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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
2

İmar hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.
Kentsel Altyapı (yol, merdiven, geçit) hizmetlerini yapmak veya
yaptırmak.
3 Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerini kurmak veya kurdurmak.
4 Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık hizmetlerini yapmak veya
yaptırmak.
5 Zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
6 Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
7 Ağaçlandırma, park ve yeşil alanla ilişkin hizmetleri yapmak ve
yaptırmak.
8
Arsa ve konut üretmek; imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek, konut,
toplu konut yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer
kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde
onlarla ortak projeler gerçekleştirmek.
9
Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetlerini yapmak.
10 Gençlik ve Spor hizmetlerini sunmak.
11 Sosyal hizmet ve yardım hizmetlerini sunmak.
12 Nikâh hizmetlerini yapmak.
13 Meslek ve beceri kazandırma kursları açmak.
14 Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.
15 Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak.
16 Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve
onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme
ihtiyaçlarını karşılayabilir.
17 Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir.
18 Kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili dokunun ve kent tarihi bakımından
önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu
amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları
aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
19 Öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği
sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt
dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara
belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.
20 Gıda bankacılığı yapabilir.
21 Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak,
belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları
vermek.
22 Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen
izin veya ruhsatı vermek.
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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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36

37

38

39

Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri
gerçekleştirebilir.
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.
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.
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.
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 BELEDİYESİ TARİHİ
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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KULA BELEDİYE ENCÜMENİ VE İHTİSAS KOMİSYONLARI
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
Süleyman KARADAĞ
Alaettin SÖNMEZ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Tuncay ERGÜN
Mehmet KAVAS
Mehmet KARAAYAK
Süleyman KARADAĞ
Halil KÖSELECİOĞLU
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KULA BELEDİYE MECLİSİ
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 seçilmişlerdir.
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ

Hüseyin TOSUN
Belediye Başkanı

Faik ŞENTÜRK

Tuncay ERGÜN

Ahmet PALABIYIK

KULA BELEDİYESİ MHP MECLİS ÜYELERİ

Tuncay ERGÜN

Faik ŞENTÜRK

Vedat YILMAZ

Murat YANBOLU
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KULA BELEDİYE MECLİSİ
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
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KULA BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI

KULA
BELEDİYE
ENCÜMENİ

KULA
BELEDİYE
MECLİSİ

KULA BELEDİYESİ
ORGANİZASYON ŞEMASI

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Volkan FİLİK

EVLENDİRME
MEMURLUĞU
ALİ ÇELİK
MECLİS
ENCÜMEN
KARAR İŞLERİ

İLAN SERVİSİ

BASIN YAYIN
HALKLA
İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
Yeliz AY HIRKA

DESTEK
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
İlker ÇEVİK

İNSAN
KAYNAKLARI VE
EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Hülya FİLİZ

İHALE
KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
BASIN YAYIN

HALKLA
İLİŞKİLER

SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
UMMAHAN İNCE

MALİ
HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
İsmail TEMEL

TAHSİLAT
ŞEFLİĞİ

SATIN ALMA

BEYAZ MASA

ARŞİV

PERSONEL ÖZLÜK
İŞLERİ

EMLAK ŞEFLİĞİ

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Mesut KAYALI

BAYINDIRLIK

PARK VE
BAHÇELER

ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
Hüseyin ULU

İŞYERİ
RUHSAT BİRİMİ
ALİ ÇELİK

NUMARATAJ

İMAR
GENEL İDARE İŞLERİ

ZAHİRE PAZARI

EK HİZMET BİNASI
YAPI KONTROL

KAPALI SPOR SALONU

KULA EVİ KÜLTÜR
MÜZESİ

KULA
BELEDİYESİ
İŞ ATÖLYELERİ
(ESKİ TEKEL ve
EK HİZMET
BİNASI)

YUNUS EMRE KÜLTÜR
MÜZESİ

HAYVAN PAZARI

KAPLICALAR
RUHSAT
YUNUS EMRE DÜĞÜN
SALONU
MAKİNE İKMAL

JEOTERMAL
JEOLOJİ
FUTBOL SAHASI

BİLGİ İŞLEM

PAZARYERLERİ

DIŞ İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
Sait BOZER

PROJE BİRİMİ
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KULA BELEDİYESİ PERSONEL YAPISI
Belediyemiz memur ve işçi kadroları norm kadro standartları esası dâhilinde
103 adet memur kadrosu mevcut olup bu kadrolardan 50 memur 1 sözleşmeli
personel istihdamı mevcuttur.7 adet işçi daimi işçi kadrosunda çalışmaktadır.
Özel sektöre ihale edilen hizmet alımları ihalelerinde ise 164 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.

PERSONEL YAPISI
TAŞERO
N; 164

200
150
100

MEMUR
; 50

50

İŞÇİ; 7

PERSONELİN
CİNSİYETE
GÖRE DAĞILIMI

SÖZ.PER
.; 1

0

19%

BAYAN
ERKEK

81%
MEMUR

İŞÇİ

SÖZ.PER.

TAŞERON
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YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yazı İşleri Müdürlüğü Belediye Meclisi ve Encümeninin sekreteryalık görevini yürütmekte
ayrıca belediyemize gelen ve belediyemiz tarafından gönderilen tüm evrakların konularına
göre tasnif edilmesi ile iç ve dış birimlere ulaştırılmasını sağlamaktadır.
1)MECLİS İŞLEMLERİ: Belediye Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20.Maddesine istinaden
görev yapmaktadır. Belediye Meclisi, her ayın ilk 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.
31.04.2014-31.03.2015 TARİHLERİ ARASI MECLİS FAALİYETLERİ
YIL
TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI

31.04.2014-31.12.2014
12
175 KARAR

YIL
TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI

01.01.2015-31.03.2015
3
42 KARAR

2)ENCÜMEN İŞLEMLERİ: Belediye Encümeni 5393 sayılı Yasanın 35.maddesine göre
görev yapar. Encümen Toplantısı haftada bir kere Salı ya da Cuma günü saat 10.00’da
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.
31.04.2014-31.03.2015 TARİHLERİ ARASI ENCÜMEN FAALİYETLERİ
YIL
TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI

31.04.2014-31.12.2014
36
115 KARAR

YIL
TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI

01.01.2015-31.03.2015
12
38 KARAR

20

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3)EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ: Müdürlüğümüz, Belediyemize gelen-giden evrak ve
dilekçelerin kaydını yaparak, ilgili birimlere zimmetle dağıtımını sağlar.
31.03.2014-25.03.2015 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA GİREN EVRAK SAYISI
GELEN EVRAK 3528
GİDEN EVRAK 2765
KURUM İÇİ YAZIŞMA 143
EMLAK VE İLAN SERVİSİ YAZIŞMA 380
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;
31.04.2014-31.03.2015 TARİHLERİ ARASI GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALE
FAALİYETLERİ
YIL
İHALE SAYISI
SONUÇLANAN İHALE
SAYISI
KATILIM OLMAMASI
SEBEBİ İLE İPTAL
EDİLEN İHALE SAYISI

31.04.2014-31.12.2014
23
13

YIL
İHALE SAYISI
SONUÇLANAN İHALE
SAYISI
KATILIM OLMAMASI
SEBEBİ İLE İPTAL
EDİLEN İHALE SAYISI

01.01.2015-31.03.2015
9
7

10

2

31.03.2014-31.03.2015 tarihleri arasında Kula Belediye Meclisi toplamda 15 toplantı
gerçekleştirmiş 217 adet karar almıştır. Belediye Encümeninde ise 48 toplantıda 153 adet
karar alınmıştır. Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Evlendirme ve Ruhsat
Birimimizde 29.03.2014 tarihi ile 26.03.2015 tarihleri arasında 374 çift evlendirme müracaatı
yapmış ve nikâh akdi gerçekleştirilmiştir. 62 adet sıhhi, 17 adet Umuma Açık İstirahat ve
Eğlence Yeri, 16 adet Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı ve 72 işyeri nede Tatil Günleri Çalışma
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.
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MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
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
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 10 adet personel görev
yapmaktadır. Bunların 7’si memur, 3’ü hizmet alım personelidir.
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MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

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,
AMAÇ-3 : Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediyenin yapmış olduğu veya yapacak olduğu tüm
yatırım, hizmet alımı, hizmet yardımları yapılmasında nakit çıkışını takip edip Belediyenin
borçlanmadan ileriye yönelik yatırım yapabilmesi için önünü açarak verimliliği arttırmak,
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MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
MALİ BİLGİLER
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2014 Mali Yılı Bütçesi toplamı 27.300.000 TL Gelir ve Gider denk olarak
bağlanmıştır. Kullanılabilir ödenek toplamı 27.300.000 TL’dir.
01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında toplam 20.683.754,94 TL harcama yapılmış olup
harcama birimlerinin yapmış olduğu harcamalar toplamı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
2014 yılı Bütçemiz gerçekleşme oranı % 75,76 olarak gerçekleşmiştir.
BİRİM
Özel Kalem
Müdürlüğü
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Çevre Koruma
Müdürlüğü
Destek Hizmetleri
Müdürlüğü
Fen İşleri
Müdürlüğü
İtfaiye Müdürlüğü
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Su İşleri
Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü
Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü
TOPLAM

BÜTÇE İLE
VERİLEN
681.000,00 TL

NET BÜTÇE
ÖDENEĞİ
681.000,00 TL

YIL SONU
BÜTÇE GİDERİ
442.031,93 TL

518.000,00 TL

518.000,00 TL

284.838,82 TL

231.000,00 TL

231.000,00 TL

202.990,14 TL

1.973.000,00 TL

1.843.043,50 TL

1.422.560,26 TL

13.218.000,00 TL

12.454.705,20 TL

10.397.168,90 TL

858.000,00 TL
3.780.000,00 TL

858.000,00 TL
3.720.532,26 TL

395.078,91 TL
1.493.618,26 TL

2.044.000,00 TL

2.859.949,82 TL

2.633.163,38 TL

3.475.000,00 TL
165.000,00 TL

3.475.000,00 TL
301.769,22 TL

2.849.837,33 TL
287.504,93
TL

357.000,00 TL

357.000,00 TL

274.962.08
TL

27.300.000,00 TL

27.300.000,00 TL

20.683.754.94
TL
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MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN GELİRLERİMİZ
2014 Yılı gelirlerimiz 12.988.224,07 TL dir.
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri
TOPLAM

1.813.436,45 TL
3.591.026,65 TL
576.000,00 TL
6.981.719,67 TL
26.041,30 TL
12.988.227,07 TL

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 Satışı Tahakkuku,
Kanalizasyon katkı payı Tahakkuku, İnşaat Para Cezaları ve Genel Para Cezaları
Tahakkukları yapılmaktadır. 31.03.2014 ve 25.03.2015 tarihleri arasında yapılan tüm
tahakkuklar aşağıda liste halinde sunulmuştur.
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Bina Vergisi Tahakkuku
Arsa Vergisi Tahakkuku
Arazi Vergisi Tahakkuku
Kültür Varlıkları Tahakkuku
Çevre ve Temizlik Vergisi Tahakkuku
Kira ve Yakıt Tahakkuku
İlan ve Reklam Tahakkuku
Taşınmaz Mal Satışı Tahakkuku
Para Cezaları Tahakkuku
Kanalizasyon Katkı Payı Tahakkuku

