜLMESİ İŞİ

Açık İhale
06.12.2017

2.090.742,43
TL

11

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ
SATIN ALINMASI İŞİ.

Açık İhale
07.12.2017

İSA MERT

1.693.917,92
TL

12

1213 HA ALANDA
REVİZYON UYGULAMA
İMAR PLANI YAPIMI

Pazarlık 21 F
30.01.2018

ÇAKANŞİMŞEK
PLANLAMA
İNŞ.SAN.TİC.LT
DŞTİ.

129.333,33 TL.

10

698.766,41 TL.
696 Sayılı
KHK’ya istinaden
Sözleşme Fesh
Edildi

1.494.526,92
TL

Açık İhale
28.11.2017

9

795.346,92 TL.
696 Sayılı
KHK’ya istinaden
Sözleşme Fesh
Edildi

İhaleye Katılan
Firma
olmadığından
İhale İptal
edilmiştir.
696 Sayılı
KHK’ya istinaden
İhale İptal Edildi
1.538.088,00 TL.

115.000,00 TL.

İlker ÇEVİK
Destek Hizmetleri Müdür V.
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Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğümüz Bünyesinde; 17.03.2017 tarihi ile 17.03.2018
tarihleri arasında;

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
Çalışmalarına başlanılmış olup; çalışmalar devam etmektedir.

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 olup; çalışmalar devam
etmektedir.
1. EVRAK İŞLERİ VE YAZIŞMALAR
İlçemiz sınırları içinde yer alan ada ve parsellerin, Müdürlüğümüz yetki ve
sorumluluğu kapsamında, vatandaşların başvuruları doğrultusunda; (proje onay işleriparselasyon ifraz ve tevhit işleri - planlama ile ilgili olaylar- plan tadilatları- ruhsat ve
izinler- diğer kurumlar) ilgili yazışmalar yapılmış olup; başvurular değerlendirilerek
cevaplandırılmıştır.
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

KONU
ADET
PLAN TADİLATI
13
PLANLAMA İLE İLGİLİ OLAYLAR
7
PARSELASYON (18. Madde Uygulaması)
2
İFRAZ VE TEVHİD İŞLERİ
47
TAKAS-TRAMPA iŞLERİ
1
RUHSAT VE İZİNLER (İnşaat Ruhsatı)
110
RUHSAT VE İZİNLER (İskân Ruhsatı)
99
RUHSAT VE İZİNLER (Tamirat-Basit Onarım)
40
İMAR DURUM BELGESİ
76
PROJE ONAY İŞLERİ (Ön Onay incelemesi)
16
İNŞAAT KONTROLLERİ YAZIŞMALARI
7
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12
13
14
15
16
17
18
19
20

38

ASANSÖR VE TESCİL KONTROLÜ
23
BİNA DEĞERLEME TESPİT RAPORU (2012 öncesi dahil)
660
MAHKEME YAZIŞMALARI
160
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ YAZIŞMALARI
74
MAL MÜDÜRLÜĞÜ YAZIŞMALARI
48
ELEKTRİK VE SU ABONE YAZIŞMALARI
660
BİMER-CİMER YAZIŞMALARI
23
DİĞER KURUMLARLA YAZIŞMALAR
2903
BELEDİYEYE AİT ARSA SATIŞI YAPILMASI
31
GENEL TOPLAM
5000

2. İHALELER VE YAPIM İŞLERİ (BİTEN-DEVAM EDEN İŞLER)
 Dört Eylül Mahallesi Şöför Evleri Mevkii, Encekler Mahallesi, Saraçlar
Mahallesi, Başıbüyük Mahallesi, Ayvatlar Mahallesinde üst yapı çalışmaları
sırasında ölçüm işlemi yapılmıştır.
 Ayazören Mahallesi üst yapı çalışmaları sırasında ölçüm yapılmıştır.

 25 metrelik Çevre yolunun ikinci etap kısmı ölçülerek açma işlemi
gerçekleştirilmiştir.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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Belediyemiz ile çeşitli Kamu Kurum ve kuruluşlarına ait inşaat faaliyetlerinin
gerçekleştirilebilmesi için yaklaşık maliyet cetvellerinin hazırlanmasına talepler
dâhilinde devam edilmektedir.

Eski ekin loncası kamulaştırma çalışmaları fizibilite etüdü: İlçemiz Bey Mahallesi
139 ada ve 140 parsellerde bulunan taşınmazlara ait kamulaştırma çalışmaları
kapsamında Emlak Servisi ile ortaklaşa hazırlanan fizibilite etüdü çalışmaları
tamamlanarak taşınmazlara ait değer bilgileri hazırlandı.
139-140 ADA ve PARSELLER


Kula Deri Organize Sanayi Bölgesinin, Akgün Mahallesi Musluk alanı Mevkiinde
yaklaşık 260 hektarlık alanın koordinatlarına bağlı çevre kazıkları çakılarak, OSB ile ilgili
rapor düzenlendi.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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Kula gölet ve çevresinde yer alan tüm 2. Etap parsellerin sayısal çalışması yapıldı

İlçemizde önemli bir yenilenebilir enerji kaynağımız olan jeotermalin geliştirilmesi
ve yaygınlaştırılması kapsamında ilçemize yakın yerlerde kentsel ısıtmasının da ilk
adımı olacak olan termal tesis proje yerleri çalışması başlatıldı. İlk etap proje yerimiz
Karağaç mevkiinde yer alan 120 dönümlük alan oldu. Yatırımcı firmalara sunumumuz
devam ediyor.

Jeotermal İhalesi gaz ve gravite ölçüm çalışmaları yapıldı

Kula Belediyesi-Maski ve İzmir Jeoloji Mühendisleri Odası işbirliğinde; Kula
ilçesinin İçme Suyu Sorunlarının Çözümü ve Yer altı Suyu İçme Suyu Yönetim Planını
hazırlamak için yapılan protokol kapsamında çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda
ilçemizdeki mevcut tüm içme suyu kuyularının durumu, kalite ve verimlilikleri,
ilçemizdeki yer altı su kaynaklarının potansiyelini ve içme suyu sıkıntısı çeken yerleşim
yerlerine daha verimli ve etkin su kaynağı kullandırmak için öncelikli olarak arazi
çalışmalarına başlandı.


Belediyemize ait taşınmazlar taranarak Güneş Enerjisi yapılacak yerlerin tespiti
yapıldı. Gökçeören Kale Mahallesi Eğrikuyu Mevkiinde yer alan 121 ada 84 parsel
üzerinde Belediyemiz tarafından güneş enerjisi santrali yapılabilmesi için çalışma
başlatıldı

Gökçeören Pomza Curuf ocağı denetimleri ve puantajları yapıldı ve 2017 yılı
puantaj dosyası hazırlandı

Sandal Mahallesi (Kızılgedik mevkiinde) 12,74 hektarlık bir sahayı tavuk
atıklarından enerji üretecek bir ‘Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi” yatırımı
gerçekleştirmesi çalışmaları kapsamında jeolojik-jeoteknik ve proje çalışmaları
incelendi.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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Belediyemiz, Güvercinlik Mahallesi Düğün Salonu'nu tadilatı projelendirdi.
Mevcuttaki düğün salonu 145.00 m2 iken, talep edilen ihtiyaçlar; gelin odası, depo, baybayan WC, mutfak, salon olmak üzere toplamda 345.00 m2 olacak şekilde planlandı.
Tadilata giren mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri hazırlandı. Metraj ve keşifleri
hazırlandı. Yüklenici firmaya 17.04.2017 tarihinde İş yeri teslimi yapıldı. Verilen süre
aşılmadan 02.06.2017 tarihinde bitirildi.

PLAN

GÖRSELLER

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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Kula Belediyesi Meydan Şehir Tuvaleti yenilenmesi personelimiz birlikte, 1
engelli wc, 3 bayan, 3 erkek kabinli wc, 1 bebek bakım ünitesi ve görevli odası olmak
üzere proje İhale hazırlıklarına başlandı. Bu bağlamda işin mimari, statik, elektrik,
mekanik uygulama projeleri hazırlandı. Keşif ve metrajlar düzenlendi. Detay projeleri
tamamlandı ve şartnameleri hazırlanması ile birlikte ihale dosyası tamamlanarak ihale
edildi ve yüklenici firmaya 05.10.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. Uygulama
devam etmektedir.

PLAN

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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MANİSA KULA Bekir - Sacide - Filiz Keleşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Kantini için; mimari, statik, elektrik ve makenaik projeleri çalışılmıştır. Keşif ve
metrajları hazırlanmıştır. İhaleyi alan yüklenici firmaya 05.10.2017 tarihinde iş yeri
teslimi yapılmıştır. Verilen süre aşılmadan 11.12.2017 iş bitirimi gerçekleşti.

PLAN

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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Kula Belediyesi Hayvan Pazarı, mevcudunda kapasite olarak yetersiz
kalmaktadır ve günümüz şartlarına uygun değildir. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet
verebilmek için yeniden projelendirildi. Mevcuttaki hayvan pazarı; 1584 küçükbaş
kapasitelidir. Yeni hayvan pazarı; güvenlik binası, idari bina, indirme-bindirme padoğu,
veteriner klubesi, saman satış yeri, gebe muayene, karantina, müşterek tuvalet, gübre
toplama alanı, su deposu, 2370 küçükbaş ve 140 büyükbaş kapasite olacak şekilde
zemin etüdü, mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri hazırlanmıştır. Keşif ve
metrajları düzenlendi. Detay ve uygulama projeleri hazırlandı. İhale süreci başladı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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 14 adetlik 60.00 m2 ve 70.00 m2 olmak üzere oto yıkama tesisi için projeleri
hazırlandı. Keşif ve metrajı yapıldı.
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Kenger Mahallesi Düğün Salonu Yapılması : Kenger Mahallesinde 228 m2 alan
üzerinde toplam 456 m2 inşaat alanını kapsayan 2 katlı düğün salonu ve bitişiğinde
mahalle muhtarlığı hizmet binasının yapım işi devam etmektedir.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ EKİPLERİNCE YAPILAN YOL-BAKIM İŞLERİ

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4

1
2
3
4
5

2017 KULLANILAN TOPLAM MALZEME MİKTARLARI
MALZEME ADI
MİKTARI
BİRİM
FİLLER
9800
TON
BY-PAS
22100
TON
ALT TEMEL MALZEMESİ
22000
TON
ASFALT
25000
TON
CURUF DOLGU MALZEMESİ
7500
TON
ÇİMENTO
10000
TON
KUM
1450
TON
2017 YILI MERKEZDE DÖŞENEN TAŞ MİKTARLARI
KİLİT TAŞI
CADDE-YOL ADI
BORDÜR BİRİMİ
MİKTARI
4 EYLÜL MAHALLESİ 260, 291
200
Mt.
2700
SOKAK
ZAFERİYE MAH 141 SOKAK
250
Mt.
1890
4 EYLÜL MAHALLESİ 265 SOKAK
150
Mt.
1960
TOPLAM
600
Mt.
6550

BİRİM
M²
M²
M²
M²

KULA MERKEZDE DÖŞENEN KİLT TAŞI ALTI TESVİYESİ
4 EYLÜL MAHALLESİ 330,331,332,333,334,335 VE 327
TOPLAM
SOKAKLAR
101.000 m²
ZAFERİYE MAH 130,131,132 SOK VE HACI BAYRAM VELİ KİLİT PARKE
CADDESİ
AKGÜN MAHALLESİ ESSANOĞLU CADDESİ
10.100
METRE
BORDÜR
BEY MAHALLESİ 18 VE 14 SOK
BEY MAHALLESİ 34,35, VE 37 SOKAK

