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DEĞERLİ KULALI HEMŞEHRİLERİM! 

 

30 Mart 2014 Kula’nın geleceği açısından tarihi bir dönüm noktasıydı. Kula 
Belediye Başkanı olarak göreve geldiğimiz bir yıldan bugüne kadar geçen süre 
içerisinde hiç eksilmeyen bir şevk ve heyecanla halkımızı memnun ederek, Kulanın 
ihtiyaçlarını göz önüne alarak halkımızı rahatlatacak, değişimi ortaya çıkaracak, 
ilçemizin değerlerine zenginlik katacak hizmetleri ve projeleri üretmek hedefimiz oldu.  

 
Kulanın Manisa’nın sadece bir ilçesi konumunda olmadığını Manisa’nın bir boy 

aynası olduğunu düşünüyorum.  
 
Kula Belediyesi olarak bizim yapmaya çalıştığımız bu eşsiz ilçeyi şehirler liginde 

üst sıraya çıkaracak işlerdir. Can damarımız olan kültür, turizm ve ticareti beslemek, 
geliştirmek öncelikli görevimizdir. Bunları birbirine tercih edemeyeceğimiz gibi birini 
diğerinin önüne geçiremeyiz.  

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

zorundayız. Beş Yıllık Stratejik Planımız da bu hassas dengeyi koruyacak şekilde 
oluşturulmuş olup her yıl birer adım ilerleyerek gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimiz de 
bu denge çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Esas itibari ile de sağlamaya çalıştığımız 
bu denge insanımızın mutluluğu ve şehrimizin sürekliliğini hedeflemektedir. Çünkü 
bize göre ne sadece insan ne de sadece şehir tek başına anlam ifade etmemektedir. 
Şehre anlamı katan insan, insanın yaşamını şekillendiren ise yaşadığı şehirdir.  
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6360 Sayılı Kanun kapsamında Manisa ilimiz Büyükşehir statüsü kazanmıştır. Kula 
İlçemizin de mahalle sayısı yedi mahalleden 60 mahalleye büyümesi ile birlikte nüfusu 
45.587 olmuştur.  

 
Nüfusumuzun artması, sınırlarımızın genişlemesi bizleri hizmet etmekten 

alıkoymamıştır. Bir yıl boyunca ayrım gözetmeksizin herkese hizmet götürdük. 
Kapımızı her kesimden, her yaştan insana açık tuttuk, halkımızın ihtiyaçlarını dikkate 
aldık. İşçisiyle, patronuyla, zenginiyle, fakiriyle, köylüsü ile kentlisi ile Yunus Emre’nin 
deyimiyle “Yaratılanı, Yaradandan ötürü sevdik” 

 
Hizmete geldiğimiz ilk günden itibaren bugüne kadar mali disiplin sağlayarak 

tasarruf tedbirleri aldık. Altmış mahallemizin yol, bakım, asfalt ve taş döşeme 
çalışmalarını ihmal etmedik. Taşımızı, toprağımızı, binalarımızı, yok olmaya yüz 
tutmuş değerlerimizi korumak amacıyla kılı kırk yararak, tarihi dokuya sahip çıkmaya 
çalıştık. Bu amaçla Beyler Evinin Manisa Büyükşehir Belediyemizin imkânlarıyla 
restorasyonuna başladık ve ardından Bekir Beyler Evi ve Ali Kutlular Evinin 
restorasyonunu bu yıl içerisinde yaptırmayı planladık. Jeopark kapsamında 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 ihale sürecini 
gerçekleştirdik. Bir taraftan da Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi 
işbirliğinde Türkiye’de bir ilk olan Kula merkezli Türkiye Jeopark Belediyeler Birliğini 
kurduk.  

 
Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz günü kurtarmaya yönelik faaliyetler olmayıp 

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

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

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

 
Bu çalışmalarımızda bize güç veren özellikle Kula halkına, Belediye Meclis 

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

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

 
 
 

  Selam ve Muhabbetlerimle                                                                                                
 Hüseyin TOSUN 

                                                           Belediye Başkanı 
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              MİSYONUMUZ 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
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. 
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              VİZYONUMUZ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kula Belediyesi; 
 

Kentsel gelişimi sürekli hale getirerek; eğitim, kültür, spor, turizm, sağlık ve 
ticaret hayatına katkı sağlayan, sürdürülebilir gelişim için etkin çözümler 
üreten, teknolojiyi, insan kaynaklarını ve ekonomik değerleri etkili ve verimli 
kullanarak gelecek kuşaklara artı değerler kazandıran "HİZMETTE VE 
KALİTEDE ÖRNEK",  vatandaşların beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, etkin 
biçimde gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalarıyla da diğer kurum ve kuruluşlara 
örnek olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. 
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              YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

yaptırmak. 
3    Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerini kurmak veya kurdurmak. 
4    Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık hizmetlerini yapmak veya 

yaptırmak. 
5    Zabıta hizmetlerini yerine getirmek. 
6    Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 
7    Ağaçlandırma, park ve yeşil alanla ilişkin hizmetleri yapmak ve 

yaptırmak. 
8     Arsa ve konut üretmek; imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek, konut, 
toplu konut yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer 
kamu kurum ve 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. 

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

 
 
 

23 Özel kanunlar gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç katkı ve 
katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak, vergi, resim ve 
harç dışındaki hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya 
yaptırmak. 

24 Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak katı atıkların 
toplanması ve aktarma istasyonuna taşınması ile ilgili hizmetleri 
yapmak veya yaptırmak. 

25 Sıhhi işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık 
istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

26 Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilesi ve kayıt altına alınması 
amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, 
izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, 
cezası ödenmeyerek iki gün içinde alınmayan gıda maddelerini gıda 
bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda 
dışı malları yoksullara vermek. 

27 Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 
28 Hafriyat ve molozların Büyükşehir Belediyesi’nce belirlenen yerlere 

taşınmasında, çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 
29 Belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini 

tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 
30 Kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında ilgili mevzuatta belirtilen 

usullere göre şirket kurabilir. 
31 Kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve 

restore etmek, konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji 
parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler 
almak veya kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak amacıyla 
kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. 

32 Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve 
organizasyonlara kurucu üye veya üye olabilir; bu teşekkül, 
organizasyon ve yabancı mahalli idarelerle ortak faaliyet ve hizmet 
projeleri gerçekleştirmek veya kardeş kent ilişkisi kurabilir. 

33 Mahalli idareler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, 

bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir, bu 
kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir, bu amaçla gerekli 
kaynak aktarımında bulunabilir. 

34 Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine 
getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak 
araç ve personel temin edebilir. 

35 Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan 
dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi 
muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar 
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Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri 
gerçekleştirebilir. 

36 Kendisine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak 
üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarına devredebilir, kiraya vermek veya süresi yirmi 
beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. 

37 Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, 
noterlerin, üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi 
partilerin, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile diğer ilgililerin 
katılımı ile oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli 
yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. 

38 Sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım; kütüphane, park, 
trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, 
yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede 
dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve 
verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik 
programlar uygular. 

39 Mahallenin ve muhtarların ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının 
çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde ayni yardım ve destek sağlar, 
mahallenin ortak isteklerini göz önünde bulundurur, hizmetlerin 
mahallenin ihtiyaçlarına uygun bir biçimde yürütülmesini sağlamaya 
çalışır. 
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Kula Belediye Teşkilatı Osmanlı İmparatorluğunda ilk kurulan 
belediyelerindendir. Belediye bazı kayıtlara göre l866 bazı kayıtlara göre ise 
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 
taşınmış 1970 yılında taşındığı bu binada az bir süre hizmet verdikten sonra 
197l yılında Yunus Emre caddesindeki belediye binası ve ekmek fırını olarak 
yapılan binaya taşınan belediye binası 1981 yılında yapımına başlanıp 1989 
yılında bitirilen 100 Yıl Ticaret merkezinin ikinci katına 2002 yılında da şimdiki 
hizmet binasına taşınmıştır. 
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5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi uyarınca Belediye Encümeni 
Belediye Başkanı Hüseyin TOSUN, Yazı İşleri Müdürü Vekili Volkan FİLİK, Mali 
Hizmetler Müdürü İsmail TEMEL ile Kula Belediye Meclisinin 07.04.2014 tarih 
ve 2014-026 sayılı kararı ile seçilen Belediye Meclis Üyelerinden Faik ŞENTÜRK 
ve Vedat YILMAZ tarafından oluşturulmuştur.  
 

 

 

KULA BELEDİYE MECLİSİ 

 İHTİSAS KOMİSYONLARI 
 
 

İMAR KOMİSYONU 
Mehmet KARAAYAK 

Murat YANBOLU 
Nafiz AYDIN 

İsmail HAKKI KAVAS 
Alaettin SÖNMEZ 

 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

Tuncay ERGÜN 
Mehmet KAVAS 
İlyas MACUN 

İsmail Hakkı KAVAS 
Halil KÖSELECİOĞLU 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

               KULA BELEDİYE ENCÜMENİ VE İHTİSAS KOMİSYONLARI 
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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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KULA 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 BELEDİYE MECLİSİ 
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KULA BELEDİYESİ  

ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

BASIN YAYIN 

HALKLA 

İLİŞKİLER 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Yeliz AY HIRKA 

DESTEK 

HİZMETLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ   

İlker ÇEVİK 

İNSAN 

KAYNAKLARI VE 

EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Hülya FİLİZ 

 

FEN İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

   Mesut KAYALI 

ZABITA 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Hüseyin ULU 

MUHTARLIK 

İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

UMMAHAN İNCE 

DIŞ İLİŞKİLER 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Sait BOZER 

MALİ 

HİZMETLER 

MÜDÜRLÜĞÜ 

     İsmail TEMEL 

YAZI İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Volkan FİLİK 

EVLENDİRME 

MEMURLUĞU 

ALİ ÇELİK 

İHALE  

 
SATIN ALMA  

 
ARŞİV 

 
ZAHİRE PAZARI 

 

 

BİLGİ İŞLEM 

 

İŞYERİ 

 RUHSAT BİRİMİ 

ALİ ÇELİK 

 

TAHSİLAT 

ŞEFLİĞİ 

PARK VE 

BAHÇELER 

 

İMAR 

YAPI KONTROL 

ÇÖZÜM MERKEZİ 

 

RUHSAT 

MECLİS 

ENCÜMEN 

KARAR İŞLERİ 
PERSONEL ÖZLÜK 

İŞLERİ 

 

 

EMLAK ŞEFLİĞİ 

 

KÜLTÜR VE 

SOSYAL İŞLER 

 
BASIN YAYIN 

 

KULA EVİ KÜLTÜR 

MÜZESİ 

 

JEOTERMAL 

JEOLOJİ 

EK HİZMET BİNASI 

 
KULA 

BELEDİYESİ 

 İŞ ATÖLYELERİ 

(ESKİ TEKEL ve 

EK HİZMET 

BİNASI) 

KÜLTÜR 

MERKEZİ 

DÜĞÜN SALONU 

HALKLA 

İLİŞKİLER 

 

 

 

FUTBOL SAHASI 

 

MAKİNE İKMAL 

 

PAZARYERLERİ 

 

HAYVAN PAZARI 

 

KAPLICALAR 

 

BAYINDIRLIK 

 

GENEL İDARE İŞLERİ 

  

PROJE BİRİMİ 

  

İLAN SERVİSİ 

KAPALI SPOR SALONU 

  

  

  

              KULA BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI 

KULA 

BELEDİYE 

MECLİSİ 

KULA 

BELEDİYE 

ENCÜMENİ 
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Belediyemiz memur ve işçi kadroları norm kadro standartları esası dâhilinde 46 
memur 2 sözleşmeli personel istihdamı mevcuttur.7 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.  

 

 

MEMUR
; 46

İŞÇİ; 7
SÖZ.PER

.; 2

TAŞERO
N; 186

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

PERSONEL YAPISI

MEMUR İŞÇİ SÖZ.PER. TAŞERON

  

21%

79%

PERSONELİN CİNSİYETE
GÖRE DAĞILIMI

BAYAN

ERKEK

 
 

12

10

9

21

3

PERSONELİN TAHSİL DURUMU

İLKÖĞRETİM LİSE ÖNLİSANS LİSANS Y.LİSANS
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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 Pazartesi günü toplanır. Meclis resmi tatile 

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

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

kararı alır. Müdürlüklerce hazırlanan teklif yazıları Başkanlık Makamı tarafından Meclise 

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

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

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

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

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

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

 

31.03.2015-31.03.2016 TARİHLERİ ARASI MECLİS FAALİYETLERİ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

görev yapar. Encümen Toplantısı haftada bir kere Pazartesi, Salı ya da Cuma günü 

toplanmaktadır. Müdürlüklerden gelen tekliler, Başkanlık Makamından onay alındıktan sonra 

Müdürlüğümüze gönderilir. Teklif dosyaları Encümen Toplantısına sunulmak üzere gündeme 

alınır. Toplantıda karara bağlanan tekliler Encümen Karar Defterine kayıt edilip, kararlar 

yazılarak, imzaya sunulur. Kararlar, ilgili müdürlüğe gereği yapılmak üzere gönderilir. 

Karara bağlanmayıp incelemeye alınan dosyalar, mahallinde üyeler tarafından tetkik 

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

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

 

31.03.2015-31.03.2016 TARİHLERİ ARASI ENCÜMEN FAALİYETLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YIL 01.04.2015-31.12.2015 

TOPLANTI SAYISI 9 

KARAR SAYISI 94 KARAR 

YIL 01.01.2016-31.03.2016 

TOPLANTI SAYISI 3 

KARAR SAYISI 34 KARAR 

YIL 31.04.2015-31.12.2015 

TOPLANTI SAYISI 34 

KARAR SAYISI 209 KARAR 

YIL 01.01.2016-31.03.2016 

TOPLANTI SAYISI 12 

KARAR SAYISI 49 KARAR 
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3)EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ: Müdürlüğümüz, Belediyemize gelen-giden evrak ve 

dilekçelerin kaydını yaparak, ilgili birimlere zimmetle dağıtımını sağlar. 

 

31.03.2015-17.03.2016 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA GİREN EVRAK SAYISI 

GELEN EVRAK 4706 

GİDEN EVRAK  4090 

KURUM İÇİ YAZIŞMA 747 

EMLAK VE İLAN SERVİSİ YAZIŞMA 536 olmak üzere TOPLAM 10.079 adet evrak kaydı 

yapılmıştır. 

 

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;  

 

31.04.2015-31.03.2016 TARİHLERİ ARASI GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALE 

FAALİYETLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2015-31.03.2016 tarihleri arasında Kula Belediye Meclisi toplamda 12 toplantı 

gerçekleştirmiş 128 adet karar almıştır. Belediye Encümeninde ise 46 toplantıda 258 adet 

karar alınmıştır. Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Evlendirme ve Ruhsat 

Birimimizde 29.03.2015 tarihi ile 31.12.2015 tarihleri arasında 306 çift evlendirme müracaatı 

yapmış ve 300 çiftin nikâh akdi gerçekleştirilmiştir. 6 müracaatçı ise başka yerde nikah 

yaptıracakları için evlenme izin belgesi verilmiştir. 01.01.2016-17.03.2016 tarihleri arasında 

evlenmek üzere 37 çift müracaat etmiş olup, 27 çiftin nikahları gerçekleştirilmiş, 1 

müracaaatçı ise başka yerde nikah yaptıracakları için evlenme izni belgesi verilmiştir. 76 adet 

sıhhi, 6 adet Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri, 19 adet Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı 

tanzim edilmiştir. İlan Servisi tarafından 121 adet Resmi İlan yayınlanmıştır. Belediyemize ait 

26 ilan verilmiş olup 55 adette İcra ve İzale-i Şuyu ilanı yayınlanmıştır.  

 

 

YIL 31.04.2015-31.12.2015 

İHALE SAYISI 29 

SONUÇLANAN İHALE 

SAYISI 

21 

KATILIM OLMAMASI 

SEBEBİ İLE İPTAL 

EDİLEN İHALE SAYISI 

8 

YIL 01.01.2016-31.03.2016 

İHALE SAYISI 10 

SONUÇLANAN İHALE 

SAYISI 

7 

KATILIM OLMAMASI 

SEBEBİ İLE İPTAL 

EDİLEN İHALE SAYISI 

3 
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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 

                   İsmail TEMEL 

                        Mali Hizmetler Müdürü 

 

MİSYON VE VİZYON  

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

Belediyenin hesap verebilirlik, şeffaflık, güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda borçlanmadan nakit giriş-

çıkış dengesini geliştirerek yapılmakta olan yatırımları hızlandırmak ve daha fazla yatırım 

yapılmasına imkan sağlamaktadır. 

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUK : 

Müdürlüğümüz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı  Belediye 

Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulu Hakkındaki Kanun, 492 sayılı 

Harçlar Kanunu, 5126 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile sair kanunlarda belirtilen 

belediyenin gelir ve giderleri ile alakalı her türlü iş ve işlemleri ile Belediyemizin finansman, 

muhasebe ve mali iş ve işlemleri ile ilgili her türlü faaliyetini yürütmektedir. 

 Belediye gelirleri ile ilgili yoklama ve kontrol işlemleri 

 Mükellef sicil kayıt ve kontrol işlemleri 

 Belediye gelirlerinin tahakkuk işlemleri 

 Belediye gelirlerinin tahsilat işlemleri 

 Belediye alacaklarının icra takibi işlemleri 

 Belediyenin muhasebe işlemleri 

 Belediyenin banka işlemleri 

 Belediyenin ödemelerle ilgili işlemleri 

 Belediyenin finansman işlemleri 

 Belediyenin demirbaş kayıtlarının konsolide işlemleri 

 Belediyenin mali ve ön maliye kontrolü ile ilgili işlemleri 

 Yönetim Dönemi Hesabı ve Kesin Hesabın Hazırlanması 

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

 Belediye bütçesinin hazırlanması ve takip işlemleri 

 Belediyenin iç kontrol eylem planının hazırlanması ve takip işlemleri 

 Belediyenin yıllık faaliyet raporunun hazırlanması işlemleridir. 

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 verilir 
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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 ödemek, 

3- Belediyemizin ödemekle yükümlü olduğu vergiler ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına 

yapılan ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak, 

4- Belediyemiz birimlerinin acil ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere Mutemet ve 

Kredi Avansı vermek, süresi içerisinde kapanışını sağlamak 

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

Fişi düzenlenir. 

 

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’i memur, 4’ü hizmet alım personelidir. 

 

 
 

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 %85 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  

 

2015 Mali Yılı Bütçesi toplamı 26.700,000 TL Gelir ve Gider denk olarak 

bağlanmıştır. Kullanılabilir ödenek toplamı 26.700,000 TL’dir. 

 

01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında toplam 14.277.564,90 TL harcama yapılmış olup 

harcama birimlerinin yapmış olduğu harcamalar toplamı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

2015 yılı Bütçemiz gerçekleşme oranı % 53,47 olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

BİRİM BÜTÇE İLE 

VERİLEN 

NET BÜTÇE 

ÖDENEĞİ 

YIL SONU 

BÜTÇE GİDERİ 

Özel Kalem 

Müdürlüğü 

      816.237,72 TL      816.237,72 TL      507.669,23 TL 

Yazı İşleri 

Müdürlüğü 

      488.000,00 TL      488.000,00 TL      277.717,56 TL 

Çevre Koruma 

Müdürlüğü 

      371.000,00 TL      371.000,00 TL      152.527,33 TL 

Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü 

   2.137.000,00 TL   2.137.000,00 TL   1.553.940,77 TL 

Fen İşleri 

Müdürlüğü 

 14.034.000,00 TL 14.034.000,00 TL    6.322.095,13 TL 

Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 

   3.763.393,55 TL   3.763.393,55 TL    1.559.675,32TL 

Zabıta Müdürlüğü    4.038.000,00 TL    4.038.000,00 TL    3.206.541,58 TL 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

      490.000,00 TL       490.000,00 TL       193.250,34 TL 

Basın Yayın ve 

Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü 

     405.368,73 TL       405.368,73 TL      370.270,88 TL   

Dış İlişkiler 

Müdürlüğü 

     157.000 TL        157.000 TL      133.876,76 TL 

TOPLAM   26.700,000 TL    26.700,000 TL   14.277.564,90 TL 
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FAALİYET DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN GELİRLERİMİZ 

 

2015 Yılı gelirlerimiz 16.618.388,94 TL dir. 

 

Vergi Gelirleri 2.385.862,23 TL 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                          1.573.927,61 TL 

Alınan Bağış ve Yardımlar                                 1.185.646,54 TL 

Diğer Gelirler                            11.466.774,72 TL 

Sermaye Gelirleri                                     6.177.84 TL 

TOPLAM                                        16.618.388,94 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, 

EMLAK SERVİSİ 

Kula Belediyesi Emlak Servisinde Bina Vergisi, Arsa Vergisi, Arazi Vergisi 

Tahakkuku ile bunlarla bağlantılı Kültür Vergisi Tahakkuku, Çevre Temizlik Vergisi 

Tahakkuku, Kira gelirleri ve Yakıt Tahakkuku, İlan-Reklam Tahakkuku, Taşınmaz Mal ve 

Diğer Mal Satışı Tahakkuku, İnşaat Para Cezaları ve Genel Para Cezaları Tahakkukları 

yapılmaktadır. 29.03.2015 ve 17.03.2016 tarihleri arasında yapılan tüm tahakkuklar aşağıda 

liste halinde sunulmuştur. 
    Bina Vergisi Tahakkuku     :  1.222.163,20 TL 

    Arsa Vergisi Tahakkuku     :     468.130,04 TL 

    Arazi Vergisi Tahakkuku                 :       19.369,82 TL               

    Kültür Varlıkları Tahakkuku    :     170.970,46 TL 

    Çevre ve Temizlik Vergisi Tahakkuku   :       78.792,57 TL 

    İlan ve Reklam Vergisi Tahakkuku   :       33.863,88 TL 
    Kira ve Yakıt Tahakkuku     :              1.291.688,26 TL 

    Taşınmaz Mal ve Diğer Mal Satışı Tahakkuku  :     345.803,95 TL 

    Para Cezaları Tahakkuku     :     390.283,05 TL 

       

 

    Genel Toplam   :  4.021.065,23 TL 
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 Ayrıca servisimizde tapudaki alım-satımlar için bu tarihler arasında 2918 adet Tapu 

alım satım evrağı düzenlenmiştir. 

 Kaymakamlık Makamına ait Sosyal Yardımlaşma ve 2022 yaşlılık aylığı, 

Rehabilitasyon Merkezine ait Evde Bakım, Ayni-nakdi yardım, Huzurevi ve Evlat edinme 

yazışmaları yapılmaktadır. Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi, Sulh Hukuk 

Mahkemesi, İcra Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü yazışmaları yapılmaktadır. Vergi Dairesi 

veraset ve intikal beyannameleri için Emlak Beyanları hazırlanmaktadır. Geçerli olan tarihler 

arasında 222 adet resmi kurum yazışması yapılmıştır. 

 Yeni mahallelerimizde bulunan tüm gayrimenkullerin beyan kabul işleri, alım-satım 

işlemleri, veraset ve intikal beyanları için Emlak beyanları hazırlanmaktadır. 

 Belediye içindeki tüm birimlerdeki işlemlerin yapılabilmesi için vatandaşlara sicil 

numaraları verilmektedir. 

 İşyeri açma ruhsatı için işyerlerine ait Çevre Temizlik ve İlan-Reklam Vergisi takibi 

yapılmaktadır. 

 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. 

 Yapılan tüm Emlak kayıtları, Tapu alım-satım evrakları ve Veraset işlemleri için resmi 

evraklar hazırlanmış ve bu evraklar için geçerli tarihler arasında 200.364,21 TL Çeşitli Gelir 

tahsilatı yapılmıştır. 

2014 yılında Manisa Büyükşehir olması nedeniyle yeni mahalle konumuna geçen tüm 

köylerimiz 01.01.2018 tarihinden itibaren Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeye 

başlayacaktır. Bu sebepten dolayı yeni mahallelerimizin Emlak beyanları Bilgisayara kayıt 

yapılaması gerekmektedir. Tapu Sicil Müdürlüğü ile şu anda mevcut olan protokole ek bir 

protokol hazırlanarak bütün mahallelerin tapu kayıtlarının SAMPAŞ Bilgi İşlemleri ile 

görüşülerek yeni bir yazılım ile Belediyenin bilgisayar kayıtlarına geçmesi gerekmektedir. 

Servisimizde Sema KAYALI, Aysun ERKAYA, Salih KOPARAN, Hayriye KİLİMCİ 

ve İsmail GÖKÇE olmak üzere 5 personel çalışmaktadır. 

 

 

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 2015 Mali yılı Faaliyet Raporu bilgilerinin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit 

ederim. (Mali Hizmetler Müdürü (15.03.2016) 

 

                İmza 

                                                     İsmail TEMEL 

                                                                                                                Mali Hizmetler Müdürü 
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Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü 1 müdür vekili İlker ÇEVİK, 1 Şef Aysel 

ÇETİN, 2 Tekniker Halil ÖZKARA ve Ömer AKDEMİR ,1 İşçi Murat ÇETİNOVALI olmak 

üzere toplam 5 personel olarak hizmet vermektedir.  

Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü ; Kula Belediyesi ile bağlı birimlerin mal 

Alımı, hizmet alımı, yapım işleri, taşıma , emtia hizmetleri , belediyemiz bilgisayar , kamera 

,otomasyon sistemlerinin  tüm bakım ,onarım ve takibi ,4734 sayılı kamu İhale Kanununun 

ilgili maddelerine uygun olarak yerine getirilmesi ve gerçekleştirilmesi gibi konularla ilgili 

faaliyet gösteren bir birimdir. Müdürlüğümüz yatırımcı bir daire olmamasına rağmen 

yatırımcı dairelerin yatırımlarını en ucuz maliyete ve iyi özelliklere sahip olacak şekilde fiyat 

araştırması yaparak yatırımın gerçekleşmesine yardımcı olmuştur. Müdürlüğümüzce 

29/03/2015 tarihinden 17/03/2016 tarihine kadar Doğrudan Temin yoluyla 976 adet ödeme 

evrakı hazırlamış olup , alımların toplam bedeli 2.969.833,49 TL , 29/03/2015 tarihinden 

17/03/2016 tarihine kadar Açık İhale Usulü ile 12 adet ihale gerçekleştirilmiş ve 

gerçekleştirilen ihalelerin toplam bedeli 3.806.509,18 TL’dir. 2 ihale iptal edilmiş,2 adet ihale 

dosyası (Engelsiz Yaşam Binası ve Çevre Düzenlenmesi Yapım İşi ve Elektrik Enerjisi Satın 

Alınması) sözleşme imzalama aşamasındadır.  

Müdürlüğümüzde hazırlanan tüm doğrudan temin 22/d belgeleri scanner de taranıp 

dijital ortamda kaydedilmiştir. Belediyemiz tüm birimlerince yürütülen Hizmet ve Mal Alımı 

İhalelerinin hak edişleri müdürlüğümüz tarafından yapılmakta ve takip edilmektedir. 

Müdürlüğümüz bünyesinde şantiye sahası, demir atölyesi, mobilya atölyesi ve boya 

atölyeleri bulunmaktadır. Atölyelerimiz hizmet alanları içinde belediyemizin işlerini 

yapmaktadır. 

Demir, boya ve marangoz atölyelerimiz ile belediyemizin ihtiyaç duyduğu tüm teknik 

ve ustalık gerektiren işlerin yapılmaktadır. Hizmet binamız içinde yenileme çalışmaları 

yapılarak birimlerin yerleri personel sayılarına göre değiştirilip tüm mobilya, boya ve demir 

işleri müdürlüğümüzce yapılmıştır. Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak tüm birimlerimizin 

gereksinim duyduğu kaynak işleri, marangoz ve mobilya işleri ile boya işleri malzeme ve 

işçilik dahil olmak üzere Destek Hizmetleri tarafından yapılmaktadır. 

Araçların tüm evraklarının takipleri vize, sigorta işlemleri müdürlüğümüzce takip 

altına alınmıştır.  

Kapalı ve açık depolarımız da 2015 yılı içinde de yenileme ve genişletme çalışmaları 

yapılmış olup yeni kapalı alanlar oluşturulmuştur. 

Boya atölyemiz kaldırımların, oyun guruplarının ve belediye hizmet sahası içindeki 

tüm birimlerimizin boya, badana ve temizlik boyası işlerini yapmaktadır.  

Kula Futbol Sahası, Kapalı Spor Salonu, Türk evi ve Kaplıcalarımızın teknik bakım, 

tadilat ve onarım işleri müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde teknik ekiplerimiz tarafından 

sağlanmaktadır. Kaplıcaların ve Türk evinin yıllık bakımlarına başlanmış olup sezona hazırlık 

çalışmaları devam etmektedir.  

Bünyemiz dahilinde bulunan teknik destek ekipleri ile müdürlüğümüz verimli 

çalışmayı hedefleyerek hizmetlerine devam etmektedir. 

  

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. 
Organizasyon Yapısı 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına bağlı çalışır. 

Müdürlük bünyesindeki destek hizmetleri konularıyla ilgili alt birimlerden oluşur. Belediye 
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bünyesindeki Birimlerin Mal ve Hizmet talepleri Müdürlüğün teklifi ve Belediye Başkanının 

onayıyla gerçekleşir. 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü alt birimler olarak kısımlara ayrılır; 

1. İdari ve Mali işler birimi 

a. Satın alma işleri 

b. İhale işleri 

c. Resmi Yazışmalar ve büro işleri 

2. Teknik işler ve Hizmetler birimi 

a. Teknik hizmetler 

b. Bilgi işlem ve bilişim 

3. Araçların sigorta , vize ve tescil işlemleri 

 

Sorumluluk altındaki genel bakım, ihtiyaç, tadilat ve bakım işleri için hizmet alanları 
a. Türk Evi ve Kenan Evren Müzesi (organizasyon işleri hariç) 

b. Kapalı Spor Salonu (organizasyon işleri hariç) 

c. Kaplıcalar (rezervasyon işleri hariç) 

d. Şantiye depo alanları 

e. Belediye Hizmet Binası 

f. Kantar  

g. Marangoz Atölyesi 

h. Demir Atölyesi 

i. Boya Atölyesi 

j. Akaryakıt temini 

k. Kent Ormanı 

l. İlçe Stadyum Binası  

m. Yunus Emre Kültür Merkezinin komple temizlik ve organizasyonlara 

hazırlanması. 