Genel TOPLAM

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1.154.394,48 TL
455.393,58 TL
22.985,20 TL
163.294,58 TL
76.518,11 TL
1.073.738,69 TL
65.307,22 TL
34.378,61 TL
102.360,49 TL
44.513,00 TL

:

3.192.883,96 TL

Ayrıca servisimizde tapudaki alım-satımlar için bu tarihler arasında 2828 adet Tapu alımsatım 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
Satış Memurluğu, İcra Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü yazışmaları yapılmaktadır. Vergi Dairesi
veraset ve intikal beyannameleri için Emlak Beyanları hazırlanmaktadır. Geçerli olan tarihler
arasında 207 adet resmi kurum yazışmaları 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 müracat eden vatandaşlarımızın
TAKBİS üzerinden tüm tapu kayıtları kontrol edilip beyan kaydı yapılmaktadır.
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
yapılması gerekmektedir. Tapu Sicil Müdürlüğü ile şu anda mevcut olan protokole ek bir
protokol hazırlanarak bütün mahallelerin tapu kayıtlarının Belediyenin bilgisayar kayıtlarına
geçmesi gerekmektedir.
Servisimizde Sema KAYALI, Aysun ERKAYA ve Salih KOPARAN olmak üzere 3 personel
çalışmaktadır.
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Müdürlüğümüzün görevi Belediyemizin bünyesinde personelin eğitim, performans, kariyer ve
liyakatine göre istihdamı ile iş verimliliğini yükselterek gelişim seviyesini ve personel
kalitesini sürekli artırmaktır. Kaliteli hizmet için insan kaynakları olarak personelin gelişim
seviyesini ve eğitim grafiğini yüksek tutarak bu konuda öncü ve örnek bir birim olmak üzere
görev, yetki ve sorumluğumuz bulunmaktadır. 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.
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;
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;
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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 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 işlemlerini yürütmek.

4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri gereğince; İş Akdi feshedilen işçilerin ihbar
ve Kıdem Tazminatlarının hesaplanıp ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne
bildirilmesi ve her işçi için İşten Ayrılma Bildirgelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna
bildirilmesi. Ayrıca işsizlik aylığı hak edenler için 4857 sayılı yasanın 17.maddesi gereği
İŞ-KUR’a bilgi verilmesi.
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4904 sayılı Kanunun 21. Maddesi gereğince, İŞ-KUR tarafından yerel düzeyde
istihdam ve işgücü hareketlerini güncel ve güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlamak
amacıyla kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında istenilen Aylık
İşgücü Çizelgelerinin online olarak gönderilmesi.

3-Teşkilat Yapısı:
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanına bağlı, 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 88 olup, 50 dolu 38 boş
kadromuZ bulunmaktadır.

Belediyemiz bünyesinde 50 adet (41 erkek, 9 bayan) devlet memuru, 7 adet (5 erkek,
2 bayan) kamu işçisi, 1 adet (1 bayan) sözleşmeli memur ve 164 adet taşeron firma
çalışanımız bulunmaktadır. Memurlarımızdan 19 kişi lisans mezunu, 10 kişi önlisans
mezunu, 3 kişi yüksek lisans, 10 kişi lise, 4 kişi ortaöğretim ve 5 kişi ilkokul mezunudur.
Kamu işçilerimiz ise 1 kişi lisans, 3 kişi lise, 3 kişi ilkokul mezunudur. Eklerde listeler
mevcuttur.

Büyükşehir yasası ile birlikte Belediyemiz Bünyesinden 28 adet memur ve 8 adet
kamu işçisi Manisa Büyükşehir Belediyesi Bünyesine geçmiştir. Sandal, Gökçeören
Beldeleri ve Özel İdare Müdürlüklerinin kapatılması ile birlikte, Sandal Beldesinden 5
adet memur, Gökçeören Beldesinden 3 memur, 1 işçi ve Özel İdare Müdürlüğünden 1
adet memurumuz gelmiştir.

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.

2014 yılı içerisinde memurların derece ilerlemesini gerçekleştirmek amacıyla, kadro
derecelerinde gerekli görülenlerin kadro unvanlarında değişiklik yapılmıştır.
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2014 yılında, memur, sözleşmeli ve işçilerin izin ve rapor işlemleri yapılıp kayıtlara
işlendi.
2014 yılında, rapor alan işçilerin raporları, çalışmadığına dair iş görmezlik bildirim
girişleri internet ortamında yapılıp, SGK ya bildirilip kayıtlara işlendi.
2014 yılında, memurların kademe ve derece terfi işlemleri yapıldı.
2014 yılında, 657 sayılı yasanın 74.maddesine göre 4 memur naklen tayin gitmiş olup,
özlük kayıtları tutulmuştur.
2014 yılında 1 adet sözleşmeli memur alımı yapılmıştır.
1 memur emekliye ayrılmış olup, emeklilik işlemleri yapılmıştır.
2014 yılında, 3308 sayılı çıraklık eğitim kanununa göre staj yapma talebinde bulunan
meslek lisesi öğrencilerine ve ayrıca yüksek okul öğrencilerinin de yaz dönemi stajı
yapmaları sağlanmıştır.
Personel özlük takip programı bilgisayar ortamında yapılmaktadır.
8/6/1949 tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
hükümlerine tabi olarak görev yapmakta iken 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının( c ) bendi kapsamına tabi olan sigortalılar ile ilk defa 5510 Sayılı
kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamına tabi göreve giren
sigortalıların, hizmet başlangıcından itibaren tüm hizmet bilgileri ve intibaklarına ilişkin
olarak öğrenim durumu, unvan, askerlik, diğer sigortalılık süresi, açık süresi, itibari
hizmet süresi bilgileri ile ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminat bilgilerinin
internet üzerinden elektronik ortama aktarılması için “HİTAP” hizmet takip programı
uygulamaya konulmuştur.
Konuya ilişkin olarak hazırlanan “5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin Birinci
Fıkrasının
( c) Bendi kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin
Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ” 14/4/2012 tarihli ve 28264 Sayılı
Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Bu tebliğe göre, müdürlüğümüz yukarıda belirtilen
kapsamda belediyemizde çalışan tüm memur personellerin belirtilen süre içinde istenilen
bilgilerini, internet üzerinden SGK’ya elektronik ortama aktarılması işlemlerini
yapmıştır. Ayrıca devam etmekte olan terfi, intibak v.s. gibi yapılması gereken işlemlerin
“HİTAP” ’a aktarılmasına devam edilmektedir.
2014 yılında, müdürlüğümüzde kurum içi ve kurum dışı muhtelif çeşitli yazışmalar
yapılmıştır.
Müdürlüğümüze bağlı olarak, Belediyemiz Beyaz Masa Birimi, Ek Hizmet Binası ve
Kula Emir Kaplıcaları faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kaplıca rezervasyon işlemleri birimimizce yapılıp gelen misafirlerimize konaklama
konusunda yardımcı olunmaktadır. Ayrıca 02.01.2015 tarihi itibariyle telefonla ve şahsen
kaplıca sezonu için rezervasyonlar alınmaya başlanmıştır. Kaplıca oda fiyatlarımız sezon
içi meclis kararı ile belirlenen ücretleri 18 – 27 – 40 TL.dir. Sezon dışı ise 25 TL.dir.
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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 başvuruları sisteme aktarılmıştır.

Beyaz Masa birimimizde yıl içerisinde kurum yazılarının kayıtları da devam
etmektedir
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, Belediye Başkanına karşı
sorumludur.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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
29/03/2014 tarihinden 25/03/2015 tarihine kadar Doğrudan Temin kararıyla 781 adet ödeme
evrakı hazırlamış olup , alımların toplam bedeli 2.105.370,39 TL , 29/03/2014 tarihinden
25/03/2015 tarihine kadar Açık İhale Usulü ile 9 adet ihale gerçekleştirilmiş ve
gerçekleştirilen ihalelerin toplam bedeli 12.894.916,44 TL’dir. 2 ihale iptal edilmiş,1 adet
ihale dosyası (Kilit Parke Taşı Satın Alınması) hazırlanarak ihale günü beklenmektedir.
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 ve marangoz atölyelerimiz ile belediye arşiv alanı yenilenerek 10 kat büyütülmüş ve
uzun yıllar hizmet vermesi amaçlanmıştır. 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.
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Şantiye alanı içinde bulunan resmi araçlar için ayrılan araç park sahasında araç bakımları,
akaryakıt sağlanması, yıkama ve yağlama hizmeti verilmektedir. Araçların tüm bakımları
bünyemizde yapılmakta ve tüm araç evraklarının takipleri vize, sigorta işlemleri
müdürlüğümüzce takip altına alınmıştır. ,
Kapalı ve açık depolarımız da yeni düzenlemeler yapılarak depolarımızın daha verimli
kullanılması hedeflenerek düzenli istiflenme sağlanmıştır. Birimlerin kullandığı tüm
malzemeler depolarımızdan tutanakla teslim edilmektedir. Her birim için ayrı alan
oluşturulmuş ve malzeme israfının önüne geçmek hedeflenmiştir.
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 sağlanmaktadır. Kaplıcaların ve Türk
evinin yıllık bakımlarına başlanmış olup sezona hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
Garaj alanında bulunan Kantar hizmeti müdürlüğümüze bağlı olarak çalışmaktadır.
Müdürlüğümüzce kantar alanı Büyükşehir garaj alanından ayrılarak yeni programla
hizmetlerine aralıksız 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
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. Makine ikmal ve bakım birimi
4. Araçların her türlü sigorta , vize ve tescil işlemleri
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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. Kademe
j. Akaryakıt temini
k. Kent Ormanı
l. İlçe Stadyum Binası ( Çim saha Hariç)
Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri
5393 sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair
görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.
 Doğrudan Temin ve İhale işleri yönetmeliğine uygun olarak;
o İhtiyaç duyulan tüm malzemeler için, piyasa araştırması yapmak,
o Birimlerden gelen ihtiyaç taleplerini cins, miktar, vasıf ve kapasite yönünden
kontrole tabi tutmak.
o Tahmini bedel tespiti yapmak amacıyla teklif almak
o Yurt içi ve yurt dışı ilanlar yapmak
o İhtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için teknik şartnameler haricindeki
gerekli ihale dokümanlarını hazırlamak
o Tespit edilen tahmini bedelleri ve alınan teklifleri İdari ve Teknik Şartnameleri
dâhilinde tetkik ve karşılaştırarak elde edilen neticeyi gerekli evrak ve
dokümanlarla birlikte Belediye kamu ihale komisyonuna arz etmek.
o İhale Kararının kesinleşmesinden sonra ilgili firmalara tebligat yapmak,
sözleşmeler hazırlamak ve sonuçlarını talep etmek.
o İç ve dış piyasadan temin edilen malzemenin teknik şartnameler uyarınca
muayene ve kabul komisyonları ile muayenelerini yaptırmak ve bedellerinin
ödenmesi için ilgili birimlere tahakkuklarını yaptırmak
 Belediye hizmet binaları ile Belediyenin uhdesinde bulunan yapı ve tesislerin;
o Elektrik, su, telefon, internet, data hatları abonelik işlemlerini ve sözleşmelerini
yapmak,
o Kullanım miktarlarını izlemek ve istatistiklerini tutmak,
o Fahiş kullanım sebeplerini araştırmak ve gerekli tedbirleri almak,
o Gerektiğinde mevcut aboneliklerin iptal işlemlerini yapmak.
o Gerekli görülen yerlere güvenlik kamerası koymak.
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
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o Yapımlarını, kontrollerini, bakımlarını ve gerektiğinde tamirlerini usulüne göre
yaptırmak,
o Yetkili servis yada firmalarla kontrol ve bakım sözleşmesi yapmak, Bakım ve
tamirleriyle ilgili her türlü yedek parça ve ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri
usulünce temin etmek,
o Lavabo ve tuvaletlerde; ihtiyaç duyulan hijyen malzemelerinin ikmalini düzenli
olarak sağlamak ve kullanıma hazır bulundurmak.
Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak olan tüketim malzemelerini, dayanıklı taşınır
mallar ile bu taşınırların bakım ve onarımı için gerekli olan yedek parça, tamir takımı
ve bakım onarım malzemelerinin alımını gerçekleştirmek.
Başkanlık tarafından yapılan görev ve yetki dağılımına uygun olarak; birimlerden
gelen taşınır mal ve tüketim malzemelerine ilişkin talepleri değerlendirmek, Başkanlık
makamınca uygun görülenlerin alımını gerçekleştirmek ve ilgili birimlere dağıtımını
sağlamak.
Bina ve ekipmanların; bakım onarım ve tamiratları için gerekli olan her türlü teknik
alet, ekipman ve makinelerini satın almak yada kiralama yoluyla temin etmek.
Faaliyet alanına giren işlerle ilgili mal ve malzemenin usulüne göre depolarda
muhafaza edilmesini sağlamak, taşınır mal kayıt ve kontrol işlemlerini yapmak.
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
Araç Bakım ve Kademe;
o Belediyemize ait vasıtaların ve iş makinelerinin tamir ve bakımını yapmak
o Belediyemize ait vasıtaların, iş makinelerinin yedek parça, yağ v.s. şantiyeye
giriş ve çıkışını, depolanmasını ve muhafazasını sağlamak ve depodaki
malzemelerini kayıt altına almak
o Araç havuzlarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak

 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
924.384,59 TL
924.384,59 TL
Özel Kalem
154.756,89 TL
154.756,89 TL
Destek Hizmetleri
170.405,16 TL
170.405,16 TL
Müdürlüğü
Basın Yayın Halkla
79.124,56 TL
79.124,56 TL
İlişkiler Müdürlüğü
İnsan kaynakları
8.707,49TL
Müdürlüğü
8.707,49TL
İtfaiye Müdürlüğü
17.869,72 TL
17.869,72 TL
Mali Hizmetler Müdürlüğü
17.258,70 TL
17.258,70 TL
Su ve Kanalizasyon Müd.
406.466,47 TL
406.466,47 TL
Yazı İşleri Müdürlüğü
2.931,12 TL
2.931,12 TL
Zabıta Müdürlüğü
277.763,85 TL
8.099,17 TL.
285.863,02
2.067.767,72 TL
TOPLAM
AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILAN İHALELER
S.
N

1

İHALE ADI
Mevcut Kazı Taşının
Konkasörle Kırılarak
Alt Temel Malzemesi
Üretiminin Yapılması.

İHALE
TARİHİ

06/06/201
4

İHALEYİ
ALAN
FİRMA
ADI
Temel
Hafriyat
İnş. ve San
Tic. Ltd.
Şti.

YAKLAŞIK
MALİYET

İHALE
BEDELİ

424.050,00T
L

308.550,00TL.

İPTAL
EDİLDİ
Bem-San
Tem. Haf.
Bet. Nak
İnş. San. ve
Tic.Ltd.Şti.
İsa ve
Cengiz
MERT
ALKEN
San. Tic.
Ltd. Şti TERCAN
San. Tic.
Ltd. Şti.ALM San.
Tic. Ltd.

175.951,80
TL

İPTAL
EDİLDİ

312.500,00
TL

245.500,00 TL

1.029.918,50
TL

873.471,00 TL

5.231.101,25
TL

4.686.546,59
TL

2
Kaçak İnş. Yıkılması İşi

17/06/201
4

Kilit Parke Taşı Satın
Alınması

21/07/201
4

4

Akaryakıt Satın
Alınması İşi. ( 12 AY)

18/11/201
4

5

Çöp Toplama , Nakliye
Yolların Süpürülmesi
İşi.
( 36 AY)

11/12/201
4

3
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6

7

8

9

10

11

12

Kula Bld. Park Bahçeler
Birimine Bağlı
Alanların Temizliği
,Sulanması, Bakımı ve
Onarımı Yapılması İşi.
(35 AY)
Kula Belediyesine ait İş
Makinası ve Araçları
kullanmak üzere Şoför
ve Operatör Hizmeti
Satın Alınması .( 35
AY)
Fen İşleri (Yol ve
Tretuvar Bakım Onarım
Hiz. Kısmi İnş. İşl.
Bakım Onarım Hiz. ile
Şantiye
Destek)Yardımcı
Personel Destek
Hizmeti Satın Alımı. (
35 AY)
Veri Giriş, Veri Kontrol
Otomasyon ,Halkla
İlişkiler ve Büro
Temizliği İşlerinde
Personel Çalıştırmaya
Dayalı Hizmet Satın
Alınması işi.( 35 AY)
Hidrolik Sıkıştırmalı
İkinci El Çöp Toplama
Kamyonu Satın
Alınması. ( 4 ADET)

24/12/201
4

25/12/201
4

26/12/201
4

30/12/201
4

02/02/201
5

Kula İlçesi Jeopark
Alanında Çevre Düz.
Yapılması İşi.

12/02/201
5

Kilit Parke Taşı Satın
Alınması

09/04/201
5

İPTAL
EDİLDİ

Özcandan
Müş. Müt.
İnş. İnş.
Malz.
Tem.Hiz.
San. Tic.
Ltd. Şti
Lider İnş.
Tem. Gıda
Nak. Peyzaj
San. Tic.
Ltd. Şti

ARES Spor
Dan. Hiz.
San. Tic.
Ltd. Şti.ZORLUOĞ
LU Tic. İnş.
Nak. Ltd.
Şti. İş
Ortaklığı
PARKGÜN Taş.
İnş. İç ve
Dış Tic.
Ltd. Şti.
Ahmet
AYDIN
Mimarlık
San. Tic.
Ltd. Şti

1.926.799,05
TL

İPTAL
EDİLDİ

1.376.632,95
TL

1.251.484,50
TL.

2.480.958,37
TL

2.247.616,85
TL

2.669.840,25
TL

2.427.127,50
TL

262.500,00
TL

234.000,00TL.

667.161,94
TL

620.620,00TL.

144.430,00T
L.

İhale Süreci
Devam
Etmektedir.
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Kula Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü olarak belediyemizin başvurabileceği ulusal ve
uluslararası açılan fonları takip etmek, projelerin hazırlanmasını sağlamak ve çalıştaylar
düzenlemek suretiyle yeni ve özgün projelerin oluşturularak fon ve destek programlarından
Kula Belediyesi’nin en etkin şekilde faydalanmasını sağlamak, belediyemizin ilgili
birimlerine ve ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarına proje yazma desteği vermek görev
ve sorumluluklarımız bulunmaktadır.
1. Zafer Kalkınma Ajansı 2014 TEÇDP programı kapsamında “Kula Jeoparkını Keşfet”
projesi başvuru dosyası hazırlandı. 16 Nisan 2014 tarihinde kabul edildi. Sözleşme
sürecinden sonra proje çalışmalarına başlandı.

2. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Engelsiz Kula” projesi başarı şekildi
sona erdi, Nihai rapor dosyaları hazırlandı.
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3. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Yanık Ülkenin Kulalı Gençleri
Sporla Buluşuyor” projesi başarıyla kapatıldı ve nihai rapor dosyaları hazırlandı.
4. Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programına “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”
konulu başvuru yapıldı.
5. Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programına “İşaret Dili Eğitimi” konulu başvuru
yapıldı.
6. Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programına “PCM (Proje Yazma) Eğitimi”
konulu başvuru dosyası hazırlandı ve kabul edildi.
7. “Kula Jeoparkı’nı Keşfet” projesinin ilk inceleme ziyareti gerçekleşti. İzleme ziyareti
kapsamında ajanstan gelen uzmanlara jeopark alanı gezdirildi ve Saha çalışması yapıldı.
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8. “Kula Jeoparkı’nı Keşfet” projesinin tabela ve pankartları hazırlanıp yerlerine asıldı.

9. “Kula Jeoparkı’nı Keşfet” projesinin bilgisayar-ekipman alımı için fiyat araştırmaları
yapıldı.
10. “Kula Jeoparkı’nı Keşfet” projesinde çalışacak olan mali müşavir araştırması yapıldı.
11. ‘’Yanık Ülkenin Kula’lı Gençleri Sporla Buluşuyor’’ projesi nihai rapor eksikleri
tamamlandı.
12. ‘’İftar’dan Sahura Yunus’un Gönül Sofrasında Buluşalım’’ etkinliği için Manisa İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğüne proje dosyası hazırlandı, başvurusu yapıldı ve kabul
edildi. Proje kapsamında 5.000 TL ödenek çıktı.
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13. Manisa Büyükşehir Belediyesinin Ramazan Etkinlikleri kapsamında Kula’ya gelen
Tiyatro gösterimi etkinliğinde birim olarak görev alındı.

14. ‘’İftar’dan Sahura Yunus’un Gönül Sofrasında Buluşalım’’ etkinliğinde satış standı
hazırlanmasında ve satışının yapılmasında ve yemek dağıtımında görev alındı.
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15. Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programınca desteklenen ‘’Kula’ya Destek
Sizden Proje Bizden’’ adlı PCM (Proje Yazma) Eğitimi 26.29.08.2014 tarihleri arasında
4 gün 32 saat olarak 25 kamu kurum çalışanının katılımı ile gerçekleştirildi. Bu eğitim
için katılım belgeleri hazırlandı.

16. ‘’Kula Jeoparkı’nı Keşfet ‘’ projesinin broşür hazırlama taslak çalışmalarına başlanıldı.
17. ‘’Kula Jeoparkı’nı Keşfet ‘’ projesinin bilgisayar-ekipman alımı gerçekleştirildi.
18. Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Encekler Mahallesi için ‘’Bağdatlı Sultan
Alevi Kültürünü Tanıtma ve Sanat Şenliği’’ Festival Yardım Talebi başvuru dosyası
hazırlandı ve başvurusu yapıldı. Proje kapsamında 2.000 TL ödenek çıktı.
19. Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Kenger Mahallesi için ‘‘Selvili Dede Alevi
Kültürünü Tanıtma ve Sanat Şenliği ’’ Festival Yardım Talebi başvuru dosyası
hazırlandı ve başvurusu yapıldı.Proje kapsamında 4.000 TL ödenek çıktı.
20. 1-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ‘’Uluslararası Kula Beşibiyerde Kültür ve
Turizm Festivali’’ kapsamında görev alındı.
21. ‘’Kula Kültürel Değerleri Koruma Derneği’’ kurulma çalışmaları tamamlandı.
22. ‘’Kula Kalkınma ve Dayanışma Derneği’’ kurulma çalışmaları tamamlandı.
23. Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programına başvurusu yapılan “Uygulamalı
Girişimcilik” ve “Beni Anlayan Yok mu? İşaret Dili Eğitimi” kabul edildi.
24. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Hibe Programı kapsamında “Boş
Zamanım Yok Benim”
proje dosyası hazırlandı ve başvurusu yapıldı. Proje
değerlendirme aşamasındadır.
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25. Avustralya Büyükelçiliği – Doğrudan Yardım Programı (DAP) kapsamında 5 okula ZKütüphane kurulması için “A’dan Z’ye Öğreniyorum” proje dosyası hazırlandı ve
başvurusu yapıldı.
26. Avustralya Büyükelçiliği – Doğrudan Yardım Programı (DAP) kapsamında “Kula
Jeoparkı Doğa Okulu” proje dosyası hazırlandı ve başvurusu yapıldı.
27. Köy okullarında eğitim gören öğrenciler için bazı Diş Fırçası ve Diş Macunu firmalarına
“Sağlıklı Dişler Mutlu Gülüşler” proje talep dosyaları gönderildi.