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4 EYLÜL MAH. 335 SOKAK

ESSANOĞLU CADDESİ

50

BEY MAH. 18 SOKAK

BEY MAH.35 SOKAK
MUHTELİF KİLİT TAŞI YAMALARI
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MUHTELİF KİLİT TAŞI YAMALARI

51

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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AYAZÖREN MAH. 63.000 METREKARE KİLİT PARKE / 6000 METRE BORDÜR
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AYVATLAR MAH. 27.000 METREKARE KİLİT PARKE / 2600 METRE BORDÜR

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SARAÇLAR MAH 46.000 METREKARE KİLİT PARKE / 4700 METRE BORDÜR

54

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

55

ENCEKLER MAH 56.000 METREKARE KİLİT PARKE / 5800 METRE BORDÜR

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

56

ORTAKÖY MAH 19.000 METREKARE KİLİT PARKE / 1900 METRE BORDÜR

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

57

BAŞIBÜYÜK MAH 68.000 METREKARE KİLİT PARKE / 6800 METRE BORDÜR

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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MERKEZDEN UZAK MAHALLELERDE YAPILAN
YOL – BAKIM HİZMETLERİ

KIRSAL MAHALLELERE YAPILAN KİLİTPARKE TAŞ DÖŞEME ÇALIŞMALARI &
ALTYAPI TESFİYE
KİLİTPARKE BİRİM BORDÜR
BİRİM
SIRA MAHALLE
AYAZÖREN MAHALLESİ
63.000
M²
6000
METRE
1
2

AYVATLAR MAHALLESİ

27.000

M²

2600

METRE

3

SARAÇLAR MAHALLESİ

46.000

M²

4700

METRE

4

ENCEKLER MAHALLESİ

56.000

M²

5800

METRE

5

BAŞIBÜYÜK MAHALLESİ

68.000

M²

6800

METRE

6

ORTAKÖY MAHALLESİ

19.000

M²

1900

METRE

279.000

M²

27.800

METRE

TOPLAM

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İNCESU MAHALLESİ ARAZİ YOLLARI AÇIMI

KALINHARMAN MAHALLESİ ARAZİ YOLLARI AÇIMI

59
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ŞEHİTLİOĞLU MAHALLESİ ARAZİ YOLLARI AÇIMI

ÇİFTÇİİBRAHİM MAHALLESİ ARAZİ YOLLARI AÇIMI
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ESENYAZI MAHALLESİ ARAZİ YOLLARI AÇIMI

SARNIÇ MAHALLESİ ARAZİ YOLLARI AÇIMI

61
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HAMİDİYE MAHALLESİ ARAZİ YOLLARI AÇIMI

62

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BÖRTLÜCE MAHALLESİ ARAZİ YOLLARI AÇIMI

63
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TAŞRA MAHALLERİ (KÖYLERDE)
AÇILAN YOLLAR

64

DOZER İLE BİRİM
MT

YOL
UZUNLUĞU

1

ÇİFTÇİ İBRAHİM

MT

5.500

2

ESENYAZI

MT

6.500

3

İNCESU

MT

6.750

4

HAYALLI

MT

2.800

5

TOPUZDAMLARI

MT

5.000

6

ŞEHİTOĞLU

MT

5.500

7

SARNIÇ

MT

3.500

8

HAMİDİYE

MT

4.800

9

KALINHARMAN

MT

7.500

10

BÖRTLÜCE

MT

9.800

11

SÖĞÜTDERE

MT

7.000

12

TOPLAM AÇILAN YOL

MT

64.650

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4 EYLÜL MAHALLESİ 301 SOKAK YOL GENİŞLETME İŞİ
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4 EYLÜL MAHALLESİ 341 SOKAK YOL AÇIMI

66
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KULA – SELENDİ YOLU GENİŞLETME ÇALIŞMALARI

67

68

KULA – SELENDİ YOLU GENİŞLETME ÇALIŞMALARI

69

MERKEZDEN UZAK KIRSAL MAHALLELERE MALZEMELİ
BAKIM ÇALIŞMALARI

1

DEREKÖY

MT 8000

2

ESENYAZI

MT 9500

3

ŞERİTLİ

MT 3500

4

KENGER

MT 2500

5

BALIBEY

MT 1500

6

ÇARIKBALLI

MT 3000

7

AHMETLİ

MT 3500

8

İBRAHİMAĞA

MT 6500

9

EROĞLU

MT 6000

10 GÖLBAŞI

MT 2500

11 İNCESU

MT 7000

12 ÇİFTÇİİBRAHİM

MT 6000

13 KONURCA

MT 1500

14 TATLIÇEŞME

MT 2300

15 NARINCALISÜLEYMAN

MT 3500

16 YEŞİLYAYLA

MT 3500

17 HAMİDİYE

MT 6000

18 GÜVERCİNLİK

MT 5000

19 ÇARIKMAHMUTLU

MT 7500

20 BATTALMUSTAFA

MT 2800

21 GÖKDERE

MT 1200

22 BÖRTLÜCE

MT 10000

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

SANDAL
TOPUZDAMLARI
SARAÇLAR
ŞEREMET
EVCİLER
KÖREZ
AKTAŞ
KALINHARMAN
YURTBAŞI
ORTAKÖY
SARNIÇ
SEHİTLİOĞLU
PAPUÇLU
BAYRAMŞAH
ŞIHLI
YAĞBASTI
EMRE
NARINCALI PITRAK
AYAZÖREN
BAŞIBÜYÜK
BEBEKLİ
HAYALLI
GÖKÇEÖREN
GENEL TOPLAM

MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT

1000
8000
4800
3500
2500
11000
7000
15000
5000
4500
5000
7000
3600
4000
4500
4000
3500
3000
5000
9000
8000
3000
3500
228200
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BEBEKLİ MAHALLESİ YOLLARI MALZEMELİ BAKIM İŞİ

70
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BAYRAMŞAH ALTIKAPI ARASI

71
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SEYİTALİ MAHALLESİ 178 SOKAK

72

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HARMANYAKAN KESİĞİ ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI

73
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HARMANYAKAN KESİĞİ ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI

74
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SEYİTALİ MAHALLESİ 219 SOKAK

75
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MUHTELİF ASFALT YAMALARI
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTELİF ASFALT YAMALARI

77
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MUHTELİF ASFALT YAMALARI
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MUHTELİF ASFALT YAMALARI
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MUHTELİF ASFALT YAMALARI
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MUHTELİF ASFALT YAMALARI

81
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MUHTELİF ASFALT YAMALARI

82
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83

ZAFERİYE MAHALLESİ ASFALTLAMA ÇALIŞMASI

2017 MERKEZ MAHALLELERE ATILAN ASFALT MİKTARLARI
BİRİM

YOL UZUNLUĞU

M2

4000

2 4 EYLÜL MAHALLESİ

M2

2500

3 AKGÜN MAHALLESİ

M2

3000

4 ZAFERİYE MAHALLESİ

M2

4000

M2

1800

KULA MERKEZ ATILAN ASFALT
1 SEYİT ALİ MAHALLESİ

5 BEY MAHALLESİ
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VAHŞİ KATI ATIK DEPOLAMA ALANININ KAPATILMASI
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
25 METRELİK YOL CUMHURİYET CADDESİ YOLU
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TEMİZLİK İŞLERİ YENİ HİZMET ALANI

89
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KENTSEL SİT ALANI İÇİNDE YER ALAN KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA
YÖNELİK YAPILAN İŞLEMLER;

Kültür ve Turizm Bakanlığına 2017 yılında proje hibe fonundan yararlanılmak
üzere değerlendirmeye alınması için, 13 adet taşınmaz kültür varlığı olan yapıların;
a) Yardım başvuru dilekçesi,
b) T.C. kimlik numarası beyanı,
c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,
ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset
ilamı,
d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,
e) mülkiyet belgesi,
f) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,
g) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin
hazırlanan rapor,
ğ) Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü
ve diğer evrakları hazırlanarak başvuruları yapılmıştır.
S.N.

ADA

PARSEL

MAHALLE

ADI - SOYADI

1

55

25

ZAFERİYE

İSMAİL TANGÜL

2

57

12

ZAFERİYE

MELEK FİLİK

3

112

30

CAMİCEDİT

MUHARREM YARDIMCI

4

78

43

KIZILKAYA

MUSTAFA SALTAN

5

46

16

ZAFERİYE

BİNNAZ BAYKAL

6

111

10

CAMİCEDİT

UĞUR ERKAN

7

33

11

AKGÜN

NECATİ ÇINAR

8

55

21

ZAFERİYE

HAVA KARABULUT

9

62

10

ZAFERİYE

ENVER KÖSELECİOĞLU

10

35

3

AKGÜN

AHMET ALİ AKINCI

11

60

2

ZAFERİYE

HACERE KILINÇ

12

115

13

CAMİCEDİT

AHMET SARACALOĞLU

13

106

7

SEYİTALİ

İsmail ULU
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2016 yılında Başvuruları yapılan 10 adet evlerden, 2017 yılında 5 tanesine
toplamda 82,779.04 TL. Maliyetli proje yardımı çıkmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığına 2017 yılında değerlendirmeye alınması için 10 adet
taşınmaz kültür varlığı olan yapıların onarım yardımı başvuruları yapıldı.
Başvurular için;
a) Yardım başvuru dilekçesi,
b) T.C. kimlik numarası beyanı,
c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,
ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset
ilamı,
d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,
e) Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun
olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler,
f) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,
g) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,
ğ) Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık
maliyetine ilişkin hazırlanan rapor,
h) Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf
albümü, ve evrakları hazırlanarak başvuruları yapılmıştır.
Başvuruları yapılan yapıların 2016 yılı mayıs ayında Kültür Bakanlığı tarafından
değerlendirilerek uygun görülen yapılara onarım yardımları yapılacaktır.
2017 yılında 7 tanesine toplamda 440,000.00 TL. Maliyetli onarım yardımı çıkmıştır.

1

HALİT ÇAKIROĞLU

66

7

2017

60,000.00 TL

2

HANIM NEBAHAT
SUNGUR

58

15

2017

50,000.00 TL

3

SAİT DURUKAN

106

6

2017

60,000.00 TL

4

YAKUP KARADAĞLI

55

3

2017

60,000.00 TL

5

EMRAH UZUN

57

17

2017

70,000.00 TL

6

GÜL YİĞEN

17

15

2017

70,000.00 TL

7

MAHMUT YILMAZ

81

46

2017

70,000.00 TL
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YAPILMASI PLANLANAN PROJELER
Kavacık mahallesinde tescillenen köprünün tespit çalışmaları yapılarak yıkılmak üzere olan
köprünün rölöve ve restorasyon projeleri hazırlanmaktadır

İnecesu Mahallesinde Koruma Kurulu ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ile envanter
çalışmaları kapsamında tespit ve incelemeler yapılmıştır. 2018-2019 Yılı içinde Koruma
imar planı çalışmaları kapsamında tespit tescil işlemlerinin yapılması planlanmaktadır.
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MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİ İLE
YAPILMASI PLANLANAN İŞLER

Ekin Pazarı (Adnan Menderes) Meydan - Otopark düzenleme projesi ve
uygulaması : Meydan düzenlemesi yapılabilmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi
işbirliği ile taslak projeler hazırlattırılmıştır.