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;  
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o Elektrik, su, telefon, internet, data hatları abonelik işlemlerini ve sözleşmelerini 

yapmak,  

o Kullanım miktarlarını izlemek ve istatistiklerini tutmak, 

o Fahiş kullanım sebeplerini araştırmak ve gerekli tedbirleri almak, 

o Gerektiğinde mevcut aboneliklerin iptal işlemlerini yapmak. 

o Gerekli görülen yerlere güvenlik kamerası koymak. 

o Bu hizmetler için gerekli ihale işlemlerini yürütmek ve denetimlerini yapmak. 

 Belediye hizmet binalarının elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, klima 

tesisatı, haberleşme tesisatı, TV tesisatı gibi tesisatlarının;  

o Her an güvenli, etkin ve verimli çalışmasını sağlamak,  
o Bunun için her türlü ön hazırlığı yapmak ve her türlü tedbiri almak.  

o Bu tesisatların her türlü bakım ve onarımını planlamak veya yaptırmak 

o Yapımlarını, kontrollerini, bakımlarını ve gerektiğinde tamirlerini usulüne göre 

yaptırmak, 

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

tamirleriyle ilgili her türlü yedek parça ve ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri 

usulünce temin etmek,  

o Lavabo ve tuvaletlerde; ihtiyaç duyulan hijyen malzemelerinin ikmalini düzenli 

olarak sağlamak ve kullanıma hazır bulundurmak.  

 Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak olan tüketim malzemelerini, dayanıklı taşınır 

mallar ile bu taşınırların bakım ve onarımı için gerekli olan yedek parça, tamir takımı 

ve bakım onarım malzemelerinin alımını gerçekleştirmek. 

 Başkanlık tarafından yapılan görev ve yetki dağılımına uygun olarak; birimlerden 
gelen taşınır mal ve tüketim malzemelerine ilişkin talepleri değerlendirmek, Başkanlık 

makamınca uygun görülenlerin alımını gerçekleştirmek ve ilgili birimlere dağıtımını 

sağlamak. 

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

 Faaliyet alanına giren işlerle ilgili mal ve malzemenin usulüne göre depolarda 

muhafaza edilmesini sağlamak. 

 Atölyeler; 
o Kaynak ve demir atölyesi; Belediyemize ait hizmet binalarının, sosyal 

tesislerinin, makine ve ekipmanların kaynak ve demir işlerinin yapımı bakımı 

ve onarımını yapmak 

o Mobilya atölyesi;  Belediyemize ait hizmet binalarının, sosyal tesislerinin, 

marangozluk ve mobilya işlerinin yapımı bakımı ve onarımını yapma 

 Depolar; 
o Temin edilen malzeme ve malların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya 

ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak veya 

alınmasını sağlamak. 

o Depolarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen 

azalmaları araştırmak ve nedenlerini rapor etmek. 

o Depo sayımını ve stok kontrolünü yapmak asgari stok seviyesi altına düşen 

taşınırları temin etmek. 

o Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek 

sayımlarını yapmak ve yaptırmak. 

o Temin edilen malların muayene ve kabulünü yapmak ve yaptırmak, cins ve 

niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan 

tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları depolarda muhafaza etmek. 

o Depo ve stok çıkışlarında tutanak hazırlamak ve ilgili evrakları saklamak. 
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DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLAR 
 

MÜDÜRLÜK 22/d 22/a Toplam 

Fen İşleri Müdürlüğü 1.476.463,27 TL  1.476.463,27 TL 

Özel Kalem 264.742,64 TL 29.961,00 TL 294.703,64 TL 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 408.167,63 TL  408.167,63 TL 

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü 243.982,07 TL  243.982,07 TL 

İnsan kaynakları Müdürlüğü       38.243,52TL  38.243,52TL 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 69.042,71 TL  69.042,71 TL 

Yazı İşleri Müdürlüğü 23.628,03 TL  23.628,03 TL 

Zabıta Müdürlüğü 366.935,05 TL  366.935,05 TL 

Dış İlişkiler Müdürlüğü 48.667,57 TL  48.667,57 TL 

TOPLAM 2.969.833,49 TL 

 

AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILAN İHALELER 
 

S.N İHALE ADI İHALE 
TARİHİ 

İHALEYİ ALAN 
FİRMA ADI 

YAKLAŞIK 
MALİYET 

İHALE BEDELİ 

1 8 cm’lik Kilit Parke Taşı Satın 
Alınması 

09/04/2015 AYTEKİNLER 
İnş. Malz.ve 
Beton Mamül. 
Tic.Taah Ltd. 
Şti  

144.430,00 TL 124.735,00 TL 

2 Kula Belediyesi Park ve 
Bahçeler Birimine Bağlı 
Alanların Temizliği 
,Sulanması,Bakım ve Onarım 
İşi. 

05/05/2015 Baybora Hiz. 
Tem. İnş. Gıda 
ve Tic. Taah. 
Ltd. Şti-Zerrin 
ŞEVİNÇ İş 
Ortaklığı 

264.015,37 TL 240.013,97 TL 

3 Kula İlçesinde Bulunan 38 
adet Kaçak Yapının Yıkılması 
İşi. 

12/05/2015 İPTAL EDİLDİ 193.724,69 TL. İPTAL EDİLDİ 

4 Filler ve Alt Temel Malzemesi 
Satın Alınması 

05/06/2015 Bayram 
BEĞEN 

470.150,00 TL 240.000,00 TL 

5 Akaryakıt Ürünleri Satın 
Alınması 

17/11/2015 İsa MERT 926.798,90 TL 800.915,00 TL 

6 Kula Belediyesi Park ve 
Bahçeler Birimine Bağlı 
Alanların Temizliği 
,Sulanması,Bakım ve Onarım 
İşi. 

26/11/2015 
 

OBEN 
Dan.Bilg.İşlem 
Eğit.Tem.Turiz 
San.Tic.Ltd.Şti 

543.264,15 TL 486.732,20 TL 
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7 2 Adet Açık ,1 Adet Kapalı Halı 
Saha ve Hizmet Binaları 
Yapılması İşi. 

27/11/2015 İPTAL EDİLDİ 504.692,02 TL İPTAL EDİLDİ 

8 Kula Belediyesine ait İş 
Makinası ve Araçları 
kullanmak üzere Şoför ve 
Operatör Hizmeti Satın 
Alınması . 

10/12/2015 ELTA 
Müt.Tem.Yem.
San.Tic.Ltd.Şti 

460.448,34 TL 418.589,40 TL 

9 2 Adet Açık ,1 Adet Kapalı Halı 
Saha ve Hizmet Binaları 
Yapılması İşi. 

31/12/2015 DASEK İnş.San 
ve Tic.Ltd.Şti. 

510.932,02 Tl 447.000,00 TL 

10 Filler Malzemesi,By Pass 
Malzemesi ve Alt Temel 
Malzemesi Satın Alınması 

10/02/2016 OKKAŞ 
OKKAOĞLU 
Taah.İnş.Teks.
San.Tic.A.Ş. 

489.950,00 TL 310.000,00 TL. 

11 Elektrik Enerjisi Satın Alınması 10/03/2016 AYDEM 
Elektrik 
Perakende 
Satış A.Ş. 

167.313,29 Tl. 154.523,61 TL. 

12 
 

Engelsiz Yaşam Binası ve 
Çevre Düzenlemesi Yapım İşi. 

07/03/2016 AVCI İnş.Tarım 
Ürün.San.ve 
Tic.LTd.Şti. 

679.662,59 TL. 584.000,00 TL. 
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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 dilek, şikayet, öneri vb. konuların 

izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak. 

 6) Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek,  

7) Muhtarlıklar Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,  

8) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak, 

9) İdari olarak çalışan personelin görev ve sorumluluklarının takibini yapmak ve 

organizasyonunu sağlamak,   

10) Birim personeli ile üst idare arasındaki koordinasyonu sağlamak,  

11) Belediyenin genel işleyişi çerçevesinde birimi ile ilgili proje ve hizmet çalışmalarını 

yürütmek, 

12) Müdürlük hizmetlerini yürütürken diğer kamu kurumları ile koordinasyonu ve işbirliğini 

sağlamak,  

13) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlamak. 

Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik 

tedbirleri almak,  

14) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında 

ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar ve yönetmelikleri hakkında zamanında ve 
doğru bilgi verebilecek şekilde planlamak, 

15) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere 

eğitim planlamasını yapmak,  

16) Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayarak amirine 

teklif etmek,  

17) Çalıştırdıkları görevlilerin, işbölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu 

görevleri benimsetmek,  
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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 01.02.2016 tarihinde muhtarlar toplantısı düzenlemiş olup, toplantı 

muhtarlarımızın yüksek katılımı ile gerçekleştirilmiştir. .Bu bağlamda muhtarlarla diyalog 

oluşturularak mahallelerle ilgili bütün talepler alınarak değerlendirmeye alınmıştır. 

http://www.muhtar.gov.tr/
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Muhtarlık Birimimize muhtar ve vatandaşlar tarafından 27 adet (08.02.2016 tarihinden 

itibaren)  bizzat başvuru yapılarak talep iletilmiştir. Bu taleplerden 6 adedi tamamlanmış,1 

adet geri çekilmiş,1 adedi Büyükşehir Belediyesi yönlendirilmiş, diğer talepler 

değerlendirilme aşamasındadır. 

01.01.2016 tarihinden 17.03.2016 tarihine kadar yapılan hizmetler; 

 

GÖLBAŞI MAHALLESİ 

Tüm yollar malzemeli bakım 80 kamyon malzeme kullanıldı 

. Çalışma Öncesi 

 

Çalışma Sonrası 
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 GÖKDERE MAHALLESİ  

 4000 metre yol bakımı yapıldı. 

Çalışma Öncesi 

  
Çalışma Sonrası 
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 KÖREZ MAHALLESİ 

 2000 metre yol bakımı yapıldı. 

Çalışma Öncesi 

  
Çalışma Sonrası 
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 AYAZÖREN MAHALLESİ  

  Yol çalışması yapılmıştır. 
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 KALINHARMAN MAHALLESİ 

 Yol çalışması yapılmıştır. 
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 HİZMET BİRİMLERİ  

Müdürlüğümüzde 2016 yılında oluşturulmuş olup toplam 45 adet personel görev yapmaktadır. 

4 memur, 2 daimi işçi ve 39 kişi hizmet alımı olmak üzere toplam 45 kişidir. 

 

 
GÜVENCE  BEYANI 

 

 Yetkim dâhilinde; 

 

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 dâhilindeki hususlara 

dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 

bilgim olmadığını beyan ederim.17.03.2016 

 

 

                                       İmza  

                                                                                                                Ummahan İNCE 

                                                                                                          Muhtarlık İşleri Müdürü 
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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. 

 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 
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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, Hülya FİLİZ İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Müdürü, İhsan CİCİOĞLU Memur olmak üzere iki kişi olarak 

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 91 olup, 46 dolu 45 boş kadromuz 

bulunmaktadır. 

 Belediyemiz bünyesinde 46 adet (37 erkek, 9 bayan) devlet memuru, 7 adet (5 erkek, 2 

bayan) kamu işçisi, 2 adet (1 bayan, 1 erkek) sözleşmeli memur ve 186 adet taşeron firma 

çalışanımız bulunmaktadır. Memurlarımızdan 18 kişi lisans mezunu, 9 kişi önlisans 

mezunu, 3 kişi yüksek lisans, 7 kişi lise, 4 kişi ortaöğretim ve 5 kişi ilkokul mezunudur.  

Kamu işçilerimiz ise 1 kişi lisans, 3 kişi lise, 3 kişi ilkokul mezunudur.  

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

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

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

 Sözleşmeli personelin sözleşmelerin hazırlanması ile tüm personelin kurum içi yer 

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

ilişkin işlemler. 

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

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

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

 Yıl içerisinde memurların derece ilerlemesini gerçekleştirmek amacıyla, kadro 

derecelerinde gerekli görülenlerin kadro unvanlarında değişiklik yapılması. 

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

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

ortamında yapılması, SGK ya bildirilip kayıtlara işlenmesi. 

 Memurların kademe, derece ve terfi işlemlerinin yapılması. 

 3308 sayılı çıraklık eğitim kanununa göre staj yapma talebinde bulunan meslek lisesi 

öğrencilerine ve ayrıca yüksek okul öğrencilerinin de yaz dönemi stajı yapmalarını 

sağlamak. 

 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 
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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. 

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

edilmektedir.  

 Müdürlüğümüze bağlı olarak, Belediyemiz Çözüm Merkezi(Şubat 2016 dan itibaren Basın 

Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne devredilmiştir.), Ek Hizmet Binası ve Kula Emir 

Kaplıcaları rezervasyon işlemlerini sürdürmektedir. 

 Kaplıca rezervasyon işlemleri birimimizce yapılıp gelen misafirlerimize konaklama 

konusunda yardımcı olunmaktadır. Ayrıca 01.01.2016 tarihi itibariyle telefonla ve şahsen 

kaplıca sezonu için rezervasyonlar alınmaya başlanmıştır. Belediyemiz Meclis kararı ile 

belirlenen oda fiyatlarımız sezon içi ücretleri 20– 30 – 40 TL. dir. Sezon dışı ise 25 TL. 

dir. 

 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 35 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. 

 Çözüm Masası birimimizde yıl içerisinde kurum yazılarının kayıtları yapılmaktadır ve 

bunun yanı sıra vatandaşlarımızın her türlü istek, şikâyet ve talepleri alınarak en kısa 

sürede çözümlenmektedir. 2015 Ocak ayından itibaren; 

 

ÇÖZÜM MERKEZİ İŞ BAŞVURULARI 

İLKÖĞRETİM BAYAN-106 KİŞİ 

LİSE BAYAN-25 KİŞİ 

ÖNLİSANS BAYAN-36 KİŞİ 

LİSANS BAYAN-36 KİŞİ 

İLKÖĞRETİM ERKEK-366 KİŞİ 

LİSE ERKEK-107 KİŞİ 
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ÖNLİSANS ERKEK-38 

LİSANS ERKEK-33 KİŞİ  

TOPLAMDA 747 KİŞİNİN İŞ BAŞVURU FORMU HAZIRLANIP BİLGİSAYAR KAYDI 

YAPILMIŞTIR. 

 

2015 OCAK AYINDAN İTİBAREN ÇÖZÜM MERKEZİ TALEPLERİ 

FEN İŞLERİ-334 

PARK BAHÇE İŞLERİ-68 

FEN İŞLERİ KÖYLER-165 

ELEKTRİK İŞLERİ-47 

ZABITA-25 

TOPLAMDA 639 KİŞİNİN TALEP FORMU DOLDURULUP BİLGİSAYAR KAYDI 

YAPILMIŞTIR. 

 

YAZ DÖNEMİNDE BELEDİYE YAZ SPOR OKULU ÖĞRENCİ KAYITLARI 

ALINMIŞTIR 

FUTBOL-121 

VOLEYBOL-82 

BASKETBOL-30 

JİMNASTİK-78 

TOPLAMDA 311 KİŞİNİN FORMLARI HAZIRLANIP, BİLGİSAYAR KAYITLARI 

YAPILMIŞ, KURS ÖĞRETMENLERİNE TESLİM EDİLMİŞTİR. 

 

MABEM DERSANE KAYITLARI  

MEZUNLAR-74 

12.SINIF-174 

8.SINIF-59 

TOPLAMDA 307 KİŞİNİN FORMU HAZIRLANIP, BİLGİSAYAR KAYITLARI 

YAPILMIŞ, DERSHANEYE TESLİM EDİLMİŞTİR. 

                                                                                                            

 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.   
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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. 

2015 yılında 83 adet Belediye Encümenine tarafımızdan sevki yapılan tutanaklarla 

İdari Yaptırım kararı verilmiştir. 

Belediyemiz içerinde ayrıca tüm resmi kurumlarla birlikte şirket, esnaf, tüzel ve 

gerçek kişi vb. karşı her türlü yazışmalara karşı eksiksiz bir çalışma yapılmıştır. 

İlçemiz mezbahasının tüm faaliyetleri durdurularak tüm evrakları İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğüne teslimatı gerçekleştirilmiştir. 

İlçemiz geçici Hayvan Pazarı için İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alınacak 

Ruhsat için çalışmalar yapılmış Ruhsatlandırma süreci devam etmektedir. 

Müdürlüğümüze bağlı işyeri ruhsatlandırma birimince ilçemizde 6 Adet umuma açık, 

76 adet sıhhi ve 19 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.  

İlçemiz merkezinde bulunan ekmek ve unlu mamul üretimi yapan fırınlar gece üretim 

aşamasında İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte 

denetlenerek üretim aşamasında çalışma ve hijyen şartları, çalışma evrakları kontrol edildi.  

Yine ekmek ve unlu mamul üretimi yapan işyerleri için gramaj kontrolleri belirli aralıklarda 

yapıldı. 
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Odun ve kömür satışı yapan işyerleri denetlenmiş denetleme sonucunda ilçemiz şehir 

merkezinde ısınmada ve diğer amaçlarda kullanılan yakıtların gerekli uygunluk şartlarını 

taşıyıp taşımadıkları, evrak ve izin belgeleri kontrolleri yapılmıştır. 

 
Sanayi sitesinde ana ve ara geçiş yollarında yol üzerinde bulunarak yaptığı işgalden dolayı 

gelip geçmeyi zorlaştıran esnaflara ait hurda malzeme ve araç, atık malzemeler, üretilen araç 

ve ekipmanlar, tamir ve tadilat için gelen malzeme ve ekipmanlar müdürlüğümüze bağlı 

ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde sanayi sitesinde uygun olan boş alan ve yol 

kenarlarındaki boş alanların sanayi odası başkanlığı ile yapılan çalışmalar neticesinde 

kullanılması sağlanarak yollar rahatlıkla kullanıma hazır hale getirilmiştir.  
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Şehir merkezinde çarşı içi başta olmak üzere diğer bölgelerdeki esnafların kaldırım işgal 

düzelenlerinin günlük olarak periyodik bir şekilde kontrolleri gerçekleştirildi. 

 
Bitkisel atık yağ toplama kampanyasına hız verildi. 

 
Terazi tartı beyanları Esnaftan toplandı. 

 
İlçemiz Merkez ve Mahallelerinde faaliyet gösteren Kahvehaneler ve Berberlerde 

denetlemeler yapıldı. 
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Resmi ve dini bayramlar, kültürel etkinlik, eğlence ve tüm faaliyetler 

2015 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. 

 
 

 
Kadir gecesi Yunus Emre ve Tabduk Emre türbesinde düzenlenen iftar programında tüm 

çalışmalarda yer alınarak üzerimize düşen faaliyetler her hangi bir aksiliği meal vermeden 

yerine getirildi. 
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Kula Jeoparkını Keşfet Çalıştay programında yer aldık. 

 

 
 

Öğrencilere zabıtanın görevlerini anlatan Zabıtalar, minik öğrencilerin sorularını yanıtladılar. 

 

 

Trafik Faaliyetleri 

Trafik Zabıta Birimi oluşturularak şehir merkezinde caddeler ve sokaklarda trafik akışının 

düzeninde aktif rol oynanması sağlandı. 

İlçemiz şehir merkezinde trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde okul giriş ve çıkış 

saatlerinde öğrencilerimizin trafik akışından etkilenmeyerek güvenli bir şekilde eğitim 
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kurumlarını ulaşmaları için okul önlerinde eğitim kurumlarının faaliyette olduğu günlerde 

gerekli çalışmalar daim olarak yapıldı. 

 

 

 

Şehir Merkezi'nde trafik güzergâhlarında yapılan yeni değişiklik nedeniyle çift yön ve tek yön 

uygulamasının başlaması ile yollara değişikliklere uygun tabelalar yerleştirildiği, trafik 

akışının yeni düzende başlaması ile zabıta trafik ekiplerinin faaliyetlerinin artarak gündelik 

çalışmalarda aktif rol alması sürekli olarak devam etti.  

 

 
Tonajlı araçların Şehir Merkezine giriş-çıkış saatleri belirlenerek caddelere uygun levhalar 

yerleştirildi. 
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Ehliyet alacak sürücü Adayları için eğitim güzergâhı çalışma alanı oluşturuldu. 

 

 

Manisa Büyükşehir Belediyesi UKOME Toplantıları ve komisyon toplantılarına katılımları 

gerçekleştirdik. 

 

Trafik birimimiz günlük çalışma saatlerinde kaldırım üzerine parklardan kaynaklanan trafik 

sorunlarını İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik birimlerine bildirilerek (fotoğrafla) gerekli cezai 

uygulamaların yapılmasını ve kaldırım üzerine park yapılmasının önüne geçilmesi çalışmaları 

yapıldı. 2015 yılında toplam Emniyet birimlerine 118 adet işleme konulması için bilgi 

paylaşımı yapıldı. (Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayına aittir.) 
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Okul Müdürlükleri tarafından Trafik İlçe Teknik Alt Komisyonuna yapılan başvuruların 

değerlendirilmesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından alınan kararlar 

doğrultusunda yapılan çalışma ile okul önlerine reflektif kasis yerleştirildi. 

 
Satın Alma ve Temin Faaliyetleri 

Belediyemiz çöp toplama ve nakil işlerinde kullanılmak üzere 7-adet kamyonun satın alınması 

gerçekleştirildi. 

 
Trafik Zabıtasınca kullanılmak üzere Zabıta Motosikleti alımı için belediye meclisince karar 

alınarak Zabıta Motosikletinin satın alınması gerçekleştirilmiştir. 
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Temizlik işleri personeline günlük çalışma ortamlarında kullanılmak üzere giyim eşyası 

temini yapıldı. 

 
400 LT Sıcak Daldırma Galvanizli 190 adet çöp konteyneri satın alınması gerçekleştirildi. 

 
İlçemiz merkez ve merkeze bağlı mahallelerde çöp toplama işlerinde kullanılma üzere 400 

adet ağzı açık 220 lt saç varil alımı ve İlçe merkezinde kül toplamada kullanılmak üzere 400 

adet 105 lt lik  tapalı saç varil alımı gerçekleştirildi. 
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Çöp toplamada kullanılan tüm araçların temizlik ve bakım işlerinde kullanılmak üzere araçlar 

için sıcak-soğuk yıkama makinesi ve köpük makinesi alımı yapılarak çöp toplama 

şantiyesinde faaliyete geçirildi. 

 

2015 yılı çöp toplama ve nakil işlerinde kullanılmak üzere Römorklu Traktör kiralanması 

yapıldı. 

 
Resmi bayram, tören, etkinlik ve düzenlenen tüm programlarda kullanılmak üzere bayrak 

satın alınması gerçekleştirildi. 
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İlçemiz Pazar yerinde dağıtılmak üzere çöp poşeti satın alınması gerçekleştirildi. 

Zabıta Servisinde Büyükşehir yasası ile belediyemize bağlanan mahallerin iş ve işlemlerinin 

takibinde kullanılmak üzere 1-adet Isuzu Dmax araç satın alınması gerçekleştirildi. 

 
Zabıta Personeline yazlık ve kışlık giyim eşya satın alınması gerçekleştirildi. 
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Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere yaka kamerası satın alımını gerçekleştirdik. 

 
İlçemiz merkez ve merkeze bağlı Gökçeören ve Sandal mahallerinde kullanılmak üzere 

plastik çöp toplama aracı satın alarak faaliyete başlattık. 

 
İlçemizdeki bazı park ve alanlara Motorsiklet ve Bisiklet park etmek için yaptırmış 

olduğumuz park sistemlerinin montajları tamamlandı. 
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İlçemiz göletinin ağaçlandırma çalışmalarına zabıta Müdürlüğümüze bağlı çalışan 

arkadaşlarla her yıl devam ediyoruz. 

 

Pazar Yerleri 

 

İlçemizde Tuhafiye pazarı olarak kullanılan alan ile manav ve müstahsil pazarı olarak 

kullanılan alanda pazarcı esnafına ait alanlar tekrar gözden geçirilerek ana ve ara arter geçiş 

yolları genişletilerek vatandaşların alış-verişlerini yapar iken rahatlıkla dolaşmalarına imkân 

sağlanmıştır. 

 

Pazarcı esnafına fiyat etiketi dağıtımı yapılarak fiyat tarifelerini görünür ve daim 

olarak asmaları sağlanmıştır. 

 

Manav Pazarı olarak kullanılan alana yakın boş alanlar sahipleri tarafından kiralanarak 

daha uygun bir Pazar yeri oluşması sağlandı. 

 

Pazarcı esnafından toplanan aidatlar haftalık yer işgali bedeline eklenerek pazarcıya 

ödeme belediyemize temin kolaylığı kazandırıldı. 

 

Pazarcı esnafına çevreyi daha temiz kullanılması açısından her hafta çöp poşeti 

dağıtımı gerçekleştirildi. 

 

Balık ve peynir pazarının bulunduğu alan yapılan çalışmalarla daha kullanışlı hale 

getirildi. 

 

 Mevsiminde ilçemiz merkezinde karpuz satışı yapan esnaflara yer tespiti yapılarak 

buradan da belediyemize gelir sağlandı. 

 

Pazar yerlerine giriş ve çıkış noktaları trafik ekiplerimizin çalışmaları ile daha uygun 

hale getirildi. 

 

Pazarcı esnafına belediyemiz Pazar yeri yönetmeliği doğrultusunda kanun ve 

yönetmelik hükümlerine harfiyen uymaları uymayanlara gerekli cezai müyedelerin 

uygulanması sağlandı. 
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Belediyemiz Pazar yeri yönetmeliğine günümüz şartlarına uygun olarak ek maddeler eklendi. 

İlçemiz balık pazarında kontroller her hafta İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne 

bağlı ekiplerle devam etmektedir. 14.09.2015 Pazartesi günü İlçe Tarım Müdürlüğü ile 

yapılan denetimlerde sağlık şartlarına uymayan balıklar ekiplerimizce el konularak imha 

edilmiştir. 

 
 

Temizlik İşleri 

 

İlçemiz merkez ve merkeze bağlı mahallelerde 65 işçi ile çöp toplama ve nakil işi yapılması 

için ihalenin hazırlanması bununla beraber Çöp toplama işlemlerinde İhale şartnamesinin her 

türlü imkânın belediyemiz lehinde bir aksiliğe meal vermeyerek çevrilmesinde destek 

hizmetleri birimi ile ortak çalışmalar yapılmıştır. 

 

İlçemiz merkezinde bulunan 7 mahalle ve merkeze bağlı 53 mahallenin çöp toplama ve nakil 

işi yapılmaktadır. 

 

İlçemiz genelinde çöp toplama alanları yeniden değerlendirilmiş olup, yapılan planlama 

doğrultusunda daha temiz bir çevre nasıl oluşur düşüncesi ile çalışmalarımız hala devam 

etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde çöp toplama alanları genişlemiştir. 
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Manisa’nın Büyükşehir statüsüne kavuşması sonucunda Gökçeören Beldesinin mahalle 

olması nedeni ile belediyemize kalan Gren berk 3000 makine tamiratı yapılmış olup, 

makinenin faaliyete hazır hale getirilmesi sağlandı. 

 

Gökçeören Mahallesinde temizlik personelleri işe başlamıştır. Sandal Mahallesinin Temizlik 

hizmetleri ara dönemlerde belirli periyotlar halinde devam etmektedir. 
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İlçe Merkezinde Çöp Konteynerlerini hijyen ve dezenfekte çalışması yapıldı. 

 

Barınak 

 
 

Hayvan barınağında görevli olarak Veteriner Hekim göreve başlamıştır. 

Sokak hayvanları başıboş köpekler toplanarak hayvan barınağında veteriner hekim tarafından 

kısırlaştırma işlemleri tamamladıktan sonra kulak kısımlarına takılan küpelerle zararsız bir 

şekilde doğal ortamlarına bırakılmaktadır. 

Hayvan barınağında bulunan sokak hayvanlarına günlük olarak ilçemizde resmi kurumlardan 

ve esnaflardan toplanan atık gıdalarla yiyecek ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

Hayvan barınağı daha modern kullanılabilir hale getirilmesi sağlandı. 
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1. Manisa TKDK'ya yeni hibe konuları ve fikir alışverişi için ziyarete gidildi. 

2. 2015 dönemi İŞKUR TYÇP ( Toplum Yararına Çalışma Projesi) kapsamında Jeopark 

alan temizliği için 40 kişilik istihdam projesi hazırlanıp başvurusu yapıldı. 

3. KOSGEB'e fikir alışverişi için ziyarete edildi. 

4. Salihli TSO proje fikirleri için  ziyaret edildi. 

5. Yenilebilir enerji toplantısı yapıldı. 

6. Kula Jeoparkını keşfet projesinin ihale başvurusu yapıldı. 

7. Ay ışığı tekstil firması için İŞKUR’a 25 kişilik Meslek Edindirme Kursu 26 aralık 2014 

tarihinde başladı. 

8. Salihli Belediyesine proje fikirleri için ziyaret gerçekleştirildi. 

9. Manisa Öğretmenevinde “Okullar Hayat Olsun” toplantısına katılımı sağlandı. 

10. Engelli aracı ile engelli vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda şehir içine ve 

şehir dışına 248 sefer ile engelli vatandaşlarımız taşındı. 

11. Salihli Ticaret Borsası ziyaret edildi. 

12.  15 kişilik 81.150 TL’lik “Kula’da Tekstil Engellilerle Buluşuyor” İŞKUR projesi kabul 

edildi. 

13. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne Engelli Oyun Parkı başvurusu yapıldı. 

14. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne güreşçilerimiz için 25 adet kıspet başvurusu yapıldı. 

15. Sabancı Vakfı hibesi için proje çalışmasına başlandı. 

16. KOSGEB Tematik, Kula leblebisini yaşatıyoruz proje çalışması yapıldı. 

17. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çöp toplama aracı talep dosyası hazırlanıp 

gönderildi. 

18. Kula Jeoparkını keşfet projesinin ihalesi yapıldı. 
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19. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 100 adet çöp konteyneri talep dosyası hazırlanıp 

gönderildi. 

20. Selim Sebahat Palanduz Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme 

toplantısına katılım sağlandı. 

 
 

21. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne Voleybol takımı için eşofman takımı, file, ayakkabı, 

dizlik gibi malzeme talep başvurusu yapıldı. 

22. Zafer Kalkınma Ajansı 2015 Proje Teklif Çağrılarının Alaşehir, Selendi, Sarıgöl ve 

Kulayı kapsayan toplantısı Kula’da gerçekleştirildi. 
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23. Ziraat Odası ile teknik destek eğitim çalışmalarına başlandı.     

24. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Kula Belediyesi için  "Çöp Toplama Aracı Talep 

Dosyası" hazırlanıp gönderildi. 

25. Kula Belediyesi tarafından yürütülen Zafer Kalkınma Ajansı'nın finanse ettiği "Kula 

Jeoparkını Keşfet Projesinin" ihale sözleşmesi imzalanarak yapım işi çalışmaları başladı.  
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26. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kula Belediyesi adına  "Yol Süpürme Aracı"  talep 

dosyası hazırlanıp gönderildi. 