42

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
28. İlçemizdeki okullara katkı sağlamak amacıyla Sıvı Sabun firmalarına Sabun talep
dosyaları gönderildi.
29. Şah Süleyman Camii için Aydınlatma Firmalarına talep dosyaları gönderildi.
30. Şah Süleyman Camii için Su Armatür Firmalarına talep dosyaları gönderildi.
31. Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Kenger Mahallesinde düzenlenen ‘‘Selvili
Dede Alevi Kültürünü Tanıtma ve Sanat Şenliği ’’ etkinliğinde görev alındı ve sonuç
raporu hazırlandı.

32. 1-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ‘’Uluslararası Kula Beşibiyerde Kültür ve
Turizm Festivali’’ kapsamında görev alındı.
33. “Kula Jeoparkını Keşfet” projesi için Ajans uzmanları tarafından izleme ziyareti
gerçekleştirildi.
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34. İŞKUR müdürlüğüne “Tekstil Engellilerle Hayat Buluyor” proje dosyası hazırlandı ve
gönderildi.
35. Sokak Sağlıklaştırma projesi için Kula’daki Öpüşen Çatıların bulunduğu sokak için Filli
Boya yetkilileri ile görüşüldü ve başvuru dosyası hazırlandı.
36. Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programınca desteklenen “KOSGEB Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi” için başvurular alındı ve katılımcılar belirlendi.

37. Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programınca desteklenen “Beni Anlayan Yok
mu? İşaret Dili Eğitimi” için başvurular alındı ve katılımcılar belirlendi.
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38. Şah Süleyman Camii için talepte bulunulan Su armatür firmalarından bir tanesi
tarafından olumlu dönüş gerçekleşti.
39. Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programınca desteklenen “KOSGEB Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi” mülakatı yapıldı ve eğitim Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası
toplantı salonunda başladı.

40. Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programınca desteklenen “KOSGEB Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi” için Ajans yetkilileri tarafından denetlenme ziyareti gerçekleşti.
41. ‘’Kula Jeoparkı’nı Keşfet ‘’ projesinin broşür basımı gerçekleşti.
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42. Encekler Mahallesinde gerçekleştirilen ‘’Bağdatlı Sultan Alevi Kültürünü Tanıtma ve
Sanat Şenliği’’ etkinliğinde görev alındı.

43. Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Encekler Mahallesinde gerçekleştirilen
‘’Bağdatlı Sultan Alevi Kültürünü Tanıtma ve Sanat Şenliği’’nin nihai raporu hazırlanıp
gönderildi.
44. Şah Süleyman Camii için çimento firmalarına talep dosyaları hazırlandı.

46

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
45. “Engelsiz Kula”
gerçekleştirildi.

projesinin

ajans

uzmanları

tarafından

son

izleme

ziyareti

46. Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek programı kapsamında başvurulması planlanan
“Madde Bağımlılığı ve Korunma Yolları” eğitimi için İlçemizde bulunan bütün rehber
öğretmenlerinin ve Milli Eğitim Şube Müdürünün de katılım sağladığı ön değerlendirme
toplantısı yapıldı.
47. Ay ışığı tekstil firması için İŞKUR’a 30 kişilik Meslek Edindirme Kursu başvurusu
yapılmış ve proje onaylanmış olup, süreç devam etmektedir. Proje kapsamında 25
kursiyer toplam 80.000 TL ücret alacaklardır.
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48. Kasım ayı içerisinde hibe duyurusuna çıkacak olan TKDK yetkilileri ile görüşmeye
gidilip, program ve süreç hakkında bilgi alındı.
49. Ek Hizmet Binasında bulunan ofisimizin 100.yıl İşhanı içerisinde bulunan ÇEKÜL
Vakfı ofisine taşınma işi gerçekleştirildi.
50. Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programınca desteklenen “KOSGEB Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi” kursu düzenlendi ve kurs sonunda katılımcıların sertifikaları
hazırlanıp dağıtıldı.

51. Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programınca desteklenen “Beni Anlayan Yok
mu? İşaret Dili Eğitimi” kursu düzenlendi ve kurs sonunda katılımcıların sertifikaları
hazırlanıp dağıtıldı.
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52. Şah Süleyman Camii için çimento firmalarına çimento talebinde bulunuldu.Ve Çimentaş
firması 20 ton çimento hibesi gerçekleştirdi.
53. İŞKUR TYÇP ( Toplum Yararına Çalışma Projesi) kapsamında Jeopark alan temizliği
istihdam projesi hazırlanıp başvurusu yapıldı.
54. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Çöp kamyon talebi dosyası hazırlanıp gönderildi.
55. Şah Süleyman Cami için tuğla firmalarına tuğla talebinde bulunuldu. Ve Uğur Kiremit
tarafından 1500 blok gönderildi.
56. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ‘’Kula Jeoparkı’nı Keşfet ‘’ projesi için
ajans uzmanları tarafından izleme ziyareti gerçekleşti ve toplantı yapıldı.

49
57. Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek programı kapsamında başvurulması planlanan
“Madde Bağımlılığı ve Korunma Yolları” eğitimi için proje hazırlandı.
58. Ay ışığı tekstil firması için İŞKUR’a 25 kişilik Meslek Edindirme Kursu için yıllık
planı, modüler plan ve dosya hazırlandı.
59. Kenger Köyü “Selvili Dede Kültür ve Dayanışma Şenliği” için İl Kültür Müdürlüğünden
alınacak olan destek için nihai rapor hazırlandı.
60. AB tarafından fonlanan ÇSGB Avrupa koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından
yürütülen “Hayat Boyu Öğrenme 2 Hibe Programı” kapsamında ilçemizdeki kadınları
kapsayacak proje başvuru çalışmaları devam etmektedir.
61. Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme hibeleri hakkında bilgi almak için Manisa
TKDK ziyaret edildi.
62. 2015 dönemi İŞKUR TYÇP ( Toplum Yararına Çalışma Projesi) kapsamında Jeopark
alan temizliği için 40 kişilik istihdam projesi hazırlanıp başvurusu yapıldı.
63. KOSGEB başvuruları ve desteler hakkında bilgi alışverişi yapmak için Manisa
KOSGEB Müdürlüğü ziyaret edildi.
64. Proje desteklerini hakkında bilgi almak için Salihli TSO ziyaret edildi.
65. Yenilebilir enerji toplantısı yapıldı.
66. Kula Jeoparkını keşfet projesinin ihale başvurusu yapıldı.
67. Ay ışığı tekstil firması için İŞKUR’a 25 kişilik Meslek Edindirme Kursu 26 aralık 2014
tarihinde başladı.
68. Salihli Belediyesine projeleri tanıtma ziyareti gerçekleştirildi.
69. Manisa Öğretmenevinde “Okullar Hayat Olsun” toplantısına katılımı sağlandı.
70. Projelere verebilecekleri destekler ve işbirliği konusunu görüşmek için Salihli Ticaret
Borsası ziyaret edildi.
71. 15 kişilik 81.150 TL’lik “Kula’da Tekstil Engellilerle Buluşuyor” İŞKUR projesi kabul
edildi.
72. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne Engelli Oyun Parkı başvurusu yapıldı.
73. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne güreşçilerimiz için 25 adet kıspet başvurusu yapıldı.
74. Sabancı Vakfı proje çalışması yapıldı.
75. KOSGEB Tematik, Kula leblebisini yaşatıyoruz proje çalışması yapıldı.
76. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çöp toplama aracı talep dosyası hazırlanıp
gönderildi.
77. Kula Jeoparkını keşfet projesinin ihalesi yapıldı.
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78. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 100 adet çöp konteyneri talep dosyası hazırlanıp
gönderildi.
79. Selim Sebahat Palanduz Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme
toplantısına katılım sağlandı.
80. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne Voleybol takımı için eşofman takımı, file, ayakkabı,
dizlik gibi malzeme talep başvurusu yapıldı.
81. Zafer Kalkınma Ajansı 2015 Proje Teklif Çağrılarının Alaşehir, Selendi, Sarıgöl ve
Kulayı kapsayan toplantısı Kula’da gerçekleştirildi.

82. Ziraat Odası ile teknik destek eğitim çalışmalarına başlandı.
83. Kula Jeoparkını Keşfet projesi, ihale sözleşmesi Kula Belediyesi ile yüklenici firma
arasında imzalandı.
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84. İl Kültür Turizm Müdürüne projeler hakkında bilgi alışverişi için ziyaret edildi.

85. Manisa Valisi Sayın Erdoğan BEKTAŞ’a projeler hakkında bilgi vermek amacıyla
ziyarette bulunuldu.
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86. Zafer Kalkınma Ajansı uzmanları ile SOBEB desteği kapsamında yapılması düşünülen
projeler ile ilgili toplandı yapıldı.

87. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yol süpürme aracı talep dosyası hazırlandı.
88. İŞKUR il Müdürüne projeler hakkında bilgi alışverişi için ziyaret edildi.
89. Kula Belediyesi Güreş Takımına ARENA isimli dernek kurulması için çalışmalara
başlanıldı.
90. Zafer Kalkınma Ajansı 2015 SOBEB başvurusu için düşünülen Aquapark yapımı için
Kütahya ili Gediz ve Simav İlçelerine gidildi.

91. Aquapark projesi için Ulusal havuz şirket yetkili ile toplantı gerçekleştirildi.
92. Manisa TSO tarafından düzenlenen AB günleri eğitimine katılımı sağlandı.
93. Zafer Kalkınma Ajansı SOBEB ve SAREP için Salihlide eğitim toplantısına katılım
sağlandı.
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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.

İlçemiz merkez ve merkeze bağlı mahallerdeki tüm bakkal ve marketlerde satışa
sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri kontrolleri yapılmış, tarihi geçmiş tüm ürünler
toplanarak belediyemize ait çöplükte imha işlemi gerçekleştirildi.
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İlçemiz Pazar yerinde satış yapan balıkçılar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne
bağlı ekiplerle denetleme işleminin yapılması ve bu işlemin sürekliliğinin sağlanarak
periyodik hale getirilmesi sağlandı.
İlçemiz merkezinde bulunan çeşitli konularda faaliyet gösteren toplam 535 adet işyerleri
denetlenmiş olup, denetleme sonucunda eksik evrak bulunan işyerleri için tespit tutanağı
düzenlenerek verilen süre zarfında eksiklerini tamamlanması istenmiştir.
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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 yapılmıştı.