 Pazar yerinin taşınması sonrasında Meydan Düzenlenmesi Projesi ve
Uygulaması
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 Tarihi Çarşı Sağlıklaştırma 1.Etap Yunus Emre Caddesi uygulaması : İlçenin
tarihi ve kültürel dokusunu, doğal ve çevresel değerlerini korumak ve gelecek
kuşaklara değerli bir miras olarak aktarabilmek için her türlü reklam, ilan ve
tanıtım elemanları ve benzerlerinin yol açabileceği görüntü kirliliğini ortadan
kaldırarak, kent estetiğine katkıda bulunmayı, reklam asma ve ticari tabela
kullanımını düzenlemek amaçlı tarihi çarşının ana yaya hattı olan yunus emre
caddesinde bulunan 93 adet dükkanın Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon
Projeleri 2016 yılında 50.000,00 TL (kdv hariç) bedel ile ihale edilmiş ve ilgili
kurumlardan gerekli onaylar tamamlanmıştır. çatıları ve cephe elemanlarının
restorasyon uygulamaları ile bu caddenin zemin kaplamalarını da kapsayan
çevre düzenlemeleri yapılması planlanmaktadır.
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Bekir Beyler Evi restorasyon proje ve uygulaması: Yapı kullanılamaz durumda
olduğundan, ilk aşama olarak yaklaşık 650 m2 oturma alanı olan yapının çatı tamiratı
belediyemiz tarafından yaptırılarak koruma altına alınmıştır. Restorasyonunun
yapılabilmesi için Evin 1 ve 29 parselleri Kula Belediyesi tarafından 2011 yılında
kamulaştırılmıştır. 2017 yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 parsel
kamulaştırılarak Projeleri hazırlattırılmış ve ilgili kurumlardan onayları alınmıştır.
Restorasyonu 2019 yılında yapılması planlanan yapı restorasyon sonrasında butik
otel olarak hizmet verecektir.
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Kula Volkanik Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi ve Divlit Caddesi Düzenleme
Projelerinin Uygulanması : Divlit caddesi, Kula Jeoparkı ile Kentsel sit alanı arasında
bulunan tek bağlantı yolu olması ve Jeopark’ın turizm açısından karşılama mekanı
olması nedeniyle büyük öneme sahip bir caddenin uzunluğu 1.4 km dir. Caddenin
devamında Jeopark ziyaretçi merkezi projeleri Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından
tamamlanarak bir bütünlük oluşturması sağlanmıştır.
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Kula peribacaları tabiat anıtı yönetim planı kapsamında düzenleme
çalışmaları: Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli parklar Genel
Müdürlüğü işbirliği ile Kula peribacaları Tabiat Aanıtının yönetim planı hazırlanmıştır.
Hazılanmış plan doğrultusunda Peri bacaları bölgesinde turizme yönelik parkurlar
yapılarak sahanın rehabilitesinin yapılması planlanmaktadır.
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Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan tüm sokak ve caddelerin altyapı
(elektrik, telekom, yağmurlama, kanalizasyon) ve üstyapı (kentsel peyzaj donatıları vb.)
çalışmalarının tarihi sokak dokusuna uygun bir şekilde yapılması planlanmaktadır.

Köprücüler Evi Restorasyonu : Köprücüler evi, geleneksel el sanatlarının
sergileneceği örnek gezi evi olarak hizmete açılması amacı ile 2 yıl süreli ön tahsisi
Belediyemize yapılarak restorasyon projeleri hazırlatılmış ve ilgili koruma kurulu
tarafından onaylanmıştır. Restorasyonunun yapılmasının ardından tanıtım evi olarak
hizmet verecektir.


Kaçıklar evi retorasyon projeleri ve uygulaması: Manisa Büyükşehir Belediyesi
tarafından satın alınan yapının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri 2016
yılında 52.000,00 TL (kdv hariç) bedel ile ihale edilerek kurul onayının ardından,
uygulaması restoran ve misafirhane olarak yapılacaktır. İlgili kurumlardan onaylanrı
tamamlanmıştır.
Zafer sokak ve Mustafa Şapçı Sokak Sağlıklaştırma Uygulaması : Belediyemiz
tarafından projelri hazırlanarak onaylanan sokak uygulamasını yapılması
planlanmaktadır.
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ORTAK YÜRÜTÜLEN İŞLER VE
PROJELER

Beyler Evi Restorasyonu : Manisa Büyükşehir Belediyesine tahsisi yapılarak, Fen
İşleri Dairesi Başkanlığınca 2014 yılında 1.024.585,00TL. Bedelle ihalesi sonuçlanmış
ve Kula için önemli değerlerden biri olan tarihi eserin restorasyonu 2016 yılında
tamamlanmıştır. Restorasyon sonrasında gezi evi olarak kullanıma açılmıştır
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Zeynep ONBAŞI (Eski Hastane) Evi restorasyonu: Rölöve, Restorasyon,
Restitüsyon Projeleri onaylı olup, Elektrik ve Mekanik Projeleri Manisa Büyükşehir
Belediyesi bünyesinde yapılmıştır. Fen İşleri Daire Başkanlığınca ihalesine çıkılmış ve
restorasyon uygulaması 646,251.00 ₺ bedelle tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.
Butik otel olarak hizmet verecektir.
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 Ali KUTLU(Emir Dedeler) Evi Restorasyonu: Rölöve, Restorasyon,
Restitüsyon Projeleri konut olarak onaylı olan yapının revizyon Projeleri 2015
yılında 4.700,00 TL (kdv hariç) bedel ile ihale edilerek kurul onayının ardından,
Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca 841.321,30 TL.
Bedelle ihalesi sonuçlanmış 22.01.2016 tarihinde yüklenici firmaya yer teslimi
yapılmıştır. Uygulama devam etmektedir. Restorasyon sonrasında; zemin ve
üst katta toplamda beş adet çift kişilik odalar yanında çok amaçlı salon ile ortak
kullanım alanları yapılması hedeflenmektedir.
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 Rahmi ERDİL (Essanlar) Evi Restorasyonu: Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon
Projeleri butik otel olarak hazırlattırılmıştır. Elektrik ve Mekanik Projeleri Manisa
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılmış ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca
1,098,431.30 ₺ Bedelle ihalesi sonuçlanmış 22.01.2016 tarihinde yüklenici
firmaya yer teslimi yapılmıştır. Uygulama devam etmektedir. Restorasyon
sonrasında butik otel olarak hizmet verecektir.
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Gültekin ÖZKURT (DR.Aris) restorasyonu: Konut olarak kullanılan yapının
Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri 2015 yılında 60.000,00 TL (kdv hariç)
bedel ile ihale edilerek kurul onayının ardından, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca
972,139.18 TL. Bedelle ihalesi sonuçlanmış 2017 yılında yüklenici firmaya yer teslimi
yapılmıştır. Uygulama devam etmekte olup; kontrollükleri yürütülmektedir.
uygulaması restoran ve misafirhane olarak yapılacaktır.
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Emre Mahallesi Tabduk Emre ve Yunus Emre Türbesi ve çevrensin
Düzenleme işi: Binlerce kişi tarafından ziyaret edilen türbe çevresinde ziyaretçilerin
daha rahat, güvenli bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri ve inanç turizmine katkı
sağlaması amacıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile projeleri hazırlanarak
ilgili kurumlardan tüm onaylar alınmıştır. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca
5,324,277.11 TL. Bedelle ihalesi sonuçlanmış 2017 yılında yüklenici firmaya yer
teslimi yapılmıştır. Uygulama devam etmekte olup; kontrollükleri yürütülmektedir.
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ÇEŞİTLİ KURUMLAR VE KİŞİLERLE ORTAK İŞLER VE PROJELER

Paşa Cami Restorasyonu: Korunması gerekli kültür varlığı olarak kaydı bulunan
paşa camii vakıflar bölge müdürlüğü tarafından ihale edilmiş olup; restorasyon
uygulaması 2018 şubat ayında geçici kabülü yapılmıştır.
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Zincirli Cami Projelerinin Yapılması:İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2018 yılı
yatırım programına projelerinin hazırlanması üzerine Zincirli Cami’yi almıştır.

Rölöve Anıtlar Müdürlüğü ve Koruma Kurulundan gelen raportörler ile birlikte
onarım yardımı –proje yardımı başvuruları yerinde tespit çalışmaları yapıldı.

Hayırsever Cami Proje ve uygulamasının yapılması: Halit Tokul İmam Hatip
Lisesi’ne yapılması planlanan, yaklaşık 200 m² ve batar katı olan camiinin mimari ve statik
projeleri ve detayları hazırlanmış, vaziyet planı yapılmış, elektrik, sıhhi tesisat projeleri
ve zemin etüdü yaptırılmıştır. Hazırlanan projelere göre keşif ve metrajları da yapılarak
yaklaşık maliyeti hesaplanmıştır. Caminin inşaatına başlanarak devam etmektedir.
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PEYZAJ PROJELERİ VE DÜZENLEMELERİ

Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksek Okulu Müşerref AKHAN Yerleşkesi
için hazırlanan peyzaj projesi uygulaması tamamlanmıştır.
Uygulama safhası;
a) Arazi temizliği ve tesviyesi yapılarak proje aplikasyonuna hazırlanması,
b) Arazide ölçülendirme uygulaması işlemlerinin yapılması,
c) Yürüme yollarının döşeme çalışmaları,
d) Yeşil alanlara bitkisel toprak dökülmesi ve dikime hazır hale getirilmesi,
e) İdari bina ve derslik binası arasındaki alanın karo döşenmesi,
f) Derslik binasına giriş için merdiven ve engelli rampası yapılması,
g) Alandaki mevcut kaldırımların yenilenmesi,
h) Yemekhane binası önündeki sert zemine karo döşenmesi,
i) Bitkilendirme çalışmaları gibi aşamalardan meydana gelmiştir.
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 Çukurbağ Mevkii Parkı için hazırlanan peyzaj tasarım projesiuygulaması
tamamlanmıştır.
Uygulama safhası;
a) Alanın alt yapı çalışmaları,
b) Arazi temizliği ve tesviyesi yapılarak proje aplikasyonuna hazırlanması
c) Arazide ölçülendirme işlemleri yapılması
d) Yürüme yollarının döşeme çalışmaları
e) Alandaki çocuk oyun elemaları ve fitness aletlerinin zemini için gerekli hazırlığının
yapılması, beton dökülmesi ve tesviyesi
f) Yeşil alanlara bitkisel toprak dökülmesi ve dikime hazır hale getirilmesi
g) Ağaç ve çalı türlerinin dikimi
h) Rulo çim serilmesi uygulaması
i) Parktaki kafeterya etrafına traverten döşenmesi
j) Süs havuzu yapımı, mermer döşemesinin kaplanması ve iç mekanik tesisatının
(fıskıyeler, motor vb.) döşenmesi
k) Aydınlatma elemanlarının montajı gibi aşamalardan oluşmuştur.
Fitness ve Çocuk Oyun Elemanlarının tefrişlendirme çalışmalarının yapılması gibi
aşamalardan meydana gelmiştir.