 

27. Manisa Valiliği, Manisa İŞKUR Müdürlüğü ve Manisa İl Kültür Turizm Müdürlüklerine 

gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan projelerle ilgili ziyarette bulunuldu. 
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28. Zafer Kalkınma Ajansı 2015 Proje Teklifi ile ilgili Salihli’de gerçekleştirilen PCM proje 

yazma eğitimine katılım sağlandı. 

29. Manisa TSO tarafından düzenlenen AB günleri ve proje teklifleri eğitimine katılım 

sağlandı. 
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30. Kula Kaymakamlığı, Kula Belediyesi, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, C.B.Ü. Kula 

M.Y.O. ve Kula Emre Köyü Yunus Emre’yi Tanıtma ve Kültür Derneği  ortaklığında 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulan  Yunus Emre Gençlerle Başvuruyor Projesi 

başvurusu tamamlandı.  

31. Kula Kaymakamlığı, Kula Belediyesi, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kula 

Belediyespor Kulübü Derneği  ortaklığında T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı sunulan 

Kula Jeoparkı Gençlerle Buluşuyor  Projesi başvurusu tamamlandı.  

32. Kula Kaymakamlığı, Kula Belediyesi, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kula 80. Yıl 

Engelsiz Yaşam Merkezi ortaklığı, Kula Ortopedik Spastik Özürlü Çocukları Koruma ve 

Yardım Derneği ortaklığında Zafer Kalkınma Ajansı (SOBEP) sunulacak olan Kula 

Engelsiz Yaşam Parkı ve Sosyal Hizmet Merkezi Proje çalışmaları devam etmektedir.  

33.  Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesine başvurusu yapılan 

Engelsiz Yaşam Parkı (Ecevit Parkı) destek kapsamına alınarak yapım işine başlandı.  
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34. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çöp toplama aracı talep dosyası hazırlanıp 

gönderildi. 

35. Kula Belediyesi Güreş takımına Arena Spor Kulübü Derneği kuruldu. 

36. Zafer Kalkınma Ajansı 2015 Proje teklif çağrısı kapsamında yapılması planlanan aqua 

park projesi için örnek çalışmaları incelemek adına Gediz ve Simav aqua parkları 

yerinde incelendi. 

37.  
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38. Aqua park projesi için uzmanlarla ve bazı firma yetkilileri ile görüşüldü. Ulusal Havuz 

yetkilisi Kula’ya davet edilip yapılması planlanan yerin ve bütçenin uygunluğu 

görüşüldü. 
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39. Zafer Kalkınma Ajansı SOBEB hibe programına 865.895,38 TL bütçeli Engelsiz Yaşam 

Parkı ve Sosyal Hizmet Merkezi başvurusu yapıldı. Değerlendirme sonucu Haziran 

ayında tamamlanacak olup 98 proje başvurusu gerçekleşti. 

40. Dış İlişkiler Müdürlüğü ofisinin boya, badana ve laminant döşeme işi gerçekleştirildi. 

41. Birleşmiş Milletler kalkınma programı (UNDP) Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu 

Efes grubu işbirliği ile yürütülen Gelecekte Turizm destek programına proje hazırlı 

çalışmalarına başlandı. Uygulamayı düşündüğümüz projenin amacı; İlçemizde tarihi eser 

niteliğine sahip 24 tarihi yapı proje kapsamında bilgilendirme levhaları ve yönlendirme 

tabelaları konularak bölgeye gelen ziyaretçilerin konforlu ve rahat vakit geçirmeleri 

sağlanacak. 

42. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Kula Belediyesi tarafından yürütülen 

“Kula Jeoparkını Keşfet” projesinin İzleme ziyareti Ajans uzmanları tarafından 

gerçekleştirildi. Proje değerlendirme toplantısı ve izleme ziyaretleri ile proje hakkında 

fikir alışverişleri yapıldı. 

 

 
43. Mayıs ayı içerisinde Kula Jeoparkını Keşfet projesinin 5 km gezi rotası, Çakırca Jeopark 

evi tadilatı işi, 400metrelik çakırca gezi rotası, Bazalt sütunlardaki seyir terasları 

çalışmalarının sonuna gelindi.  
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44. Kula Jeoparkını Keşfet Projesi izleme ziyareti ajans uzmanları tarafından 

gerçekleştirildi. 
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45. Kula Belediyesi, Kula Kaymakamlığı, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kula 80. Yıl 

Engelsiz Yaşam Merkezi ortaklığı, Kula Ortopedik Spastik Özürlü Çocukları Koruma ve 

Yardım Derneği ortaklığında Zafer Kalkınma Ajansına Kula Engelsiz Yaşam Parkı ve 

Sosyal Hizmet Merkezi Proje başvurusu yapıldı.  

46. Dış İlişkiler Müdürlüğü ofisinin boya ve laminant parke döşeme işi gerçekleştirildi. 

47. İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne Yunus Emre Festival Yardım Talep dosyası hazırlanarak 

7 bin Tl'lik yardım talebi kabul edildi. 
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48. "Kula Jeoparkını Keşfet" projesi için Manisa Büyükşehire 180.000,00 TL talep dosyası 

hazırlandı ve kabul edildi. 

 
49. 19. Selvili Dede Kültür ve Dayanışma Şenliği için Manisa İl Kültür ve turizm 

Müdürlüğüne Festival Yardım Talebi dosyası gönderildi. 
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50.  Kütahya'da gerçekleştirilen Manisa AB Proje Ofisleri toplantısına katılım sağlandı. 

 

 
 

51. Kula Belediyesi, Kula Kaymakamlığı, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kula 80. Yıl 

Engelsiz Yaşam Merkezi ortaklığı, Kula Ortopedik Spastik Özürlü Çocukları Koruma ve 

Yardım Derneği ortaklığında Zafer Kalkınma Ajansına Kula Engelsiz Yaşam Parkı ve 

Sosyal Hizmet Merkezi Projesi kabul edildi. Kütahya'ya gidilerek sözleşme imzalandı. 
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52. Sosyal Kalkınma ve Beşeri Gelişme Altyapı Mali Destek Programı (2015 SOBEP) 

kapsamında başarılı olan projeler imza töreni Manisa TSO'da düzenlendi. Bu törene 

katılım sağlandı. 
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53. Bağdatlı Sultan Anma etkinliği için Manisa İl Kültür ve turizm Müdürlüğüne Festival 

Yardım Talebi dosyası gönderildi. 

54. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yusuf BALCI ve İzleme Değerlendirme Birim 

Başkanı Taylan UYGUN ilçemiz ziyaretinde ağırlandı. 

 
55. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Kula Engelsiz Yaşam Parkı ve Sosyal 

Hizmet Merkezi Projesinin ilk izleme ziyareti ajans uzmanları tarafından gerçekleştirildi.  

56. Kula Jeoparkını Keşfet Projesi izleme ziyareti gerçekleştirildi ve uzmanlara jeopark alanı 

gezdirildi. 
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57. Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek programına uygulamalı girişimcilik eğitimi için 

başvuru yapıldı. 

58. Manisa Valiliği AB Proje Koordinasyon Birimi tarafından gerçekleştirilen Proje 

Döngüsü Yönetim eğitimi için Manisa'ya gidildi. 

 
59. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına başvurusu yapılan "Yunus Emre Gençlerle 

Buluşuyor" projesi kabul edildi. Proje sözleşme ekleri hazırlandı ve Ankara'da sözleşme 

imzalandı. 

60. Kula Jeoparkını Keşfet Projesi kapsamında kitap hazırlık çalışmalarına başlandı. 
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61. Kula Jeoparkını Keşfet Projesi kapsamında broşür hazırlandı ve 5000 adet broşür 

bastırıldı. 

62. Bağdatlı Sultan Anma etkinliği için Manisa İl Kültür ve turizm Müdürlüğüne sonuç 

raporu hazırlandı. 

63. Kula Jeoparkını Keşfet Projesi kapsamında Jeopark Çalıştayı gerçekleştirildi. 
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64. Jeopark çalıştayı için organizasyon, davetiye, protokol hediyeleri, katılımcı hediyeleri 

gibi çalışmalar yapıldı. 

 
65. Ortopedik Spastik Engelli Çocukları Koruma ve Yardım Derneği, Kula Kalkınma ve 

Dayanışma Derneği, Kula Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği ile Kula Er 

Meydanı Spor Kulübü Derneğinin yıllık evrakları hazırlanarak denetlemesi yapıldı. 

66. Er Meydanı Spor Kulübü Derneği için Manisa Büyükşehire eşofman talep dosyası 

hazırlanıp gönderildi. 

67. Manisa AB Proje Ofisleri toplantısı Kula'da gerçekleştirildi. Proje ofislerinde görevli 

olan kişiler 2 gün Kula'da ağırlanarak ilçenin tanıtımı yapıldı. 
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68. Kula Jeoparkını Keşfet Projesi Kapsamında 

a) Kula Divlite yürüyüş yolu, köprüler ve kamelya yapımı gerçekleşti. 
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b)Sandal Divlite yürüyüş yolu yapım işi gerçekleşti. 
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c) Peri Bacaları mevkiine yürüyüş yolu ve kamelya yapım işi gerçekleşti. 
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d)Acısu mevkiine yürüyüş yolu yapım işi gerçekleşti. 
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e)Çakırca mevkii yürüyüş yolu ve jeopark evi yapım işi gerçekleşti. 
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69. Kula Jeoparkını Keşfet projesinin nihai raporu hazırlanıp gönderildi. 

70. Yunus Emre Gençlerle Buluşuyor projesinin Ankara’daki eğitimine katılım sağlandı. 
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71. Yunus Emre Gençlerle Buluşuyor projesinin, pankart,tabela ve bez brandaları basımı 

yapıldı. 

72. Kula Belediyesi ve Salihli TSO işbirliği ile 50 kişilik KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik 

kursu açıldı. 

73.  
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74. Kula Belediyesi olarak 30 kişilik KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik kursu açıldı. 

 

 
 

75. Kula Belediyesi ve Kula Esnaf Odası işbirliği ile 30 kişilik KOSGEB Uygulamalı 

Girişimcilik kursu açıldı. 
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76. Yunus Emre Gençlerle Buluşuyor projesi kapsamında Kula MYO’nun 30 öğrencisini 

Yunus Emre Türbesine götürüldü  ve mesire alanında piknik yapıldı. 

 
77. Manisa Valiliğinin Zafer Kalkınma Ajansı destekli Manisa İli Proje Geliştirme Eylem 

Planı eğitimine katılım sağlandı. 
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Kula Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tüm çalışmalarında; 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 

c) Hesap verebilirlik, 

ç) Kurum içi yönetimde ve ili ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas 

alır. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün bugünkü kuruluşu, görev konularının 

çeşitlerine dayanmaktadır. Müdürlüğümüzün amaçlar, görevler ve ilişkiler bakımından hem 

planlayıcı hem de uygulayıcı yönleri vardır. Müdürlüğümüz kendi görev konularında 

araştırıcı, planlayıcı, izleyici, değerlendirici, denetleyici ve yol gösterici bir örgüt niteliğinde 

çalışmaktadır. Müdürlüğümüz yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır. Buna 

göre belirtilen amaçların değerlendirilmesinde, ana görevlerinin yerine getirilmesinde ve iş 

ilişkilerinin gözetilmesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün bu iki yönlü 

niteliği üzerinde önemle durulmalıdır. 

1)Kitle iletişim araçlarında yer alan, Belediyemiz hizmet faaliyetlerini ilgilendiren 

konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmak, 

2)Belediye sınırları içinde kent halkının yönetime katılımını sağlamak, halkın insiyatifini 

arttırmak, yerel yönetimler ve yerel demokrasiyi güçlendirerek, sorunların çözümünü 

sağlamak 

3)Halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve 

kurumsal Temel de sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler 

yürütmekten, 

4)Çalışmaların halka duyurulması,   halkın yönetime karşı olumlu hisler beslemesinin 

sağlanmasından, halkın da yönetim hakkındaki,   düşüncelerinin, yönetimden beklentilerinin 

alınması amaçlı çalışmaları yürütmekten, 

5)Başkanlık emirleri doğrultusunda gerektiği zamanlarda basın toplantıları düzenlemek ve 

Başkanlığımızın faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak, konuyla ilgili 

fotoğraf ve görüntüleri medya organlarına dağıtmak 

6)Başkanlığımız ünitelerinin hizmetlerini yürütmelerine yardımcı olabilecek Belediyecilik 

konusundaki, yeni gelişme ve uygulamalardan ilgili birimleri haberdar etmek. 

7)Kurumun faaliyet alanına giren gelişmeleri takip etmekten, çalışmaları hakkında amirini 

yazılı ve sözlü sistematik olarak bilgilendirmekten,  

8)Tanıtım ve halkla ilişkiler konularında, kurum dışındaki özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde 

iletişim bakımından dikkate alınacak hususlarda, Belediye'nin imajını istenilen şekilde 

güçlendirilmesi vb. konularda kurum menfaatini gözetme yönündeki görüşlerini belirtmekten, 

9) Kendi Müdürlük alanıyla ilgili işleri yerine getirmek, 

10)İlçemizde yaşayan halkın ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini tespit etmek 

üzere anket ve benzeri çalışmaları yapmak 

11)Halkı bilinçlendirici broşür, bülten, dergi, Gazete, Belediye web sayfası, vb. çalışmalarını 

içerik açısından yürütmekten, 

12)Vatandaşlardan gelen şikâyet, teklif vb. konulan en kısa zamanda Belediye'nin diğer 

birimleri ile çözüme kavuşturup ilgililerine bilgi verilmesini sağlamak,  

13)Belediye Başkanlığına bağlı diğer müdürlükler tarafından yapılan çalışmaların tanıtımını 

yapmaktan, 

14)Belediye Başkanının katılacağı halkı bilgilendirici çalışmaları koordine etmekten, 

15)Özel günler ile ilgili davetiye hazırlanması ve ilgili yerlere dağıtılmasını sağlamaktan, 
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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. 

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. 
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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 BÖLÜMÜ 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 birifing ve toplantılarını organize etmek, 

8) Çeşitli sivil toplum örgütleri, muhtarlar vb. ile Belediye yönetiminin katılımıyla belirli 

dönemlerde toplantılar yaparak bir araya gelmeleri için organizasyonlar düzenlemek, 

 9) Belediye'nin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların dilek ve şikâyetlerini almak ve 

Belediyenin hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendirmek, 

10) Halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek ve bu alandaki faaliyetlerin 

etkinliğini artıracak önlemleri belirlemek üzere araştırmalar yapmak, 

11) Kurumun halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize 

etmesine yönelik öneriler ve projeler geliştirmek, 

12) Belediye'nin gerek içe gerekse dışa dönük olarak kullanacağı her türlü baskılı 

malzemelerini kurum kimliği (amblem ve logo uygunluğu) esasları açısından incelemek, 

çalışmaların kurum kimlik ve imajını geliştirici olması yönünde öneriler geliştirmek, 

13) Vatandaşlardan gelen (Telefon, e-mail, faks, şahsen ya da basın yolu ile başvuruları) ilgili 

birimlere yönlendirmek, başvuru sahiplerini bilgilendirmek, 

14)Kamuoyundan yansıyan şikayet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını 

yapmak. 

15) Belediyemiz çalışmaları ile ilgili olarak Başkanlık Makamı'nın onayı doğrultusunda yerli 

ve yabancı kişi ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli 

çalışmaları yapmak. 

16) Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan yansıyan 

şikayet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirmeleri çalışmalarını yapmak. 
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BASIN-YAYIN BÖLÜMÜ 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 v.b ) basın bildirilerinin gönderilmesi, haberlerin e - posta ve cep 

mesajı yoluyla ilgililerine ulaştırılmasını sağlamak 

9.Çeşitli konularda (faaliyet, açılış, ziyaret v.b) 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 

18.En çok ziyaret edilen sosyal medya sayfalarının takibini yaparak Kula Belediyesi olarak 

yeni gruplar oluşturmak. ( Facebook, Youtube, İnstegram, Vimeo, Google +, vb) 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER GÖREVLERİ 

1-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Belediyemizin hizmet alanı kapsamında kent halkının 

kültür sanat yaşamına katkı sağlar. 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, 
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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.  

 

BİRİME AİT HİZMET ALANI 

 

Kula Evi; Kentsel Sit Alanı içerisinde Türk Evi mimari yapısına özgü, restorasyonu yapılmış, 

2 katlı Kula’ya özgü ürünlerin ve görsel malzemelerin sergilendiği Dinlenme Evidir. Evde 

Kula’ya özgü her türlü değerli eşya sergilenmektedir. Mahmut KAYGISIZ, Alperen OTLU 

isimli personeller görev yapmaktadır.  İçerideki eşyalar tarihi eser olduğundan dolayı 24 

saatlik nöbet sistemine göre personel görev yapmaktadır. Kamera Sistemi Mevcuttur.  

 

K. Evren Müzesi; Kentsel Sit Alanı içerisinde Osmanlı mimari yapısında, restorasyonu 

yapılmış, 2 katlı özel müze olarak kullanılmaktadır. Kula Evi’nde Görev yapan personel 

görev yapmaktadır. Mahmut KAYGISIZ, Alperen OTLU isimli personeller görev 

yapmaktadır.  24 Saat Nöbet sistemine bağlıdır. Kamera Sistemi Mevcuttur.  

 

Yunus Emre Türbesi; Emre Mahallesinde 1 adet personel görev yapmakta gelen 

ziyaretçilerle ilgilenmektedir. Kamera Sistemi Muhtarlığa bağlıdır.  

 

Kapalı Spor Salonu; Kapalı Spor Salonunda Jimnastik, Voleybol, Okul Müsabakaları, Kulüp 

Müsabakaları, Masa Tenisi Turnuvaları, Güreş Müsabakaları, Konserler ve toplantılar 

geçekleştiriliyor. Kapalı Spor Salonunda 1 Adet Memur, 2 adet işçi personel görev 

yapmaktadır. Çalışma şekli Spor salonumuz Mehmet EROĞUL sorumluluğunda olup 

Voleybol sezonu boyunca Pazartesi hariç tam gün olarak çalışmaktadır. Spor Salonunda 

Kamera Sistemi Mevcuttur.  

 

Meryem Ana Kültür Merkezi; Meryem Ana Kültür Merkezi Kentsel Sit Alanı içerisinde yer 

alıp ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için Kula Evi’nde görev yapan personel tarafından 
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4. lise

5. ortaokul

hizmet vermektedir. Kula’nın kendine has kültürünün anlatıldığı Minyatür Kula burada 

sergilenmektedir. Ancak Kamera Sistemi mevcut değildir. Sabit Personel bulunmamaktadır.  

 

Yunus Emre Kent Meydanı Kültür Merkezi;  

Yunus Emre Kent Meydanı Kültür Merkezi içinde yapılacak olan her türlü etkinlik ve 

organizasyon çalışmaları tarafımızdan yapılmaktadır. Organizasyon için takvim verme 

birimimiz tarafından yapılacaktır. Kültür Merkezi ve Meydanın sorumlusu Abdil EYİCE’dir. 

Temizlik sorumlusu ise Mehtap ERGEN’dir.  

 

 

PERSONEL DURUMU  

2 MEMUR 8 İŞÇİ 

1.Yeliz Ay HIRKA              Yükseklisans (Kameraman) 

2.Mehmet EROOĞUL         Lisans ( Eğitmen) 

3.Aytekin TÜRKOĞLU       Lisans ( İşçi)  

4.Kamil  ALTIPARMAK     Lisans ( İşçi) 

5.Erhan BEKAR                   Lisans ( İşçi) 

6.Mehmet ULU                    Önlisans (İşçi) 

7.Süleyman KARAMAN     Ortaokul (İşçi) 

8.Mahmut KAYGISIZ          Lise (İşçi) 

9.Alperen OTLU                   Lise ( İşçi)  

10. Nesrin KÜNKÇÜ               Lise  ( İşçi)  

 

PERSONEL EĞİTİM DURUMU DAĞILIMI 
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PERSONELİN CİNSİYET DAĞILIMI 

KADIN: 2 ERKEK: 8 

 

13%

87%

CİNSİYET

KADIN

ERKEK

 
 

 

PERSONEL YAPISI 

MEMUR 2 İŞCİ : 8 

 

13%

87%

İNSAN KAYNAKLARI 

MEMUR İŞÇİ
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KULA EVİ VE KENAN EVREN MÜZESİ ÇALIŞMA ŞEKLİ 

MAHMUT KAYGISIZ  

ALPEREN OTLU  

İŞÇİ  

 

24 Saat Nöbet sistemine göre personel görev yapmaktadır. Aynı zamanda Kula Müzesi olarak 

hizmet veren Kula Evi’nde Ulusal, Yerel Tv çekimlerinde  ve yapılacak olan  düğün çekimleri 

için Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden ya da Belediye Başkanlığından izne 

tabidir. Kula Evi Kamera sistemi ile takip edilmektedir.  

 

 

PAZARTESİ  08.00 ile 18.30  Ziyaretçi Saati  

SALI  08.00 ile 18.30  Ziyaretçi saati  

ÇARŞAMBA  08.00 ile 18.30  Ziyaretçi saati  

PERŞEMBE  08.00 ile 18.30  Ziyaretçi saati  

CUMA  08.00 ile 18. 30  Ziyaretçi saati  

CUMARTESİ  08.00 ile 18.30  Ziyaretçi saati  

PAZAR  08.00 ile 18.30  Ziyaretçi saati  

 

YUNUS EMRE TÜRBESİ 

SÜLEYMAN KARAMAN  

İŞCİ  

Yunus Emre Türbesi Birimimize bağlı olmakta olup gelen ziyaretçilere Türbe Hakkında bilgi 

vermektedir. İznini Salı Günü kullanmaktadır.  

 

PAZARTESİ  08.00 ile 18.30  Ziyaretçi Saati  

SALI  TATİL  TATİL  

ÇARŞAMBA  08.00 ile 18.30  Ziyaretçi saati  

PERŞEMBE  08.00 ile 18.30  Ziyaretçi saati  

CUMA  08.00 ile 18. 30  Ziyaretçi saati  

CUMARTESİ  08.00 ile 18.30  Ziyaretçi saati  

PAZAR  08.00 ile 18.30  Ziyaretçi saati  
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BASIN-YAYIN BİRİMİ FAALİYETLERİ  

1.Belediyemiz Basın-Yayın Birimi belediyemiz ile ilgili ve belediyemizce desteklenen 

faaliyetlerde, Belediye Başkanımızın katıldığı önemli toplantı ve organizasyonların yerel ve 

ulusal basında duyurulmasında toplam 883 adet haber yapılmış olup, ayrıca Kula halkının 

ilçede meydana gelen olaylardan haberdar olması açısından belediye dışında da haber 

yayınları yapmıştır. Aynı zamanda kamu kurumları ile ortaklaşa olarak da video çekimleri 

yapılarak ulusal medyada yer verilmiştir.  

2.Ayrıca haberlerin vatandaşlar tarafından daha iyi algılanması ve bilinmesi konusunda 75 

video haber yapılmış Belediye Video arşivimize 90 videonun ham görüntüleri çekilip arşive 

kaldırılmıştır. Başlamış olup önemli haberlerde seslendirme yapılarak vatandaşlara 

ulaştırılmıştır.  

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. 

 
Ocak 2015 tarihi itibari ile sosyal medya sayfası beğeni sayfası 1 Ocak 2015 tarihi itibari ile 4 

Bin 348 iken 18 Mart 2016 tarihine kadar beğeni sayısı 7 Bin 813 kişiye ulaşmıştır.  

 
Ocak 2015 ile Mart 2016 tarihi arasında sosyal medya sayfasının organik beğenme sayısı 112 

Bin 167 gönderiye ulaşmıştır.  

 

http://www.kula.bel.tr/
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Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından Facebook sayfasına yüklenen 

videolar 406 Bin 221 kişiye ulaşmıştır.  

 
Facebook Sayfası üzerinden yayınlanan video haberlerde en çok beğeni alan videolar Kula’da 

12 Mart etkinlikleri kapsamında ilçe protokolü ile birlikte okunan İstiklal Marşı Videosu,  

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte engelliler gününde hazırlanan Ellerimiz Sessimiz 

oldu videosu, Ve İlçemizin tanıtımına yönelik olarak iki ünlü ile yapmış olduğumuz Kula’ya 

gelmek için çok neden var videosu takipçilerden büyük ilgi görmüştür.  

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 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 her türlü video çekimini yaparak ham 

görüntü halinde birimimizde yer alan Mac özelliği taşıyan 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. Bir yıl içerisinde 143 tasarım yapılmıştır. 3 Bin adet Kula 

tanıtım broşürü hazırlanmıştır.  

10. Basın Yayın birimi olarak Türkiye’nin en çok ziyaret edilen internet portallarından biri 

olan Facebook’ta Kula Belediyesi sosyal medya sayfasını açarak 7 Bin 813 kişilik üyelik 

potansiyeli yaptığımız her türlü faaliyeti bildirimde bulunduk. Haftalık ziyaretçi sayısı 150 

Bini buldu. Youtube, Google+, İnstagram ve Twitter da üyelikler alarak kula belediyesi 

hakkında anlık bildirimde bulunduk.  

11. Aynı zamanda belediyemiz tarafından basın mensupları tarafından gönderilen haberlerin 

ulusal ve yerel çapta takibini resmi yoldan yapmak adına medya Takip Merkezine sözleşmesi 

yenilendi.  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. İlçemizde internet kullanıcı yüzde 10 

geçmemektedir. Bu yüzde 10 kesimde devlet kurumlarında çalışmaktadır.  
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12. İlçemize gelen Belgesel kanallarına her türlü yardım yapılmıştır.  

13. Yemek Programı çekimleri yapılmış ulusal TV kanalarında çıkmıştır.  

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER FAALİYETLERİ  

1.Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi ortaklığında “ HOŞGELDİN MELEK” 

tiyatro oyunu sergilendi.  

 
2.Büyükşehir belediyesi tarafından Gökçeören Mahallesi yapılması planlanan Katı Atık 

Bertaraf Tesisi ile ilgili olarak bilgilendirme toplantısı düzenledi. 

 
 

3.Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Bremen 

Mızıkacıları’ adlı müzikli çocuk tiyatrosu  miniklere karne hediyesi verildi. 
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4.Kula ilçesinde TEOG sınavında başarılı olan öğrencilere 4 adet hediye takdim edildi.  

 

 
 

5.Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa Türk Halk Müziği Korosu Konseri 

verildi. Etkinlik sonunda sanatçıya Çiçek takdim edildi.  
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6.Birtakım ziyaretler için Türkiye’ye gelen Moğol Heyeti Kula Belediyesini ziyaret etti. 

Ziyaret sırasında kendilerine Kula Maket Ev hediye edildi.  

 

 
 

7.Türk Halk Müziği ve Bağlama Kursu kapsamında 60 öğrenci çalışmalara başladı. Türk 

Sanat Müziği Korosu eğitmenliğini Ersin ATAGÖZ, Türk Halk Müziği eğitmenliğini Sami 

Dinç Yapmaktadır. Kurslar Kula Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda Çarşamba, Perşembe ve 

Cuma Günleri Akşam 20.00’de yapılmaktadır.  
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8.18 Mart Çanakkale Etkinlikleri kapsamında Çanakkale Zafer Yürüyüşü Yapıldı. Yürüyüş 

kapsamında okulların bayrak ve flamaları ile Selendi Atlı Cirit Grubu da katılarak yürüyüşlere 

renk kattı. Etkinlik sonunda İlçe Müftülüğü tarafından Kuran-ı Kerim Okutuldu.  

 

 
 

5-“ Çanakkale Yolun Sonu” Sinema Filmi Gösterimi yapıldı. 
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6- Çanakkale Etkinlikleri kapsamında ilçemizde Çanakkale’de şehit olan 168 adet şehidin 

ismi mezar taşlarına yazılarak Yunus Emre Kent Meydanında sergi yapılıp dualarla anıldı.  

 
 

7- Özel Salihli Hastanesi ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle “Cilt 

Bakımı ve güzelleşme” konulu seminer verildi. 

  



              BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 79 

 

  

8- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi birlikte 

ilçemizde konser organizasyonu düzenledik. Organizasyon kapsamında bayanlara çerez ve 

meyvesuyu dağıtımı yapıldı. Alanda 30 masa ve 700 sandalye giydirildi. Etkinlik sonunda 

bayanlara lale fidanı dağıtıldı. Ayrıca pasta kesimi gerçekleştirildi.  

 

 
9-14 Mart Tıp Bayramı olması nedeniyle Birimimiz tarafından Devlet Hastanesi Başhekimine 

çiçek gönderildi.  
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9.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı kapsamında Hubble Teleskobının 25. Yıl 

Dönemi olması nedeniyle 19-20-21 Nisan tarihleri arasında tüm ilköğretim öğrencilerinin 

katıldı Astronomi Şenliği düzenlendi.  

 
10. Kula Belediyesi “Kariyer Günleri” kapsamında Ege Üniversitesi Astronomi 

Bölümünden Öğretim Görevlileri ilçemizde eğitim gören 9 Sınıf öğrencilerine Uzay hakkında 

bilgi verdi. 

 
5-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı kapsamında yapılan “ Uzay’da yolculuğa 

Var Mısınız? Etkinliği kapsamında ilçemizde yaptığımız Jüpiter Planetaryum etkinliği 

Yurtdışında NASA ve ESA yetkilileri tarafından takdirle karşılandı. Teşekkür Mesajı 

gönderildi.  
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6-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapsamında ilçede yapılacak olan 

etkinlikler Hava şartlarından dolayı Birimimize bağlı olan Konferans Salonunda yapıldı. 

Etkinlikler kapsamında Kültür Merkezi yetkilileri her türlü desteği verdi.  

 

 
 

7- Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik 

olarak “Salak Oğlum” tiyatro gösterisi yapıldı.  
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8- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Başkanları ilçemizi ziyaret ederek 

kendilerine Kula Hakkında ve yapılacak yapılan projeler hakkında bilgi verildi. 3 gün süren 

organizasyon kapsamında ilk gün Kula Evinde, ikinci gün Kula Kentsel Sit Alanında, üçüncü 

günde Kula Jeopark Alanında teknik gezi düzenlendi. Kula İlçemizi tanıtıcı görsel materyaller 

ve broşürler dağıtıldı. 
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11. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Etkinliği kapsamında 20-21-22 Mayıs tarihleri 

arasında Gençlik Haftası Konserleri düzenlendi. 20 Mayıs Çarşamba günü Birimimiz 

Bünyesinde açılan Türk Halk Müziği ve Bağlama Kursunda eğitim alan öğrenciler ilk 

konserlerini verdi. 21 Mayıs Perşembe Günü Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Pop 

Konseri verildi. 22 Mayıs Cuma Günü Kula Belediyesi TSM korosu konseri ile son buldu.  
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14- Engelliler Haftası olması nedeniyle 80 Yıl Rehabilitasyon Merkezi tarafından organize 

edilen Divlit Doğa Yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.  