Cadde ve sokaklarda seyyar satıcıların satış yapması engellenmiş, açıkta tütün ve tütün
mamulleri satan seyyar satıcıların satış yapmaları engellenmiştir.
İlçemizdeki esnaflarımıza 2015 yılı ilan ve reklam vergisi için tabela ölçü çalışmaları
yapılmıştır.
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İşyerlerinin oluklarının Şehir düzenine uygun hale getirmek amacı ile denetlemeler yapılmış
yapılan denetimler sonucunda sorun teşkil eden işyerlerine süre verilmiş verilen süre zarfında
sorunların ortadan kaldırılması sağlanmıştır.
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İlçemiz merkezinde bazı bölgelerde meydana gelen hava kirliği İlçemiz Toplum Sağlığına
bağlı ekiplerle yürütülen ortak çalışma doğrultusunda araştırmalar yapılmış bazı yerleşim
yerlerinde kalorifer yakıtı olarak kullanılması yasak olan Çevre ve insan sağlığına zararlı
plastik granür(polimer)lerin bazı ev ve işyerlerinde ısınma amaçlı kalorifer yakıtı olarak
kullanıldığı tespit edilmiş olup, gerekli uyarılar ve cezai işlemler yapılmıştır.

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 ilinin Büyükşehir olması dolayısı ile Gökçeören beldesinin mahalle olması nedeni ile
belediyemize kalan Gren berk 3000 makine tamiratı yapılmış olup, makinanın faaliyete hazır
hale getirilmesi sağlandı.

2015 yılı çöp toplama ve nakil işlerinde kullanılmak üzere Römorklu Traktör kiralanması
yapıldı.
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Belediyemiz çöp toplama ve nakil işlerinde kullanılmak üzere 5-adet kamyonun satın alınması
gerçekleştirildi.

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.

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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İlçemiz merkez ve merkeze bağlı mahallelerde bulunan çöp konteynerleri belirli aralıklarda
dezenfekte için ilaçlama ve temizleme çalışmaları yapılmıştır.
Temizlik işlerinde kullanılan araçların tamir - bakımlarının sürekli ve eksiksiz olarak yerine
getirilmesi için belirli bir plan oluşturulmuştur. Bu sayede çalışmaların herhangi bir aksiliğe
meyal vermesi engellenmesi amaçlanmaktadır.
İlçemiz sınırları içerinde kullanılmak üzere kül toplama ve çöp varili satın alınması
gerçekleştirildi.
İlçemiz Vahşi çöp depolama alanının çevreye vereceği zararın en aza indirilmesi için bu alan
belirli kısa aralıklarda dozer veya kepçeyle düzeltilmiş olup, Alan daha kullanışlı hale
getirilmiştir.
400 LT Sıcak Daldırma Galvanizli 190 adet çöp konteyneri satın alınması gerçekleştirildi.

2005 model 1-adet çöp kamyonu yapılmak üzere İveco 80-12 araç satın alımı uygun fiyat
araştırılması doğrultusunda satın alımı gerçekleştirilerek araç üstü 7+1 m3 hidrolik
sıkıştırmalı çöp ekipmanı içinde araştırmalar yapılmış uygun fiyat ve kalite doğrultusunda
belirlenen firmaya yaptırılacak ekipmanla yeni bir çöp toplama aracının belediyemize
kazanımı sağlanacaktır.
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Temizlik işleri personeline günlük çalışma ortamlarında kullanılmak üzere giyim eşyası
temini yapıldı.

İlan ve Reklam Yönetmeliği hazırlanmış Belediye Meclisine sunulmuş ve Meclis karı ile
yürürlüğe girmiştir.
İlan reklam yönetmeliğince İlçemiz şehir merkezinde reklam amaçlı insört dağıtımı yapan
işyerlerinden (marketler genellikle) insört dağıtımında ücret tahsisi yapılarak belediyemize
gelir kazanılmaktadır.
Zabıta birimine bağlı Trafik Zabıta Birimi kurulması planlanarak belediye meclisine
sunulmuş olup, meclisce karara bağlanmıştır. Kurulacak olan Trafik Zabıtasınca kullanılmak
üzere Zabıta Motosikleti alımı için belediye meclisince karar alınarak Zabıta Motosikletinin
satın alınması gerçekleştirilmiştir.
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İlçemiz Pazar yerleri yapılan çalışmalarla daha düzenli hale getirilmiştir.
Belediye Meclisine Pazar yerinde sergi açan pazarçılardan Pazar yeri ücreti tekrar gündemi
taşınarak meclisce karar alınması ve alınan kararın uygulanması sağlandı.
Belediyemizce resmi gün ve törenlerde kullanılmak üzere bayrak satın alınması
gerçekleştirildi.
Dini-Resmi bayram, törenlerde ve belediyemizin düzenlediği tüm etkinliklerde verilen
görevler servisimizce tarafından en iyi şekilde herhangi bir aksiliğe yer vermeden yerine
getirilmiştir.

Birimize gelen tüm şikâyetler değerlendirilmiş olup, şikâyetlerin çözümünde vatandaşlarla
ortak çalışma yapılarak çözüm yoluna gidilmiştir.
Kış mevsimi olması nedeni ile özellikle karlı havalarda sokak hayvanları için gıda ihtiyacı
için mama alımı yapılmış hava şartlarına göre tüketmeleri için belirli noktalara bırakılmıştır.
Sokakta başı boş dolaşan hastalıklı ve tehlike arz eden sokak hayvanları yakalanarak hayvan
barınağında geçici süreyle kontrol altına alınmıştır. Hayvanların yakalanmasın kullanılmak
üzere ilaç ve araç gereç temini yapılmıştır.
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Hayvan barınağında bulunan hayvanlar için düzenli olarak ilçe merkezinde yatılı okul,
hastane, rehabilitasyon merkezi ve esnaflardan yemek artıkları toplanarak yiyecek
ihtiyaçlarının karşılanması daha düzenli hale getirilmiştir.
Hayvan barınağında bulunan hayvanlar için düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılmış tedavi
altına alınması gereken hayvanlar için barınağımızda bulunan tıbbi malzemelerle veteriner
hekim nezaretinde tedavileri gerçekleştirilmiştir.
Havyan pazarına EK-2 belgesiz ve raporsuz hayvan satışına izin verilmemiştir.

Çarşı içi esnafın kaldırım işgalleri her gün bakılarak çarşı içerisinin daha düzenli hale
getirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından belediyemize denetleme yetkisi alınarak ve Kula
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta personel belirlenerek Meclis Kararı
alınmıştır.
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin etkin bir şekilde
uygulanması için A1 ve A2 tipi Gürültü Eğitimi Sertifika Programı için personel belirlenerek
eğitim almaları için çalışmalar yapılmıştır.
Sivrisinek ve kara sinekle mücadele Şubat ayında larva mücadelesiyle başlayıp, Haziran
ayından itibaren Ekim ayına kadar hem larva hem de uçkun mücadelesi yapılmaktadır.
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Kula Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
ç) Kurum içi yönetimde ve ili ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas
alır.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün bugünkü kuruluşu, görev konularının
çeşitlerine dayanmaktadır. Müdürlüğümüzün amaçlar, görevler ve ilişkiler bakımından hem
planlayıcı hem de uygulayıcı yönleri vardır. Müdürlüğümüz kendi görev konularında
araştırıcı, planlayıcı, izleyici, değerlendirici, denetleyici ve yol gösterici bir örgüt niteliğinde
çalışmaktadır. Müdürlüğümüz yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır. Buna
göre belirtilen amaçların değerlendirilmesinde, ana görevlerinin yerine getirilmesinde ve iş
ilişkilerinin gözetilmesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün bu iki yönlü
niteliği üzerinde önemle durulmalıdır.
1)Kitle iletişim araçlarında yer alan, Belediyemiz hizmet faaliyetlerini ilgilendiren
konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmak,
2)Belediye sınırları içinde kent halkının yönetime katılımını sağlamak, halkın insiyatifini
arttırmak, yerel yönetimler ve yerel demokrasiyi güçlendirerek, sorunların çözümünü
sağlamak
3)Halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve
kurumsal Temel de sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler
yürütmekten,
4)Çalışmaların halka duyurulması,
halkın yönetime karşı olumlu hisler beslemesinin
sağlanmasından, halkın da yönetim hakkındaki, düşüncelerinin, yönetimden beklentilerinin
alınması amaçlı çalışmaları yürütmekten,
5)Başkanlık emirleri doğrultusunda gerektiği zamanlarda basın toplantıları düzenlemek ve
Başkanlığımızın faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak, konuyla ilgili
fotoğraf ve görüntüleri medya organlarına dağıtmak
6)Başkanlığımız ünitelerinin hizmetlerini yürütmelerine yardımcı olabilecek Belediyecilik
konusundaki, yeni gelişme ve uygulamalardan ilgili birimleri haberdar etmek.
7)Kurumun faaliyet alanına giren gelişmeleri takip etmekten, çalışmaları hakkında amirini
yazılı ve sözlü sistematik olarak bilgilendirmekten,
8)Tanıtım ve halkla ilişkiler konularında, kurum dışındaki özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde
iletişim bakımından dikkate alınacak hususlarda, Belediye'nin imajını istenilen şekilde
güçlendirilmesi vb. konularda kurum menfaatini gözetme yönündeki görüşlerini belirtmekten,
9) Kendi Müdürlük alanıyla ilgili işleri yerine getirmek,
10)İlçemizde yaşayan halkın ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini tespit etmek
üzere anket ve benzeri çalışmaları yapmak
11)Halkı bilinçlendirici broşür, bülten, dergi, Gazete, Belediye web sayfası, vb. çalışmalarını
içerik açısından yürütmekten,
12)Vatandaşlardan gelen şikâyet, teklif vb. konulan en kısa zamanda Belediye'nin diğer
birimleri ile çözüme kavuşturup ilgililerine bilgi verilmesini sağlamak,
13)Belediye Başkanlığına bağlı diğer müdürlükler tarafından yapılan çalışmaların tanıtımını
yapmaktan,
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14)Belediye Başkanının katılacağı halkı bilgilendirici çalışmaları koordine etmekten,
15)Özel günler ile ilgili davetiye hazırlanması ve ilgili yerlere dağıtılmasını sağlamaktan,
16)Müdürlüğümüzce yayınlanan her türden basılı malzemenin abone adreslerini ve dağıtım
listelerini hazırlamak ve adreslerin bilgisayardan etiket halinde dökümünün alınmasını ve her
türden dağıtım vasıtaları ile ilgili yerlere ulaşmanı sağlamaktan,
17)Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet
planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar,
Başkanlıkça belirlenmiş zamanda amirine vermekten,
18)Kula açısından önemli günlerin kutlamaları ile ilgili düzenlemiş etkinlikleri müdürlüğü
dahilinde yardımcı olmaktan,
19)Belediye Başkanlığı'nca verilecek brifing ve toplantıların organizasyonunda Diğer
birimlerle ile işbirliği içinde etkin görev almaktan,
20)Belediye'nin tüm tanıtım çalışmalarını yürütmekten, İlçemizin kültürel zenginliklerini
arttırıcı olarak düzenlenen (konferans, panel, sempozyum, belgesel, film vb. ) etkinliklerde
Konferans Salonu’nu hizmete hazır hale getirmekle,
21)Basın-Yayın mensuplarının kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların Belediyemizle
iyi ilişkilerinin geliştirilmesine ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, karşılıklı
ziyaretlerde ve görüş alış verişinde bulunmakla,
22)Belediye Başkanı’nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi
altında yukarda özetle belirtilen görevlerin yerine getirilmesi bağlamında, Başkanlık
Makamı'nın vereceği diğer emirleri yerine getirmekle sorumludur.
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ
a) Müdürün Görevleri :
1) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki, yönetim görevlerini yerine getirir.
2) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek.
3) Müdürlüğün işlevleri ile ilgili raporları hazırlamak.
4) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, planlayıp programlamak, çalışmaların bu
programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak.
5) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü hizmetinde bulunan aracın/araçların bölüm
ihtiyacına uygunluğunu kontrol etmek, ruhsat işlerini takip etme veya edilmesini sağlamak,
6) Belediye Kanunu, Basın Yayın ve Telif Hakları Kanunu, politikaları, stratejileri ve
programları ile ilgili olarak belediye üst yönetimine önerilerde bulunmak, onaylanmış
hedefler ve planlar çerçevesinde Müdürlük faaliyetlerinin daha etkin bir düzeyde
gerçekleşmesini sağlamak.
7) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün her düzeydeki personeline verimli
çalışabilecekleri bir çalışma ortamını, uygun mekân, araç gereç ve donanımı sağlamak.
8) Müdürlük hizmetleri ile ilgili mer-i mevzuat çerçevesinde hizmetlerin zamanında ve
usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.
9) Bağlı şefliklerin iş ve işlevlerindeki organizasyon ve koordinasyonu ve tüm işlemlerini
usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak.
10) Müdürlükteki nöbet hizmetlerini ilgili şefliklerinin tekliflerini alarak tanzim etmek.
11) Üst makamlarca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
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b) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürünün Yetkileri:
1) Birimler arası faaliyetleri kontrol etmek yetkisi.
2) Temasta bulunulan kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yönetmek yetkisi.
3) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki birimler arasında en iyi düzeyde
bilgi alış verişlerini mümkün kılacak ilişkinin kurulmasına yardım etmek ve denetlenmesini
sağlamak yetkisi.
4) Müdürlük çalışmalarının sonuçlarını kontrol etmek ve değerlendirmek yetkisi
5) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Başkanlık Makamında uygun görülen programlar
gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkisi.
6) Bağlı şefliklerin kadro görevlerinin yerine getirilmesinde sürekli ve gerektiğinde ani
denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
7) Emrindeki personelin terfi, atama, takdir ve cezalandırılmasına ilişkin görüşlerini Belediye
Başkanına iletme yetkisi.
8) Emrinde çalışanlarla toplantı yapmak, bilgi, öneri ve istekleri değerlendirme yetkisi.
9) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü, Başkanlıkça uygun görülen ilgili kurum ve
kuruluşlara karşı temsil etmek yetkisi.
HALKLA İLİŞKİLER 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,
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13) Vatandaşlardan gelen (Telefon, e-mail, faks, şahsen ya da basın yolu ile başvuruları) ilgili
birimlere yönlendirmek, başvuru sahiplerini bilgilendirmek,
14)Kamuoyundan yansıyan şikayet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını
yapmak.
15) Belediyemiz çalışmaları ile ilgili olarak Başkanlık Makamı'nın onayı doğrultusunda yerli
ve yabancı kişi ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli
çalışmaları yapmak.
16) Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan yansıyan
şikayet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirmeleri çalışmalarını yapmak.
BASIN-YAYIN 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
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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,
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, Aytekin
TÜRKOĞLU isimli personeller görev yapmaktadır. İçerideki eşyalar tarihi eser olduğundan
dolayı 24 saatlik nöbet sistemine göre personel görev yapmaktadır. Kamera Sistemi
Mevcuttur.
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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, Aytekin TÜRKOĞLU 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
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 13 İŞÇİ
Yeliz AY HIRKA
Yükseklisans ( Memur)
Mehmet EROĞUL
Lisans ( Memur)
Aytekin TÜRKOĞLU Lisans ( İşçi)
Kamil ALTIPARMAK Lisans ( İşçi)
Yakup ZORLU
Lisans ( İşçi)
Erhan BEKAR
Lisans ( İşçi)
Mehmet ULU
Önlisans (İşçi)
Süleyman KARAMAN Ortaokul (İşçi)
Salim UMAR
Ortaokul (İşçi)
Onur ŞENEL
Ortaokul (İşçi)
Mahmut KAYGISIZ
İlkokul (İşçi)
Hurşit ÇETİNOVALI İlkokul (İşçi)
Osman DEREKÖY
İlkokul (İşçi)
Mehtap ERGEN
İlkokul (İşçi)
Abdil EYİCE
İlkokul (İşçi)
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PERSONEL EĞİTİM DURUMU DAĞILIMI