UYGULAMA SONRASI ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR
AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR
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Kula’dan geçen D300 Karayolu (Uşak-Kula-İzmir istikametindeki) Kula İmar Plan’da kalan yan yollara
cadde ve kaldırım düzenleme projeleri hazırlanmıştır.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Çalışma alanındaki mevcut durumunun çıkartılması,
Tespit edilen ihtiyaçlara yönelik cadde düzenleme tasarımları oluşturulması,
Caddede kullanılabilecek yol bitkilendirmesine uygun olabilecek bitki türlerinin tespit edilmesi
Cadde düzenleme ve peyzaj tasarım projelerinin çizilmesi
Oluşturulan tasarımlara yönelik 3 boyutlu modelleme görsellerinin hazırlanması
Detay çizimlerinin hazırlanması
Projede kullanılan her bir kaleme yönelik keşif, metraj ve yaklaşık maliyet tablolarının
hazırlanması gibi aşamalardan oluşmaktadır. Hazırlanan Kula-İzmir D300 Karayolu

İstikametindeki Yan Yolların Düzenleme Projesi paftası yukarıdaki gibidir
Çalışmada 3 boyutlu modellemelerde yapılarak görsellik açısından proje desteklenmiştir

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

116

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

117

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

118

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

119

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 Kaymakamlık Lojmanı Bahçesine Kaymakamımızın ricası üzerine peyzaj projesi
çizilmiştir.
Proje pafta görselleri ve 3 boyutlu modellemeler aşağıdaki gibidir.
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 Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesine süs havuzu yapılmaya başlanılmıştır.
Tasarımda, Selçuklu Devleti’nin 8 Ahlak şiarını temsil eden 8 köşeli yıldızdan esinlenilmiştir.
Uygulamadan çekilmiş bazı görseller aşağıdaki gibidir.
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 Gençlik Parkı yürüme yolları, peyzaj donatıları, havuzu ve yeşil alanları yeniden
düzenlenmiştir.
Kula Merkezinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait olan Gençlik Parkı Aile Çay
Bahçesi yeniden ele alınıp düzenlenmiştir. Uygulama sonrası görüntüleri aşağıdaki
gibidir.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

123

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

124

Belediyemize ait Kent Ormanı içerisine 1 adet havuz yapılmıştır. Uygulama
sonrası görseller aşağıdaki gibidir
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 Kula Göleti’nin etrafına mesire alanı yapılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır.
Beton ayaklar üzerine Ahşap kameriyeler yapılmıştır. Çalışma alanında 20 adet
kameriye, 25 araçlık otopark, her bir kameriyeye ait barbekü, yürüme yolları, WC ve
güvenlik amaçlı ahşap korkuluklar yapılması planlanmaktadır.
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Kula Çiftçi İbrahim Mahallesi’nde bulunan caminin çevre düzenlemesi yapılmıştır.
Uygulama sonrasındaki görselleri aşağıda verilmiştir.
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 S.S. Kula Küçük Sanayi Sitesi etrafına güvenlik amaçlı tel çit çekilmiştir. Uygulama
görselleri aşağıdaki gibidir.
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PARK VE BAHÇE İŞLERİ
2017 yılı içinde birimimiz belediyemiz hizmet sahası içinde bulunan peyzaj ve
yeşil alanlarda kullanılmak üzere üretim, çok yıllık, çalı ve ağaç gurubu bitkiler ile
mevsimlik süs bitkileri üretimi gerçekleştirip mevcut ve yeni alanlara dikimleri
sağlamıştır.
Parklarımız içinde bulunan yeşil alanlarda mevsimlerine göre çim ara ekim ve
yeni çim ekimleri ile yeşillendirme çalışmalarına devam edilmiştir. 2017 yılı
içinde eski oyun gurupları da yenilenerek park yenileme çalışmalarına devam
edildi.
İlçemizde bulunan Kamu Kurumlarının (okul, hastane, sağlık ocakları vb.) bahçe
düzenlemelerine yardımcı olunarak yeşillendirme faaliyetlerine devam edildi.
 PARK VE YEŞİL ALAN FAALİYETLERİMİZ
Her yıl olduğu gibi 2017 yılı içinde detüm yeşil alanlarımızda yenileme, düzenleme ve
bakım çalışmalarına devam edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Esnettiği Daire
Başkanlığıyla birlikte ortaklaşa yürütülen alanlarla düzenlemeler yapıldı. Merkez
belediye ye bağlanan yeni 53 mahallemizde park alanlarına bakılarak incelemelerde
bulunuldu ve planlama yapıldı. Mevcut parklarımız da zarar gören oyun guruplarında
parça değişimi ve yenileme yapılarak yeni bir görünüm sağlandı. Seramız bünyesinde
üretilen bitkiler parklarımıza mevsimsel olarak dikildi. Damlama sistemi olmayan 25
parklarımıza damlama sistemleri kuruldu. Oyun gurubu altındaki kum alanlara kum
takviyeleri yapıldı. Tüm parklarımıza oturma guruplarının bakımları yapıldı. Yeni oyun
alanları yapıldı.
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 BİTKİ ÜRETİM FAALİYETLERİMİZ
2017Yıllık ortalama 200.000 adet mevsimlik çiçek, çok yıllık çiçek ve bitki üretimini
üretim alanlarımızda gerçekleştirilmiştir. İlçemizde seralarımız sayesinde bitki
çeşitliliğiyle daha yeşil alanlarsağlanmıştır. Torf ve toprak karışımlarımızı kendimiz
hazırlamakta olup en uygun bitkiye en uygun toprak karışımını gerçekleştirmekteyiz.
Üretim aşamasında kullanılan tüm malzemelerin üretimlerini kendimiz yapmaktayız.
DİKİMİ YAPILAN BİTKİLER
ÇOK YILLIK YERÖRTÜCÜLER
MEVSİMLİK
GÜL
KENDİ TOHUMLARIMIZDAN
ÇALI GURUBU
AĞAÇ GURUBU
TOPLAM

ADET
20,000 ADET
115,000 ADET
5,000 ADET
30,000 ADET
10,000 ADET
5,000 ADET
185,000 ADET BİTKİ

ÜRETİM AŞAMASINDA KULLANILAN TOPRAK

M3

ORMAN TOPRAĞI
MİL KARIŞIMLI TOPRAK
CURUF
DİKİM TOPRAĞI
TOPLAM

30 m3
175 m3
50 m3
100m3
350 M3

 OYUN GURUPLARIMIZ
Yeşil alanlarımıza 2017 yılı içinde toplam olarak 50 adet oyun gurubunun
yenileme çalışmaları yapılarak eskiyen ve kırılan oyun gruplarında yenileme
çalışmaları yapılarak düz kaydırak, spiral kaydırak ve özellikle salıncak
malzemelerinde yenileme ve değiştirme çalışmaları yapılmıştır. Oyun
guruplarımızın arıza gören, kırılan ve paslanan alanlar yenileriyle değişip
boyanarak daha temiz parklar yaratılmaya çalışılmıştır.
OYUN GRUPLARI MALZEMELERİ
ADET
Yenilenen Oyun Gurubu
1 adet
Bakım Yapılan Oyun Gurubu
50 adet
Salıncak Zinciri
250 METRE
SARF MALZEME
Oyun grupları için gerekli olan bağlantı ve 1250 adet
kurulum malzemeleri
Düz Kısa ve Uzun Kaydırak
Spiral Kaydırak
Salıncak
Tahterevalli

6 adet yenilendi
3 adet yenilendi
80 adet yenilendi
2 adet yenilendi
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 ÇİM ALANLARIMIZ
Park ve bahçeler birimi olarak 2017 yılı içinde binlerce m2’ lik alan
çimlendirilmiştir. Sulama sistemleri kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir. Uygun alanlarda
damlama sistemi kullanılarak su tasarrufu sağlanarak daha çevreci ortamlar yaratılmıştır.
ÇİM ALANLARI
Kullanılan Çim Tohumları
Kullanılan kapak malzemesi (Mil karışımlı
toprak)
Çim altı kullanılan dolgu malzemesi

ADET
1500 Kilo
85 M3
1500 M3

 SULAMA VE DAMLAMA SİSTEMLERİMİZ
Park ve bahçeler birimi 2017 yılı içinde 200,000 adet bitki dikimi tamamlanmış
ve bünyemiz dâhilinde kendi tohumlarımızı üretmeye başlamıştır. Yeşil
alanlarımızda7.000 metre uzunluğunda damlama sistemi oluşturulmuştur.
Saksılar düzenlenerek kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Yeşil alanlarımızda
kullanılan oturma gurupları 315 adet olmak üzere üretilmesi ve bakımlarının
yapılması kendi bünyemizde yapılmıştır.
SULAMA SİSTEMİ
Yeni Damlama Sistemi Yapılan Park
DÜZ HORTUM
20 cm Aralıklı Damlama
GÖZ SULAMA
KELEPÇE
EK MALZEME
SULAMA MENHOLÜ

ADET
25 ADET
2,000 metre
8,000 metre
2500 adet
1.200 kelepçe
3,000 ek malzeme
100 adet

 PİKNİK VE MESİRELİK ALANLARIMIZDA YAPILAN FAALİYETLER
Piknik ve sosyal alanlarımızdaher yıl ağaç dikimi, budaması ve yeşil alan süsleme
çalışmaları yapılmaktadır.Mevcut yeşil alanlarımız her an kontrol altında tutulup
temizliği ve bitki bakımları aralıksız yapılmaktadır.
 SPOR TESİSLERİMİZDE YAPILAN FAALİYETLER
Yeşil alanlarımızda sürekli olarak süs bitkileri dikilmekte ve bakımları yapılmaktadır. Bu
kapsamda çim alanlarda kullanılan özel makine ve ekipmanlar satın alma, kiralama ve
çevre belediyelerden temin edilerek ekim ve bakım çalışmalarına ara vermeden devam
edilmiştir.Spor ve etkinlik alanlarımızda her sezon bitiminde ve başlarında düzenleme
çalışmalarıyla aralıksız devam etmektedir. Her yıl güreş sahası 4 EYLÜL etkinliklerden
önce hazırlanmaktadır. Birimimiz 2017 yılı içinde de spor alanlarında yeşil alan
çalışmaları ihtiyaçlar doğrultusunda yapılmıştır.
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YAPILMASI PLANLANAN PROJELER
Kavacık mahallesinde tescillenen köprünün tespit çalışmaları yapılarak yıkılmak üzere
olan köprünün rölöve ve restorasyon projeleri hazırlanmaktadır.
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İncesu Mahallesinde Koruma Kurulu ve Manisa Büyükşehir Belediyesi
ile envanter çalışmaları kapsamında tespit ve incelemeler yapılmıştır.
2018-2019 Yılı içinde Koruma imar planı çalışmaları kapsamında
tespit tescil işlemlerinin yapılması planlanmaktadır.

Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılması planlanan İşler
No
1

Ekin Pazarı (Adnan Menderes) Meydan - Otopark düzenleme projesi ve uygulaması

2

Pazar yerinin taşınması sonrasında Meydan Düzenlenmesi Projesi ve Uygulaması

3

Tarihi Çarşı Sağlıklaştırma 1.Etap Yunus Emre Caddesi uygulaması

4

Zafer sokak ve Mustafa Şapçı Sokak Sağlıklaştırma Uygulaması

5

Kaçıklar evi retorasyonu

6

Köprücüler Evi Restorasyonu

7

Bekirbeyler Evi Restorasyonu

8

Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan tüm sokak ve caddelerin altyapı(elektrik,
telekom, yağmurlama, kanalizasyon) ve üstyapı (kentsel peyzaj donatıları vb.)
çalışmalarının tarihi sokak dokusuna uygun bir şekilde yapılması

9

Kula Volkanik Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi ve Divlit Caddesi Düzenleme Projelerinin
Uygulanması

10

Emre Mahallesi Hamam ve Çeşmesi Proje ve Restorasyon Çalışmaları

11

Kula emre köy 136 ada 35-36-39 parseller

12

Kula peribacaları tabiat anıtı yönetim planı kapsamında düzenleme çalışmaları
(milli parklar işbirliği ile)
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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,
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14)Belediye Başkanının katılacağı halkı bilgilendirici çalışmaları koordine etmekten,
15)Özel günler ile ilgili davetiye hazırlanması ve ilgili yerlere dağıtılmasını sağlamaktan,
16)Müdürlüğümüzce yayınlanan her türden basılı malzemenin abone adreslerini ve dağıtım
listelerini hazırlamak ve adreslerin bilgisayardan etiket halinde dökümünün alınmasını ve her
türden dağıtım vasıtaları ile ilgili yerlere ulaşmanı sağlamaktan,
17)Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet
planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar,
Başkanlıkça belirlenmiş zamanda amirine vermekten,
18)Kula açısından önemli günlerin kutlamaları ile ilgili düzenlemiş etkinlikleri müdürlüğü
dahilinde yardımcı olmaktan,
19)Belediye Başkanlığı'nca verilecek brifing ve toplantıların organizasyonunda Diğer birimlerle
ile işbirliği içinde etkin görev almaktan,
20)Belediye'nin tüm tanıtım çalışmalarını yürütmekten, İlçemizin kültürel zenginliklerini
arttırıcı olarak düzenlenen (konferans, panel, sempozyum, belgesel, film vb. ) etkinliklerde
Konferans Salonu’nu hizmete hazır hale getirmekle,
21)Basın-Yayın mensuplarının kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların Belediyemizle iyi
ilişkilerinin geliştirilmesine ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, karşılıklı
ziyaretlerde ve görüş alış verişinde bulunmakla,
22)Belediye Başkanı’nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi
altında yukarda özetle belirtilen görevlerin yerine getirilmesi bağlamında, Başkanlık
Makamı'nın vereceği diğer emirleri yerine getirmekle sorumludur.
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ
a) Müdürün Görevleri:
1) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki, yönetim görevlerini yerine getirir.
2) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek.
3) Müdürlüğün işlevleri ile ilgili raporları hazırlamak.
4) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, planlayıp programlamak, çalışmaların bu
programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak.
5) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü hizmetinde bulunan aracın/araçların bölüm
ihtiyacına uygunluğunu kontrol etmek, ruhsat işlerini takip etme veya edilmesini sağlamak,
6) Belediye Kanunu, Basın Yayın ve Telif Hakları Kanunu, politikaları, stratejileri ve programları
ile ilgili olarak belediye üst yönetimine önerilerde bulunmak, onaylanmış hedefler ve planlar
çerçevesinde Müdürlük faaliyetlerinin daha etkin bir düzeyde gerçekleşmesini sağlamak.
7) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün her düzeydeki personeline verimli
çalışabilecekleri bir çalışma ortamını, uygun mekân, araç gereç ve donanımı sağlamak.
8) Müdürlük hizmetleri ile ilgili mer-i mevzuat çerçevesinde hizmetlerin zamanında ve usulüne
uygun olarak yapılmasını sağlamak.
9) Bağlı şefliklerin iş ve işlevlerindeki organizasyon ve koordinasyonu ve tüm işlemlerini
usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak.
10) Müdürlükteki nöbet hizmetlerini ilgili şefliklerinin tekliflerini alarak tanzim etmek.
11) Üst makamlarca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
b) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürünün Yetkileri:
1) Birimler arası faaliyetleri kontrol etmek yetkisi.
2) Temasta bulunulan kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yönetmek yetkisi.

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

148

3) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki birimler arasında en iyi düzeyde bilgi
alış verişlerini mümkün kılacak ilişkinin kurulmasına yardım etmek ve denetlenmesini
sağlamak yetkisi.
4) Müdürlük çalışmalarının sonuçlarını kontrol etmek ve değerlendirmek yetkisi
5) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Başkanlık Makamında uygun görülen programlar
gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkisi.
6) Bağlı şefliklerin kadro görevlerinin yerine getirilmesinde sürekli ve gerektiğinde ani
denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
7) Emrindeki personelin terfi, atama, takdir ve cezalandırılmasına ilişkin görüşlerini Belediye
Başkanına iletme yetkisi.
8) Emrinde çalışanlarla toplantı yapmak, bilgi, öneri ve istekleri değerlendirme yetkisi.
9) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü, Başkanlıkça uygun görülen ilgili kurum ve
kuruluşlara karşı temsil etmek yetkisi.
HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ GÖREVLERİ
1) Müdürlük yazışmaları ve büro hizmetleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,
2) Belediye çalışmalarının kamuoyundaki tesirlerinin değerlendirilmesini yapmak, anketler
düzenleyip kamuoyu bilgisine başvurmak,
3) Vatandaşlar tarafından Belediye Başkanlığına gönderilen her türlü ihbar, şikâyet ve dilekleri
değerlendirmek ve cevaplandırmak için gerekli işlemlerin yapılarak sonuçlandırılmasını
sağlamak,
4) 09/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı
Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Bilgi ve
Belgeye erişilmesi işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
5) Kula’nın yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için gerekli yayın, doküman ve malzemenin
hazırlanması, satın alınması ve dağıtılması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
Kurumun düzenlediği etkinliklerde gerekli hazırlıkları yaparak sinevizyon gösterilerini
düzenlemek,
6) Belediye hizmetlerinin, alt yapısının, birimlerinin, etkinliklerinin ve organizasyonlarının
vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütmek,
7) Halkın yönetimden bilgi edinme hakkını göz önüne alarak, yürütülen faaliyet ve işlerle ilgili
olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak ve Başkanın halkı bilgilendirici mahiyetteki
brifing ve toplantılarını organize etmek,
8) Çeşitli sivil toplum örgütleri, muhtarlar vb. ile Belediye yönetiminin katılımıyla belirli
dönemlerde toplantılar yaparak bir araya gelmeleri için organizasyonlar düzenlemek,
9) Belediye'nin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların dilek ve şikâyetlerini almak ve
Belediyenin hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendirmek,
10) Halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek ve bu alandaki faaliyetlerin
etkinliğini artıracak önlemleri belirlemek üzere araştırmalar yapmak,
11) Kurumun halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine
yönelik öneriler ve projeler geliştirmek,
12) Belediye'nin gerek içe gerekse dışa dönük olarak kullanacağı her türlü baskılı malzemelerini
kurum kimliği (amblem ve logo uygunluğu) esasları açısından incelemek, çalışmaların kurum
kimlik ve imajını geliştirici olması yönünde öneriler geliştirmek,
13) Vatandaşlardan gelen (Telefon, e-mail, faks, şahsen ya da basın yolu ile başvuruları) ilgili
birimlere yönlendirmek, başvuru sahiplerini bilgilendirmek,
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14)Kamuoyundan yansıyan şikayet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını
yapmak.
15) Belediyemiz çalışmaları ile ilgili olarak Başkanlık Makamı'nın onayı doğrultusunda yerli ve
yabancı kişi ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları
yapmak.
16) Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan yansıyan
şikayet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirmeleri çalışmalarını yapmak.
BASIN-YAYIN BİRİMİ GÖREVLERİ
1.Basın kuruluşları ile Belediye arasındaki haberleşme talep ve ihtiyaçların tespit edilmesi,
planlanması, bu konularda gerekli koordinasyon işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını
sağlamak
2.Ulusal yayın yapan günlük gazetelerden Belediyeyi ilgilendiren siyaset, ekonomik ve sosyal
olaylarla ilgili haber kupürlerinin derlenerek çoğaltılması, Belediye Başkanı’na ve Başkan
Yardımcıları'na sunulması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
3.Gerektiğinde Belediye Başkanı’nın günlük programlarını yerel-ulusal basına bildirilmesini
sağlamak
4.Belediye Başkanı'nın ve Başkanlığın kamuoyuna bildirilmesini gerekli gördüğü açıklama,
duyuru ve tekziplerin basın–yayın organlarına duyurulması işlemlerinin yapılarak
sonuçlandırılmasını sağlamak
5.Belediye Başkanı'nın basın toplantılarının organize edilmesini sağlamak
6.Yazılı ve görsel basında; köşe yazarlarının ve belediye muhabirlerinin isim, adres ve telefon
listelerinin güncelleştirilmesini sağlamak
7.Belediye Başkanı'nın günlük programlarının Basın Danışmanlığı fotoğrafçıları ve
kameramanları tarafından izlenmesini ve kayda alınmasını sağlamak
8.Basın bültenlerinin hazırlanması, Belediye faaliyetleri hakkında basın yayın kuruluşlarına
(Gazete, Radyo, TV, Dergi vb. ) basın bildirilerinin gönderilmesi, haberlerin e - posta ve cep
mesajı yoluyla ilgililerine ulaştırılmasını sağlamak
9.Çeşitli konularda (faaliyet, açılış, ziyaret vb.) dijital ve opak fotoğraf çekimlerinin yapılarak
arşivlenmesini sağlamak
10.Basın Mensuplarıyla haber konulu görüşmelerin sürekliliğini sağlamak
11.Gazete kupürü arşivi ve yayın arşivi tutulmasını sağlamak
12.Basınla ilişkilerin amaç, hedef ve politikalarının belirlenmesi amacıyla çeşitli araştırmalar
yapmak
13.Belediye tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın
yayın organları ile iletişime geçmek
14.Basın yayın organlarında yayınlanmak üzere, hazırladığı basın bülteni ve gazete ilanlarını bu
kurumlara vermek ve sonuçlandırmak
15.Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını takip ederek Belediye'nin leh veya
aleyhinde olan gelişmeler ve genel olarak belediyelerle ilgili yayınlanan haberlerle ilgili olarak
Belediye Başkanı’na düzenli olarak rapor vermek. Yaptığı basın takip çalışmalarıyla ilgili olarak
arşiv oluşturmak
16.Belediye Başkanı’nın medya ile gerçekleşecek randevularını ayarlamak
17.Belediyemiz internet sayfasını sürekli güncelleyerek halkımıza doğru ve hızlı bilgiyi
ulaştırmak
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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.
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PERSONEL DURUMU
1 MEMUR 7 İŞÇİ
BASIN YAYIN BİRİMİ
1. Harun KAYRAKÇI
2. Tunay Özdemir
3. Cennet Esen
4. Cihat KITIR

Yüksek Lisans (İşçi)
Lisans ( İşçi)
Lisans ( İşçi)
Lise (İşçi)

HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ
1. Mehmet EROĞUL
2. Kamil ALTIPARMAK
3. Zeynep Sevinç
4. Nesrin Künkçü

Lisans (Eğitmen)
Lisans ( İşçi)
Lise( İşçi)
Lise( İşçi)