 

 
 

15- Yaza Merhaba etkinlikleri kapsamında O ses Türkiye Sanatçılarından Yasemin Çandır 

konseri düzenlendi. Hava Şartlarından dolayı Kapalı Spor Salonunda yapılan etkinlikler 

Kulalılardan büyük ilgi gördü. 
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16- Mayıs Ayının ikinci haftasının Anneler Günü olması nedeniyle Kulalı Yönetmenlerden 

Hülya Karcının yapımcılığını üstlendiği Kulalı Kadınların Başrollerini oynadığı “Bugün 

Dünden Daha Güzelsin” Belgesel Film Galası Yunus Emre Kent Meydanı Kültür 

Merkezi’nde yapıldı. Etkinlik kapsamında Yönetmen ve oyuncalara maket Ev ve 500 adet gül 

Fidanı dağıtıldı.  

 
 

17-İlçemizde kermes düzenlemek isteyen derneklere yer tahsisi sağlanarak kermeslerin daha 

konforlu ortamda gerçekleştirilmesi sağlandı. 
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18-Kula Meslek Yüksekokulunun mezuniyet töreni düzenlendi. Yapılan organizasyon 

kapsamında Kapalı Spor Salonu Mezuniyet Töreni için tahsis edildi. Etkinlikler kapsamında 

kutlama mesajı yayınlandı. Aynı zamanda dereceye giren öğrencilere 4 adet maket ev hediye 

edildi.  

 

 
 

19-Celal Bayar Üniversitesi Rektörü ilçemize ilk ziyaretini gerçekleştirmesinden dolayı 

kendisine Hoşgeldin hediyesi kapsamında Çerçeveli Kula Maket Ev Hediye edildi.  
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20-Kula Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrencilere yönelik Belediyemiz tarafından 

Kapalı Spor Salonunda POP Konseri etkinliği düzenlendi.  

 
 

21-Ramazan Ayında vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere 10 Bin adet İmsakiye basıldı ve 

dağıtıldı. Dağıtımda Halkla İlişkiler Personeli ve Zabıta Müdürlüğü çalıştı.  
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22-İlköğretim ve Ortaokulunun tatile girmesi ile birlikte Yaz Kursu kayıtları başladı. Yaz 

Okulları kapsamında Jimnastik, Basketbol, Futbol,  Bağlama,  Halk Oyunları kursu açıldı. 

Farklı branş dallarında toplamda 305 öğrenci eğitim aldı.  

 

BASKETBOL KURSU (30 KİŞİ) 

 

 
 

VOLEYBOL KURSU (82 KİŞİ)  
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JİMNASTİK KURSU ( 78 KİŞİ)  

  

 
 

FUTBOL KURSU (121) 
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HALK OYUNLARI ( 25 KİŞİ)  

 

 
 

BAĞLAMA KURSU ( 30 KİŞİ)  
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23- Aktiffelsefe Bornova ve Alsancak Şubeleri ile Kula Belediyesi işbirliğinde gerçekleşen 

Mutlu Çocuk Yetiştirme Sanatı katılımcıların büyük ilgisiyle karşılandı. Kula Belediyesi ve 

Aktiffelsefe Bornova ve Alsancak şubeleri tarafından gerçekleştirilen seminerde çocuk 

yetiştirme sanatı, anne, baba ve çocuk ilişkileri, çocuklarda bedensel gelişim süreci kontrolü, 

çocukların ihtiyaçlarını karşılamayı öğrenme süreci ve 15 - 25 yaş aralığı çocuklarda duygusal 

ihtiyaç yönetimi gibi konularda eğitim verildi. 
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24- Her Yıl Yunus Emre Etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikler kapsamında 

Ramazan Ayında Kadir Gecesi’nde binlerce kişiye yemek verildi. Etkinlikler Manisa 

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile ortaklaşa yürütüldü. 

Etkinlikler kapsamında 7 Bin Kişiye sıcak yemek dağıtıldı. Kadir gecesinde Yunus Emre 

türbesine ziyarete gelenleri ilk kez dervişler karşıladı. Etkinlikler kapsamında Şehzadeler 

mehteran takımı tarafından konser verildi. 5 Bin adet Yunus Emre temalı tişört dağıtıldı. 

Esnafında etkinliklere dahil olması adına 5 adet stant açıldı. Mahalle içerisinde bulunan Türbe 

ve Yunus Emre Camisinin halıları yıkatıldı. Türbe ve Caminin ışıklandırılması yapıldı. 

Türbenin girişine ve çıkışına iki adet billboard yapıldı. Etkinliklerde 200 personel görev 

yaparken alana 836 masa, 7000 sandalye döşendi. 
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25- Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen İftarda Şenlik Var programı 

Kulalıları Eğlendirdi.  

 

 
 

26- Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından 

Kulalı çocuklara yönelik olarak salak oğlum tiyatro gösterisi yapıldı.  

 



              BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 96 

 

  

27-4 Eylül Kulamızın Kurtuluşu Etkinlikleri hazırlıkları başladı. Hazırlıklar kapsamında 

firmalar ile görüşmeler yapıldı.  

28-4 Eylül Etkinlikleri kapsamında tarihi kıyafetler ile kortej yürüyüşü tertiplendi.  

 

29- Etkinlikler kapsamında Selendi Belediyesinden 150 metre bayrak getirildi. Bayrak yaz 

spor okulları tarafından taşındı.  
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30-4 Eylül Kurtuluş Etkinlikleri yapıldı.  

 
 

31-4 Eylül Kulamızın Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında şehit haberleri olmasından dolayı 

konserler iptal edildi.  

 

32-4 Eylül Kulamızın Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında geniş kapsamlı kortej yürüyüşü ve 

aynı günün akşamına Kurtuluş destanı oyunu sergilendi.  
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33-4 Eylül Kulamızın Kurtuluş etkinlikleri kapsamında Fotoğraf sergisi ve belgesel çadırı 

kuruldu.  
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34-700 adet Türk bayrağı dağıtıldı 

 



              BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 100 

 

  

35- Kurban Bayramının üçüncü günü İbrahimağa Mahallemizde trap atışları gerçekleştirildi.  

Etkinlikler kapsamında Avcılar ve Atıcılar Derneğine 9 madalya ve 3 kupa verildi. 

 

 
 

 
 

36-Yaz Okulları kapanış töreni yapıldı.  500 adet sertifika basıldı. Okul hediyesi olarak 

mouseped ve not defteri hediye edildi.  
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37-Kurban Bayramın 4. Günü Kenger Selvili Dede Şenlikleri yapıldı.  

 

38-Türkiye Voleybol federasyonu 2. Lig. Erkekler Voleybol takımında mücadele eden 

Voleybol takımı için Yeni Tekel depolarında lojman hazır hale getirildi. Lig öncesinde 

voleybol takımına Baklava ikramı edildi.  

 
39-Büyük Taarruz Bisiklet Turu kapsamında 25 bisikletçi ve 5 kişilik destek ekibini ilçemizde 

ağırladık.  
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40- Encekler Bağdatlı Sultan Şenlikleri yapıldı.  

 

41- Haydi Kadınlar Kula’ya projesi kapsamında Manisa ve çevre ilçelerden gelen bayanlara 

Kula Gezdirildi  

 
42-24 Kasım Öğretmenler Günü olması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile ortaklaşa olarak 27 Kasım 2015 Cuma Günü Konferans 

Salonunda Türk Halk Müziği Konseri verildi. Etkinlik kapsamında 250 adet karafnfil 

dağıtıldı. 
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43- Aralık Ayında Kula Belediyesi TSM Korosu 2015 yılının ilk konserini verdi.  
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44- Kula Belediyesi ve Özel Can Hastanesi iş birliği ile gerçekleştirilen seminerde kadınlara 

güzelliğin püf noktaları anlatıldı. Konuşmacı olarak; Plastik, Rekanstrüktif ve Estetik Cerrahi 

Uzmanı Op. Dr. Ali ÜÇKAN, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu 

ÜÇKAN, ve Diyetisyen Didem EROL katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konferansta 

katılımcılara güzelliğin püf noktalarının yanı sıra, sağlıklı bir yaşam için uygulanması gereken 

ince ayrıntılarda anlatıldı. 
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45- Yeni Tekel binalarının olduğu alana yapılacak olan Kula Meslek Yüksekokulu Müşerref 

Akhan Kampüsünün temel atma töreni gerçekleştirildi.  
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46- Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından aylık 

olağan kültürel faaliyetler kapsamında Sahnekarlar Tiyatrosu tarafından sergilenen "Abim 

Geldi" tiyatro oyunu Kula'da izleyiciyle buluştu. 
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47-10 Ocak Çalışan gazeteciler olması nedeniyle Kula’da görev yapan gazeteciler 

Başkanımızla kahvaltıda buluştu.  
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48-Sosyal Medya üzerinden bizi takip eden üyelerimiz için yeni yıl hediyesi olarak paketler 

hazırlandı. Sayfamızı beğenip paylaşan 700 üyemize hediyeler hazırlanıp kargo ile adreslere 

gönderildi.  

 

 
49- Manisa Büyükşehir Belediyesi aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında “Keloğlan ve 
Masal Hırsızı” adlı tiyatro oyunu minik izleyiciler ile buluşturdu. 
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50-Kula Belediyesi bünyesinde Kültür ve Sosyal İşler kapsamında kurulan Türk Halk Müziği 

Korosu ve Bağlama kursu ilk konserini verdi. Yine Belediyemiz bünyesinde kurulan Halk 

Oyunları Ekibi de ilk gösterisini yaptı. 
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51-8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile birlikte yaklaşık 1000 kadına Halk Müziği Konseri verildi. 

Etkinlikler kapsamında kadınlara merdane ve bez çanta dağıtıldı. Etkinlik sonunda bayanlara 

Belediye Başkanımız Hüseyin TOSUN tarafından çiçek dağıtıldı.  
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52-18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı kapsamında Çanakkale Savaş Platosu 

Kuruldu. 5 seans oynanan oyun İlköğretim okullarından büyük ilgi gördü.  
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53- Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun çektikleri video ile gündeme gelen Mehmet ve 

Hüseyin Tosun İlk Okulu öğrencilerini ziyaret etti. Sınıf öğretmeni Ahmet Yelken tarafından 

hazırlanan video ile #AllstarHareketim yarışmasına katılmışlardı. Yarışmada birinci olan 

video sonrasında Spor Toto All Star 2016 başlama atışını yaptı. Ülke gündemine yaptıkları iş 

ile kendilerinden söz ettiren Sınıf Öğretmeni Ahmet Yelken ve Mehmet ve Hüseyin Tosun İlk 

Öğretim Okulu 4/B Sınıfı öğrencilerine Kula'nın tanıtılması ve gösterdikleri başarıdan dolayı 

Belediye Başkanı Hüseyin Tosun tebrik ziyaretinde bulundu. 
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TURİZM FAALİYETLERİ  

2015 Yılı içerisinde İlçemize Gelen Turist Sayısı Tablosu 
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İlçemize gelen turistlerin yaş ve eğitim durumları 

 

16%

26%58%

Eğitim Durumu

İlköğretim orta öğretim üniversite

 
GÖNÜLLÜ TURİZM REHBERLİĞİ 

Kula Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 

gönüllü turizm rehberliği kapsamında 2015 yılı içerisinde ilçemize gelen turist sayısı Kula 

için 14 bin civarındadır. Bu rakamlar sadece belediyemiz gönüllü rehberlik faaliyeti 

kapsamında personellerimizle gezen turistlerin sayısıdır. Haricinde hem Kula’ya hem de Kula 

Volkanik jeoparkını kendi imkânları ile gezen turist sayısı daha fazladır. Bu yıl içerisinde 

yapılan fotoğraf yarışmalarının katkısı da büyüktür.  İlçemize sadece fotoğraf çekimi için 

gelen turist sayısı da yadırganamayacak kadar fazladır. Hem jeopark hem de Tabduk Emre ve 

Yunus Emre Türbesi ziyaretçi sayıları bu sayılara dahil değildir. Keza sadece türbeye gelen 

ziyaretçi sayısı Kula ve Jeoparka gelen ziyaretçi sayılarının iki katıdır. Sadece personelimizin 

gezdirdiği turistlerin kişi başı ilçemize bıraktığı asgari tutar 40-60 TL arasındadır. Bu 

bağlamda Kula ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. 
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29%

45%

Yaş Grupları
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Kula Volkanik Jeoparkı 

gezilerinden bir 
görünüm 
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Trekking ve dağcılık 

kulüplerinin Kula Peri 

Bacaları ve Jeopark 

gezilerinden görünüm. 
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Beledimiz Fen İşleri Müdürlüğü olarak; 29.03.2014 tarihi ile 25.03.2015 tarihleri arasında ; 

 İMAR –RUHSAT İŞLEMLERİ ; 

Yapı Ruhsatı : Servisimize Yapı Ruhsatı almak için müracat edilen projeler incelenerek , 

yönetmeliklere uygun olan projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmektedir.  25.03.2015 

tarihi ile 11.03.2016 tarihleri arasında  170 adet   Yapı Ruhsatı Belgesi düzenlenmiştir. 

Yapı Kullanma İzin belgesi : İnşaatı tamamlanmış olan binalar , yazışmaları ve kurum 

görüşleri tamamlanan binalar, yerinde kontrol edilerek projeye uygunluğu kontrol edilmekte 

ve  uygun olanlara Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmektedir. 25.03.2015 tarihi ile 

11.03.2016  tarihleri arasında 84 adet Yapı Kullanma İzin  Belgesi düzenlenmiştir. 

Yapı Denetim : Servisimizde düzenlenen Yapı Ruhsatlarının 38 adedi yapı denetim firmaları 
tarafından denetlenmektedir. Bu ruhsatların; işyeri teslim tutanakları , seviye tespit tutanakları 

, yapı denetim ücretlerinin malmüdürlüklerine ödenmesi , hak ediş dosyalarının onaylanması , 

iş bitirme tutanaklarının kontrolü ve onaylanması servisimiz tarafından takip edilmektedir. 

Miatlı Evraklar : Ay içerisinde düzenlenen Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri ; 

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik 

Müdürlüğü , Türkiye İstatistik kurumu gibi kurumlara  gönderilerek aylık takibi 

yapılmaktadır.  

Yıl içinde yapılan işlemler; 

   İsa ŞEN e ait 853 ada 14 parselde bulunan inşaata Yenileme  yapı ruhsatı 

düzenlenmiştir. Nazım UÇAR a  ait 856 ada 7 parselde bulunan inşaata Yenileme  yapı 

ruhsatı düzenlenmiştir. Ekrem AVCI ya  ait 307 ada 4 parselde bulunan inşaata Yenileme  

yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Dörteylül Mahalle muhtarı Mehmet YAVUZ a aylık düzenlenen 

yapı ruhsatları gönderildi. Zaferiye Mahalle muhtarı Murat YILMAZ a aylık düzenlenen yapı 

ruhsatları gönderildi. Seyitali  Mahalle muhtarı Fethi ŞADAN a aylık düzenlenen yapı 

ruhsatları gönderildi. Kenan Evren Mahalle muhtarı Halil KARABULUT a aylık düzenlenen 

yapı ruhsatları gönderildi. Sosyal güvenlik kurumu merkez müdürlüğüne  aylık düzenlenen 

yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. İl afet ve acil durum müdürlüğüne aylık düzenlenen zemin 

etüt raporları gönderildi.  TUİK Türkiye istatistik kurumuna aylık düzenlenen yapı ve iskan 

ruhsatları gönderildi. Çevre ve şehircilik il müdürlüğüne  aylık düzenlenen yapı ve iskan 

ruhsatları gönderildi. Manisa Büyükşehir Belediyesine   aylık düzenlenen yapı ve iskan 

ruhsatları gönderildi. Nurten YANBOLU ya  ait 965 ada 3 parselde bulunan inşaata ait 

projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Mehmet KAHRAMAN ve Yalçın 

AYYILDIZ  a   ait 964 ada 24 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek 

Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Mehmet MUMCU ya  ait 663 ada 16 parselde 

bulunan inşaata ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. İbrahim SELÇUK  a  ait 

861 ada 4 parselde bulunan inşaata Yenileme  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Mustafa ÇALIK  a   

ait 0 ada 1164 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin 

belgesi düzenlenmiştir. Talat AKŞİT  e   ait 891 ada 1 parselde yapımı tamamlanan bina 

yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Hurşit KARATAŞ a  ait 

881 ada 6 parselde bulunan inşaata ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 

Mehmet ERDİL e  ait 1057 ada 16 parselde bulunan inşaata ait projeler onaylanarak tadilat 

yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Mehmet TOSUN a  ait 782 ada 9 parselde bulunan inşaata ait 

projeler onaylanarak yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Ahmet DELİBAY a   ait 805 ada 2 

parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi 

düzenlenmiştir.  

Gökhan KARADUMAN ve Ümmet KUŞ a   ait 885 ada 16 parselde yapımı 

tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Derya 

AKGÜN ve Ummuhan KULAŞEN e   ait 505 ada 11 parselde yapımı tamamlanan bina 

yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Sait DEMİRCAN a   ait 
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239 ada 50 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin 

belgesi düzenlenmiştir.  

   Mehmet MUMCU  ya  ait 663 ada 17 parselde bulunan A BLOK inşaata ait projeler 

onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Mehmet MUMCU  ya  ait 663 ada 17 parselde 

bulunan B BLOK inşaata ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Halil İbrahim 

ve Fatma ÖZKAYA ya ait 861 ada 3 parselde bulunan inşaata Yenileme ve İsim Değişikliği  

Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir. Suat TUNCA ya ait 877 ada 2 parselde bulunan inşaata 

Yenileme ve İsim Değişikliği  Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir. Selma ve Ayşe YILMAZ a ait 

434 ada 2 parselde bulunan inşaata Yenileme  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Yusuf KUTLUAY 

a ait 875 ada 2 parselde bulunan inşaata Yenileme ve İsim Değişikliği  Yapı Ruhsatı 

düzenlenmiştir. Alim AKGÜN  e  ait 884 ada 13 parselde bulunan inşaata ait projeler 

onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Mehmet AKGÜN e   ait 562 ada 4 parselde yapımı 

tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. 

Aydoğan KAÇ a ait 780 ada 3 parselde bulunan inşaata Yenileme   Yapı Ruhsatı 

düzenlenmiştir. Dörteylül Mahalle muhtarı Mehmet YAVUZ a aylık düzenlenen yapı 

ruhsatları gönderildi. Zaferiye Mahalle muhtarı Murat YILMAZ a aylık düzenlenen yapı 

ruhsatları gönderildi. Seyitali  Mahalle muhtarı Fethi ŞADAN a aylık düzenlenen yapı 

ruhsatları gönderildi. Kenan Evren Mahalle muhtarı Halil KARABULUT a aylık düzenlenen 

yapı ruhsatları gönderildi. Sosyal güvenlik kurumu merkez müdürlüğüne  aylık düzenlenen 

yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. İl afet ve acil durum müdürlüğüne aylık düzenlenen zemin 

etüt raporları gönderildi.  TUİK Türkiye istatistik kurumuna aylık düzenlenen yapı ve iskan 

ruhsatları gönderildi. Çevre ve şehircilik il müdürlüğüne  aylık düzenlenen yapı ve iskan 

ruhsatları gönderildi. Manisa Büyükşehir Belediyesine   aylık düzenlenen yapı ve iskan 

ruhsatları gönderildi. Ai TEMİZ e  ait 692 ada 3 parselde bulunan inşaata ait projeler 

onaylanarak tadilat yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Fatma Zehra YILMAZER e   ait 101 ada 37 

parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi 

düzenlenmiştir. Ramazan KIRLI ya   ait 0 ada 1167 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde 

kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Mustafa KAŞIKÇI ya   ait 322 

ada 88 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi 

düzenlenmiştir. Mehmet GİDİŞOĞLU ve Halil KIRLI ya   ait 155 ada 47 parselde yapımı 

tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.  

Salim GÖNDEÇ ve Ümit SAÇAR e  ait 379 ada 169 parselde bulunan inşaata ait 

projeler onaylanarak tadilat yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Selim ÜNLÜ ye  ait 389 ada 69 

parselde bulunan inşaata ait yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Ramazan DEMİR e  ait 989 

ada 12 parselde bulunan inşaata ait projeler onaylanarak tadilat yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 

Eşref  BESTEL  e   ait 1044 ada 2 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek 

Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Hasan SAKARIYA  ya   ait 851 ada 6 parselde 

yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. 

Yakup KARADAĞLI ya  ait 881 ada 14 parselde bulunan inşaata ait projeler onaylanarak  

yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Rüstem BİLMEZ e  ait 894 ada 1 parselde bulunan inşaata ait 

projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Şengül ÇAYLAN a   ait 115 ada 6 parselde 

yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. 

Muammer ERSÖZ e  ait 141 ada 11 parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak 

tadilat yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Rıza KIRDAGEZER e  ait 868 ada 5 parselde bulunan  

inşaata ait projeler onaylanarak zemin kat proje tadilatı ve kat ilavesi için  yapı ruhsatı 

düzenlenmiştir. Eyüp KAHRAMAN a   ait 923 ada 16 parselde yapımı tamamlanan bina 

yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. İbrahim KARCIOĞLU ve 

Hissedarlarına     ait 688 ada 1 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek 

Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Şeyhmus GÜLTEKİN e ait 881 ada 14 parselde 

bulunan inşaata  İsim Değişikliği  Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir. Murat AKÇAKAYA ya ait 
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882 ada 2 parselde bulunan inşaata  Yenileme  Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir. Dörteylül 

Mahalle muhtarı Mehmet YAVUZ a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Zaferiye 

Mahalle muhtarı Murat YILMAZ a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Seyitali  

Mahalle muhtarı Fethi ŞADAN a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Kenan Evren 

Mahalle muhtarı Halil KARABULUT a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Elektrik 

Mühendisleri odasına aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi.  İnşaat 

Mühendisleri odasına aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi.  Harita ve 

Kadastro Mühendisleri odasına aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Jeoloji 

Mühendisleri odasına aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Makine 

Mühendisleri odasına aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Sosyal güvenlik 

kurumu merkez müdürlüğüne  aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. İl afet ve 

acil durum müdürlüğüne aylık düzenlenen zemin etüt raporları gönderildi.  TUİK Türkiye 

istatistik kurumuna aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Vergi dairesi 

müdürlüğüne  aylık düzenlenen yapı kullanma izin belgeleri gönderildi. Kaymakamlık 

makamına kamu yatırımları izleme formu gönderildi. Çevre ve şehircilik il müdürlüğüne  

aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Kurcan İnşaat Ltd.Şti. ye     ait 382 ada 

24 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi 

düzenlenmiştir. İrfan CİN  e  ait 882 ada 8 parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  

yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Mehmet YILMAZ a  ait 586 ada 23 parselde bulunan  inşaata ait 

projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Fatma KURT a  ait 900 ada 3 parselde 

bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir.  

Zehra SAYIŞ a  ait 691 ada 260 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol 

edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Gülen GÜZEL e  ait 143 ada 38 parselde 

bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Özince otomotiv ve 

hissedarlarına   ait 989 ada 11 parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  tadilat yapı 

ruhsatı düzenlenmiştir. Naciye ERSÖZ e  ait 821 ada 5 parselde yapımı tamamlanan bina 

yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Mehmet ŞİŞMAN a  ait 

884 ada 4 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin 

belgesi düzenlenmiştir. Ali AKKOYUN a  ait 137 ada 65 parselde yapımı tamamlanan bina 

yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Hatice OKUMUŞ a  ait 

885 ada 3 parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 

Davut ÖZ e  ait 878 ada 12 parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı 

düzenlenmiştir. Süleyman DELEŞ e  ait 596 ada 20 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde 

kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Şükran ACAR a  ait 410 ada 10 

parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi 

düzenlenmiştir. Kurcan İnşaat ltd.şti. ye  ait 692 ada 5 parselde yapımı tamamlanan bina 

yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Seyfettin ve Cennet 

ÇAKIR a  ait 1 ada 72 parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı 

düzenlenmiştir. Sabiha KURCAN a  ait 784 ada 1 parselde bulunan  inşaata ait projeler 

onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Akif ŞEN e  ait 183 ada 5 parselde yapımı 

tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. 

Yakup ŞEN e  ait 805 ada 1 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek 

Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Yaşar KAYA ya  ait 247 ada 133 parselde yapımı 

tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Mehmet 

KAYA ya  ait 509 ada 7 parselde bulunan  inşaata yeniden yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Sayış 

İnşaat ve Özmumcu gıda ltd.şti.ye   ait 831 ada 12 parselde bulunan  inşaata ait projeler 

onaylanarak tadilat yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Kurcan İnşaat  ltd.şti.ye   ait 749 ada 20 

parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak tadilat yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Ahmet 

ADIGÜZEL e  ait 534 ada 6 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 

Mehmet KAHRAMAN a   ait 964 ada 10 parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 67 

 

  

yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Dörteylül Mahalle muhtarı Mehmet YAVUZ a aylık düzenlenen 

yapı ruhsatları gönderildi. Zaferiye Mahalle muhtarı Murat YILMAZ a aylık düzenlenen yapı 

ruhsatları gönderildi. Seyitali  Mahalle muhtarı Fethi ŞADAN a aylık düzenlenen yapı 

ruhsatları gönderildi. Kenan Evren Mahalle muhtarı Halil KARABULUT a aylık düzenlenen 

yapı ruhsatları gönderildi. Elektrik Mühendisleri odasına aylık düzenlenen yapı ve iskan 

ruhsatları gönderildi.  İnşaat Mühendisleri odasına aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları 

gönderildi.  Harita ve Kadastro Mühendisleri odasına aylık düzenlenen yapı ve iskan  

ruhsatları gönderildi. Jeoloji Mühendisleri odasına aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları 

gönderildi. Makine Mühendisleri odasına aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. 

Sosyal güvenlik kurumu merkez müdürlüğüne  aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları 

gönderildi. İl afet ve acil durum müdürlüğüne aylık düzenlenen zemin etüt raporları 

gönderildi.  TUİK Türkiye istatistik kurumuna aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları 

gönderildi. Vergi dairesi müdürlüğüne  aylık düzenlenen yapı kullanma izin belgeleri 

gönderildi. Kaymakamlık makamına kamu yatırımları izleme formu gönderildi. Çevre ve 

şehircilik il müdürlüğüne  aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi.İrfan 

DEMİRCİ e  ait 416 ada 1 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 

Harun UYSAL a   ait 820 ada 1 parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı 

ruhsatı düzenlenmiştir. Semih OTLU ya   ait 820 ada 2 parselde bulunan  inşaata ait projeler 

onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir.  

Kurcan İnşaat  ltd.şti.ye   ait 749 ada 20 parselde bulunan  inşaata Şantiye Şefi 

Değişikliği yapı ruhsatı düzenlenmiştir. İsa KEL e ait 877 ada 7 parselde bulunan  inşaata 

yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Rüstem BİLMEZ e   ait 894 ada 1 parselde bulunan  

inşaata  Şantiye Şefi Değişikliği yapı ruhsatı düzenlenmiştir. İrfan CİN e   ait 882 ada 8 

parselde bulunan  inşaata  Şantiye Şefi Değişikliği yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Mehmet 

YAVAŞ a   ait 750 ada 10 parselde bulunan  inşaata  Şantiye Şefi Değişikliği yapı ruhsatı 

düzenlenmiştir. Mestan SANDALLIOĞLU ya   ait 163 ada 88 parselde bulunan  inşaata  

Şantiye Şefi Değişikliği yapı ruhsatı düzenlenmiştir.  Türkiye Diyanet Vakfına   ait 1017 ada 

7 parselde bulunan  inşaata  Şantiye Şefi Değişikliği yapı ruhsatı düzenlenmiştir.  İbrahim 

KARCIOĞLU ve Hissedarlarına  ait 688 ada 1 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde 

kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Güngör YILDIRIM ve Serkan 

GÜVENÇ e   ait 744 ada 9 parselde bulunan  inşaata  Şantiye Şefi Değişikliği yapı ruhsatı 

düzenlenmiştir. Salim GÖNDEÇ ve Ümit SAÇAR a  ait 379 ada 169 parselde yapımı 

tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. 

Musa AKGÜL e   ait 125 ada 2 parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı 

ruhsatı düzenlenmiştir. Cengiz AKCA ya   ait 872 ada 5 parselde bulunan  inşaata yenileme 

yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Türkiye Diyanet Vakfına ait Şah Süleyman Camii ye  ait 1124 

ada 1 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi 

düzenlenmiştir. İbrahim ve İsmail ÖZİNCE ye   ait 163 ada 37 parselde bulunan  inşaata ait 

projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Deniz ve Özgür ÇAVDAR a  ait 117 ada 29 

parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi 

düzenlenmiştir. Kula Belediyesi (ANAOKULU) ye   ait 929 ada 2 parselde bulunan  inşaata 

ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Gürbüz HARMANDALI ya  ait 574 ada 

12 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi 

düzenlenmiştir. Dörteylül Mahalle muhtarı Mehmet YAVUZ a aylık düzenlenen yapı 

ruhsatları gönderildi. Zaferiye Mahalle muhtarı Murat YILMAZ a aylık düzenlenen yapı 

ruhsatları gönderildi. Seyitali  Mahalle muhtarı Fethi ŞADAN a aylık düzenlenen yapı 

ruhsatları gönderildi. Kenan Evren Mahalle muhtarı Halil KARABULUT a aylık düzenlenen 

yapı ruhsatları gönderildi. Sosyal güvenlik kurumu merkez müdürlüğüne  aylık düzenlenen 

yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. İl afet ve acil durum müdürlüğüne aylık düzenlenen zemin 

etüt raporları gönderildi.  TUİK Türkiye istatistik kurumuna aylık düzenlenen yapı ve iskan 
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ruhsatları gönderildi. Çevre ve şehircilik il müdürlüğüne  aylık düzenlenen yapı ve iskan 

ruhsatları gönderildi. Manisa Büyükşehir Belediyesine   aylık düzenlenen yapı ve iskan 

ruhsatları gönderildi. Ali TEMİZ e  ait 692 ada 3 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde 

kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Eyüp KAYGISIZ a  ait 458 ada 4 

parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Sertaç İNÇKE 

ye  ait 32 ada 9 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin 

belgesi düzenlenmiştir. Süleyman BİÇER e  ait 588 ada 9 parselde yapımı tamamlanan bina 

yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.  