Eğitim

8%

Yükseklisans

42%

Lisans

Önlisans

42%

İlkokul

8%

PERSONELİN CİNSİYET DAĞILIMI
KADIN: 2 ERKEK: 13

CİNSİYET

13%
KADIN

ERKEK

87%
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KAPALI SPOR SALONU ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ
MEHMET EROĞUL
1 MEMUR 2 İŞCİ 2 EĞİTMEN
KAPALI SPOR SALONU ÇALIŞMA ŞEKLİ
HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ
08-00 13.00 1 İŞCİ
13.00-18.00 1 İŞÇİ
18.00-21.00 1 İŞCİ
HAFTASONU ÇALIŞMA SAATLERİ
CUMARTESİ 08.00 17.00 1 İŞÇİ
PAZAR
08.00 17.00 1 İŞÇİ
PAZARTESİ 08.00 17.00 1 İŞÇİ
VOLEYBOL TAKIMI ÇALIŞMA SAATLERİ
MEHMET EROĞUL
KAPALI SPOR SALONU
SALI
ALT YAPI
14.00 – 18.30
ÇARŞAMBA ALT YAPI
14.00 – 18.30
PERŞEMBE ALT YAPI
14.00 – 18.30
CUMA
ALT YAPI
14.00 – 17.00
A TAKIMI
17.00 – 20.00
CUMARTESİ BELEDİYE VOLEYBOL TAKIMI MÜSABAKASI
PAZAR
BELEDİYE VOLEYBOL TAKIMI MÜSABAKASI
15-18 Yaş Grubu 40 öğrenci aktif olarak eğitim almaktadır.
FUTBOL TAKIMI ÇALIŞMA SAATLERİ
YAKUP ZORLU
İLÇE STADYUMU
PAZARTESİ ALT YAPI 15.00-17.00
A TAKIMI 20.00-22.00
SALI
ALT YAPI 15.00-17.00
A TAKIMI 20.00-22.00
ÇARŞAMBA ALT YAPI 15.00-17.00
A TAKIMI 20.00-22.00
CUMA
ALT YAPI 15.00-17.00
A TAKIMI20.00-22.00
CUMARTESİ BELEDİYE VOLEYBOL TAKIMI MÜSABAKASI
PAZAR
BELEDİYE VOLEYBOL TAKIMI MÜSABAKASI
U11-13 Hafta içi idman programları toplam 50 kişi eğitim almaktadır.
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GÜREŞ EĞİTİMİ ÇALIŞMA SAATLERİ
ONUR ŞENEL
KAPALI SPOR SALONU
PAZARTESİ SABAH KOŞUSU AKŞAM 16.00-19.00 KAPALI SPOR SALONU
SALI
SABAH YÜRÜYÜŞÜ AKŞAM HALTER ÇALIŞMASI
ÇARŞAMBA SABAH KOŞUSU AKŞAM 16.00-19.00 KAPALI SPOR SALONU
PERŞEMBE SABAH YÜRÜYÜŞÜ AKŞAM HALTER ÇALIŞMASI
CUMA
KUVVET ANTREMANI KUVVET ANTREMANI
CUMARTESİ SABAHYÜRÜYÜŞÜ KUVVET ANTR.16.00-19.00 KAPALI SPOR SAL.
Güreş Eğitiminde Kış Sezonunda 25 öğrenci eğitim almaktadır
KULA EVİ VE KENAN EVREN MÜZESİ ZİYARET SAATLERİ
AYTEKİN TÜRKOĞLU
MAHMUT KAYGISIZ
24 Saat nöbet sistemine göre personel görev yapmaktadır. Aynı zamanda Kula Müzesi olarak
hizmet veren Kula Evi’nde, Ulusal ve yerel TV çekimleri, 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 ZİYARET SAATLERİ
SÜLEYMAN KARAMAN
Yunus Emre Türbesi Birimimize bağlı olmakta olup gelen ziyaretçilere müdürlüğümüze bağlı
personel tarafından Türbe Hakkında bilgi verilmektedir.
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 1250 adet haber yapılmış olup, ayrıca Kula halkının
ilçede meydana gelen olaylardan haberdar olması açısından belediye dışında da haber
yayınları yapmıştır.
2.Ayrıca haberlerin vatandaşlar tarafından daha iyi algılanması ve bilinmesi konusunda video
habere başlamış olup önemli haberlerde seslendirme yapılarak vatandaşlara ulaştırılmaktadır.
3.Belediyemize ait olan www.kula.bel.tr web sitesi Venüs Ajans ile yapılan yıllık güncelleme
ücreti sözleşme ile yenilenmiştir. Web sitemizin veri tabanlı olarak yeniden tasarlanması
güncellenmesi kullanıcıların hızlı, güvenli bilgiye erişimi sağlanmaktadır.
4.Kula Belediyesi, olarak en çok kullanıcıya sahip olan Sosyal medya gruplarına üyelik
sağlayarak belediyemizin yapmış olduğu her türlü faaliyeti sosyal medya aracılığıyla
vatandaşlarımıza duyurduk.
5.Ulusal, Bölgesel ve yerel çapta ilçemize ziyarete gelip Kula’nın tanıtımına yönelik ve
belediyemizin hizmetlerini yayınlamak isteyen TV kanallarına, dergilere ve gazetelere gerekli
olan her türlü enformasyon sağlanmıştır.
6.Basın 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 Birimimiz tarafından başkanımız katıldığı canlı yayınlarda ve TV Programlarına
gerekli olan dökümanlar gönderilmiş olup TV Kanallarının Kula ile ilgili ihtiyacı olan
görüntüler kendilerine sağlanmıştır.
8.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.
9.Basın Yayın Birimimiz belediyemiz tarafından açılışları yapılan tüm etkinliklerin video ve
fotoğraf çekimini yaptırmıştır
10.Basın birimimiz tarafından başkanımızın katıldığı ve konu olarak Kula’nın işlendiği Tv
kanallarının programlarının arşivi tutulmaktadır.
11.Basın-Yayın birimiz etkinliklerde basılan davetiye, afiş, broşür, dergi her türlü tanıtım
materyalinin arşivini tutmaktadır.
12.Basın Yayın birimi olarak Türkiye’nin en çok ziyaret edilen internet portallarından biri
olan Facebook’ta Kula Belediyesi sosyal medya sayfasını açarak 4 Bin 427 kişilik üyelik
potansiyeli yaptığımız her türlü faaliyeti bildirimde bulunduk. Haftalık ziyaretçi sayısı 30 Bini
buldu. Youtube, Google+, İnstegram ve Twetter da üyelikler alarak kula belediyesi hakkında
anlık bildirimde bulunduk.
13.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
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tarafından takip edildiğini göstermektedir. İlçemizde internet kullanıcı yüzde 10
geçmemektedir. Bu yüzde 10 kesimde devlet kurumlarında çalışmaktadır.
14.Belediyemiz adına Kurumsal Kimlik dosya çalışması tamamlanmış olup Cepli Dosya,
körüklü çanta, Mouse pad, ve spiralli not defteri basılmıştır.
15.İlçemize gelen Belgesel kanallarına her türlü yardım yapılmıştır.
16.Yemek Programı çekimleri yapılmış ulusal TV kanalarında çıkmıştır.
HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ VE KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER FAALİYETLERİ
1-SELVİLİ DEDE ŞENLİKLERİ
Kenger Mahallemizde 18. Selvili Dede Şenliklerini düzenleyerek Mahallelerimize destek
olduk. Selvili dede şenlikleri kapsamında muhtarlığımızın ihtiyacı olan davetiye basımı,
billboardlar, masa ve sandalye ihtiyaçlarını karşıladık. Etkinliklere 2500 kişi katıldı.