BASIN-YAYIN BİRİMİ FAALİYETLERİ
1.
Basın-Yayın Birimimiz, Kula Belediyesi’nin yer aldığı haber değeri bulunan her türlü,
çalışma ve organizasyonlar, Belediye Başkanımızın katıldığı her türden etkinliklerin
kamuoyuyla paylaşılmasında yıl içerisinde toplam 377 adet haber yapılmış olup, Belediye
faaliyetlerinin duyurulmasının yanı sıra halkın ilçede meydana gelen olaylardan haberdar
olması açısından haber yayınları da yapmıştır.
2.
Ayrıca haberlerin vatandaşlar tarafından daha iyi algılanması ve bilinmesi konusunda
154 video haber yapılmış Belediye Video arşivimize ham görüntüleri ile birlikte depolanmıştır.
3.
Belediyemize ait olan www.kula.bel.tr web sitesi Venüs Ajans ile yapılan yıllık
güncelleme ücreti sözleşme ile yenilenmiştir. Web sitemizin veri tabanlı olarak yeniden
tasarlanması güncellenmesi kullanıcıların hızlı, güvenli bilgiye erişimi sağlanmaktadır.
4.
Kula Belediyesi, olarak en çok kullanıcıya sahip olan Sosyal medya gruplarına üyelik
sağlayarak belediyemizin yapmış olduğu her türlü faaliyeti sosyal medya aracılığıyla
vatandaşlarımıza duyurduk.
5.
Ulusal, Bölgesel ve yerel çapta ilçemize ziyarete gelip Kula’nın tanıtımına yönelik ve
belediyemizin hizmetlerini yayınlamak isteyen TV kanallarına, dergilere ve gazetelere gerekli
olan her türlü enformasyon sağlanmıştır.
6.
Basın Yayın Birimimiz önemli gün ve haftalarla ile belediyemiz tarafından açılışı
yapılacak olan Başkanımız adına basın bülteni yayınlanmış olup yayınlanan basın bültenleri
yerel basına ve ulusal basına ulaştırılmıştır.
7.
Basın Yayın Birimimiz aynı zamanda Kula’nın tanıtımıyla ilgili video çekimleri yaparak
ham görüntülerini birimimizde yer alan PC’mizde arşive bölümümüze eklenmiştir.
8.
Basın Yayın Birimimiz belediyemiz tarafından açılışları yapılan tüm etkinliklerin video
ve fotoğraf çekimini yaptırmıştır.
9.
Basın-Yayın birimiz etkinliklerde basılan davetiye, afiş, broşür, dergi her türlü tanıtım
materyalinin arşivini tutmaktadır. 2017 yılı içerisinde 304 farklı konuda tasarım yapılmıştır.
10. Basın Yayın birimi olarak Türkiye’nin en çok ziyaret edilen sosyal medya ağı olan
Facebook’ta 10 Bin 83 sayfa beğeni potansiyeli olan Kula Belediyesi Facebook sayfasında
yaptığımız her türlü faaliyetlerle ilgili paylaşımda bulunduk. Youtube ve Twitter gibi sosyal
ağlar üzerinden de Kula Belediyesi ile ilgili anlık bildirimlerde bulunduk.
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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 ve yapımcılara
rehberlik malzeme vb. gibi talep edilen noktalarda gereken destek yapılmıştır.
13. Yemek Programları, belgesel çekimleri yapılmış Ulusal TV kanalarında çıkmıştır.
14. Kula Belediyesi’nin faaliyetleri, “Değişen Kula Bülteni’’ adıyla Ağustos ayında çıkarılmaya
başladığımız aylık gazete, Ağustos, Eylül, Kasım üçer bin adet, Ekim ve Aralık aylarında ise beşer
bin adet baskı yapılarak esnaflara, kamu kurum ve kuruluşlarına, muhtarlıklara, merkezden
uzak mahallelere dağıtılarak halk bilgilendirilmiştir.
15. Kula Belediyesi’nin Türk Evi, Beyler Evi, Yunus Emre Kültür Merkezi, Kent Ormanı gibi
ziyaretçilerin uğrak olduğu sosyal hizmet binalarında ve fuar tanıtım organizasyonlarında
Kula’yı tanıtan 5 Bin adet broşürü hazırlanmıştır.
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16. Kula Belediyesi’nin Türk Evi, Beyler Evi, Yunus Emre Kültür Merkezi, Kent Ormanı gibi
ziyaretçilerin uğrak olduğu sosyal hizmet binalarında ve fuar tanıtım organizasyonlarında
Kula’da türbegahı bulunan Yunus Emre’yi tanıtan 5 Bin adet broşürü hazırlanmıştır.

17. İzmir’de Travel Turkey, İstanbul’da düzenlenen EMİTT fuarlarında standımızı ziyaret eden
konuklara hediye edilmek üzere 5 Bin adet not defteri ve kalem tasarımı baskı yapıldı.
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18. Kula’nın ilçe merkezinden uzak mahallelerinde bulunan 55 adet billboard ve pankart gibi
tanıtım materyalleriyle Belediyesi’nin faaliyet ve etkinliklerinin halka duyurulmasında kolaylık
sağlandı.
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19. Travel Türkiye İzmir Fuarı’nda kurulan Kula Belediyesi standının tanıtım görselleri grafikleri
hazırlanarak uygulaması yapıldı.

20. Cemal Ergün Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bulunan Kula Ortopetik Spastik Engelliler
Derneği’ne delikli folyo baskı uygulaması yapıldı.
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21. Jeopark Kula Belediyespor’un TVF Efeler Ligi maçlarında ve çeşitli gezi ve turlarda kullanılan
otobüs için Kula’nın tanıtımına katkı sağlayacak materyaller kullanarak otobüs giydirmesi
yenilendi.
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22. Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait Evsel Atık Toplama Araçlarına “Temiz Çevre” temalı grafik
tasarımlar hazırlanarak, araç giydirme uygulaması yapıldı.

23. Celal Bayar Üniversitesi 2016-17 Akademik yılsonu mezuniyet töreninde dilek ve
temennilerin yer aldığı pankart yapıldı.
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24. Kula Belediyesi’nin hizmet ve çalışmalarını kamuoyuna duyurmak amacıyla, Divlit
Caddesi, Sanayi Sitesi, Ayakkabıcılar Sitesi, Yeni Spor Kompleksi Mevkii, Üniversite Önü,
Narınca Yolu Alt Geçidi, S.S. Palanduz And. Lisesi Önü, Stadyum Önü ve Karşısı, Naci Hakkı
Ulusoy Okul Önü, Harmanyakan Mevkii, İtfaiye Karşısı, Karataş Sağlık Ocağı Önü gibi araç
trafiği ve vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu 14 noktaya yeni 300 cm x 200 cm ölçülerinde
Billboard dikildi. Yapılan tasarımlar, ilgili yerlere yerleştirilerek halkın bilgilendirilmesi
sağlandı.
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KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER FAALİYETLERİ
1. Kula Belediyesi ve Troya Sirk’i işbirliği ile çocuklara yönelik sirk gösterisi düzenlendi.

2. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Kula Belediyesi tarafından “Şirinler”
oyunu çocuklara sergilendi
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3. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi işbirliğinde, Ünlü tiyatrocu Yalçın Özden’in
yazdığı ve oynadığı “Dün Bugün ve Yarın” adlı tiyatro oyunu sergilendi.

4. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında halka üzüm
hoşafı ve bulgur pilavı ikramı yapıldı.
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5. Çanakkale Savaşı'nın 102'inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Celal Bayar Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Şaban Çetin’in katılımıyla “Çanakkale
Destanı” konulu konferans gerçekleştirildi.

6. Kula Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun’un ziyaretlerinde çocuklara kırtasiye seti hediye
edildi.
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7. Kula Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi Fuaye alanında çocuklara yönelik hizmet veren
oyun gruplarında 2016-17 eğitim öğretim döneminin yarı yıl tatilinde karnesini getiren
öğrencilere bilet hediye edildi.

8. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından “Kaynana” adlı orta oyunu
sahnelendi.
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9. Kula Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Jeopark Futbol Turnuvası açılışı
görkemli bir seremoni ile mehter marşı gösterisi, şöhretler maçı düzenlenerek, turnuva
süresince tüm organizasyon işleyişi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından
gerçekleştirilmiş olup turnuva sonunda ilk üçe giren takımların oyuncularına birer adet derece
madalyası, organizasyon komitesi ve emeği geçenlere plaketler, turnuvada birinci olan takım
oyuncularına 5 yıldızlı otelde tatil, birincilik kupası ve eşofman takımı, ikinci olan takım
oyuncularına, ikincilik kupası ve eşofman takımı, üçüncü olan takıma üçüncülük kupası ve dört
adet futbol topu, dördüncü olan takıma dördüncülük kupası, gol kralına futbol ayakkabısı
hediye edildi.
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10. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadınlara saksı çiçekler hediye edildi.

11. Kula Belediyesi’nin, Salihli Sanayi ve Ticaret Odası’nın katkılarıyla kurduğu engelli şarj
istasyonu led ekranı için video klip hazırlandı.
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12. 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 411 öğrenciye eğitim verildi.
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13. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen “Haydi Kadınlar İlçelere’’ projesi
kapsamında Manisa ve ilçelerinden Kula’ya gelen kadın ziyaretçilere, rehberlik hizmetleri
Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan personeller tarafından verildi. Aynı zamanda 224
Kulalı kadın Manisa ve ilçe ve katılımları sağlandı.

14. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından organize edilen Konya ve
Çanakkale kültür gezilerine 675 vatandaş katılım gösterdi.
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15. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından Jeopark Kula Belediyespor’un
Efeler Ligi’ne yükselme başarısını kutlama gecesi ve İrem Derici konseri düzenlendi.
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16. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe kalkışma girişiminde şehit olan vatandaşlar,
15 Temmuz darbe teşebbüsünün 1. yıldönümünde Kula Kaymakamlığı öncülüğünde
düzenlenen etkinlikler ve Yazar Hayati İnanç’ın 15 Temmuz Konferansı’na organizasyon
desteği verilerek günün önemi ile ilgili pankart ve afişler basıldı, vatandaşlara Türk Bayrakları
dağıtıldı.
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17. UNESCO Global Jeoparklar Ağı’nın Kula Jeoparkı için yaptığı 3 günlük saha ve alan
incelemeleri ve denetlemeleri süresince uzman denetçiler Setsuya Nakada (Japonya) ve Chris
Woodley Stewart’a (İngiltere) Kula’nın tarihi ve kültürünün tanıtımı için program hazırlandı.
Denetlemeler süresince Müdürlüğümüze bağlı personeller saha gezilerinin tümüne takılarak
denetlemeleri basın yoluyla kamuoyuyla paylaştı.
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18. Kula Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Proje birimi tarafından hazırlanan “Yunus Emre
İçin Çal Söyle” klip çekimlerine görüntü desteği verilerek sosyal medya ve basın yayın
araçlarıyla tanıtımı yapıldı.

19. Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi 2017-18 sezonu öncesi Efeler Ligi ekibimiz
Jeopark Kula Belediyespor’un yeni transferleri sergilendi.
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20. Her yıl Kenger Mahallesi’nde düzenlenen Selvili Dede Alevi Kültürünü Tanıtma ve
Dayanışma Şenliği düzenlenerek Sema gösteri ekibi ve farklı yerel sanatçıların yer aldığı
konserler düzenlenerek yemek için gıda desteği verildi.

21. Her yıl Encekler Mahallesi’nde düzenlenen Bağdatlı Sultan Kültür ve Dayanışma Şenliği
düzenlenerek Salihli Sema gösteri ekibi ve farklı yerel sanatçıların yer aldığı konserler
düzenlenerek yemek için gıda desteği verildi.
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22. 4 Eylül Kula’nın Düşman İşgali’nden Kurtuluşu’nun yıldönümünde Zafer Yürüyüşü
düzenlenerek yürüyüş güzergahında bulunan Askerlik Şubesi’nde nöbet tutan askere Belediye
Başkanımız Hüseyin Tosun tarafından çiçek takdim edildi.