Derya TOPAL a  ait 542 ada 8 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol 

edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Fadime GÜVENLİ ye  ait 112  ada 4 

parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. S.S. küçük 

sanayi yapı kooperatifine    ait 702 ada 3 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı 

düzenlenmiştir. 

Ali AY a   ait 883 ada 4 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı 

düzenlenmiştir. Eyüp ÇAKIR ve Mustafa UYGUN  a   ait 298 ada 36 parselde bulunan  

inşaata ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Yusuf ÇIRAK  a   ait 882 ada 13 

parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir.  Ali LEYLAK 

ve Hissedarları  na   ait 55 ada 1 parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı 

ruhsatı düzenlenmiştir. Mehmet DABANOĞLU  ya   ait 0 ada 1200 parselde bulunan  inşaata 

ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir.  Eşref  ÇÜRÜK  e   ait 241 ada 38 

parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Dörteylül 

Mahalle muhtarı Mehmet YAVUZ a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Zaferiye 

Mahalle muhtarı Murat YILMAZ a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Seyitali  

Mahalle muhtarı Fethi ŞADAN a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Kenan Evren 

Mahalle muhtarı Halil KARABULUT a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Sosyal 

güvenlik kurumu merkez müdürlüğüne  aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. 

İl afet ve acil durum müdürlüğüne aylık düzenlenen zemin etüt raporları gönderildi.  TUİK 

Türkiye istatistik kurumuna aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Çevre ve 

şehircilik il müdürlüğüne  aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Manisa 

Büyükşehir Belediyesine   aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. İzzet 

BOZKURT a  ait 900 ada 10 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı 

kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Polat KÜÇÜK ve Hissedarlarına   ait 668 ada 16 

parselde yapımı tamamlanan D-E-F Bloklar bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin 

belgesi düzenlenmiştir. Dede DEMİRCAN a  ait 890 ada 9 parselde yapımı tamamlanan bina 

yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Gülnaz BOZKURT a   ait 

886 ada 6 parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Ali 

KAHRAMAN ve Adem ÖZKAYA ya  ait 75 ada 16 parselde yapımı tamamlanan bina 

yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Sayış İnşaat ltd.şti ye   ait 

835 ada 6 parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Ali 

Rıza ACAR ve Abdullah GEZER e  ait 514 ada 10 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde 

kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.  

Fethi YAĞCI ya  ait 800 ada 7 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol 

edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Ramazan ve Erol GÜNDÜZ  e  ait 498 

ada 5 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi 

düzenlenmiştir. Ali ve Mevlüt AKDENİZ  e   ait 750 ada 1 parselde bulunan  inşaata yeniden 

yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Zekiye KAYGISIZ a   ait 452 ada 8 parselde bulunan  inşaata 

yeniden yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 

   Firdes TOKÖZ e   ait 577 ada 1 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı 

düzenlenmiştir. Muhammet  ve Yasemin YILMAZ  e   ait 891 ada 3 parselde bulunan  inşaata 

yeniden yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Ali ve Aydın MUMCU ya   ait 163 ada 30 parselde 
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bulunan  inşaata tadilat yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Yeter AKÇATAŞ a   ait 890 ada 11 

parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Dörteylül Mahalle muhtarı 

Mehmet YAVUZ a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Zaferiye Mahalle muhtarı 

Murat YILMAZ a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Seyitali  Mahalle muhtarı Fethi 

ŞADAN a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Kenan Evren Mahalle muhtarı Halil 

KARABULUT a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Sosyal güvenlik kurumu merkez 

müdürlüğüne  aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. İl afet ve acil durum 

müdürlüğüne aylık düzenlenen zemin etüt raporları gönderildi.  TUİK Türkiye istatistik 

kurumuna aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Çevre ve şehircilik il 

müdürlüğüne  aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Manisa Büyükşehir 

Belediyesine   aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Özince Otomotiv Ltd.Şti. 

ye  ait 989 ada 11 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma 

izin belgesi düzenlenmiştir. Abdurrahman ALPDOĞAN  a   ait 817 ada 13 parselde bulunan  

inşaata ait projeler onaylanarak  kat ilavesi yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Şerife TAŞDELEN e  

ait 693 ada 2 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin 

belgesi düzenlenmiştir. Abdurrahman ALPDOĞAN  a   ait 817 ada 13 parselde bulunan  

inşaata ait yeniden yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Lütfü AKDEMİR e   ait 669 ada 1 parselde 

bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Yücel ve Munise ÇETİNKAYA ya   

ait 416 ada 11 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Kurcan İnşaat 

ltd.şti ye      ait 789 ada 4 parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı 

düzenlenmiştir. İlyas KITIR a  ait 960 ada 10 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde 

kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. İsa ŞEN e  ait 853 ada 14 parselde 

yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.  

Şevket KAYA ya ait 872 ada 6 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol 

edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Yasin ACAR a ait 586 ada 2 parselde 

yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. 

Bayram DAVULCU ya      ait 478 ada 3 parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  

yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Ali ve İsmail TEMBEL  ya  ait 870 ada 2 parselde bulunan  

inşaata ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Hüseyin KARAKUŞ ve 

hissedarlarına    ait 863 ada 1 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 

İkram TURA ya    ait 964 ada 6 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı 

düzenlenmiştir. Mehmet ERDİL e ait 689 ada 24 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde 

kontrol edilerek Kısmi Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Mehmet YAVAŞ – YASA 

hayvancılık ltd.şti. ya    ait 336 ada 19 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı 

düzenlenmiştir. Kamil YILDIRIM a      ait 252 ada 77 parselde bulunan  inşaata ait projeler 

onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 

Yusuf YAĞCI ya ait 349 ada 25 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol 

edilerek Kısmi Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Zeki KAPTAN a   ait 449 ada 13 

parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Elif KAYA ya    ait 319 ada 

115 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Kemal HARMANDALI  

ya ait 582 ada 10 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek  Yapı kullanma 

izin belgesi düzenlenmiştir. Ahmet USLU  ya ait 45 ada 22 parselde yapımı tamamlanan bina 

yerinde kontrol edilerek  Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Ali ve Aydın MUMCU 

ya ait 163 ada 30 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek  Yapı kullanma 

izin belgesi düzenlenmiştir. Öner USLU ya    ait 1060 ada 10 parselde bulunan  inşaata 

yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Mustafa YARIMAY a    ait 1036 ada 1 parselde 

bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Dörteylül Mahalle muhtarı Mehmet 

YAVUZ a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Zaferiye Mahalle muhtarı Murat 

YILMAZ a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Seyitali  Mahalle muhtarı Fethi 

ŞADAN a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Kenan Evren Mahalle muhtarı Halil 
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KARABULUT a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Sosyal güvenlik kurumu merkez 

müdürlüğüne  aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. İl afet ve acil durum 

müdürlüğüne aylık düzenlenen zemin etüt raporları gönderildi.  TUİK Türkiye istatistik 

kurumuna aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Çevre ve şehircilik il 

müdürlüğüne  aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Manisa Büyükşehir 

Belediyesine   aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Özince Otomotiv Ltd.Şti. 

ya ait 989 ada 11 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek  Yapı kullanma 

izin belgesi düzenlenmiştir. Yakup KARABULUT a      ait 875 ada 5 parselde bulunan  

inşaata ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Özince Otomotiv ltd.şti ye      ait 

989 ada 5 parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 

İbrahim ERÇİN e   ait 582 ada 13 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı 

düzenlenmiştir.  

Musa EVRAN a      ait 455 ada 17 parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  

yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Şua KARABULUT a      ait 1057 ada 5 parselde bulunan  inşaata 

ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Mustafa Kemal TOSUN a ait 815 ada 3 

parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek  Yapı kullanma izin belgesi 

düzenlenmiştir. Halil Melih KAHRAMAN ve Hissedarlarına  ait 631 ada 18 parselde yapımı 

tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek  Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. 

Eyüp EMRE ye    ait 407 ada 13 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı 

düzenlenmiştir. Nebi AYKIR  a    ait 1017 ada 4 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı 

ruhsatı düzenlenmiştir. Ayşe BELER e    ait 1060 ada 1 parselde bulunan  inşaata yenileme 

yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Ramazan AKDENİZ e      ait 893 ada 4 parselde bulunan  inşaata 

ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Kurcan İnşaat ltd.şti. ye       ait 789 ada 3 

parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Etem 

SÖNMEZ e    ait 417 ada 12 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 

Dörteylül Mahalle muhtarı Mehmet YAVUZ a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. 

Zaferiye Mahalle muhtarı Murat YILMAZ a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. 

Seyitali  Mahalle muhtarı Fethi ŞADAN a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Kenan 

Evren Mahalle muhtarı Halil KARABULUT a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. 

Elektrik Mühendisleri odasına aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi.  İnşaat 

Mühendisleri odasına aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi.  Harita ve 

Kadastro Mühendisleri odasına aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Jeoloji 

Mühendisleri odasına aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Makine 

Mühendisleri odasına aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Sosyal güvenlik 

kurumu merkez müdürlüğüne  aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. İl afet ve 

acil durum müdürlüğüne aylık düzenlenen zemin etüt raporları gönderildi.  TUİK Türkiye 

istatistik kurumuna aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Vergi dairesi 

müdürlüğüne  aylık düzenlenen yapı kullanma izin belgeleri gönderildi. Kaymakamlık 

makamına kamu yatırımları izleme formu gönderildi. Çevre ve şehircilik il müdürlüğüne  

aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Mustafa GEZER e      ait 876 ada 11 

parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  kat ilavesi yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 

Mevlüt AKDENİZ e      ait 749 ada 24 parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı 

ruhsatı düzenlenmiştir. Maliye Hazinesi (Ticaret Meslek Lisesi) ne      ait   1139 ada 1 

parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Mustafa 

KARADUMAN a ait 99 ada 31 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek  

Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.  

Adem AYYILDIZ a ait 46 ada 4 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol 

edilerek  Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. İsmail MEMİŞ e ait 159 ada 39 parselde 

yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek  Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. 

Şua KARABULUT  a    ait 1057 ada 5 parselde bulunan  inşaata Tadilat yapı ruhsatı 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 71 

 

  

düzenlenmiştir. MAFA Gıda ltd.şti.  ye    ait 101 ada 252 parselde bulunan  inşaata tadilat 

yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Hüseyin ARIK  a       ait 857 ada 1 parselde bulunan  inşaata ait 

projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. MAFA Gıda ltd.şti. ye ait 101 ada 252 

parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek  Yapı kullanma izin belgesi 

düzenlenmiştir. Eyüp KAYGISIZ e ait 458 ada 4 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde 

kontrol edilerek  Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Aytekin ŞADAN  a  ait 1104 ada 

13 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek  Yapı kullanma izin belgesi 

düzenlenmiştir. 

   Ahmet TOPCAN a    ait 631 ada 3 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı 

düzenlenmiştir. İsmail ÇORUK  a    ait 502 ada 8 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı 

ruhsatı düzenlenmiştir. Yüksel ve Süleyman ÇANLI ya    ait 750 ada 9 parselde bulunan  

inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Mukaddes SEVER e      ait 818 ada 2 parselde 

bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Sezgin SARI ya    ait 

502 ada 11 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Selahattin SARI 

ya  ait 502 ada 5 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Şevket 

KAYA ya    ait 8722 ada 6 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 

Yunus GÖRGÜLÜ ye    ait 455 ada 13 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı 

düzenlenmiştir. İlyas GÜÇLÜ ya    ait 885 ada 6 parselde bulunan inşaata yenileme yapı 

ruhsatı düzenlenmiştir. Mustafa KARAKÜR ya   ait 774 ada 8 parselde bulunan  inşaata 

yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Zeki ve Yasin ÇANKAYA ya   ait 615 ada 9 parselde 

bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Emin ÇALIŞIR a   ait 871 ada 6 

parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Etem DOĞAN  a   ait 247 ada 

122 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Levent TETİK e   ait 581 

ada 16 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Mesut TOKDEMİR e   

ait 607 ada 2 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Ayhan MALAK 

ve Hissedarları  na  ait 628 ada 9 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek  

Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Hatice ve Vedat SÖNMEZ e   ait 1017 ada 10 

parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Veli ve Durmuş DEMİRCAN 

a   ait 239 ada 49 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Dörteylül 

Mahalle muhtarı Mehmet YAVUZ a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Zaferiye 

Mahalle muhtarı Murat YILMAZ a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Seyitali  

Mahalle muhtarı Fethi ŞADAN a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Kenan Evren 

Mahalle muhtarı Halil KARABULUT a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Sosyal 

güvenlik kurumu merkez müdürlüğüne  aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. 

İl afet ve acil durum müdürlüğüne aylık düzenlenen zemin etüt raporları gönderildi.   

TUİK Türkiye istatistik kurumuna aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları 

gönderildi. Çevre ve şehircilik il müdürlüğüne  aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları 

gönderildi. Manisa Büyükşehir Belediyesine   aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları 

gönderildi. Dudu MADAN  a   ait 434 ada 8 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı 

düzenlenmiştir. Münir ve Mustafa AKKURT a   ait 78 ada 37 parselde bulunan  inşaata 

yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Hüseyin ACAR a  ait 158 ada 50 parselde yapımı 

tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek  Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Ayşe 

ERDİL  e  ait 695 ada 240 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek  Yapı 

kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Ahmet GÜNDÜZ ve Hissedarlarına   ait 966 ada 9 

parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Fedai ve Şenay YILDIRIM a  

ait 172 ada 77 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. İbrahim 

KASAPOĞLU ve Hissedarları na  ait 965 ada 26 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı 

ruhsatı düzenlenmiştir. Fevzi İNKAYA ve Hissedarlarına   ait 782 ada 8 parselde bulunan  

inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Mehmet KARAKUZU ya  ait 406 ada 4 

parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Salahattin ÇANLI ya      ait 
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988 ada 1 parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 

Nuray KARABACAK a  ait 867 ada 7 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı 

düzenlenmiştir. Ali BAYRAM a  ait 382 ada 13 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı 

ruhsatı düzenlenmiştir. Osman BOZKUT ve Hissedarlarına   ait 835 ada 8 parselde yapımı 

tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek  Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. 

Mehmet YILMAZ a  ait 586 ada 23 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol 

edilerek  Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Ertan ERSEVİNÇ e  ait 500 ada 4 

parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Mehmet KARAGEDİK e  ait 

977 ada 10 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Rafet ATEŞ e  ait 

884 ada 10 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Muhammet ve 

Yasemin YILMAZ a  ait 891 ada 3 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek  

Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Gürcan DERİN e      ait 873 ada 7 parselde 

bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Ahmet ERKAN a   ait 

818 ada 4 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Mustafa GACAR  a      

ait 774 ada 2 parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 

Kurcan İnşat a      ait 789 ada 12 parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı 

ruhsatı düzenlenmiştir. Ersen SAÇLI ve Hissedarlarına   ait 966 ada 18 parselde bulunan  

inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Musamma CEPENT ve Kasım HAZIR a  ait 

416 ada 12 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek  Yapı kullanma izin 

belgesi düzenlenmiştir. 

 Süleyman ÖZDEMİR  e  ait 163 ada 99 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde 

kontrol edilerek  Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Güngör YILDIRIM ve Serkan 

GÜVENÇ e  ait 744 ada 9 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek  Yapı 

kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Hayri KERMEN e  ait 741 ada 11 parselde yapımı 

tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek  Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Halit 

ERYILMAZ a  ait 286 ada 38 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek  

Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Halit ERYILMAZ a   ait 286 ada 38 parselde 

bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Saadet YALÇIN  a      ait 878 ada 11 

parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Kazım 

GEZER  e      ait 849 ada 5 parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı 

düzenlenmiştir. RUHİ GÖK  e      ait 898 ada 5 parselde bulunan  inşaata ait projeler 

onaylanarak  yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Nesrin BEDEZ ve Tülin KOCAĞA ya   ait 430 ada 

14 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Selçuk SAYIŞ ve 

hissedarları   na  ait 691 ada 7 parselde bulunan  inşaata ait projeler onaylanarak  yapı ruhsatı 

düzenlenmiştir. 

   Süleyman ÇAVDAR   a  ait 157 ada 132 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde 

kontrol edilerek  Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Dörteylül Mahalle muhtarı 

Mehmet YAVUZ a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Zaferiye Mahalle muhtarı 

Murat YILMAZ a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Seyitali  Mahalle muhtarı Fethi 

ŞADAN a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Kenan Evren Mahalle muhtarı Halil 

KARABULUT a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Sosyal güvenlik kurumu merkez 

müdürlüğüne  aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. İl afet ve acil durum 

müdürlüğüne aylık düzenlenen zemin etüt raporları gönderildi.  TUİK Türkiye istatistik 

kurumuna aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Çevre ve şehircilik il 

müdürlüğüne  aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Manisa Büyükşehir 

Belediyesine   aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Ramazan DEMİR   e  ait 

989 ada 12 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek  Yapı kullanma izin 

belgesi düzenlenmiştir. Davut ÖZ   e  ait 878 ada 12 parselde yapımı tamamlanan bina 

yerinde kontrol edilerek  Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Halil YILMAZ  e  ait 

1044 ada 3 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek  Yapı kullanma izin 
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belgesi düzenlenmiştir. Gençlik Spor İl Müdürlüğüne (Maliye) ait 1137 ada 1 parselde 

bulunan inşaata Yapı Ruhsatı belgesi düzenlenmiştir. Kurcan İnşaat ltd.şti ye ait 692 ada 9 

parselde yapılacak inşaata ait projeler onaylanarak Yapı Ruhsatı belgesi düzenlenmiştir.  

Ai ARIK ve Hissedarları na ait 692 ada 4 parselde yapılacak  inşaata ait projeler 

onaylanarak Yapı Ruhsatı belgesi düzenlenmiştir. Yunus ÇAN a ait 110 ada 11 parselde 

yapılacak inşaata ait projeler onaylanarak Yapı Ruhsatı belgesi düzenlenmiştir. Yunus ÇAN a 

ait 110 ada 12 parselde yapılacak inşaata ait projeler onaylanarak Yapı Ruhsatı belgesi 

düzenlenmiştir. Hatice BAŞKÖY e  ait 111 ada 165 parselde yapılacak inşaata ait projeler 

onaylanarak Yapı Ruhsatı belgesi düzenlenmiştir. Dörteylül Mahalle muhtarı Mehmet 

YAVUZ a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Zaferiye Mahalle muhtarı Murat 

YILMAZ a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Seyitali  Mahalle muhtarı Fethi 

ŞADAN a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Kenan Evren Mahalle muhtarı Halil 

KARABULUT a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi. Sosyal güvenlik kurumu merkez 

müdürlüğüne  aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. İl afet ve acil durum 

müdürlüğüne aylık düzenlenen zemin etüt raporları gönderildi.  TUİK Türkiye istatistik 

kurumuna aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Çevre ve şehircilik il 

müdürlüğüne  aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Manisa Büyükşehir 

Belediyesine   aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Ramazan DEMİR   e  ait 

989 ada 12 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek  Yapı kullanma izin 

belgesi düzenlenmiştir. Ramazan DEMİR   e  ait 805 ada 14 parselde yapımı tamamlanan bina 

yerinde kontrol edilerek  Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.Ak Köy Tarm ve 

Hayvancılık Ltd.Şti. ye  ait 111 ada 165 parselde yapılacak inşaata ait projeler onaylanarak 

İsim Değişikliği Yapı Ruhsatı belgesi düzenlenmiştir. İbrahim ve İsmail ÖZİNCE   ye  ait 163 

ada 37 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek  Yapı kullanma izin belgesi 

düzenlenmiştir. Özince Otomotivee  ait 162 ada 186 parselde yapılacak inşaata ait projeler 

onaylanarak Yapı Ruhsatı belgesi düzenlenmiştir. Derya AKGÜN ve Ummuhan KULAŞEN e    

ait 505 ada 11 parselde bulunan  inşaata yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Şükrü AY a  ait 

238 ada 74 parselde yapılacak inşaata ait projeler onaylanarak Yapı Ruhsatı belgesi 

düzenlenmiştir.  

 Mehmet KUŞGÖZ ve Raz KANDIRMIŞ   a  ait 752 ada 18 parselde yapımı 

tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek  Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Sedat  

KURT ve Alim KAPTAN a  ait 537 ada 16 parselde yapılacak inşaata ait projeler onaylanarak 

Yapı Ruhsatı belgesi düzenlenmiştir. Kurcan İnşaat ltd.şti.   ye  ait 749 ada 20 parselde yapımı 

tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek  Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. 

Asiye COŞKUN a ait 108 ada 156 parselde yapılacak inşaata ait projeler onaylanarak 

Yapı Ruhsatı belgesi düzenlenmiştir. Asil Hayvancılık San.Tic.Ltd.Şti ye ait 1868 parselde 

yapılacak inşaata ait projeler onaylanarak Yapı Ruhsatı belgesi düzenlenmiştir. Haypet 2 

Hayvancılık San.Tic.Ltd.Şti ye ait 137 ada 3  parselde yapılacak inşaata ait projeler 

onaylanarak Yapı Ruhsatı belgesi düzenlenmiştir. 

 

 KENTSEL SİT ALANI İÇİNDE YER ALAN KÜLTÜR VARLIKLARININ 

KORUNMASINA YÖNELİK YAPILAN İŞLEMLER; 

 

1. Kültür ve Turizm Bakanlığına 2016 yılında proje hibe fonundan yararlanılmak üzere 

değerlendirmeye alınması için, 24 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, 
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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.  

 

2014 yılında Başvuruları yapılan 27 adet evlerden,  2015 yılında 4 tanesine toplamda 

63,746.00 TL. Maliyetli proje yardımı çıkmıştır. 

2015 YILI PROJE  BAŞVURULARI 

ADA PARSEL MAHALLE ADI - SOYADI 

16 28 Akgün Mustafa BAŞARAN 

16 7 Akgün Yunus ERCAN 

16 4 Akgün Kadriye TÜZÜNER 

17 15 Akgün Gül YİĞEN 

18 11 Akgün Eşref ÇÜRÜK 

22 12 Akgün  Şükrü AŞICI 

32 3 Akgün Süleyman ÖZSANDALLI 

46 16 Zaferiye Binnaz BAYKAL 

49 30 Zaferiye Gülcan ÇALIK 

51 21 Zaferiye Mehmet ERAKMAN 

52 22 Zaferiye fadime hanım FİLİK 

55 21 Zaferiye Havva KARABULUT 

56 8 Zaferiye Mehmet SARACALOĞLU 

59 3 Zaferiye Ali KUŞGÖZ 

60 2 Zaferiye Hacere KILINÇ 

61 9 Zaferiye FEVZİYE DANAÇ 

61 26 Zaferiye Zeynep EROĞLU 

68 4 Zaferiye Hasan Hüseyin KUŞEN 

81 42 Kızılkaya Sait AKSOY 

90 12 Seyitali Mehmet KUŞGÖZ 

99 9 Seyitali Selma KELEŞOĞLU 

106 6 Seyitali Sait DURUKAN 

111 2 Camicedit Naim AKYALÇIN 

112 26 Camicedit Yunus TOPBAŞOĞLU 

2015 YILI ONARIM BAŞVURULARI 

        

Ada Parsel Mahalle Adı-Soyadı 

118 11 Camicedit Döne KARATEPELİ 

88 1 Seyitali Gülay TOPCAN 

43 5 Akgün Mehmet AYDIN 

57 17 Zaferiye Emrah UZUN 

57 10 Zaferiye Bekir SELENDİLİ 

63 6 Zaferiye Cihan YILMAZ 

16 5 Akgün Murat CANBAZ 

17 17 Akgün Beytullah ACAR 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 75 

 

  

81 21 Kızılkaya Hayrettin ARIK-Memnune KÖMÜRCÜ 

16 54 Akgün Hikmet AKDEMİR 

21 12 Akgün Ali GÜLDÜR 

97 8 Seyitali Müşerref YAPŞIK 

81 44 Kızılkaya M.Ali ÇETİN 

83 3 Kızılkaya İsmail KARACA 

66 7 Zaferiye Halit ÇAKIROĞLU 

57 8  Zaferiye H.İbrahim KARABULUT 

    
2. Kültür ve Turizm Bakanlığına 2015 yılında değerlendirmeye alınması için 16 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 vekaletname 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. 

2015 yılında 2 tanesine toplamda 110,000.00 TL. Maliyetli onarım yardımı çıkmıştır. 

Hanım Nebahat 

SUNGUR 58 14 2015 50,000.00 TL 

NURİ KÖMÜRCÜ 60 3 2015 60,000.00 TL 

 

ONARIMLARDAN ÖRNEK FOTOĞRAFLAR 
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3. Restorasyon uygulaması Manisa Büyükşehir tarafından ihalesi yapılan Beyler Evinin 

Kontrollükleri devam etmektedir. Yapının revize projeleri, detayları hazırlanarak ilgili 

kurumlardan proje onayları alınarak, uygulamalara devam edilmiştir.  Restorasyon 

uygulamasının son aşamasına gelen BEYLER EVİ’nin kesin hesapları hazırlanma 

aşamasındadır. 
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4.  2015 yılında Kula Kentsel sit alanı Koruma amaçlı imar planı kapsamında yer alan ada ve 

parsellerin, vatandaşların başvuruları doğrultusunda; (proje onay işleri- parselasyon ifraz ve 

tevhit işleri - planlama ile ilgili olaylar- plan tadilatları- ruhsat ve izinler) İzmir II Nolu 

Koruma Kurulu ile yazışmalar yapılmış olup; başvurular değerlendirilerek 

cevaplandırılmıştır. 

5. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Belediyemiz tarafından Yunus Emre Caddesi üzerinde 

bulunan tarihi çarşı dükkanlarının cephelerinde uygulama onarımlarına yönelik ön taslak 

projeler hazırlanarak Koruma Kurulu ile proje kontrollükleri devam etmekte olup; Çarşı 

sağlıklaştırmasının yapılması düşünülen caddenin tabela çalışmalarının sunumları 

hazırlanarak çarşı esnafına sunuldu.  
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6. Beş Ulalı çeşmenin duvarında meydana gelen hasar nedeni ile yaklaşık maliyeti hazırlanarak 

onarımı tamamlandı. 

7. Tarihi kentsel sit alanı içinde yer alan ve yıkılma tehlikesi arz eden yapıların tespiti yapılarak, 

yola cephesi olanlarda can ve mal güvenliği açısından uyarı levhaları asılarak güvenlik 

tedbirleri alınmıştır. 

8. Belediyemiz arşivinde yer alan eski paftalar 70 adet taramaları yapılarak dijital ortama 

aktarıldı. 

9. Jeopark alanında giriş ve çıkışların güvenlikli olması düşünülerek öneri nöbetçi kulübesi 

çizildi. 

 

DWG ÖRNEKLERİ 
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10. Kentsel sit alanı Koruma amaçlı imar planının yeniden yapılmasına yönelik ekip çalışmaları 

başlamıştır. 

11. Belediye binası Arka Cephesinde, giriş merdivenlerde tadilat yapılması amaçlanarak taslak 

proje önerileri hazırlanmış yapım aşamasında kontrolü yapılarak poje tamamlanmıştır.  

(ÖNERİ 1) 

  
 

(ÖNERİ 2) 
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12. Mevcutta olan balık pazarı ve peynir pazarı ve diğer sebze meyve tezgahları ile ilgili alt yapı 

ve estetik açıdan yeni çözümlemeler üretilerek düzenlemeler yapılmış olup; taslak projeler 

hazırlanarak öneriler çizilmiştir.  

(ÖNERİ 1) 

  
(ÖNERİ 2) 

     
 

13. KULA ENGELSİZ YAŞAM PARKI VE SOSYAL HİZMET BİNASI'NIN mimari projesi, 

statik hesapları ve statik projeleri hesaplandı. Projenin tamamının metrajları, keşifleri ve 

yaklaşık maliyet hesapları yapıldı. İhale hazırlıkları aşamasında çevre düzeni planı tekrar 

oluşturulup ihale hazırlıkları tamamlandı. 
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14. Leblebiciler Arastasının 2 ve 3 boyutlu çizimleri tamamlanmış yaklaşık maliyet hesabı 

çıkarılmıştır. Leblebiciler Arastasında Mevcut var olan pergole korunmuş güneyine yeni bir 

pergole eklenmiş var olan ağaçlar ve yeşil doku düzenlenmiş yeni banklar eklenmiştir. 

 
15. Ecemiş Okulu karşısına yapılacak olan yeni anaokulu mimari ve statik projeleri hazırlandı. 

Hazırlanan projeler bakanlığa gönderildi ve onay alındı. Metraj, keşif ve yaklaşık maliyet 

hesapları yapıldı.  

  
16. Belediyemiz mevcut tuvaletlerin gerekli abdest alma yerleri bulunmadığından, zemin kattaki 

ilgili bölümler için taslak çizimleri yapılarak, uygulamaları yapılmıştır. 
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17. 2015 yılında Kula imar alanı kapsamında yer alan ada ve parsellerin, vatandaşların inşaat 

ruhsatı başvuruları doğrultusunda;  proje ön onay işlemlerinde proje kontrolleri yapılarak, ön 

onayları verilmiştir. 

18. Gökçeören Kur'an Kursu ve Sarıgöz Camilerin bulunduğu yerlerin avlularında peyzaj 

düzenlemesi ve spor faaliyetlerinin yapılabileceği voleybol sahası ve halı saha projesi 

çizilmiştir.      

 

 

19. Jeopark alanı kapsamında çakırca mevkiine anfi tiyatro ve wc öneri taslak proje 

hazırlanmıştır. 

20. DSİ Barutlu Deresi Karayolu sınırına ait rekreasyon öneri projeleri hazırlanmıştır. 
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21. Belediyemizce geçici hayvan pazarı olarak kullanılan yerin ruhsatlandırılması için gerekli 

asgari şartların sağlanmasına yönelik projelendirilme işlemi tamamlandı. 

 
Hayvan pazarı mevcut hali 

 
Hayvan Pazarı Düzenlenmiş Hali 

22. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim verdiği MABEM’in ölçüleri alınarak mevcut hali 

projelendirildi. 

 
23. Kula ilçesinde hizmet veren Zafer Ortaokulunun bahçesine yönelik taslak projeler hazırlandı. 
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24. Kula Engelsiz Yaşam Parkı ve Sosyal Hizmet Binası ile ilgili projenin Zafer Kalkınma Ajansı 

tarafından kabul edilmesi ile birlikte İhale hazırlıklarına başlandı. Bu bağlamda işin zemin 

etüdleri, mimari, statik, elektrik, mekanik uygulama projeleri hazırlandı. Keşif ve metrajlar 

revize edilerek tekrar düzenlendi. Detay projeleri tamamlandı ve şartnameleri hazırlanması ile 

birlikte ihale dosyası tamamlanarak ilanı yapıldı. İhale sonuçlandı ve ihaleyi alan firma ile 

sözleşme imzalanma aşamasındadır. 
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25. Belediyemiz Çukurbağ Parkı yeniden projelendirildi. Yeni projede kapalı halı saha, tribün,  

giyinme – soyunma odaları, kafe, çocuk oyun parkı, yürüyüş yolu, oturma alanları ve yeşil 

alanlar planlandı. Yapı ve binaların projeleri hazırlandı, metraj ve keşifleri hazırlandı. 