2-BAĞDATLI SULTAN ŞENLİKLERİ
Encekler Mahallemizde Bağdatlı Sultan şenliklerinin düzenlenmesi konusuna mahalle
muhtarlığımıza belediye olarak destek olduk. Aynı zamanda şenlik kapsamında mahalle
muhtarlığımızın ihtiyacı olan ses sitemi, masa, sandalye, davetiye basımı, yemeklik
konusunda maddi olarak destek olduk.
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3-23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI OYUNCAK DAĞITIMI
23 Nisan Şenlikleri kapsamında Okul Öncesinde eğitim gören öğrencilerimizi okullarında
ziyaret ederek Engelli vatandaşlarımız tarafından üretilen ekolojik oyuncak dağıtımını
gerçekleştirdik.
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4-29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI FENER ALAYI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri kapsamında İlçemizde vatandaşların ve ilköğretim
okullarının katıldığı Fener Alayı yapıldı. Fener alayı kapsamında vatandaşlara 50x70 boyunda
ve küçük el bayrakları dağıtıldı.

5- AİLE İÇİ İLETİŞİM SEMİNERİ
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının ortaklığında
ilçemizde yaşayan hemşerilerimize yönelik aile içiletişim semineri yapıldı. Seminere
İlçemizde görev yapan Rehberlik Öğretmenlerinin yanında Kulalı vatandaşlar katıldı.
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6- ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
İlçe Müftülüğümüz ile birlikte ilçemizde Annelerimize yönelik olarak kutlama programı
gerçekleştirdik. Kutlama çerçevesinde organizasyon boyunca dualar okundu. Yılın annesi
ödülü verildi.

7- AŞKA OLAN MEYİLİM SENİN YÜZÜNDEN TİYATRO
Kültür ve Sosyal İşler kapsamında her ay bir tiyatro etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliklere
birçok tiyatro sever katıldı.
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8- BELDE BELEDİYE BAŞKANLARINA PLAKET
Manisa’nın Büyükşehir Belediyesi olması ile birlikte Mahalle statüsüne kavuşan belde
belediyelerinde görev yapan Belediye Başkanlarına Plaket takdim edildi.

9-BEŞİBİRYERDE TURİZM FESTİVALİ(4 EYLÜL KULA KURTULUŞ ETK.)
İlçemizde gelenek haline gelen ilçenin turizm değerlerini tanıtmak amacı ile Beşirbiryerde
Turizm Festivali yapıldı. Festival kapsamında ilçe merkezinde stantlar kuruldu. Etkinlikler
kapsamında şunlar gerçekleşti.
-Hisar kapı mevkiinden ilçe merkezine 4 Eylül Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında mehter
takımı eşliğinde yürüyüş yapıldı.
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-Yunus Emre Kent Meydanı açılışı yapıldı. Kent meydanı açılışında ise ilçede görev yapan
belediye başkanlarına plaket takdim edildi.

-Geleneksel yağlı pehlivan güreşleri gerçekleştirildi. Etkinliğe yaklaşık 250 güreşçi katıldı.
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-Ziraat Odası ile birlikte En Güzel dana en güzel koç en güzel düve yarışması yapıldı.
Etkinlikte dereceye girenlere altın ile birlikte promosyon hediyeleri verildi.

-Cirit Müsabakaları gerçekleştirildi.
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-Beşibiryerde Turizm Festivali kapsamında Kula Belediyesi TSM Korosu, Manisa
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Pop ve Halk Müziği Konseri, Ferhat Göçer, Lara ve
Hasan Yılmaz konseri gerçekleştirildi.
-Kula Belediyesi TSM Korosu

Manisa Büyükşehir Konservatuvarı POP Konseri ( Efe Çıraklar)
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LARA POP KONSERİ

Manisa Büyükşehir Konservatuvarı Türk Halk Müziği Konseri ( Hasan Başkaya)
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Türk Halk Müziği Konseri Hasan Yılmaz

Ferhat Göçer Konseri
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-Şehitler Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Müftülük Önünde esnaflara yönelik olarak satış
stantları açıldı.

10- LUNAPARK BİLETİ DAĞITILDI
İlçemizde eğitim gören öğrencilerimiz için 9 Bin adet Lunapark bileti dağıttık.
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11- CAN HASTANESİ SEMİNER
Salihli Özel Can Hastanesi ile birlikte sağlıklı yaşam semineri düzenlendi.

12- İKİ DİREK BİR ŞAMATA
Ramazan etkinlikleri kapsamında İki Direk Bir Şamata Tiyatro Oyunu Gerçekleştirildi.
Etkinlik boyunca vatandaşlara pamuk şeker, şerbet ve macun dağıtıldı.

13-MİLAS BELEDİYESİ KUKLA TİYATROSU
İlköğretim öğrencilerine yönelik olarak Milas Belediyesi tarafından Kukla Oyunu
Gerçekleştirildi. Etkinliğe yüzlerce öğrenci katıldı.
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14-ZEYNO İLE DENYO TİYATRO OYUNU
Kültür ve Sosyal İşler kapsamında Manisa Büyükşehir Tiyatrosu tarafından Zeyno ile Denyo
Oyunu gerçekleştirildi.

15-BREMEN MIZIKACILARI
Kültür Ve Sosyal İşler kapsamında Öğrencilere karne hediyesi olarak Bremen Mızıkacıları
oyunu sergilendi.

87

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
16- ÇEK CUMHURİYETİ- UKRAYNA MAÇI
U-16 Ege Kupası Turnuvasında ilçe stadyumunda Çek Cumhuriyeti Ukrayna maçı
gerçekleştirildi.

17-TEOG BİRİNCİLERİNE ALTIN TAKDİM EDİLDİ
İlçemizde TEOG sınavında başarılı olan öğrencilere altın takdim edildi.
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18- 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle ilçemizdeki bayanlara yönelik olarak Kültür
Merkezindeki düğün salonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanlığı Konservatuvarı tarafından konser verildi.

19- SAĞLIKLI YÜRÜYÜŞ ETKİNLİĞİ
Sağlık Grup Başkanlığı ile ortaklaşa olarak Bayanlara yönelik olarak Sağlıklı günler için
yürüyüş etkinliği yapıldı.
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20- YUNUS EMRE İFTAR YEMEĞİ
Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında her yıl kadir Gecelerinde yapılan İftar Yemeği programı
düzenlendi.
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21- ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ
18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı kapsamında 100. Yılı olması nedeniyle
ilçemizden Çanakkale’de şehit düşen 162 şehidimizin ismini mezar taşlarına yazarken Kent
Meydanında sergiledik.

22- ÇANAKKALE ZAFER YÜRÜYÜŞÜ
18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı Kapsamında ilçemizde Zafer Yürüyüşü
düzenledik.
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23- BAĞLAMA KURSU VE TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU
Kültür Ve Sosyal İşler Kapsamında vatandaşlardan gelen talepler üzerine ilçemizde Bağlama
ve Türk Halk Müziği korosu çalışmalarına başladık.

24- VOLEYBOL TAKIMI
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 3. Lig’te Mücadele eden Kula Belediyesi Voleybol
Takımı ligte mücadelesine devam ediyor. A Takımına destek vermek için alt yapı çalışmaları
ise Kapalı Spor Salonu’nda çalışmalarına sürdürülüyor.
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25-FUTBOL TAKIMI
Kula Belediyesi Futbol Takımı belirli ilçe stadyumunda çalışmaları devam ediyor. Alt yapı
çalışmalarında 25 öğrenci eğitim alıyor.

26- GÜREŞ TAKIMI
Kula Belediyesi Bünyesinde kurulan Güreş takımı eğitimlerine devam ediyor. Ülke içinde
yapılan güreş etkinliklerine katılan ekip aynı zamanda alt yapı çalışmaları içinde çalışmalarına
devam ediyor.
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TURİZM REHBERLİĞİ
MEHMET ULU
GÖNÜLLÜ TURİZM REHBERLİĞİ
Kula Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren
gönüllü turizm rehberliği kapsamında 2014 yılı içerisinde ilçemize ziyarete gelen turist sayısı
Kula için 30 bin civarında olup Kula Volkanik jeoparkı içinse 28 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. 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 30-50 TL arasındadır. Bu bağlamda Kula ekonomisine büyük katkı
sağlamamaktadır.
2014 Yılı içerisinde İlçemize Gelen Turist Sayısı Tablosu

2014
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İlçemize gelen turistlerin yaş ve eğitim durumları

Yaş Grupları
9%
12%
15-20
20-25
50%

25-35
35 ve üstü
29%

Eğitim Durumu
İlköğretim

orta öğretim

üniversite

21%

53%
26%

95

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Gönüllü Rehber Faaliyeti
Kapsamında Kula Tarihi
Evleri
Gezisinden bir görünüm.
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Kula Volkanik
Jeoparkı
gezilerinden bir
görünüm

97

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Beledimiz Fen İşleri Servisi olarak; 29.03.2014 tarihi ile 25.03.2015 tarihleri arasında ;