23.Kula’nın Düşman İşgali’nden Kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında 2-4 Eylül
2017 tarihleri arasında Kent Meydanı’ında, Buray, Ankaralı Ayşe, Hande Yener Konserleri
düzenlendi. Programda emeği geçenlere maket Kula evi hatırası, çiçek ve fincan takımı hediye
edildi.
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24. 1-4 Eylül 2017 tarihlerinde Kula Belediyesi’nin düzenlediği Kula’nın düşman işgalinden
kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında kurulan panayırlarda Kula Belediyesi’nin
standı Müdürlüğümüz tarafından açılıp her gün gelen vatandaşlar yapılan faaliyetler hakkında
çeşitli videolar, gazete, broşürlerle bilgilendirildi.

25. 22. Geleneksek Kula Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın
katkılarıyla düzenlendi. Güreşlerde dereceye giren her boyun birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve
dördüncüsüne madalya, Başpehlivana plaket takdim edildi. Organizasyonun tanıtımı,
duyurulması, afişleri, pankartları Müdürlüğümüz tarafından yapıldı.
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26. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından Muharrem ayı sebebiyle Kula
Merkez Çarşı Camii ve Kalınharman Camii’nde vatandaşlara aşure ikramı yapılarak muharrem
ayı ile ilgili billboard tasarımları ile tebrik mesajları yayınlandı.
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27. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde
düzenlenen Kur’an’ın Genç Muhafızları ve Genç Bilaller hafızlık ve ezan okuma yarışmasının
Kula’da düzenlenen Manisa Finali’nde dereceye giren hafızlara ve juriye Kula’ya özgü yöresel
ürünlerin yer aldığı hediye paketleri takdim edildi.

28. Kula Belediyesi’nin yeni hizmete sunduğu e-belediyecilik portalının tanıtımı sosyal medya
ve basın aracılığıyla vatandaşlarla paylaşıldı.
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29. Kula Belediyesi, Hayırsever işadamı Hacı Hüseyin Akhan’ın işbirliğinde yapımı
gerçekleştirilecek İmam Hatip Uygulama Camii Temel Atma programının organizasyonu ve
fotoğraf video çekimi yapıldı.
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30. Kula Belediyesi, Hayırsever işadamı Hacı Hüseyin Akhan’ın işbirliğinde yapımı
gerçekleştirilen Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu Müşerref Akhan Kampüsü
Açılış programının organizasyonu ve fotoğraf video çekimi yapıldı.
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31.Yarıyıl tatiline giren öğrencilere Manisa Büyükşehir Belediyesi aylık kültür sanat
etkinlikleri kapsamında “Hayvanat Bahçesi Müzikalı’’ adlı tiyatro oyunu sergilendi.

32. Halkla İlişkiler faaliyetleri kapsamında her hafta düzenlenen hasta ve taziye ziyaretleri
düzenlendi.
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33.Kula Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Kula Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi
Konferans Salonu’nda çalışmalarına devam etmektedir.

34. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 50 yıllık evli olan 4 evli çifte Evlilik Belgesi ve çiçek takdim
edildi.
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35. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Yunus Emre ve Şehit Ömer Halis Demir Kent Meydanı’na sevgi
panosu oluşturuldu.

36. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Çocuk Kültür Sanat Merkezi’nde eğitim alan
öğrencilere karne gününde, yaş gruplarına kitap hediye edildi.
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37. “Bir Sen Var Bende Benden Öte” adlı iki perdelik komedi oyunu vatandaşların ücretsiz
gösterimine sunuldu.

38. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesi operasyonu ile Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı için
Kula’da farkındalık oluşturmak ve Mehmetçiğimize moral desteği vermek amacıyla Esnafa
Türk Bayrağı dağıtımı, İlçe Şehitliği’ne zeytin fidanı dikimi, mevlid-i şerif ve lokma hayrı
etkinliği gerçekleştirildi.
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39. Ramazan Ayı içerisinde Gökçeören, Sandal Mahallelerinde ve Kadir Gecesinde Merkez
Mevlana Caddesinde “İftar Organizasyonu” düzenleyerek vatandaşlarımız ile Ramazan
Atmosferini birlikte yaşadık.
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39- 5000 adet spiralli 13 yapraklı 2018 takvimi bastırılarak vatandaşlara dağıtıldı.
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53- Kula Belediyesi’nin faaliyetlerini hizmetlerini halka duyurmak ve bilgilendirmek amacıyla
Ağustos ayından bu yana aylık olarak çıkan , “Değişen Kula Bülteni’’ 7 sayı çıkmıştır. Baskı sayısı
aylara göre değişkenlik gösteren bülten esnaflara, kamu kurum ve kuruluşlarına,
muhtarlıklara, merkezden uzak mahallelere dağıtılmaktadır.
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İdari İşler
Müdürlüğümüze gerek yazılı gerekse sözlü tüm şikâyet ve istekler değerlendirilmiş olup,
gerekli özenli çalışmalar yapılmıştır.
Şikâyet ve isteklere cevap verilemediği durumlarda da neden verilemediği ilgili kişilere
anlatılmış olup, neler yapılması gerektiği konusunda yol gösterilmiştir.
Belediyemiz içerinde ayrıca tüm resmi kurumlarla birlikte şirket, esnaf, tüzel ve gerçek kişi
vb. karşı her türlü yazışmalara karşı eksiksiz bir çalışma yapılmıştır.
2018 yılında denetimleri düzenli olarak yapılmış, 70 adet idari para cezası uygulanmış, 6 adet
faaliyetten men kararı verilmiştir.
5326 Sayılı kabahatler kanunu uyarınca 37 adet idari yaptırım uygulanmıştır.
Müdürlüğümüzce 9 Adet umuma açık, 72 adet sıhhi ve 26 adet gayri sıhhi müessese işyeri
açma ve çalıştırma ruhsatı ile ruhsatlandırılmıştır.

İşyerleri
İlçemiz merkezinde bulunan çeşitli konularda faaliyet gösteren işyerleri denetlenmiş olup,
denetleme sonucunda eksik evrak bulunan işyerleri için tespit tutanağı düzenlenerek verilen
süre zarfında eksiklerini tamamlanması istenmiştir.
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Berber Esnafı Denetimleri
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Kahvehane Denetimleri
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Lokanta Denetimleri
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Okul Kantini Denetimleri
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Bakkal ve Market Denetimleri
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Belediye Encümenince faaliyetten men kararı verilen işyerlerinin mühürleme ve
tahliye işlemleri yapılmıştır.
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Kaymakamlık komisyonu ile sigara denetimleri devam etmektedir;
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
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Hıfzıssıhha kanunu hükümlerince ilçemiz merkezinde hayvan besleyen vatandaşlarımızın
beslemiş olduğu hayvanlar şehir dışına tahliye yapılmıştır.
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
İlçemiz Pazar yerlerinde çalışmalarımız devam etmektedir
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçü ve tartı aletlerinin kontrolleri yapılarak uygun olmayanların imhası
gerçekleştirildi.
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Resmi ve dini bayramlar, kültürel etkinlik, eğlence ve tüm faaliyetler; 2017 yılı içerisinde tüm
resmi ve dini bayramlarda bayram öncesi zabıta müdürlüğümüze ilgilendiren tüm hazırlıkların
tamamlanması, bayram süresince faaliyetlerin eksiksiz ve herhangi bir aksaklığa meal
vermeden gerçekleşmesi sağlandı.
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
İşyeri ruhsatlandırma çalışmalarımız
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüze gelen ihbar ve şikâyetler zamanında değerlendirilerek gerekli işlemler
yapılmıştır.
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Fen İşleri Müdürlüğüne Bildirilen İş ve İşlemler
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
İlçemizde yapılan inşaat faaliyetleri fen işleri ile birlikte denetlenmiştir.
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Trafik Zabıta birimimizce yapılan iş ve işlemler
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Kullanıma elverişli olmayan asansörler fen işleri müdürlüğü ile koordineli
olarak mühürlenerek faaliyeti durdurulmuş bakımları yaptırılmıştır.
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Kaybolan çocuklar ailelerine ulaştırılmıştır.
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İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza engelli araç temini ve tamir
bakım işlemleri devam etmektedir
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemize ait hayvan barınağı hizmetleri devam etmektedir.
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

263

Müdürlüğümüz zabıta personelleri ile ilçemiz sulama göleti civarında ağaç
dikimleri gerçekleştirdik.
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Diğer İş ve İşlemler
Belediye meclisi kararı ile ilçemizde dağıtılan el ilanı afiş ve insört izinleri
müdürlüğümüz kontrolünde verilmekte olup 01.04.2017 – 31.03.2018 tarihleri arasında 59.000
tl gelir kaydedilmiştir.
İcra Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen satışlarda müdürlüğümüzce tellal
görevlendirilmiş olup 01.04.2017 – 31.03.2018 tarihleri arasında 67.000 tl gelir kaydedilmiştir.

Yapılması ve Temin Edilmesi Gereken İş ve İşlemler
Görev sahasının genişliği ve faaliyetlerin yoğunluğu nedeni ile zabıta personel sayısının
arttırılması yönünde çalışma yapılması,
Zabıta ve Trafik Zabıta işlemlerini yapmak üzere kullanmakta olduğumuz 1 adet zabıta
aracının yetersiz kalması nedeniyle araç sayısının arttırılması,
Müdürlüğümüz bünyesinde ilçemiz Hayvan pazarında ve Manisa Büyükşehir
Belediyesine devri yapılıncaya kadar barınakta görev yapmak üzere Veteriner Hekim
görevlendirilmesi,
İlçemizde yapılması planlanan veya yapımına devam eden pazaryerlerinin 2018 yılı
içerisinde inşasının hızlandırılarak hizmete açılması.
Hüseyin ULU
Zabıta Müdürü
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AVUKAT SUNUŞ
6360 sayılı yasa ile Sandal- Gökçeören Belediyelerinin Tüzel Kişiliği kaldırılarak Kula
Belediyesine katılmış, Büyükşehir Yasasıyla Kula Belediyesi de Büyükşehir İlçe Belediyesine
dönüştürülmesi sonucunda artan iş yükü nedeniyle Birimimiz kurulmuştur. 15.02.2016 tarihi
itibariyle başladığımız bu süreçte Kula Belediyesi aleyhine hangi tür davalar açıldığı tespit
olunarak, bu konuda neler yapılabileceği, Yüksek Mahkeme kararları ışığında değerlendirilerek
yol haritası oluşturulmuştur. Tüm Adli-İdari dosyaların tamamı UYAP (Ulusal Yargı Ağı)
dâhilinde 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:
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 tahsilat
yapılmıştır. Bu noktada Kula Belediyesi Hukuk İşleri Birimi olarak Kula Belediyesi’nin
alacaklarını hassasiyetle takip etmekteyiz.
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II-FAALİYETLERE
İLİŞKİN
DEĞERLENDİRMELER

BİLGİ

VE

A- Mali Bilgiler:
Kula
Belediyesi
Hukuk
İşleri
Birimi
kurulmadan
önce
01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasında yapılan tahsilat 4.026.915,08 TL iken
Birimimizin kurulup Kula Belediyesi alacaklarının takibatını yapıp gerektiği zaman icrai yönden takip ettiği dönem olan 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında 5.580.223,91
TL ve bu seneki birimimizden istenen mali faaliyet yılımız 01.01.2017 – 12.03.2018
tarihleri arasında 5.007.050,19 TL tahsilat yapılmıştır. Bu noktada Kula Belediyesi
Hukuk İşleri Birimi olarak Kula Belediyesi’nin alacaklarını hassasiyetle takip etmekteyiz.