Çukurbağ Parkındaki düzenlemeler ve sarıgöz camii bahçesine ve imam hatip okulu 

bahçesine yapılacak halı sahaları içeren ihale dosyası hazırlandı. İhalesi yapıldı, ancak 

teklifler uygun görülmediğinden iptal edildi ve tekrar ihale yapıldı. İhaleyi alan firma ile 

sözleşme ve işyerimi teslimi yapıldı. Yapım süreci devam ediyor.   

 
Hazırlanan projelerin görselleri çalışılarak modellemeleri tamamlandı. 
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26. MASKİ yetkilileri ile beraber yağmursuyu drenajları yapılacak ve yenilenecek olan cadde ve 

sokaklar ile ilgili proje çalışmaları yapıldı. 

 
27. Eski Tekel binalarının, C.B.Ü. Kula Meslek Yüksekokulu olarak kullanılması için C.B.Ü. 

tarafından hazırlanan tadilat projeleri ve keşifler incelendi. Projelerde bulunan eksiklikler 

tespit edilerek projeler yenilendi. Son haline göre keşif ve metrajlar hazırlandı. Hayırsever bir 

firma ile anlaşarak tadilat işlerine başlanmıştır. Yapılan imalatlar kontrolü yapılmakta olup, 

bu aşamada c bloktaki tüm söküm ve yıkım işleri tamamlanmış, duvar örme ve sıva işleri 

tamamlanmış, tesviye ve döşeme kaplamaları yapımı - mantolama/dış cephe yapımı işleri 

devam etmektedir. A ve B blokların boşaltılmasını müteakip, iki bloktada tadilat işlerine 

başlanacaktır. Bu esnada işin devamı esnasındaki zorunluluktan kaynaklı revizyonlar ve buna 

bağlı fiyat farkları da hesaplanarak onaya sunulmaktadır. 

Hazırlanan görseller 

 
Tadilat fotoğrafları 
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28. Vali Muzaffer Ecemiş Okulu karşısına yapımı devam eden yeni anaokulu inşaatı başladı. Bina 

zemine aplike edildi, temel kazısı yapıldı. Temel, kolon ve döşeme kontrolleri yapıldı, kaba 

inşaat tamamlandı.  Buna müteakip çatısı yapıldı, duvarları ve sıvaları yapıldı. Tesisat ve ince 

inşaat devam ediyor.  

 
 

 
 

 
 

29. Salihli Telekom Müdürlüğü yetkilileri ile beraber fiber optik kablo döşenecek güzergâhlara 

ilişkin arazide çalışmalar yapıldı. 
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30. Ankara asfaltı ile Su deposu arasındaki Mahmut dede caddesi yol ve kaldırım düzenlemesini 

kapsayan projeler ve görselleri hazırlandı. 

 
31. Devlet Hastanesinin talebi üzerine hastane içinde yapılan tüm değişikler kat planlarına 

işlenerek revize projeleri hazırlanarak teslim edildi. 

32. Jeopark ihalesi kapsamında; 

Divlit yürüyüş patikaları üzerinde bulunan ahşap köprü ve platformların yerleri 

belirlenerek imalatları tamamlandı. Divlit yürüyüş patikaları tamamlanmış oldu.  

Acısu ve Peribacaları mevkiinde bulunan patikaların yapımı tamamlandı, peribacalarındaki 

kamelya yapımı bitti. 

Divlit, sandal, acısu, çakırca ve peribacalarındaki araç park yerleri ile ilgili düzenlemeler 

gerçekleştirildi. 

Divlit ve sandaldaki bay-bayan tuvaletlerin yapımı tamamlandı. 

Sandal divlitteki araç yolu ve patikalar tamamlandı, sandal zirveye çıkış ahşap platformu 

güzergahı belirlenerek araziye işlendi, platform çalışmalarına başlandı. 

Biten imalatlar ile ilgili 3.4. ve 5. Hak edişler incelenerek onaylandı.   

Sandal çıkış platformununda imalatı tamamlandı.  

Krater ağzı yürüyüş patikası yapımı tamamlandı.  

Yönlendirme – Bilgilendirme levhaları montajı tamamlandı. 

6. ve 7. (kesin) hak ediş incelenerek onaylandı, Geçici kabule hazır hale gelen işin geçici 

kabulü oluşturulan heyetçe yapıldı. 
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Jeopark Sandal yürüyüş parkuru 
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33. Kent Meydanı ihalesine ilişkin kesin kabul işlemlerine başlandı, eksiklikler tespit edilip süre 

verildi. Tamamlanmasına müteakip kesin kabul işlemleri yapıldı. Kesin hesap işlemlerine 

başlandı ve tamamlandı. 

34. Kula Belediye sınırları içinde yapılan kazı çalışmaları ile ilgili olarak (tedaş, Telekom ve 

maskinin yaptığı yatırımlara ait kazılar) yapılan tespitler ve ölçümlere dayalı olarak zemin 

tahrip bedelleri hesaplanarak Hakediş dosyaları düzenlendi, Manisa Aykome Şube 

Müdürlüğüne onay için gönderildi. 

35. İcra Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğünden gelen yazılara ilişkin süreçler tamamlandı. 

36. 30 Adet parkın bakım yapılması için maliyet hesapları hazırlandı. 

KOSKOS PARKI 

        
 35 SOKAK PARK 
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       70 SOKAK PARK 

        
126SOKAK YOL KENARI 

         
37. Gökçeören Mahallesi Dış Çevre yolu maliyetleri hazırlandı. 

4600 METRE UZUNLUĞUNDA 

4600*6=27600 M2 TOPLAM ALAN. 1 KAT KAPLAMA ASFALT ATILACAK ŞEKİLDE 

HESAPLAMA YAPILMIŞTIR. 
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38. 20 adet istek ve şikayet dilekçesi incelemesi yapılıp sonuçlandırıldı. 

EVCİLER MAHALLESİ YOL ŞİKAYETİ   HACITUFAN ŞAKİR ŞANLI 

    
   SEVGİ ERBAY SARAÇLAR 

     
   SARAÇLAR ŞEHİTLİK YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ 

     
   BAŞIBÜYÜK SAĞLIK OCAĞI 
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SÜLEYMAN ŞAH CAMİ DUVARI MALİYET HESABI YAPILMASI 

     
HAMDULLAH CADDESİ 10 SOKAK NO: DÜKKAN ŞİKAYETİ 

 
 

39. Tedaş Kablolarına ait kazıların tamiratının ölçümleri yapıldı. 

No Sokak Adı En Boy Miktar 

1 Mehmet Halıcı Sokak 2.1 87 182.7 

2 238 sokak 2 306 612 

3 237 sokak 2 244 488 

4 239 sokak 2 99 198 

5 Doktor Nafiz Körez Caddesi 2.05 281 576.05 

6 235 sokak 2 344 688 

7 234 sokak 2 245 490 

8 236 sokak 2.5 108.8 272 

9 233 sokak 2 375 750 

10 M. Şevket Palanduz Sokak 2.2 45 99 

11 Fatih Sultan Mehmet Cad. 327 2 654 

12 24 Adet Çağ Tamiri 48 4 192 

          TOPLAM      : 5455 M2 
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40. Kayrak Mevkinde yolun açılması için ölçümler yapıldı. 

 
41. Şeremet Mahallesinde yol açılması için ölçüm yapıldı. 

UZUNLUK 200 MT GENİŞLİK 6 MT TOPLAM=1200 M2 

        
42. İncesu Mahallesinde yol açılması için ölçüm yapıldı. 

UZUNLUK 300 METRE GENİŞLİK 5 MT TOPLAM= 1500 M2 
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43. Ayvatlar Mahallesi meydan için ölçüm yapıldı.  

 
44. YUNUS EMRE CADDESİ TABAKHANE BORULARI GEÇİŞ HATTI DÖŞENMESİ 

   
 

45. 52 SOKAK YOL AÇILMASI ÇALIŞMASI 

UZUNLUK 70 MT*GENİŞLİK 7 METRE =500 M2 
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 İMAR UYGULAMA DOSYALARI ; 

 MART 2015 
 1-04.03.2015 tarih 2015-9 numara, 1139 ada 1 parsel, Maliye Hazinesi’ne ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

2- 05.03.2015 tarih 2015-10 numara, 142 ada 5 parsel, Maliye Hazinesi’ne ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

3- 06.03.2015 tarih 2015-11 numara, 784 ada 1 parsel, Sabiha KURCAN’a ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

4- 06.03.2015 tarih 2015-12 numara, 586 ada 23 parsel, Mehmet YILMAZ’a ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

5- 09.03.2015 tarih 2015-13 numara, 898 ada 5 parsel, Ruhi GÖK’e ait olup imar durum 

belgesi verildi. 

6-18.03.2015 tarih 2015-14 numara, 111 ada 165 parsel, Hatice BAŞKÖY’e ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

7- 20.03.2015 tarih 2015-15 numara, 894 ada 4 parsel, Fatih GÖKDEMİR’e ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

8- 20.03.2015 tarih 2015-16 numara, 1 ada 72 parsel, Cennet CAKIR’a ait olup imar durum 

belgesi verildi. 

9- 23.03.2015 tarih 2015-17 numara, 896 ada 1 parsel, Spor Genel Müdürlüğü’ne ait olup 

imar durum belgesi verildi. 

10- 17.03.2015 tarih 2015/1-5 numara, Çarıkballı Mahallesi, 101 ada 10 parsel, Mustafa 

AKDUMAN’a ait olup ifraz işlemi yapıldı. 

11- 17.03.2015 tarih 2015/1-6 numara, Gökçeören Mahallesi, 140 ada 3,4,9 parseller, Ayşe-

Nurullah-Feride-Basri- Yalçın, Hanife ABALI’ya ait olup tevhid, ifraz işlemi yapıldı. 

12- 24.03.2015 tarih 2015/1-7 numara, Kenan Evren Mahallesi, 195 ada 9,17 parseller, İsmail 

KURU,Ali KARCIOĞLU, Ayşe KAÇ, Hatice ODABAŞIOĞLU’na olup irtifak hakkı işlemi 

yapıldı. 
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 NİSAN 2015 

1-03.04.2015 tarih 2015-18 numara, 964 ada 10 parsel, Mehmet KAHRAMAN’a  ait olup 

imar durum belgesi verildi. 

2- 07.04.2015 tarih 2015-19 numara, 41 ada 9 parsel, Tülay HORASAN’a ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

3- 16.04.2015 tarih 2015-20 numara, 458 ada 4 parsel, Eyüp KAYGISIZ’a ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

4- 17.04.2015 tarih 2015-21 numara, 870 ada 2 parsel, Turan OTLU’ya ait olup imar durum 

belgesi verildi. 

5- 30.04.2015 tarih 2015-22 numara, 820 ada 1 parsel, Harun UYSAL’a ait olup imar durum 
belgesi verildi. 

6-24.04.2015 tarih 2015/1-8 numara, Zaferiye Mahallesi,  1139 ada 2 parsel, Maliye 

Hazinesine ait olup yola terk, ifraz işlemi yapıldı. 

7- 22.04.2015 tarih 2015/1-9 numara, Kenan Evren Mahallesi, 929 ada 1 parsel, 

İsmail,Mehmet,Ahmet,Yılmaz ÇANŞALI ve Rifat BESTEL adına kayıtlı olup ifraz işlemi 

yapıldı. 

8- 29.04.2015 tarih 2015/1-10 numara, Seyitali Mahallesi, 737 ada 10 parsel, Ali Osman ve 

Ümmü SÖNMEZ adına kayıtlı olup tevhid, yola terk, ihdas işlemi yapıldı. 

 MAYIS 2015 

1-04.05.2015 tarih 2015-23 numara, 886 ada 6 parsel, Faruk ÇETİN’e ait olup imar durum 

belgesi verildi. 

2- 04.05.2015 tarih 2015-24 numara, 625 ada 7 parsel, Dilek DOĞAN’a ait olup imar durum 

belgesi verildi. 

3- 04.05.2015 tarih 2015-25 numara, 125 ada 2 parsel, Musa AKGÜL’e ait olup imar durum 

belgesi verildi. 

4- 05.05.2015 tarih 2015-26 numara, 835 ada 6 parsel, İbrahim ÖZİNCE’ye ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

5- 05.05.2015 tarih 2015-27 numara, 163 ada 37 parsel, İbrahim ÖZİNCE’ye ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

6-05.05.2015 tarih 2015-28 numara, 140 ada 7 parsel, Alahatdin KAŞIKCI’ya ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

7- 12.05.2015 tarih 2015-29 numara, 180 ada 2 parsel, Zeliha SANCAR’a ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

8- 29.05.2015 tarih 2015-30 numara, 882 ada 13 parsel, Rıza ŞİŞMANOĞLU’na ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

9- 08.05.2015 tarih 2015/1-11 numara, Zaferiye Mahallesi, 588 ada 2 parsel, Süleyman 

BİÇER’e ait olup ihdas işlemi yapıldı. 

10- 21.05.2015 tarih 2015/1-12 numara, Gökçeören/ Dere Mahallesi, 134 ada 1,2,3 parseller, 

Nazlı, Tuncay, Hasan, Fatma KARA ve Gökçeören Belediyesi’ne ait olup ihdas, tevhid, ifraz 

işlemi yapıldı. 

11- 22.05.2015 tarih 2015/1-13 numara, Kızılkaya Mahallesi, 947- 1123 ada (1-2-3-4-5-6-7-

8-9)-(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12) parseller, Mehmet Halit KILIÇ’a ait olup tevhid, ihdas, 

ifraz, yola terk işlemi yapıldı. 

12- 26.05.2015 tarih 2015/1-14 numara, Gökçeören/ Dere Mahallesi, 134 ada 69,70 parseller, 

Gökçeören Belediyesi(Halil BERBER)’e ait olup ihdas işlemi yapıldı. 

13- 26.05.2015 tarih 2015/1-15 numara, Akgün Mahallesi, 520 ada 1, 2 parseller, Hüseyin 

KAYGISIZ ve Halil TAŞBUNAR’a ait olup tevhid, ifraz işlemi yapıldı. 

14- 28.05.2015 tarih 2015/1-16 numara, Kenan Evren Mahallesi, 374 ada 10,11 parseller, 

Hafize ÖZGAN adına kayıtlı olup tevhid, yola terk işlemi yapıldı.  
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 HAZİRAN 2015 

1-08.06.2015 tarih 2015-31 numara, 252 ada 77 parsel, Kamil YILDIRIM’ a imar durum 

belgesi verildi. 

2- 18.06.2015 tarih 2015-32 numara, 224 ada 24 parsel, Hasan SANDALLI’ ya imar durum 

belgesi verildi. 

3- 26.06.2015 tarih 2015-33 numara, 241 ada 38 parsel, Eşref ÇÜRÜK’e imar durum belgesi 

verildi. 

4- 09.06.2015 tarih 2015/1-17 numara, Zaferiye Mahallesi, 574 ada 8,9 parseller, Alime 

KIRKULAK, Gürbüz HARMANDALI’ ya ait olup tevhid-ifraz işlemi yapıldı. 

5- 09.06.2015 tarih 2015/1-18 numara, Akgün Mahallesi, 100 ada 1,2,3 parseller, Maliye 
Hazinesi’ne ait olup ihdas işlemi yapıldı. 

6- 08.06.2015 tarih 2015/1-19-20-21 numaralar, Hacıtufan Mahallesi, 212 ada 

3,4,5,25,26,27,28,29 parseller, 212 ada 7,8 parseller, 261 ada 46,47 parseller, Tefik 

ÇOŞKUN’ a ait olup tevhid işlemi yapıldı. 

7- 18.06.2015 tarih 2015/2-22 numara, Güvercinlik Mahallesi, 126 ada 2,12 parseller Ufuk 

KARADAŞ’ a ait olup tevhid işlemi yapıldı. 

8-18.06.2015 tarih 2015/2-23 numara, Kenan Evren Mahallesi, 342 ada 8,9,10,11,12,13,14,15 

parseller Mehmet, İsmail, Süleyman, Mustafa, Zehra SARIGÖZ’e ait olup 

3194/18.Madde(imar uygulaması) yapıldı. 

9- 19.06.2015 tarih 2015/2-24 numara Narıncalıbıtrak Mahallesi, 122 ada 5,25,26 parseller, 

Mustafa YILDIZ, Aydın ÖZDEN’ e ait olup tevhid işlemi yapıldı. 

10- 11.06.2015 tarih Yağbastı Mahallesi, 105 ada 162 parsel, Nejla ÖNER’e ait olup Tavuk 

Kümesi yapılma talebi üzerine kurumlara görüş yazıları yazıldı. 

11-23.06.2015 tarih Gökçereön Mahallesi, 121 ada 130 parsel, Ümmühan Gürcü TAYAN’a 

ait olup Tavuk Çiftliği yapılma talebi üzerine kurumlara görüş yazıları yazıldı. 

12-26.06.2015 tarih Körez Mahallesi, 1200 parsel, Mehmet DABANOĞLU’na ait olup 

Büyükbaş Süt Hayvancılığı Besihanesi yapılma talebi üzerine kurumlara görüş yazıları 

yazıldı. 

 TEMMUZ  2015 

1- 01.07.2015 tarih 2015-34-35 numaralar, 789 ada 3 ve 4 parseller, Kurcan İnşaat’a ait olup 

imar durum belgesi verildi. 

2- 13.07.2015 tarih 2015-36 numara, 818 ada 2 parsel, Mukaddes SEVER’e ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

3- 28.07.2015 tarih 2015-37 numara, 478 ada 3 parsel, Bayram DAVULCU’ya ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

4- 20.07.2015 tarih 2015/2-25 numara, Kenan Evren Mahallesi, 206 ada 17 parsel, Kula 

BELEDİYESİ’ne ait olup ihdas, tevhid işlemi yapıldı. 

5- 10.07.2015 tarih Kenan Evren Mahallesi, 195 ada 11 parsel, Hamdi SARI’ya ait olup 

Büyükbaş Süt Hayvancılığı Besihanesi yapılma talebi üzerine kurumlara görüş yazıları 

yazıldı. 

 AĞUSTOS 2015 
1-10.08.2015 tarih 2015-39 numara, 989 ada 5 parsel, Özince OTOMOTİV LTD.ŞTİ.’ye ait 

olup imar durum belgesi verildi. 

2- 12.08.2015 tarih 2015-40 numara, 1200 parsel, Mehmet DABANOĞLU’na ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

3- 13.08.2015 tarih 2015-41 numara, 988 ada 1 parsel, Salahattin ÇANLI’ya ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

4- 17.08.2015 tarih 2015-42 numara, 151 ada 48 parsel, Eylül TARIM’a ait olup imar durum 

belgesi verildi. 
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5- 24.08.2015 tarih 2015-43 numara, 875 ada 5 parsel, Kemal SEVİNDİK’e ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

6-24.08.2015 tarih 2015-44 numara, 893 ada 4 parsel, Elhüda ÇOLAK’a ait olup imar durum 

belgesi verildi. 

7- 25.08.2015 tarih 2015-45 numara, 879 ada 2 parsel, Mehmet GÜÇLÜ’ye ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

8- 26.08.2015 tarih 2015-46 numara, 857 ada 1 parsel, Hatice SARI’ya ait olup imar durum 

belgesi verildi. 

9- 26.08.2015 tarih 2015-47 numara, 114 ada 132 parsel, Naime DUMAN’a ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

10- 28.08.2015 tarih 2015-48 numara, 0 ada 425 parsel, Yusuf ULUSOY’a ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

11- 06.08.2015 tarih 2015/2-26 numara, Eroğlu Mahallesi, 103 ada 68 parsel, Bayram 

ÇETİN’e ait olup ifraz işlemi yapıldı. 

12- 06.08.2015 tarih 2015/2-27 numara, Bebekli Mahallesi, 276 ada 3 parsel, İbrahim ARIK’a 

ait olup ifraz işlemi yapıldı. 

13- 12.08.2015 tarih 2015/2-28 numara, Kenan Evren Mahallesi, 100 ada 1 parsel, Kula 

BELEDİYESİ’ne ait olup ihdas işlemi yapıldı. 

14- 20.08.2015 tarih 2015/2-29-30-31-32-33 numaralar, Yağbastı Mahallesi, 110 ada 5,7,9,10 

parseller, 111 ada 28,29 parseller, 111 ada 3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-17-18-19-20-24-31-32-

33-34-36-37-39 parseller, 117 ada 4-5-10-11-12-16-17-18-19-21-22-23-25-26-27-29-30-32-

33-37-38-39-40-42-43-44-55-56-57-58-59-60-61-62-64-65-66-70 parseller, 117 ada 48-49-

51-72-75-76-78-79-80-82-85-86-91-93-94 parseller Cihangir TAN, Selman ERGÜL’e ait 

olup tevhid işlemi yapıldı.  

15- 24.08.2015 tarih Kenan Evren Mahallesi, 352 ada 6 parsel, Ayfer KAYA’ya ait olup 

Büyükbaş Etlik Hayvancılığı Besihanesi yapılma talebi üzerine kurumlara görüş yazıları 

yazıldı. 

 EYLÜL 2015  
1-04.09.2015 tarih 2015-49 numara, 1971 parsel, Turgut TOMAS’a ait olup imar durum 

belgesi verildi. 

2- 08.09.2015 tarih 2015-50 numara, 896 ada 1 parsel, Spor Genel Müdürlüğüne ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

3- 09.09.2015 tarih 2015-51 numara, 156 ada 4 parsel, Ramazan PARLAK ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

4- 10.09.2015 tarih 2015-52 numara, 691 ada 7 parsel, Selçuk SAYIŞ’a ait olup imar durum 

belgesi verildi. 

5- 10.09.2015 tarih 2015-53 numara, 749 ada 24 parsel, Mevlüt AKDENİZ’e ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

6-11.09.2015 tarih 2015-54 numara, 155 ada 57 parsel, Keziban ÇELİK’e ait olup imar durum 

belgesi verildi. 

7- 21.09.2015 tarih 2015-55 numara, 137 ada 3 parsel, Mehmet Sultan ÇELİK’e ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

8- 22.09.2015 tarih 2015-56 numara, 878 ada 11 parsel, İrfan ÇETİNOVALI’ya ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

9- 04.09.2015 tarih 2015/2-34 numara, Kenan Evren Mahallesi, 749 ada 21,22,23 parsel, 

Mevlüt AKDENİZ’e  ait olup tevhid işlemi yapıldı. 

10- 11.09.2015 tarih Gölbaşı Mahallesi, 164 ada  11 parsel, Sevim TÜRTÜK’e ait olup  Etlik 

Kümes Hayvancılığı yapılma talebi üzerine kurumlara görüş yazıları yazıldı. 
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 EKİM 2015 

1-05.10.2015 tarih 2015-57 numara, 121 ada 130 parsel, Ümmühan Gürcü TAYAN’a ait olup 

imar durum belgesi verildi. 

2- 12.10.2015 tarih 2015-58,59,60 numaralar, 129 ada 12,13,14 parseller, Aytekin ŞADAN’a 

ait olup imar durum belgesi verildi. 

3- 21.10.2015 tarih 2015-61,62,63 numaralar, 788 ada 3 parsel, 789 ada 5 ve 12 parseller 

Kurcan İNŞAAT’a ait olup imar durum belgesi verildi. 

4- 26.10.2015 tarih 2015-64 numara, 591 ada 15 parsel,Ummuhan ÜZEL’e ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

5- 20.10.2015 tarih 2015/2-35 numara, Kenan Evren Mahallesi, 720 ada 12,13 parseller, 
Harun UYSAL ve Mestan SANDALLIOĞLU’na ait olup tevhid işlemi yapıldı. 

6- 21.10.2015 tarih 2015/2-36 numara, Akgün Mahallesi, 547 ada 1 parsel, Emine GÜL’e ait 

olup yola terk işlemi yapıldı. 

7- 27.10.2015 tarih 2015/2-37 numara, Körez Mahallesi, 1870 parsel, Ayşe BEDEZ ve 

Müştereklerine ait olup ifraz işlemi yapıldı. 

8- 27.10.2015 tarih 2015/2-38 numara, Gökçeören-Dere Mahallesi, 122 ada 2 parsel, Hikmet 

ESKİCİ ve Müştereklerine ait olup yola terk ve ifraz işlemi yapıldı. 

9- 01.10.2015 tarih Esenyazı Mahallesi, 122 ada 6 parsel, Ayşe BARAÇ’a ait olup Halep 

Keçisi Çiftliği yapılma talebi üzerine kurumlara görüş yazısı yazıldı. 

10- 23.10.2015 tarih Kenan Evren Mahallesi, 1079 ada 2 parsel, Ali OKUMUŞ’a ait olup 

Etlik Tavuk Kümesi yapılma talebi üzerine kurumlara görüş yazısı yazıldı. 

 KASIM  2015 

1- 02.11.2015 tarih 2015-65 numara, 720 ada 14 parsel, Harun UYSAL ve Mestan 

SANDALLIOĞLU’na ait olup imar durum belgesi verildi. 

2- 05.11.2015 tarih 2015-66 numara, 630 ada 12 parsel, İsmail KURT’a ait olup imar durum 

belgesi verildi. 

3- 05.11.2015 tarih 2015-67 numara, 619 ada 16 parsel, Kadir ÖZDEMİR’e ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

4- 19.11.2015 tarih 2015-68 numara, 774 ada 2 parsel, Mustafa GACAR’a ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

5- 25.11.2015 tarih 2015-69 numara, 68 ada 4 parsel, Hasan Hüseyin KUŞEN’e ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

6- 24.11.2015 tarih 2015-70 numara, 238 ada 74 parsel, Şükrü AY’a ait olup imar durum 

belgesi verildi. 

7- 27.11.2015 tarih 2015-71 numara, 873 ada 7 parsel, Gürcan DERİN’e ait olup imar durum 

belgesi verildi. 

8- 04.11.2015 tarih 2015/2-39 numara, Akgün Mahallesi, 630 ada 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13-

14 parsel, İsmail KURT, Ahmet YAVUZ, Harun YAVUZ, Ramazan KAYA, İsmail ve Şerif 

KARAZEYBEK, Fadime İLGÜN, Yunus PALA, İsmail AKMEŞE, Mehmet KAYA, Akile 

AKMEŞE’ye ait olup 3194/18 (imar uygulaması) işlemi yapıldı. 

9- 13.11.2015 tarih 2015/2-40 numara, Kenan Evren Mahallesi, 1094 ada 1 parsel Ahmet 

AKŞEHİRLİOĞLU ve 356 ada 18 parsel Maliye Hazinesi’ne ait olup yola terk işlemi yapıldı.  

10- 23.11.2015 tarih 2015/2-41 numara, Kenan Evren Mahallesi, 720 ada 1,2,3 parseller,  

ÖZİNCE OTOMATİV-İNŞAAT TAŞ EMLAK-GIDA TURİZM’e ait olup tevhid, ifraz 

işlemi yapıldı. 

11- 23.11.2015 tarih 2015/2-42 numara, Kenan Evren Mahallesi, 162 ada 145,146,147 

parseller,  ÖZİNCE OTOMATİV-İNŞAAT TAŞ EMLAK-GIDA TURİZM’e ait olup tevhid 

işlemi yapıldı. 

12- 06.11.2015 tarih Tekke(Erenbağı) Mahallesi, 110 ada 64 parsel, Aysu YALÇIN’a ait olup 

Keçi Çiftliği yapılma talebi üzerine kurumlara görüş yazıları yazıldı. 
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 ARALIK 2015 

1-03.12.2015 tarih 2015-72 numara, 162 ada 186 parsel, Özince OTOMOTİV LTD.ŞTİ.’ye 

ait olup imar durum belgesi verildi. 

2- 04.12.2015 tarih 2015-73 numara, 905 ada 5 parsel, Hüseyin DURSUN’a ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

3- 16.12.2015 tarih 2015-74 numara, 164 ada 11 parsel, Sevim TÜRTÜK’e ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

4- 17.12.2015 tarih 2015-75 numara, 692 ada 9 parsel, Kurcan İNŞAAT’a ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

5- 17.12.2015 tarih 2015-76-77-78-79 numaralar, 830 ada 10,15,18,19 parseller, Halil 
İMAMOĞLU’na ait olup imar durum belgesi verildi. 

6-17.12.2015 tarih 2015-80 numara, 818 ada 1 parsel, Yunus ÇAN’a ait olup imar durum 

belgesi verildi. 

7- 21.12.2015 tarih 2015-81 numara, 137 ada 112 parsel, Ali AKKOYUN’a ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

8- 21.12.2015 tarih 2015-82 numara, 875 ada 12 parsel, Ahmet DÖNMEZ’e ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

9- 21.12.2015 tarih 2015-83 numara, 1094 ada 1 parsel, Ahmet AKŞEHİRLİOĞLU’na ait 

olup imar durum belgesi verildi. 

11- 01.12.2015 tarih 2015/3-43 numara, Kenan Evren Mahallesi, 159 ada 55 parsel, Maliye 

Hazinesi’ne ait olup ihdas,tevhid, ifraz, yola terk  işlemi yapıldı. 

12- 01.12.2015 tarih 2015/3-44 numara, Zaferiye Mahallesi, 896 ada 1 parsel, Spor Genel 

Müdürlüğü’ne ait olup ihdas, tevhid işlemi yapıldı. 

13- 09.12.2015 tarih 2015/3-45 numara, Seyitali Mahallesi, 264 ada 2 ve 5 parseller, Mehmet 

DABANOĞLU’na ait olup tevhid işlemi yapıldı. 

14- 11.12.2015 tarih 2015/3-46 numara, Kavacık Mahallesi, 124 ada 22 parsel, Hasan 

Hüseyin KARAARSLAN’a ait olup ifraz işlemi yapıldı.  

 OCAK 2016 

1-04.01.2016 tarih 2016-1 numara, 856 ada 2 parsel, Hanife ERDUR’a ait olup imar durum 

belgesi verildi. 

2- 14.01.2016 tarih 2016-2 numara, 172 ada 80 parsel, Mehmet Ali KARCI’ya ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

3- 21.01.2016 tarih 2016-3 numara, 107 ada 7 parsel, Hafize AKIN’a ait olup imar durum 

belgesi verildi. 

4- 21.01.2016 tarih 2016-4 numara, 108 ada 156 parsel, Asiye ÇOŞKUN’a ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

5- 21.01.2016 tarih 2016-5 numara, 537 ada 16 parsel, Hasan NERKİZ’e ait olup imar durum 

belgesi verildi. 

6-21.01.2016 tarih 2016-6 numara, 1198 ada 2 parsel, Maliye Hazinesi(Sağlık Tesisi)’ne ait 

olup imar durum belgesi verildi. 

7- 22.01.2016 tarih 2016-7 numara, 468 parsel, Resul ÇÜRÜK’e ait olup imar durum belgesi 

verildi. 

8- 25.01.2016 tarih 2016-8 numara, 720 ada 16 parsel, Özince Otomotiv’e ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

9- 25.01.2016 tarih 2016-9 numara, 720 ada 17 parsel, Özince Otomotiv’e ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

11- 11.01.2016 tarih 2016/1-1 numara, Körez Mahallesi, 187 parsel, Kula Belediyesi’ne ait 

olup ifraz işlemi yapıldı. 

12- 12.01.2016 tarih 2016/1-2 numara, Dereköy Mahallesi, 307 ve 308 parseller, Cengiz ve 

Refik DAL’a ait olup tevhid işlemi yapıldı. 
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13- 13.01.2016 tarih 2016/1-3 numara, Saraçlar Mahallesi, 130 ada 58, 59 ve 60 parseller, 

Necati, İbrahim, Hurşut, Yunus, İlyas SEVER’e ait olup tevhid, ifraz işlemi yapıldı. 

14- 15.01.2016 tarih 2016/1-4 numara, Kenan Evren Mahallesi, 1142 ada 2 ve 8 parseller, 

SAYIŞ İNŞ.MALZ. ALIM Tuzm- ÖZ MUMCU GIDA TEM. LTD.ŞTİ.’ye ait olup tevhid, 

ifraz, yola terk işlemi yapıldı.  

 ŞUBAT 2016 

1-02.02.2016 tarih 2016-10 numara, 424 ada 2 parsel, Hüseyin KAYGISIZ’a ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

2- 02.02.2016 tarih 2016-11 numara, 965 ada 27 parsel, Yasin SANDALLIOĞLU’na ait olup 

imar durum belgesi verildi. 
3- 08.02.2016 tarih 2016-12 numara, 1971 parsel, Erol TOMAS’a ait olup imar durum belgesi 

verildi. 

4- 09.02.2016 tarih 2016-13 numara, 115 ada 2 parsel, Mehmet YAVAŞ’a ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

5- 16.02.2016 tarih 2016-14 numara, 853 ada 10 parsel, Cengiz BAŞARAN’a ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

6-16.02.2016 tarih 2016-15 numara, 871 ada 1 parsel, Hüseyin ŞENTÜRK’e ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

7- 19.02.2016 tarih 2016-16 numara, 247 ada 161 parsel, Maliye Hazinesi’ne ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

8- 29.02.2016 tarih 2016-17 numara, 1227 ada 1 parsel, Özmumcu, Sayış İnşaat’a ait olup 

imar durum belgesi verildi. 

9- 08.02.2016 tarih 2016/1-5 numara, Kenan Evren Mahallesi, 137 ada 112 parsel, Ali 

AKKOYUN’a ait olup ihdas,tevhid işlemi yapıldı. 

10- 26.02.2016 tarih 2016/1-6 numara, Şehitlioğlu Mahallesi, 127 ada 6 ve 7 parseller, Kula 

Belediyesi ve Maliye Hazinesi’ne ait olup tevhid, ifraz işlemi yapıldı. 

 01-15 MART 2016 

1-02.03.2016 tarih 2016-18 numara, 883 ada 5 parsel, Mahmut ERDOĞAN’a ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

2- 04.03.2016 tarih 2016-19 numara, 749 ada 13 parsel, Mehmet Ali ve AYHAN UMUR’a ait 

olup imar durum belgesi verildi. 

3- 08.03.2016 tarih 2016-20 numara, 137 ada 122 parsel, Ali AKKOYUN’a ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

4- 09.03.2016 tarih 2016-21 numara, 873 ada 6 parsel, Mustafa ve Hüseyin Ali KILINÇ’a ait 

olup imar durum belgesi verildi. 

5- 09.03.2016 tarih 2016-22 numara, 960 ada 11 parsel, Alkan EROĞLU’ya ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

6-14.03.2016 tarih 2016-23 numara, 122 ada 13 parsel, Hikmet ESKİCİ’ye ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

7- 14.03.2016 tarih 2016-24 numara, 344 ada 166 parsel, Maliye Hazinesi’ne ait olup imar 

durum belgesi verildi. 

 

JEOTERMAL –JEOLOJİ ÇALIŞMALAR 

Jeotermal Kaynak ve kuyuların, ruhsat alanlarının, arkeolojik ve doğal sit alanlarının 

koordinat arşiv çalışması başlatılmış ve elimizde ki tüm doğal ve arkeolojik sit alanları 

sayısallaştırılmıştır. 

1. Revize İmar Planı için yapılacak olan Sondaj yerleri tespiti için bölgede daha önce 

yapılan sondajların sayısallaştırılması işlemi tamamlanmıştır. 
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2. Kula ve çevresindeki zemin etütlerinin yerinde denetimleri devam ettirilmektedir. 

Ayrıca Belediyemiz Fen İşleri olarak yerinde denetim ve rapor onayı yapılmasına 

başlanmıştır. 

GENEL İŞLER 

1. 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince Besihane 

ruhsatlandırma işlemleri devam etmektedir. Bina Tespiti için yerinde denetimler 

yapılmaktadır. 

2. 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince yeni oluşan 

mahallelerimize ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bazı 

kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 25. Maddesi gereğince yerleşim 

merkezlerindeki mahallerimize elektrik ve su aboneliği verilmesi için gerekli olan 

talep yazısı tarafımızdan verilmeye devam etmektedir. 

3. Ruhsatlandırma Birimimizin talebi doğrultusunda 3572 Sayılı Kanun Hükmünde 

kararname ile buna ilişkin yönetmelik hükümlerine göre işyeri ve çalışma ruhsatı 

verilmesinde İmar/Fen yönünden bir sakınca olup olmadığı ile i,lgili talep yazılıları 

verilmeye devam edilmektedir. 

NİSAN 

JEOERMAL –JEOLOJİ ÇALIŞMALAR 

 

1. 6360 sayılı Büyük Şehir Yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte Gökçeören 

Belediyesi’ne ait Curuf sahası Belediyemize geçmiş bulunmaktadır. Sahanın hukuksal 

durumunun çözülmesi ve ihale yolu ile kiraya verilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. 

Yapılan çalışmalar sonucunda Saha Belediyemiz adına tescillenmiş ve İşletme Ruhsatı 

hazırlanan dosyalar ile yeniden MİGEM den alınmıştır. İhale için gerekli olan 

Rödövans Sözleşme çalışması yapılmış, maliyet çalışması ile birlikte ihale için gerekli 

tüm evraklar düzenlenerek Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 

2. Tüm mahallerin sayısallaştırılması yapılarak GIS programına sit alanları ve tüm 

ruhsatlı sahalarımız da dahil olmak üzere işlenmiştir. 

3. Kula ve çevresindeki zemin etütlerinin yerinde denetimleri devam ettirilmektedir. 

Ayrıca Belediyemiz Fen İşleri olarak yerinde denetim ve rapor onayı yapılmasına 

başlanmıştır. 

GENEL İŞLER 

1. Doğrudan Faaliyet desteği için piyasa araştırılması yapılmış ve proje dosyasına 

işlenmiştir. Proje dosyası en son yapılacak çalışmanın planının oluşturulması için 

bekletilmektedir. Temmuz ayında açılması beklenen ilk Doğrudan faaliyet Desteği 

için projenin teslim edilmesi planlanmaktadır. 

2. 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince Besihane 

ruhsatlandırma işlemleri devam etmektedir. Bina Tespiti için yerinde denetimler 

yapılmaktadır. 

3. 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince yeni oluşan 

mahallelerimize ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bazı 

kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 25. Maddesi gereğince yerleşim 

merkezlerindeki mahallerimize elektrik ve su aboneliği verilmesi için gerekli olan 

talep yazısı tarafımızdan verilmeye devam etmektedir. 
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4. Ruhsatlandırma Birimimizin talebi doğrultusunda 3572 Sayılı Kanun Hükmünde 

kararname ile buna ilişkin yönetmelik hükümlerine göre işyeri ve çalışma ruhsatı 

verilmesinde İmar/Fen yönünden bir sakınca olup olmadığı ile i,lgili talep yazılıları 

verilmeye devam edilmektedir. 

MAYIS 

JEOTERMAL –JEOLOJİ ÇALIŞMALAR 

1. Kula ve çevresindeki zemin etütlerinin yerinde denetimleri devam ettirilmektedir. 

Ayrıca Belediyemiz Fen İşleri olarak yerinde denetim ve rapor onayı yapılmasına 

başlanmıştır. 

2. Jeotermal Sempozyuma katılınmış ve bölge için sempozyum boyunca yapılan 

çalışmalar için görüşmelerde bulunulmuştur. 

3. Jeotermal sahada Makrom inşaatı sırasında açılan sıcak su çukuru için YİKOP ile 

çalışma başlatılmış ve arazide incelemeler yapılarak bu konuda yetkili bir 

Üniversiteden destek alınması kararı verilmiştir. 

GENEL İŞLER 

1. 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince Besihane 

ruhsatlandırma işlemleri devam etmektedir. Bina Tespiti için yerinde denetimler 

yapılmaktadır. 

2. 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince yeni oluşan 

mahallelerimize ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bazı 

kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 25. Maddesi gereğince yerleşim 

merkezlerindeki mahallerimize elektrik ve su aboneliği verilmesi için gerekli olan 

talep yazısı tarafımızdan verilmeye devam etmektedir. 

3. Ruhsatlandırma Birimimizin talebi doğrultusunda 3572 Sayılı Kanun Hükmünde 

kararname ile buna ilişkin yönetmelik hükümlerine göre işyeri ve çalışma ruhsatı 

verilmesinde İmar/Fen yönünden bir sakınca olup olmadığı ile i,lgili talep yazılıları 

verilmeye devam edilmektedir. 

TEMMUZ 

JEOERMAL –JEOLOJİ ÇALIŞMALARI 

1. Kula İmar Planına esas Jeolojik – jeoteknik arazi çalışmaları yapıldı. Bölgede 2 

hendek açılarak faylar incelendi. Açılan sondajların denetimi yapılarak su seviyeleri 

ölçüldü. Jeofizik çalışmalar denetlendi 

HENDEK ÇALIŞMALARI 
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SONDAJLARIN SU SEVİYE ÖLÇÜM ÇALIŞMASI 

 

3 Jeotermal Kaynak ve kuyuların, ruhsat alanlarının, arkeolojik ve doğal sit alanlarının 

koordinat arşiv çalışması başlatılmış ve tüm değerler CBS sistemine aktarılması için 

alt yapı sistemi kurulması için gerekli eğitim ve dokümantasyon sistemi oluşturmaya 

başlanmıştır. Sayısallaştırma çalışmaları için QIGIS, NETCAD ve GLOBAL 

MAPPER programlarının alt yapı çalışmaları devam etmektedir. 

4 Kula ve çevresindeki zemin etütlerinin yerinde denetimleri devam ettirilmektedir. 

GENEL İŞLER 
1. 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince Besihane 

ruhsatlandırma işlemleri için 1 adet Besihane için ruhsat verilmiştir. 

2. 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince yeni oluşan 

mahallelerimize ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bazı 

kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 25. Maddesi gereğince yerleşim 

merkezlerindeki mahallerimize elektrik aboneliği için 8 vatandaşa, su aboneliği için 30 

vatandaşa uygunluk yazısı verilmiştir. 

3. Ruhsatlandırma Birimimizin talebi doğrultusunda 3572 Sayılı Kanun Hükmünde 

kararname ile buna ilişkin yönetmelik hükümlerine göre işyeri ve çalışma ruhsatı 
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verilmesinde İmar/Fen yönünden bir sakınca onayları verilmiştir. Yaklaşık 6 talep 

yazısı için Müdürlüğümüz tarafından onay verilmiştir. 

AĞUSTOS 

JEOERMAL –JEOLOJİ ÇALIŞMALAR 

1. Kuyu denetimleri yapılmıştır. 

2. Güvercinlik Mahallesi Kuru Dere Mevkiinde yer alan kum ocağı için maliyet raporu 

hazırlanarak Başkanlığa teslim edilmiştir. 

3. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevreyi korumaya yönelik araştırma, iklim 

değişikliği ile mücadele; fizibilite çalışmaları ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğine 

yönelik araştırma raporlarının hazırlanması, TR33 Bölgesinin rekabet edebilirliğine 

katkıda bulunacak sektörler bazında yatırım olanaklarının tespit edilmesine ve 

değerlendirilmesine yönelik araştırma ve faaliyetler içeren; Zafer kalkınma Ajansına 

verilmek üzere Doğrudan Faaliyet Desteği projesi tamamlanmış ve proje Birimine 

teslim edilmiştir. 

4. Kula ve çevresindeki zemin etütlerinin yerinde denetimleri devam ettirilmektedir. 

GENEL İŞLER 

1. 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince Besihane 

ruhsatlandırma işlemleri devam etmektedir. Bina Tespiti için yerinde denetimler 

yapılmaktadır. 

2. 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince yeni oluşan 

mahallelerimize ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bazı 

kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 25. Maddesi gereğince yerleşim 

merkezlerindeki mahallerimize elektrik aboneliği için 5 vatandaşa, su aboneliği için 7 

vatandaşa uygunluk yazısı verilmiştir. 

3. Ruhsatlandırma Birimimizin talebi doğrultusunda 3572 Sayılı Kanun Hükmünde 

kararname ile buna ilişkin yönetmelik hükümlerine göre işyeri ve çalışma ruhsatı 

verilmesinde İmar/Fen yönünden bir sakınca olup olmadığı ile ilgili talep yazılıları 

verilmeye devam edilmektedir. 

4. İlçe Kadastro Müdürlüğü ile yapılan çalışma ile yeni mahallelerimizin google 

görüntüleri alınmış ve ruhsatlandırma ve gerekli talep yazılarının verilebilmesi için 

bina tespiti yapılmasına bilgisayar ortamı üzerinde bakılmaya başlanmıştır. 

EYLÜL 

JEOERMAL –JEOLOJİ ÇALIŞMALAR 

1. Kula ve çevresinin jeolojik haritaları toplanmış ve sayısallaştırılmaya başlanmıştır. 

2. Kula Merkezde yer alan tüm sondajların yer tespiti yapılmış ve sayısallaştırma 

çalışmaları başlamıştır. 

3. Kula ve çevresindeki zemin etütlerinin yerinde denetimleri devam ettirilmektedir. Ayrıca 

Belediyemiz Fen İşleri olarak yerinde denetim ve rapor onayı yapılmasına başlanmıştır. 

GENEL İŞLER 

1. 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince Besihane 

ruhsatlandırma işlemleri devam etmektedir. Bina Tespiti için yerinde denetimler 

yapılmaktadır. 

2. 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince yeni oluşan 

mahallelerimize ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bazı 

kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 25. Maddesi gereğince yerleşim 

merkezlerindeki mahallerimize elektrik aboneliği için 3 vatandaşa, su aboneliği için 8 

vatandaşa uygunluk yazısı verilmiştir. 

3. Ruhsatlandırma Birimimizin talebi doğrultusunda 3572 Sayılı Kanun Hükmünde 

kararname ile buna ilişkin yönetmelik hükümlerine göre işyeri ve çalışma ruhsatı 
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verilmesinde İmar/Fen yönünden bir sakınca olup olmadığı ile i,lgili talep yazılıları 

verilmeye devam edilmektedir. 

EKİM 

JEOERMAL –JEOLOJİ ÇALIŞMALARI 

1. 6360 sayılı Büyük Şehir Yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte Gökçeören Belediyesi’ne ait 

Curuf sahası Belediyemize geçmiş bulunmaktadır. Sahanın hukuksal durumunun çözülmesi 

ve ihale yolu ile kiraya verilmesi için yapılan çalışmalar yeniden toparlanarak ihale için 

gerekli evraklar düzenlendi 

2. Tüm mahallerin sayısallaştırılması yapılarak GIS programına sit alanları ve tüm ruhsatlı 

sahalarımız da dahil olmak üzere işlenmiştir. 

3. Kula ve çevresindeki zemin etütlerinin yerinde denetimleri devam ettirilmektedir. Ayrıca 

Belediyemiz Fen İşleri olarak yerinde denetim ve rapor onayı yapılmasına başlanmıştır. 

GENEL İŞLER 

1. 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince Besihane ruhsatlandırma 

işlemleri devam etmektedir. Bina Tespiti için yerinde denetimler yapılmaktadır. 

2. 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince yeni oluşan mahallelerimize 

ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik 

yapılmasına dair kanunun 25. Maddesi gereğince yerleşim merkezlerindeki mahallerimize 

elektrik aboneliği için 11 vatandaşa, su aboneliği için 17 vatandaşa uygunluk yazısı 

verilmiştir. 

3. Ruhsatlandırma Birimimizin talebi doğrultusunda 3572 Sayılı Kanun Hükmünde kararname 

ile buna ilişkin yönetmelik hükümlerine göre işyeri ve çalışma ruhsatı verilmesinde İmar/Fen 

yönünden bir sakınca olup olmadığı ile ilgili talep yazılıları verilmeye devam edilmektedir. 

KASIM 

JEOERMAL –JEOLOJİ ÇALIŞMALARI 

1 Kula ve çevresindeki zemin etütlerinin yerinde denetimleri devam ettirilmektedir. Ayrıca 

Belediyemiz Fen İşleri olarak yerinde denetim ve rapor onayı yapılmasına başlanmıştır. 

2 Jeotermal Ruhsatlı sahalarımız için hazırladığımız Revize Koruma alanları etüt raporu 

tamamlanarak onay için Ankara MTA ziyaret edilmiş ve haritada ufak değişiklikler yapılması 

şartı ile rapor onaylanmıştır. 

3 Spor Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Kula Spor Kompleksi yazışmaları 

tamamlanmıştır. 

4 Kula Spor Kompleksi için gerekli olan sondaja dayalı zemin etüdü çalışmaları ve jeofizik 

yapılmıştır. 
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GENEL İŞLER 

1. 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince Besihane 

ruhsatlandırma işlemleri devam etmektedir. Bina Tespiti için yerinde denetimler 

yapılmaktadır. 

2. 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince yeni oluşan 

mahallelerimize ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bazı 

kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 25. Maddesi gereğince yerleşim 

merkezlerindeki mahallerimize elektrik aboneliği için 5 vatandaşa, su aboneliği için 9 

vatandaşa uygunluk yazısı verilmiştir. 

3. Ruhsatlandırma Birimimizin talebi doğrultusunda 3572 Sayılı Kanun Hükmünde 

kararname ile buna ilişkin yönetmelik hükümlerine göre işyeri ve çalışma ruhsatı 

verilmesinde İmar/Fen yönünden bir sakınca olup olmadığı ile ilgili talep yazılıları 

verilmeye devam edilmektedir. 

ARALIK 

JEOERMAL –JEOLOJİ ÇALIŞMALAR 

1. Kula ve çevresindeki zemin etütlerinin yerinde denetimleri devam ettirilmektedir. 

Ayrıca Belediyemiz Fen İşleri olarak yerinde denetim ve rapor onayı yapılmasına 

başlanmıştır. 

2. Kula Deri OSB için gerekli olan jeolojik jeoteknik rapor için çalışmalar yapıldı. Eksik 

haritaların tamamlanması çalışması devam etmektedir. 

GENEL İŞLER 

1. 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince Besihane 

ruhsatlandırma işlemleri devam etmektedir. Bina Tespiti için yerinde denetimler 

yapılmaktadır. 

2. 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince yeni oluşan 

mahallelerimize ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bazı 

kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 25. Maddesi gereğince yerleşim 

merkezlerindeki mahallerimize elektrik aboneliği için 1 vatandaşa, su aboneliği için 3 

vatandaşa uygunluk yazısı verilmiştir. 

3. Ruhsatlandırma Birimimizin talebi doğrultusunda 3572 Sayılı Kanun Hükmünde 

kararname ile buna ilişkin yönetmelik hükümlerine göre işyeri ve çalışma ruhsatı 

verilmesinde İmar/Fen yönünden bir sakınca olup olmadığı ile ilgili talep yazılıları 

verilmeye devam edilmektedir. 
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OCAK-2016 

JEOERMAL –JEOLOJİ ÇALIŞMALARI 

1. Jeotermal Kaynak ve kuyuların, ruhsat alanlarının, arkeolojik ve doğal sit alanlarının 

koordinat arşiv çalışması başlatılmış ve tüm değerler CBS sistemine aktarılması için 

alt yapı sistemi kurulması için gerekli eğitim ve dokümantasyon sistemi oluşturmaya 

başlanmıştır. Sayısallaştırma çalışmaları için QIGIS, NETCAD ve GLOBAL 

MAPPER programlarının alt yapı çalışmaları devam etmektedir. 

 
Kula mahalleleri sınır haritası 

İller Bankası A.Ş. jeotermal alanın fizibilite çalışması için talepte bulunuldu bununla ilgili 

İlle Bankasına ön rapor hazırlandı 

2. Deri OSB mevzi imar planı sınırları çizilerek çevre İl Müdürlüğüne teslim edildi 

3. Kula ve çevresindeki zemin etütlerinin yerinde denetimleri devam ettirilmektedir. 

4. 2016/013 Kula Belediyesi Encümen kararı ile 19.01.2016 tarihinde 20067110 Ruhsat 

Numaralı tarafımıza ait IV. Grup Pomza Ocağı İşletme Alanı ihale edildi. İhale öncesi 

rödovans sözleşmesi ve ilgili harita çalışmaları yapıldı 
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Pomza ocağı haritası 

GENEL İŞLER 

1. 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince Besihane 

ruhsatlandırma işlemleri başlatılmıştır.4 adet Besihane için ruhsat verilmiş ve 1 adet 

ruhsat başvurusu kabul edilmiştir. 

2. 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince yeni oluşan 

mahallelerimize ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bazı 

kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 25. Maddesi gereğince yerleşim 

merkezlerindeki mahallerimize elektrik aboneliği verilmiştir. Yaklaşık 30 

vatandaşımıza bu konuda mesken onayı verilmiştir. 

3. Ruhsatlandırma Birimimizin talebi doğrultusunda 3572 Sayılı Kanun Hükmünde 

kararname ile buna ilişkin yönetmelik hükümlerine göre işyeri ve çalışma ruhsatı 

verilmesinde İmar/Fen yönünden bir sakınca onayları verilmiştir. Yaklaşık 10 talep 

yazısı için Müdürlüğümüz tarafından onay verilmiş; 3 adet talep onaylanmamıştır. 

ŞUBAT 

JEOERMAL –JEOLOJİ ÇALIŞMALARI 

1. İller Bankasına yaptırılan Kula İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu özeti 

hazırlandı. Rapor içerisinde yer alan haritaya bağlı olarak İmar Planımıza esas önemli 

alanlar haritası ve jeoloji haritası hazırlandı 

 
Kula Jeoloji Haritası 

2. Kula ve çevresindeki zemin etütlerinin yerinde denetimleri devam ettirilmektedir. 

3. IV. Grup Pomza Ocağı İşletme Alanı ile ilgili yüklenici firmaya verilecek raporlar 

hazırlanarak teslim edildi. 
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4. 23.02.216 tarihinde Ankara ya gidilerek curuf alanı için gerekli olan sevk fişleri teslim 

alındı. Sevk fişlerine bağlı olarak rapor hazırlanarak yüklenici firmaya teslim edildi. 

5. Curuf alanın proje dosyası hazırlandı. 

6. Çed ve elektrik ile ilgili başvurular yapılarak ön inceleme komisyonu ağırlandı. Curuf 

alanı için Yikob ve belediyemiz tarafından verilecek olan GSM ler alındı. Saha 

çalışmaya başladı. 

7. İller Bankası A.Ş. tarafından talep ettiğimiz jeotermal komisyon Kulaya ziyaret etti. 

25-26 Şubat tarihlerinde arazi çalışması yapıldı 

8. Makrom firmasına yeniden uyarı yapılmak yazı yazılarak bildirim de bulunuldu.  

 
Makrom temel kazı alanı 

GENEL İŞLER 

1. 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince Besihane 

ruhsatlandırma işlemleri ile ilgili talepler alınarak incelemeye alındı. 

2. 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince yeni oluşan 

mahallelerimize ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bazı 

kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 25. Maddesi gereğince yerleşim 

merkezlerindeki mahallerimize elektrik aboneliği verilmiştir. Yaklaşık 5 

vatandaşımıza bu konuda mesken onayı verilmiştir. 

01-15 MART 

JEOERMAL –JEOLOJİ ÇALIŞMALARI 

1. Jeotermal Seracılığı geliştirmek ve gelen yatırımcılara bilgi amaçlı Şehitlioğlu ve 

Sarnıç mahallelerini içeren Hazine Arazileri üzerinde Öneri Sera Alanları Haritası 

çizildi. 
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2. Pomza Ocağı ile ilgili tarım, çevre ve migem yazışmaları yapılarak gerekli yasal 

evraklar düzenlendi. Ayrıca ÇED proje dosyasının firma adına kullanımı için Çevre İl 

Müdürlüğü ekipleri yerinde denetim yaptı ve GSM için onay alındı. 

 

3. Kula ve çevresindeki zemin etütlerinin yerinde denetimleri devam ettirilmektedir. 

 

4. DSİ İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen Kula Göleti 2. Kısım Sulama Sınırı 

haritaya işlemdi. Google earth üzerinde program hazırlanarak Destek Hizmetleri 

Müdürlüğüne teslim edildi. 

 

 
 

GENEL İŞLER 

1. 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince Besihane 

ruhsatlandırma işlemleri devam etmektedir. Bina Tespiti için yerinde denetimler 

yapılmaktadır. 

 

2. 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince yeni oluşan 

mahallelerimize ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bazı 

kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 25. Maddesi gereğince yerleşim 

merkezlerindeki mahallerimize elektrik aboneliği için 3 vatandaşa, su aboneliği için 4 

vatandaşa uygunluk yazısı verilmiştir. 