B- Performans Bilgileri:
1. Belediyemiz Adına Açtığımız ve Belediyemize Karşı Açılan
Davalar:
Kula Belediyesi adına ilk derece mahkemesi ve yüksek yargı olmak üzere açılmış ve
tarafımızdan takibi yapılan 129 dava dosyası bulunmaktadır.
a. Adli Davalar:

•Asliye Hukuk Mahkemesi 60 Dava
•Sulh Hukuk Mahkemesi 9 Dava
•İcra Hukuk Mahkemesi 12 Dava
•Bölge Adliye Mahkemesi 6 Dava
•Yargıtay
13 Dava
b. İdari Davalar:
•İdare Mahkemesi
•Bölge İdare Mahkemesi

20 Dava
5 Dava

c. Ağır Ceza Davası:
•Ağır Ceza Mahkemesi
Değişik İş Tespit Davası:

•Sulh Hukuk Mahkemesi

3 Dava

1 Dava
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a. Ödeme Çağrı İhtarları:

•Mali Hizmetlerle Birlikte Yürütülen ve Vatandaşa Gönderilen 2783 Adet
Ödemeye Çağrı Mektubu İhtarı Çekilmiştir.
•Vatandaşa Gönderilen Ödemeye Çağrı Mektuplarından 2000 Üzerinde
Geri Dönüş Alarak İcra İşlemi Uygulanmadan Tahsilat Yapılmıştır.
•Kalan Adetler Ödemeye Çağrı Mektubuna Bağlı Alacaklarımıza İcra
Takibi Yapılmış Olup Bu Noktada İcra Takiplerimiz Tahsilatla
Sonuçlanıncaya Kadar Gereken Hukuki Hassasiyet Gösterilmektedir.
Şu An Bir Kısmı Derdest Olup Takibi Halen Devam Etmektedir.
•Bir Kısım Mükellefimizin Durumu İse Çeşitli Sebeplerle TC Kimlik No
Bulunamama-Reddi Miras-Zamanaşımı-Kişinin Sicil Bilgisi Dışında
Hiçbir Donesinin Bulunmaması Gibi Hukuki Nedenlerle Alacak
Tahsilinin Hukuken İmkanı Kalmamıştır.
b. İcra Takipleri:
•Kula İcra Müdürlüğü Esasına Kayıtlı 2017 Yılında Açılmış 61 İcra
Takibimiz Bulunmaktadır. Bu Takiplerin 29 Tanesi Tahsilatla İnfaz
Edilmiş Olup Kalanlarının Takibi Hala Devam Etmektedir.
c. 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.
d. 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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DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI (24.03.201716.03.2018) DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU
1. "Yunus Emre Gençlerle Buluşuyor" Projesi kapsamında Yunus Emre İçin Çal Söyle faaliyeti
kapsamında Dertli Dolap ve Gel Gör Beni klipleri çekilip You tube ve Belediyenin sosyal medya
hesaplarında yayınlandı. Dertli dolap youtube kanalında 6000, dertli dolap 17000 izlenme ve
beğeni almıştır.
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2. 21. Selvili Dede Kültür ve Dayanışma Şenliği için Manisa İl Kültür ve turizm Müdürlüğüne
Festival Yardım Talebi dosyası gönderildi.

3. Bağdatlı Sultan Anma etkinliği için Manisa İl Kültür ve turizm Müdürlüğüne Festival
Yardım Talebi dosyası gönderildi.
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Kula Belediyesi olarak 2 grup halinde 60 Kişilik Girişimcilik Kursu Açılmıştır

Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle 8 adet, 30’ar kişilik KOSGEB Girişimcilik Kursu
açılmıştır.

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

274

Cemal ERGÜN Engelsiz Yaşam Merkezinin tanıtımı için kendini engellilerle
ilgili faaliyetlere adayan mor adam olarak bilinen Olcay Yersel Mor binamızı
ziyaret etti.

Cemal ERGÜN Engelsiz Yaşam Merkezi Binasını tanıtmak için ilçede faaliyet
gösteren Rehabilitasyon Merkezlerini davet edip binanın amaç ve faaliyetlerini
anlattık.
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Cemal ERGÜN Engelsiz Yaşam Merkezi Binasını tanıtmak için ilçede gazetecilik ve internet
haberciliği yapan kişileri davet edip binanın amaç ve faaliyetlerini anlattık.

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Kula engelsiz Yaşam Parkı ve Sosyal Hizmet Binası Projesi " kapsamında projenin
duyurulması ve engellilere yönelik farkındalık oluşturulması için ilçede 2000 adet anket
çalışması yapıldı
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Cemal Ergün Engelsiz Yaşam Merkezi binasını faaliyete geçirmek ve engellilerimize
ulaşabilmek için ilçemizdeki rehabilitasyon merkezinde bulunan engellilerimize farklı kurslar
açtık.
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Spor Toto Başkanlığına güreş yardım talebi dosyası hazırlandı.
"Kula Engelsiz Yaşam Parkı ve Sosyal Hizmet Binası Projesi " kapsamında Engelli Dergisi
çalışmaları yapılarak dergi basıldı.
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"Kula engelsiz Yaşam Parkı ve Sosyal Hizmet Binası Projesi " kapsamında proje broşürü
hazırlanarak basıldı.”
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"Kula Engelsiz Yaşam Parkı ve Sosyal Hizmet Binası Projesi " kapsamında proje web sitesi
oluşturuldu.
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Cemal Ergün Engelsiz Yaşam Merkezi kafeteryası açılışı gerçekleştirildi.
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Zafer Kalkınma Ajansı 2018 yılı mali destek programı tanıtım toplantısı tüm kamu kurum
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi
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Manisa KOSGEB Müdürü ile ilçe tanıtım ziyaretleri ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi.
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Kula Organize Sanayi Bölgesi tüm çalışma ve evrak takibi Müdürlüğümüz tarafından
yapılmaktadır.
İzmir'de gerçekleştirilen Bilim Sanayi Bakanımız Sayın Dr. Faruk ÖZLÜ katılımıyla
gerçekleşen Ege Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi toplantısına katılım sağlandık. Kula Deri
OSB için görüş alışverişinde bulunduk.
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Kula Organize Sanayi Bölgesi İmar Planı çalışmaları tamamlanarak onaylanmıştır.
Halk Eğitim Merkezi tarafından Engelsiz Yaşam Merkezi binasında çok sayıda kurs açılmış
ve hala açılmaya devam etmektedir.(Arıcılık, Kalorifer, İşaret Dili, Turizm Rehberliği)
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Zafer kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen İşaret dili eğitimi kursu gerçekleştirilmiştir.
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Kula’da faaliyet gösteren yaren ekipleri ve turizm için gönüllü çalışmalar yapan kişilerle
dernek kurulması için toplantı yapıldı

288

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
"Kulada Yaren Kültürünü Yaşatalım Çalıştayı" gerçekleştirildi
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Engelli arabası engellilerimize hizmet vermeye devam etmektedir. Sağlık kurumlarına
ücretsiz ulaşım sağlamaktadır..

İlçemizde yaşayan 65 yaş üstü yaşlılara yönelik Evde Bakım Hizmetleri devam etmektedir.
Belediye bünyenizde bulunan 4 bayan personelle yaşlıların ev temizliği ücretsiz olarak
yapılmaktadır.
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Kula Jeoparkın Avrupa'da tanıtımı ve Markalaşmasına katkı sağlamak amacıyla AB Şehirler
Arası Eşleştirme Hibe Programı kapsamında 143.000,00 Auro tutarında proje başvurusu
yapılmıştır
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Yok olmaya yüz tutmuş Keçeciğin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Avustralya
Büyükelçiliği Hibe Programına 40,000 $ bütçeli Keçecilik Hediyelik Eşya Üretim projesi
başvurusu yapılmış olup değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

Sait BOZER
Dış İlişkiler Müdür V.
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GÖREV YETKİ SORUMLULUKLAR VE SUNULAN HİZMETLER
Müdürlüğümüz 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı
Belediye Kanunu ile belirlenmiş görev tanımı, usul ve esaslar çerçevesinde
ilçemizdeki 60 Mahallede üretilen evsel nitelikli bütün organik ve inorganik atık
maddelerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanun kapsamında düzenlenen
Yönetmelikler gereğince, toplum ve çevre sağlığına zarar vermeden en etkili bir
şekilde toplamak ve katı atık alanına nakletmek, sokak, cadde, bulvar, meydan,
mahalle, pazaryeri ve benzeri alanları temizlemek,ayrıca halkımızdan gelen
şikayet, öneri ve taleplerine de müdürlüğümüz imkanları dahilinde çözüm
üretmek ve verilen 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 62 Temizlik personeli ile belediyemize ait 8 adet çöp kamyonu, 1 adet
belediyemize ait ve 4 Adet kiralık Traktör ile gerçekleştirilmektedir. İlçemizin
60 mahallesinde yaklaşık 700 Km alanından 04:00-12:00, 06:00-14:00, 08:0017:00 ve 16:00-24:00 saatleri arasında düzenli olarak ortalama aylık 900 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 toplama, çöp ev temizliği ve benzeri
alanların temizliği de müdürlüğümüzce sunulan hizmetler arasındadır.
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SUNULAN HİZMETLERE AİT GÖRSELLER
AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR
Çarıkballı Mahallesi
Çöp Ev Temizliği
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Zaferiye Mahallesi Makbule DALLEY
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Çeşitli Temizlik Çalışmaları
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İlçemiz merkez ve merkeze bağlı mahallelerde çöp toplama işlerinde kullanılma üzere
250 adet ağzı açık 220 lt saç varil alımı gerçekleştirildi ve ihtiyaç duyulan alanlara dağıtımı
yapılmaktadır.
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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,
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17) Çalıştırdıkları görevlilerin, işbölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu
görevleri benimsetmek,
18) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları sunmak,
19) Personelin çalışma şevkini kıran ve verimini düşüren faktörleri tespit etmek, kendi imkânları ile
bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanları halletmek, üst kademelerce alınması gereken
tedbirler için verim düşüşü veya başka menfi sonuçlar doğmadan amirine müracaat etmek,
20) Mevcut faaliyet planına göre Müdürlük faaliyetlerini kısa periyotlarla kontrol etmek,
21) Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurmak,
22) Planlardan sapmalar gösteren fiili durumlarda sapmaların sebeplerini araştırmak, düzeltici ve
ileride tekrarlanmasını önleyici tedbirleri almak,
23) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek ve
gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri tanzim etmek ve/veya ettirmek, Gerektiğinde bu
bilgileri amirlerine ve ilgililere sunmak,
24) Herhangi bir amaçla görev seyahatine gönderildiğinde, gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları
ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlamak,
25) Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlamak; personelin çalışmalarını organize
etmek,
26) Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak amacıyla mer'i
mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan
hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırılmasını sağlamak,
27) 52 mahalle(köy),2 mahalle (belde) ve 6 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.
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Birimimize vatandaş ve muhtarlıklar tarafından 411 adet talepte bulunulmuş olup,talepler ilgili
birimlere sevk edilmiştir.
HİZMET BİRİMLERİ
Müdürlüğümüzde, Muhtarlık İşleri Müdürü olarak bir personel görev yapmaktadır.

GÜVENCE BEYANI
Yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir;tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyet için
bütçeden
tahsis edilmiş kaynakların
etkili,ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını,görev ve yetki alanım
çerçevesinde bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence,sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan,idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.16.03.2018
İmza
Ummahan İNCE
Muhtarlık İşleri Müdürü
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