 

3. Ruhsatlandırma Birimimizin talebi doğrultusunda 3572 Sayılı Kanun Hükmünde 

kararname ile buna ilişkin yönetmelik hükümlerine göre işyeri ve çalışma ruhsatı 

verilmesinde İmar/Fen yönünden bir sakınca olup olmadığı ile ilgili talep yazılıları 

verilmeye devam edilmektedir. 
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 PARK VE BAHÇELER ve SERA BİRİMİ YAPILAN İŞLEMLER; 

BUDAMA İŞLERİ 

Ağaçlar 

1. Halk Bankası önü 

2. Belediye binası yanı 

3. Mehmet Ali KARADUMAN Parkı 

4. Gençlik Parkı 

5. Jandarma Karakolu 

6. Kent Meydanı 

 
7. 100.yıl aile çay bahçesi 
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8. Askerlik Şubesi bahçesi ve yanındaki park 

9. Orhan ACAR kavşağı ve Alançeşme Meydanı arası 

10. Şehitler Caddesi 

   
11. Garaj içi ve Caddesi 

12. Hastane Bahçesi ve Caddesi 

13. Kütüphane Bahçesi 

14. Şehitlik içi 

    
15. Tedaş bahçesi 

16. Kaymakamlık lojmanı bahçesi 

17. Halk Bankası önü 

     
 

18. Rafet Üçelli okulu yanındaki park 

19. Yunus Emre Türbesi alanı tamamı 
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20. Naime Park 

21. Müftülük bahçesi 

22. Belediye dükkanları önü ( sanayi sitesi kavşağı ) 

23. Endüstürü meslek lisesi bahçesi 

24. Özmumcu yanı ( söğüt ağaçları ) 

25. Balık pazarı ( dut agaçları ) 

26. 100.yıl iş merkezi yanı ( akasya ağaçları ) 

27. Tarihi Evler ( Ebe Nermin YAMAN evi çevresi – askerlik şubesi – Türk evi ) 

28. Park Kahvesi Bahçesi ve Postane Bahçesi 

29. Mehmet halıcı mesire Alanı ( Su deposu ) 

30. Kula Lisesi bahçesi 

   
31. Eski ve Yeni Tekel Bahçesi 

32. Encekler Mahallesi( Bağdatlı sultan şenlikleri ) 

33. Kula Stadyumu 

34. Kenan Evren ortaokulu önü  

35. Çukur Bağ Parkı 

36. Atatürk  İlkokulu ve Rafet Üçelli okulu 

37. Sandal Mahallesi jeopark yolu 

38. Leblebiciler sitesi 

39. Dört Eylül Okulu 

40. Emir Kaplıcaları 

41. Kula Göleti 

42. Kula Çarşısı içi 

43. Kurşunlu Camii içi ve Çevresi 

44. Çukurbağ Üstü Çamlık 

45. Dereköy mahallesi 

46. Kavacık mahallesi 

ÇAPALAMA İŞLERİ 

1. Gediz Parkı 

2. Lalezar Parkı 

3. Divlit yolu üçken göbek 

4. Divlit Parkı 

5. Hasan Gökboya parkı 

6. Nergiz Parkı 
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7. Yaren Parkı 

8. Kilisenin yanındaki parklar 

   
9. Mehmet Ali KARADUMAN Parkı 

10. Çukurbağ Üstü Çamlık Karşısı Park 

11. Askerlik Subesi yanı Park 

12. Kurşunlu cami önü park 

13. Açelya parkı 

14. İdil park 

15. Atatürk okulunun önü park 

16. Alt Geçit – muzaffer ecemiş okulu civarı çiçeklik alanlarda ot çapası yapıldı  

17. Kütüphane 

18. Kaymakamlık Lojmanı 

19. Anayol  ( Sanayiden – bahar Koparatifine kadar ) 

20. Kent ormanı 

21. Anayol belediye dükkanları önü 

22. Garaj yolu – alan çeşme arası refüj 

23. 100. Yıl aile çay bahçesiiçi 

24. Alançeşme – Orhan acar arası refüj 

25. Şehitler caddesi refüj 

26. Emir Kaplıcaları 

27. Carullah bin Süleyman Camii ( Emre köyü ) 

28. Su deposu mesire alanı 

29. Park kahvesi 

30. Halk bankası 
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31. Ecevit Parkı  

32. Özlem sitesi yanındaki park 

33. Ömür park 

34. Sümbül park 

35. Kültür merkezi önü 

   

   
36. Hisar kapı orta refüjler 
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37. Belediye önü 

  
38. Büyükşehir belediyesi ek hizmet binası önü 

39. Vali Muzaffer ECEMİŞ okulu çevresi 

40. Işık park 

41. Türk evi 

42. Orhan ACAR binası yeri 

43. Orhan ACAR kavşağı  

   
44. Gençlik parkı 

45. Gülistan park 

46. Ege park 

47. Mercan park 

   



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 122 

 

  

48.   Akbank önü döner – imir kırtasiye önü döner – park kahvesi önü çiçeklik alanlarda ot 

çapası yapıldı  

 
ÇİÇEK DİKME İŞLERİ 

1. Mehmet Ali KARADUMAN parkı  

2. Nergiz parkı  

3. Divlit parkı göbek  

4. Kültür Merkezi önü 
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5. Belediye önü 

   

   

   
6. Park kahvesi önü 
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7. Sanayi kavşağı Belediye dükkanları önü 
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8. Sanayi kavşağı 

   

   
9. Yeni Tekel Altındaki park  

   
10. Şöför evleri altındaki üçken refüj 
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11. Türk evi 

    
 

12. Pehlivan Hüseyin evinin altı park  

13. Kilise meydanı park  

14. Şube yanı park  

15. Açelya parkı 

16. Ömür parkı 

17. Dostluk parkı 

18. Sümbül parkı 

19. İbrahim Akgün parkı 

20. Gülistan parkı 

21. Işık parkı 

22. Alt geçit Döner kavşak ve refüjler 

    
23. Leblebici sitesi içi  

24. Akasya parkı ve karşısı 

25. Özlem sitesi 

26. Atlas parkı 

27. Çiğdem park 

28. Kenan Evren okulu önü park 

29. Ege park 

30. Karı koca park 

31. İşçi kahvesi önü 
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32. Atatürk okulu önü 

33. Ecevit parkı 

   
34. Bahar parkı 

35. Güreş alanı yanındaki yeni yapılan yoldaki refüjler ( İbni Sina caddesi ) 

 
36. İmir kırtasiye önü göbek  

37. Postane önü göbek  

38. Halk bankası önü 
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39. Şehitlik caddesi 

40. Garaj yolu refüj 

41. Müftülük yolu refüj  

   

   
42. Jandarma kavşağı ve sağı solu refüjlere 
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43. Garaj kavşağı ve sağı solu refüjler 

   

   
44. Orhan ACAR kavşağı sağı solu  

45. 370 sokak ile Divlit Caddesi kesşimindeki üçgen refüj  

46. İşkur parkı önü üçgen 

47. Kademeli park altında üçgen refüj 

48. Hane kahve önü park çiçekler 

49. Hasır pazarı içi 

50. Kent ormanı  

   
51. Su deposu mesire alanı 

52. Leblebiceler sitesi önü 

53. Temizsu arıtma - Pis su arıtma - Hamamlar? 
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54. Sandal mahallesi giriş refüjü çiçekler veya yerörtücüleri yapıldı 

55. Kavacık mahallesi ( Kuran kursu önü )  

56. Naci hakkı ulusoy okulu yanı  

   
57. Güreş alanı 

58. Hisar kapı refüjler 

   
59. Bahar Kooperatifi üst alan ( hanım eli ) 

60. Orhan ACAR binası yeri 
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61. Kent ormanı kartal altı 

62. Muzaffer ecemiş okulu civarı 

   
ÇİM BİÇME EKİBİ 

1- ANAYOL : sanayi kavşağı ile bahar koop. Karşısı anayolda kalan orta refüj 

  
- Bölge trafik bahçesi çimler 

- Hisar kapı kavşağında bulunan dört adet çim alanlar 

- Altınoluk parkı 

- Sanayi yolu orta refüj 

- Özel ufuk okulu bahçesi çimler (para yatırıyor)  (4 günde biçilebilmekte) 

2- Kent meydanı  
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- Kız Meslek Lisesi 

- Şehit Mehmet ALİ KARADUMAN parkı 

  
- Divlit parkı 

- Hasan GÖKBOYA parkı 

 
- Yaren parkı, Nergiz parkı  
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- İşkur parkı 
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- Akasya Park leblebici sitesi üstü park 

- Leblebiciler sitesi içi 
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DAMLAMA SULAMA EKİBİ 
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İLAVE YAPILAN İŞLER 
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1. Kent meydanında lamba takılan çim alanlarda çıkan fazla topraklar alındı 

2. Parklarda oyun grupları içerinse kum dağıtımı yapıldı 

   
3. Muzaffer Ecemiş okulu yanı toprak doldurulup dağıtıldı 

   
4. Akasya park içinden geçen elektrik kabloları için sökülen kilit parke taşları yerine 

döşendi 

5. Güreş alanı çiçeklik alanlar çapa yapıldı 

6. Güreş alnı yanındaki yeni yapılan yolda orta refüjlerine toprak dolduruldu ( ibni sina 

caddesi ) 
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7. Su deposu havuz altında ağaçlık alana dikenli tel çekimi yapıldı mevcut olan teller 

düzenlendi 

   
8. Orhan acar binası yıkılan alana ağaç dikimi yapıldı 

9. Anayol: Sanayi sitesi orta refüjlerinden başlayarak, Bahar kooperatifine kadar olan 

alandaki ağaçların dipleri çanakları açıldı. 

10. Depo arkasında damlamalar temizlendi 

11. Emir kaplıcaları sera marul dikimi yapıldı 

12. Parklardaki kurumuş otlar toplanıp temizlendi 
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13. Selim aşkın evinin önü - özboyacı evi yanı – sevgi  ve gökkuşağı parkların oyun 

grupları içerisine kum takviyesi yapıldı 

14. Palabıyık parkında banklar sabitlendi 

   
15. Mehmet ali karaduman  parkı salıncaklar oturamakları değişti 

16. Monolya park salıncaklar oturamakları değişti 

17. Mehmet ali karaduman parkı ağaç dipleri çanakları açıldı 
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18. Kilise Meydanındaki park salıncaklar oturamakları değişti 

19. Dostluk park salıncaklar oturamakları değişti 

20. Park kahvesi rula çim kaplandı 

   
21. Ömür park salıncaklar oturamakları değişti 

22. Kent meydanın bulun çiçeklerin arsındaki otlar temizlendi 

   

   
23. Yağcı park salıncaklar oturamakları değişti 

24. İşkur Park salıncaklar oturamakları değişti 

25. Karı koca parkı  ( işçi kahvesinin oradaki park ) elektrik kabloları için sökülen  

döşeme taşları yerine döşendi 
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26. Yeni bahar park salıncaklar oturamakları değişti 

27. Tekel binası karşısı park salıncaklar oturamakları değişti 

28. Atlas park salıncaklar oturamakları değişti 

29. Çiğdem Park – kademeli park – idris yağcı evinin önü park – Rafet üçelli okulu yanı 

park – Dağara park – kilise meydanı parklar ağaç dipleri çanakları açıldı 

30. Anayol : Sanayi sitesi orta refüjlerinden başlayarak  bahar koparatifine kadar olan 

alanın otlar toplandı 
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31. Orhan acar binası yerine çim ekimi yapıldı 

32. Gençlik parkı çim ekibi yapıldı 

33. Akasya parkı çim ekimi yapıldı 

34. Çukurbağ’da oyun grupları  ve spor aletleri söküldü 

35. Muzaffer Ecemiş yanı yeşil alanlara çim ekimi yapıldı 

   
36. Işık park rulo çim kaplandı 
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37. Ziraat odası arkası park içi göbeğe çim ekimi yapıldı 

38. Orhan Kavşağı ile Hisar kapı arası damlam tamiri yapıldı 

39. Parklarda ağaç kireçlemesi yapıldı 
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İTFAİYE KAMYONU SULAMA 

   

   

   
OYUN GRUPLARI ONARIM VE BAKIM 
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TEMİZLİK YAPILAN PARKLAR 
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SULAMA TANKERİ 

     
 

    
 

    
TIRPAN EKİBİ 
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              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 153 

 

  

   

   

   
 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 154 

 

  

   
 

   
 

   

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 155 

 

  

   

   
 SERA’DA YAPILAN İŞLER; 

 

 

MART 

 

 8.000 gül fidesi dikildi. 

 Köklenmiş olan kedi tırnağı, mine, ateş dikeni, şakayık fideleri dikildi. 

 Kaplıcalar serasında marul dikimiıcın temizlik yapıldı. 

 Sera genel temizliği yapıldı. 

 Şantiye genel budaması yapıldı. 

 Marul serasına damlama sistemi döşendi. 

 55.000 çiçek tohumu ekildi. 

 Toprak ve orman toprağı karışımı yapılarak 1.300 viyol dolduruldu. 

 Şantiye de ağaç eksiği olan yerlere ağaç dikildi. 

 Marul dikimi yapıldı. 
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NİSAN 

 

 Sümbüller farklı şekilde saksılara dikilip belediyeye taşındı. 

 Sera dışında ki fidanlık teker teker elden geçirilerek yenileme yapıldı ve etiketlenip 

düzenlendi. 

 Park ve bahçe de dikilerek geri gelen viyoller temizlenip yenı fideler için toprak 

karışımı yapılıp 1700 adet viyol dolduruldu. 

 Park ve bahçe de dikilen çiçeklerle birlikte boşalan seralar temizlenip kaktüsler iç 

mekan a geçirilip yazlık çiçeklere ortam hazırlandı . 

 Ekilen 55.000 bin yazlık ciceği şaşırtma yapılmaya başlandı.          

 Kaplıcalarda ki iç mekan çiçekleri  getirilerek bakımdan  geçirildi. 

 Büyük sera içinde ki iç mekan çiçekleri bakımdan geçirildi. 
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 50.000 bin çiçek tohumu ekildi. 

 Stad çiminin ara ekimi için 2 kamyon mil elendi. 

 Stad çimine ara ekimi yapıldı. 

 Danaburnu zararlısı için ilaçlı kepek karışımı yapılarak stad a uygulandı.  

 Serada ki çiçeklere hastalık ve zararlı taşıyacak yabancı otlar temizliğine başlandı. 

 Gölgelikler geçirildi. 

 

Okullarımıza ve çeşitli kurumlarımıza toplamda ; 

 100 adet sedir verildi 

  220 adet gül verildi. 

  10 adet zambak verildi. 

  230 adet taflan verildi 

  45 adet selvi verildi. 

Ayrıca zabıta ya gölet çevresine dikilmesi için  300 adet çeşitli fidanlar verildi. 
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MAYIS 

 

 3 Seraların  yaz aylarında ki fazla güneş e maruz kalmasını önlemek için noylonlar 

alınıp  gölgelikleri geçirildi. 

 Gölgelikler uzun yıllardır kullanıldığı için tadilat dan geçirildi. 

 Viyol dolduruldu. 

 Mevsimlik çiçekler e şaşırtma yapıldı. 

 Sera larıncevresınde daha güzel görünüm için farklı süs bitkileri dikildi.  

 Perlit tavalarında köklenen LEYLENDİ ve LAVANTALAR poşetlere şaşırtıldı. 

 Domatesler  şaşırtma yapıldı. 

 Yeni dikilen küçük çiçekler için seralar da yer değişikliği yapıldı. Dikime hazır 

çiçekler dışarı taşındı. 

 Sulama yapıldı. 

 Dikimden dolayı boşalan 80 adet köpükte ki torflar yeni ekimler için dezenfekte 

edildi. 

 Böcekler için ilaçlama yapıldı. 

 Yabancı otlar biçildi ve ağaç dipleri çapalandı. 
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 HAZİRAN  

 Seraların ot temizliği yapıldı. 

 Sulama. 

 Kuruyan çiçek organları ve saksıları temizlendi. 

 Viyollere doldurulmak üzere karışım hazırlandı. 

 Viyol dolumu yapıldı. 

 Çimlenen çiçekler viyollere şaşırtma yapıldı. 

 Fidanlık ot temizliği yapıldı. 

 Arka taraftaki fidanlığın çevresının ot temizliği yapıldı. 

 Serada ki bos alana çim ekimi yapıldı. 

 Güllere insektisit (böcek ilacı) yapıldı. 

 Şantiye çimine herbisit(yabancı ot ilacı) yapıldı. 

 Stad çiminin gelişimi incelenerek herbisit(yabancı ot ilacı) yapıldı. 

 Seraların cevresının ot temizliği yapıldı. 

 Park ve bahçelerden sökülen biberiye süs bitkisi tekrar bakıma alınmak için poşetlere 

dikildi. 

 Park ve bahçenin dikmiş olduğu çiçeklerin viyolünün temizliği yapıldı. 
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 Park ve bahçelerden budaması yapılan hanımeli süs bitkisinin çeliği alındı. 

 Arka taraftaki fidanlığın ot temizliği yapıldı. 

 Belediye ve MASKİ binasına 60 saksı fesleğen hazırlandı. 

 Kaplıcalardaki seraya domates dikildi(3 gün). 

 Domates serasının çevresinin temizliği yapıldı. 

 Haftada 1 gün olmak üzere bir ay domates serasına gidildi. 

 Domates dikiminden 1 hafta sonra aşılama yapıldı. 
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TEMMUZ  

 Fidanlığın ot temizliğine devam edildi. 

 Kaplıcalarda kı seraya Salı ve Cuma gunlerıgidilip ; 

 Budama 

 İpe sarma 

 Ot temizliği 

 Sulama            

 

 Şantıyeserasında ; 

 sulama 

 Park ve bahçelerde dikilen ciceklerinvıyollerınin temizletilmesi 

  Yunus emre hazırlıkları 

 Çapa 

  Fidanlıkların ot temizliği 

 Seranın genel ot temizliği yapıldı. 

 Perlit havalandırılması yapıldı. 

 20.08.2015 kışlık çiçek menekşe ekimine başlanıldı. 
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AĞUSTOS 

 Kaplıcalarda kı seraya Salı ve Cuma gunlerıgidilip ; 

 Budama 

 İpe sarma 

 Ot temizliği 

 Sulama           

 Çapa 

  Fidanlıkların ot temizliği 

 Seranın genel ot temizliği yapıldı. 

 kışlık çiçek menekşe ekimi 
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EYLÜL 

Kaplıcalardaki seraya Salı ve Cuma günleri gidilip ; 

 Budama 

 İpe sarma 

 Ot temizliği 

 Sulama              

 Viyol doldurma 

 Orman toprağı eleme 

 Kışlık çiçeklerin tohumunu ekme 

 Ot temizliği 

 

 

 

 
EKİM 

Kaplıcalardaki seraya Salı ve Cuma günlerı gidilip ; 

 Budama 

 İpe sarma 

 Ot temizliği 

 Sulama               

 Stad ara ekim yapma 
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 Çimlenen çiçekleri viyollere şaşırtma  

 Ot temizliği 

 

 

 
KASIM 

Kaplıcalarda kı seraya Salı ve Cuma gunlerıgidilip ; 

 Marul dikme 

 Domateslerı kesip temizleme 

 Ot temizliği 

 Sulama              

 Çelik alma  
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ARALIK 

 Papatya çeliği alındı. 

 lavanta çeliği alındı. 

 Manisa dan gelen çiçekler indirildi. 

 Domatesler ipe sarıldı. 

 Marul dikildi. 

 Kaplıcalarda kı sera capalandı 
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OCAK  

 Gül , lavanta, şimşir,taflan, papatya,limonselvi, ateş dikeni, kedi tırnağı, fare kulağı 

çeliği alma. 

 

  
 

ŞUBAT 

  Gül, kedi tırnağı, fare kulağı çeliği alma. 

 Yazlık çiçekleri petlere ekme 

 Köklenen çelikleri poşetlere dikme 

 Manisadan gelen çiçeği indirme 

Manisadan gelen sümbül soğanları saksılara dikme. 
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MART 

 Çimlenen çiçek fidelerini viyollere şaşırtma. 

 Viyol doldurma 

 Seraları temizleme 

 Seraları değiştirme( poşet viyol değişikliği) 

 Seraya çim ekme 

 Kaplıcalarda ki marulları çapalama 

 Dikilen fidelerin torflarını temizleme 

 

 
 

 

 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 169 

 

  

 BAYINDIRLIK BİRİMİ KULA MERKEZ İÇİNDEKİ YOLLARIN YAPIM-

BAKIM-ONARIM VE İNŞAAT İŞLERİ; 

KULLANILAN MALZEME MİKTARLARI 

 

FİLLER    : 7,950 TON 

BAYPASS   : 22,709 TON 

ASFALT   : 3900 TON 

CURUF DOLDU MALZEMESİ : 6000  TON 

KUM    : 1700 TON 

KİLİT TAŞI   : 30300 M2 

YAĞMURLAMA BORUSU :  526  MT 

300 MM BETON BÜZ  :  200  MT 

600 MM BETON BÜZ  :  180  MT 

BAYINDIRLIK İNŞAAT EKİPLERİ TARAFINDAN  

YAPILAN İŞLERİN METRAJLARI 

YAPILAN İŞLERİN MİKTARLARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASF

ALT 

VE 

YA

MA 

KİLİT 

TAŞI 

TAMİ

R 

BOR

DÜR 

ÖRÜ

LME

Sİ 

ÇAĞ 

TAM

İRİ 

BORU 

DÖŞE

ME 

SIV

A 

YA

PIM

I 

TUĞL

A 

DUVA

R 

ÖRÜ

ME 

BETO

N 

DÖKÜ

LMES

İ 

KAP

LAM

A 

DÖŞ

EME 

MUH

TELİ

F 

İŞLE

R 

KUM

-

MICI

R 

ÇİM

ENT

O 

DEM

İR 

M2 M2 MT 
ADE

T 
MT M2 M2 M3 M2 AD BR AD AD 

1258 245 250 47 418 120 120 0 73 16 21 110 58 

3180 425 41 96 41 550 558 0 169 60 60 153 46 

4408 138 0 8 26 0 0 46 0 8 13 99 122 

3278 130 0 6 5 0 0 0 35 10 6 11 4 

1925 866 665 11 0 0 600 46 4 26 41 154 1 

1363 130 7 0 36 170 370 0 0 16 42 159 4 

1135 826 476 19 823 70 1680 48 0 37 48 414 0 

165 208 20 6 245 
 

750 8 0 16 54 42 66 

             
1674

2 
2968 1459 193 1594 910 4078 148 281 189 285 1142 301 
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KULA MERKEZİ VE MAHALLELERDE YAPILAN ASFALT YAMA 

ÇALIŞMALARI 
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YEŞİLYAYLA MAHALLESİ BÜZ DÖŞEME İŞLEMİ 
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KULA MERKEZ YAPILAN İŞ ÖRNEKLERİ 

255 SOKAK TAMİRAT 
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ŞEHİT MEHMET SARI CADDESİ REFÜJ ÇALIŞMALARI 

 
 

197 SOKAK ASFALT ATILMASI 

 
 

ŞEHİR İÇİ MUHTELİF ASFALT YAMALARI 
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KURTULUŞ CADDESİ TAMİRAT 
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NENE HATUN CADDESİ TAŞ DUVAR YAPIMI 
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SANAYİ KAVŞAĞI YOL ÇALIŞMALARI 

 
 

  



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 185 

 

  

  

  
   

ŞEHİTLER CADDESİ YOL ÇALIŞMASI 

 
 

TAPDUK VE YUNUS EMRE CADDESİ YOL ÇALIŞMALARI 
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ŞEHİR İÇİ TAMİRAT  
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 ALAN ÇEŞME MEVKİİ YOL KAZI 
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CUKURBAG TESİS YIKIMI 
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MAL PAZARI DİREK DİKİMİ KOTRA AYRIMI                        
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MAL PAZARI RAMPA YAPIMI 
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MESLEK LİSESİ BAHÇESİ TAŞ DÖŞEME 
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ULUSOY OKULU YANI DUVAR YAPIMI  
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ÖZBAL PİSTİ KARŞISI DUVAR YAPIMI 
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PTT KABLO KAZISI 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 199 

 

  



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 200 

 

  

      



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 201 

 

  

 

 

ŞEHİR İÇİ TAMİRAT 
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HASTAHANE CADDESİ YOL KAZISI 

 

 

 

 

 

 

ORHAN ACAR MEVKİİ DÜZENLEME 
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ŞEHİR İÇİ 

TAMİRAT
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02.01.2016 Kurtuluş Caddesi Kaldırım Çalışması 
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İmam Hatip Okulu Bahçesi Kulübe yapılması 
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 DİREK DİKİMİ CEVRE 

DÜZENLEME
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 Belediye Ek Hizmet Binası Bahçe Düzenlemesi 

 

ŞEHİR İÇİ YOL BAKIM 
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Yörükhasanların Sk. Yol Çökmesi 

ŞEHİR İÇİ YOL BAKIM 
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Muhsin Yazıcıoğlu Parkı içi tamirat 
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KİLİT TAŞI DÖŞEME MİKTARLARI  

YENİ DÖŞENEN YERLER 

 

KULA MERKEZ 

DÖŞENEN YER BORDÜR 
KİLİT 

TAŞI 

268 VE 270 SOKAK 
 

2400 

SELİM SABAHAT PALANDUZ LİSESİ 

KİLİT TAŞI 

 

1000 

SELİM SABAHAT PALANDUZ LİSESİ 

BÖRDÜR ÖRME 650 

 ŞEHİT M. ALİ KARADUMAN PARKI 

KİLİT TAŞI 

 

1200 

ŞEHİT M. ALİ KARADUMAN PARKI 

BORDÜR 100 100 

250 SOKAK 

 

234 

251 SOKAK 

 

236 

234 SOKAK 

 

286 

ANAOKULU BAHÇESİ 

 

330 

HOCA SEYFETTİN CADDESİ 

 

494 

240 SOKAK 

 

213 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 220 

 

  

235 SOKAK 

 

240 

234 SOKAK 

 

153 

239 SOKAK 

 

810 

229 SOKAK 

 

164 

232 SOKAK 

 

27,5 

NAFİZ KÖREZ CAD 

 

348 

MİTHAT PAŞA CAD 

 

886 

167 SOK 

 

220 

KURTULUŞ CD. 

 

1000 

PAZARYERİ BÖREKÇİ ARSASI 

 

250 

ESKİ TEKEL İÇİ 

 

150 

ŞEHİT MEHMET ALİ KARADUMAN 

PARKI ÇEVRESİ 200 3500 

ŞEHİR İÇİ MUHTELİF 499 215 

4 EYLÜL 

MAHALLESİ 

M. AKİF ERSOY CD. 

5000 
32500 

 

268-270 SOKAK 

PAPATYA SOKAK 

SÜNBÜL SOKAK 

ZAMBAK SOKAK 

ÇİĞDEM SOKAK 

288-291 SOKAK 

AVAROĞLU SOKAK 

Ş. MEHMET ALİ 

KARADUMAN CD 

ZAFERİYE 

MAHALLESİ 

ESSANOĞLU CADDESİ 

4000 24000 

İBNİ SİNA CADDESİ 

ÇAĞLAR SOKAK 

Ş. SALİH YÜZBAŞI 

SOKAK 

KENAN 

EVREN 

MAHALLESİ 

PİRİ REİS CADDESİ 

5000 25000 

GENÇ OSMAN 

CADDESİ 

EVLİYA ÇELEBİ 

CADDESİ 

35 SOKAK 

51 SOKAK 

52 SOKAK 

53 SOKAK 

54 SOKAK 

55 SOKAK 

TOPLAM 15449 95857 

KÖYLER 

HAYALLI KÖYÜ 

 

650 

BAYRAMŞAH KÖYÜ 

 

650 

TOPUZDAMLARI 

 

850 

AYVATLAR 

 

350 

MENYE 

 

500 

ŞERİTLİ 

 

300 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 221 

 

  

BEBEKLİ 

 

2000 

YURTBAŞI 

 

1500 

SANDAL 

 

9500 

NARINCALIBITRAK 

 

14000 

 

TOPLAM 30300 

 

ESSANOĞLU CADDESİ 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 222 

 

  

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 223 

 

  

 
 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 224 

 

  

 

 
 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 225 

 

  

 

 

ŞEHİT SALİH YÜZBAŞI SOKAK 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 226 

 

  

 

 
 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 227 

 

  

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 228 

 

  

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 229 

 

  

 

 
 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 230 

 

  

 

İBNİ SİNA CADDESİ 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 231 

 

  

 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 232 

 

  

 

 

 
 

ORHAN ACAR BİNASI YAN YOLU AÇILMASI 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 233 

 

  

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 234 

 

  



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 235 

 

  



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 236 

 

  

 
 

 

 

DOKTOR NAFİZ KÖREZ CADDESİ 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 237 

 

  



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 238 

 

  

 
 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 239 

 

  

 

KAZIM KARABEKİR CADDESİ 

 

 
 

268 VE 270 SOKAK 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 240 

 

  

 

MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 241 

 

  

 
 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 242 

 

  

 

300 SOKAK 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 243 

 

  

 
KÖYLERDE YAPILAN  

KİLİT TAŞI DÖŞEME İŞLERİ 

 

NARINCA MAHALLESİ KİLİT TAŞI DÖŞME İŞLEMİ 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 244 

 

  

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 245 

 

  

 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 246 

 

  

 
SANDAL MAHALLESİ TAŞ DÖŞEME İŞLEMİ 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 247 

 

  

 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 248 

 

  

 

 

 
 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 249 

 

  

 

İŞ MAKİNALARI İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ÇALIŞMA SAATLERİ 

ÇALIŞMA SAATİ 

CAT YÜKLEYİCİ  382 

KOMATSU YÜKLEYİCİ  387 

CAT BEKO KEPÇE  453 

ÇUKUROVA KEPÇE  320 

MASTAŞ KEPÇE 2 259  

VOLVO GREYDER  722 

KOMATSU GREYDER 235 

KÜÇÜK GREYDER 52 

BÜYÜK SİLİNDİR 23 

ESKİ YÜKLEYİCİ KEPÇE 172 

DOZER 369 

 

TOPLAM    : 3374  SAAT   ÇALIŞMA YAPILMIŞTIR.  

KAMYONLAR İLE YAPILAN ÇALIŞMA MİKTARI 

SIR

A 

NO 

ARAÇ PLAKA AYLIK TOPLAM 

KM TOPLAMI 

1 45 RA 4216 8806 

2 45 RA 4217 6885 

3 45 K 7111 3134 

4 45 RA 3058 4403 

5 06 AB 6933 3832 

6 45 K 4884 27 

7 45 M 3273 14314 

8 45 M 3276 9116 

9 45 E 7669 8551 

10 45 RA 4096 189 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 250 

 

  

11 46 RA 4097 189 

12 47 RA 4098 189 

13 48 RA 2786 189 

14 49 K 6101 189 

 

  TOPLAM  :    60013 KM YOL YAPILMIŞTIR. 

134 Sokak Yol Genişletme Çalışması 17.03.2015 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 251 

 

  

 
370 SOKAK YOL ÇALIŞMASI 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 252 

 

  

 
HUZUR SOKAK YOL AÇILMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      AYAZÖREN YOL ÇALIŞMASI 

  

  

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 253 

 

  

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 254 

 

  

 

 
 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 255 

 

  

 

 
 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 256 

 

  

 

ORHAN ACAR BİNASI YIKILMASI 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 257 

 

  

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 258 

 

  

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 259 

 

  

 

 
 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 260 

 

  

 

 

 

 

SÜLEYMAN ŞAH CAMİİ ÇALIŞMALARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

KÖYLERDE İŞ MAKİNALARI İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

AKTAŞ MAHALLESİ 

4000 METRE YOL BAKIMI YAPILDI 

 

 

 

  

  



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 261 

 

  

 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 262 

 

  

 
Gölbaşı mah. Tüm yollar malzemeli bakım 80 kamyon malzeme kullanıldı 

 

BALIBEY ÇOLAKLAR MAHALLESİ 

1000 METRE 

YOL BAKIMI 

YAPILDI 

 

 

 

 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 263 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 264 

 

  

 

 
 

                    KALIN HARMAN MAH YOL CALIŞMASI 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 265 

 

  

 
 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 266 

 

  

BAYRAMŞAH MAHALLESİ 

3000 METRE YOL BAKIMI YAPILDI 

 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 267 

 

  

 
ÇARIKMAHMUTLU MAHALLESİ 

5000 METRE YOL BAKIMI YAPILDI 

 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 268 

 

  

 

 
 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 269 

 

  

 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 270 

 

  

 
ÇİFTÇİİBRAHİM MAHALLESİ 

3000 METRE YOL BAKIMI YAPILDI 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 271 

 

  

 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 272 

 

  

 

 

 
 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 273 

 

  

 

ESENYAZI MAHALLESİ 

2000 METRE YOL BAKIMI YAPILDI 

 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 274 

 

  

 

 

 
 

 

EVCİLER MAHALLESİ 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 275 

 

  

2000 METRE YOL BAKIMI YAPILDI 

 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 276 

 

  

 

 

 
 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 277 

 

  

GÖKÇEÖREN MAHALLESİ 

3000 METRE YOL BAKIMI YAPILDI 

 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 278 

 

  

 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 279 

 

  

 
GÖKDERE MAHALLESİ 

4000 METRE YOL BAKIMI YAPILDI 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 280 

 

  

 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 281 

 

  

 

 
 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 282 

 

  

GÖLBAŞI MAHALLESİ SEL BASKINI 

 
 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 283 

 

  

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 284 

 

  

 
 

 

HAMİDİYE MAHALLESİ 

3000 METRE YOL BAKIMI YAPILDI 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 285 

 

  

 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 286 

 

  

 

 

 
KÖREZ MAHALLESİ MERKEZ İÇİ 

2000 METRE YOL BAKIMI YAPILDI 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 287 

 

  

 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 288 

 

  

 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 289 

 

  

 
SARNIÇ MAHALLESİ 

5000 METRE YOL BAKIMI YAPILDI 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 290 

 

  

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 291 

 

  

 
ŞEHİTLİOĞLU ÇAKIRCA MAHALLESİ 

1000 METRE YOL BAKIMI YAPILDI 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 292 

 

  

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 293 

 

  

 
ŞEREMET MAHALLESİ 

3000 METRE YOL BAKIMI YAPILDI 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 294 

 

  

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 295 

 

  

 
 

 
 

 

ŞERİTLİ MAHALLESİ 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 296 

 

  

1000 METRE YOL BAKIMI YAPILDI 

 

 

 
 

TATLIÇEŞME MAHALLESİ 

4000 METRE YOL BAKIMI YAPILDI 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 297 

 

  

 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 298 

 

  

 

 

 
 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 299 

 

  

YENİKÖY MAHALLESİ 

3000 METRE YOL BAKIMI YAPILDI 

 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 300 

 

  

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 301 

 

  

 
YEŞİLYAYLA MAHALLESİ 

2000 METRE YOL BAKIMI YAPILDI 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 302 

 

  

 

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 303 

 

  

 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 304 

 

  

 

 
 

 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 305 

 

  

AYAZÖREN MAHALLESİ  



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 306 

 

  

 
 



              FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 307 

 

  

 