İMAR –RUHSAT İŞLEMLERİ ;
Ali KAHRAMAN ve Adem ÖZKAYA’ya ait 75 ada 16 parselde bulunan inşaata ait projeler
onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Nuri TOPRAK’a ait 538 ada 14 parselde yapımı
tamamlanan inşaat yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
Mustafa ÇETİN’e ait 834 ada 9 parselde yapımı tamamlanan inşaat yerinde kontrol edilerek
yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Ahmet ACAR ya ait 515 ada 9 parselde bulunan
inşaata ait binaya yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Kurcan inşaata ait 988 ada 4 parselde
bulunan inşaata ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Ali DEMİRCAN’a ait
239 ada 80 parselde yapımı tamamlanan inşaat yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin
belgesi düzenlenmiştir. Erkan KANDIRMIŞ’a ait 172 ada 30 parselde yapımı tamamlanan
inşaata ait harç ilişiği için vergi dairesi müdürlüğüne yazı yazıldı. Harun YAVUZ’a ait 630
ada 3 parselde bulunan inşaata ait binaya yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Mehmet Ali
HEKİMOĞLU’ya ait 563 ada 2 parselde bulunan inşaata ait binaya yenileme yapı ruhsatı
düzenlenmiştir. Güven FİLİZ’e ait 805 ada 12 parselde yapımı tamamlanan inşaat yerinde
kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Rafet ATEŞ’e ait 884 ada 10
parselde yapımı tamamlanan inşaat yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi
düzenlenmiştir. İbrahim KARCIOĞLU ve Hissedarlarına ait 688 ada 1 parselde bulunan
inşaata ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Ahmet AYÇİÇEK’e ait 362 ada
23 parselde bulunan inşaata ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir.
Yücel ve Munise ÇETİNKAYA’ya ait 416 ada 11 parselde yapımı tamamlanan inşaata ait
ilişik kesilmesi için SGK merkez müdürlüğüne yazı yazıldı. Ayfer DAĞKUŞU’ya ait 895 ada
7 parselde bulunan inşaata ait binaya yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Ali KARACA’ya
ait 507 ada 9 parselde yapımı tamamlanan inşaat yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin
belgesi düzenlenmiştir. Ali KOPARAN’a ait 287 ada 11 parselde yapımı tamamlanan inşaata
ait ilişik kesilmesi için sak merkez müdürlüğüne yazı yazıldı. Kula Belediyesine ait 152 ada 3
parselde bulunan inşaata ait projeler onaylanarak ilave Ek Bina yapı Ruhsatı düzenlenmiştir.
Mehmet KAHRAMAN’a ait 964 ada 9 parselde yapımı devam eden inşaata ait 4 nolu hak
ediş dosyası onaylanarak Alaşehir Mal müdürlüğüne gönderildi. Zehra SAYIŞ’a ait 691 ada
260 parselde yapımı devam eden inşaata ait 1 nolu hak ediş dosyası onaylanarak Kula Mal
Müdürlüğüne gönderildi.
Ali KAHRAMAN ve Adem ÖZKAYA’ya ait 75 ada 16 parselde yapımı devam eden inşaata
ait 1 nolu hak ediş dosyası onaylanarak Kula Mal müdürlüğüne gönderildi. Mehmet
KAHRAMAN ve Yalçın AYYILDIZ’a ait 964 ada 24 parselde yapımı devam eden inşaata ait
1 nolu hak ediş dosyası onaylanarak Alaşehir Mal müdürlüğüne gönderildi. Harun GACAR a
ait 412 ada 4 parselde yapımı devam eden inşaata ait 5 nolu hak ediş dosyası onaylanarak
Salihli Mal müdürlüğüne gönderildi
İbrahim KARCIOĞLU ve Hissedarlarına ait 688 ada 1 parselde yapımı devam eden inşaata
ait 1 nolu hak ediş dosyası onaylanarak Kula Mal Müdürlüğüne gönderildi. Abdullah
BİLMEZ ve Salim GÖNDEÇ e ait 743 ada 9 parselde yapımı devam eden inşaata ait 4 nolu
hak ediş dosyası onaylanarak Salihli Mal müdürlüğüne gönderildi. Kurcan İnşaata ait 835 ada
4 parselde yapımı devam eden inşaata ait 3 nolu hak ediş dosyası onaylanarak Kula Mal
müdürlüğüne gönderildi. Abdullah BİLMEZ ve Salim GÖNDEÇ’e ait 743 ada 9 parselde
yapımı devam eden inşaata ait 5 nolu hak ediş dosyası onaylanarak Salihli Mal müdürlüğüne
gönderildi. Özince Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. ye ait 989 ada 11 parselde bulunan inşaata ait
projeler onaylanarak yapı Ruhsatı düzenlenmiştir. Sayış İnşaat‘a ait 726 ada 14 parselde
yapımı tamamlanan inşaata ait harç ilişiği kesilmesi için vergi dairesine müdürlüğüne yazı
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yazıldı. Harun GACAR’a ait 412 ada 4 parselde yapımı tamamlanan inşaata ait harç ilişiği
kesilmesi için vergi dairesine müdürlüğüne yazı yazıldı. Erkan KANDIRMIŞ’a ait 172 ada 30
parselde yapımı tamamlanan inşaat yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi
düzenlenmiştir. Yağcı Oto Kiralama Ltd.Şti’ye ait 163 ada 96 parselde yapımı tamamlanan
inşaat yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Mustafa DUMAN a
ait 858 ada 6 parselde yapımı tamamlanan inşaat yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin
belgesi düzenlenmiştir. Sayış İnşaata ait 726 ada 144 parselde yapımı devam eden inşaata ait
2 nolu hak ediş dosyası onaylanarak Alaşehir Mal müdürlüğüne gönderildi. Sayış İnşaata ait
726 ada 144 parselde yapımı devam eden inşaata ait 3 nolu hak ediş dosyası onaylanarak
Alaşehir Mal müdürlüğüne gönderildi.
Sayış İnşaata ait 726 ada 144 parselde yapımı devam eden inşaata ait 4 nolu hak ediş dosyası
onaylanarak Alaşehir Mal müdürlüğüne gönderildi. Mustafa KARADUMAN a ait 99 ada 31
parselde bulunan inşaata ait projeler onaylanarak yapı Ruhsatı düzenlenmiştir. Abdullah
BİLMEZ ve Salim GÖNDEÇ e ait 743 ada 9 parselde yapımı tamamlanan inşaata ait ilişik
kesilmesi için sak merkez müdürlüğüne yazı yazıldı. Ali SOLMAZ a ait 163 ada 58 parselde
bulunan inşaata ait mekanik tesisat için tadilat Ruhsatı düzenlenmiştir. Raşit GÜÇLÜ ye ait
1140 ada 5 parselde bulunan inşaata ait projeler onaylanarak yapı Ruhsatı düzenlenmiştir.
Harun GACAR a ait 412 ada 4 parselde yapımı devam eden inşaata ait 6 nolu hak ediş
dosyası onaylanarak Salihli Mal müdürlüğüne gönderildi.
Abdullah BİLMEZ ve Salim GÖNDEÇ e ait 743 ada 9 parselde yapımı devam eden inşaata
ait 6 nolu hak ediş dosyası onaylanarak Salihli Mal müdürlüğüne gönderildi. Güngör
YILDIRIM’a ait 410 ada 12 parselde yapımı tamamlanan inşaat yerinde kontrol edilerek yapı
kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. İdris AYTAN ye ait 899 ada 1 parselde bulunan inşaata
ait projeler onaylanarak yapı Ruhsatı düzenlenmiştir. Ali ŞEN’e ait 662 ada 15 parselde
yapımı tamamlanan inşaata ait ilişik kesilmesi için SGK merkez müdürlüğüne yazı yazıldı.
Kurcan İnşaata ait 835 ada 4 parselde yapımı tamamlanan inşaata ait ilişik kesilmesi için SGK
merkez müdürlüğüne yazı yazıldı. Ali ve Aydın MUMCU’ya ait 163 ada 30 parselde bulunan
inşaata ait projeler onaylanarak yapı Ruhsatı düzenlenmiştir. Abdullah BİLMEZ ve Salim
GÖNDEÇ e ait 743 ada 9 parselde yapımı tamamlanan inşaata ait ilişik kesilmesi için vergi
daire müdürlüğüne yazı yazıldı. Yasin ACAR’a ait 586 ada 2 parselde yapımı tamamlanan
inşaata ait ilişik kesilmesi için vergi daire müdürlüğüne yazı yazıldı. Ekrem DOĞAN’a ait
481 ada 7 parselde bulunan inşaata ait binaya yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Mehmet
EROĞLU’na ait 778 ada 17 parselde bulunan inşaata ait binaya yenileme yapı ruhsatı
düzenlenmiştir. Mehmet KAHRAMAN’a ait 964 ada 9 parselde yapımı tamamlanan inşaata
ait ilişik kesilmesi için SGK merkez müdürlüğüne yazı yazıldı. Özmumcu Ltd. Şti. ye ait 776
ada 8 parselde yapımı devam eden inşaata ait 1 nolu hak ediş dosyası onaylanarak Kula Mal
müdürlüğüne gönderildi. Ali ŞEN’e ait 662 ada 15 parselde yapımı devam eden inşaata ait 3
nolu hak ediş dosyası onaylanarak Kula Mal müdürlüğüne gönderildi. Günay ve Yusuf TURA
ya ait 688 ada 68 parselde bulunan inşaata ait binaya yeniden yapı ruhsatı düzenlenmiştir.
Fethi YAĞCI’ya ait 800 ada 7 parselde yapımı tamamlanan inşaata ait ilişik kesilmesi için
SGK merkez müdürlüğüne yazı yazıldı.
Kurcan İnşaat a ait 835 ada 4 parselde yapımı tamamlanan inşaata ait harç ilişiği kesilmesi
için vergi dairesine müdürlüğüne yazı yazıldı. Erol GÖKGEDİK’e ait 871 ada 4 parselde
yapımı tamamlanan inşaata ait ilişik kesilmesi için SGK merkez müdürlüğüne yazı yazıldı.
Yonus KARGA ve hissedarlarına ait 207 ada 13 parselde yapımı tamamlanan inşaat yerinde
kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Kurcan inşaata ait 835 ada 4
parselde yapımı tamamlanan inşaat yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi
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düzenlenmiştir. Sayış inşaata ait 726 ada 14 parselde yapımı tamamlanan inşaat yerinde
kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Yıldıray YILMAZ’a ait 900 ada 4
parselde bulunan inşaata ait binaya yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Ali ve Mustafa
ÇALIK’a ait 752 ada 9 parselde bulunan inşaata ait binaya yenileme yapı ruhsatı
düzenlenmiştir. Mehmet KAHRAMAN’a ait 964 ada 9 parselde yapımı tamamlanan inşaata
ait harç ilişiği kesilmesi için vergi dairesine müdürlüğüne yazı yazıldı. Kula Belediyesi (Kent
Meydanı) ne ait 156 ada 7-8-9-11 parselde bulunan inşaata ait projeler onaylanarak yapı
ruhsatı düzenlenmiştir.
Tenzile ERYİĞİT ve Hissedarlarına ait 668 ada 16 parselde bulunan inşaata ait projeler
onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Mehmet KAHRAMAN’a ait 964 ada 9 parselde
yapımı tamamlanan inşaat yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
Harun GACAR a ait 412 ada 4 parselde yapımı tamamlanan inşaat yerinde kontrol edilerek
yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Kemal AKTÜRK ve Emine ATEŞ e ait 322 ada 52
parselde yapımı tamamlanan inşaata ait ilişik kesilmesi için sgk merkez müdürlüğüne yazı
yazıldı. 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
iskân ruhsatları gönderildi. İl afet ve acil durum müdürlüğüne aylık düzenlenen zemin etüt
raporları gönderildi. TUİK Türkiye istatistik kurumuna aylık düzenlenen yapı ve iskân
ruhsatları gönderildi. Kaymakamlık makamına kamu yatırımları izleme formu gönderildi.
Çevre ve şehircilik il müdürlüğüne aylık düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Ayfer
TOPRAK’a ait 539 ada 12 parselde yapımı tamamlanan inşaat yerinde kontrol edilerek yapı
kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Yasin ACAR a ait 586 ada 2 parselde yapımı
tamamlanan inşaat yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
Züleyha KAPUCU ya ait 758 ada 13 parselde bulunan inşaata ait binaya yeniden yapı ruhsatı
düzenlenmiştir. Bekir KAYRAKÇI ya ait 530 ada 3 parselde yapımı tamamlanan inşaata ait
ilişik kesilmesi için SGK merkez müdürlüğüne yazı yazıldı. MAFA Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ye
ait 111 ada 252 parselde yapılacak a-b blok binaya ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı
düzenlenmiştir. MAFA Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ye ait 111 ada 252 parselde yapılacak c-d blok
binaya ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Mustafa ÇALIK a ait 6 pafta
1164 parselde yapılacak a-b-c blok binaya ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı
düzenlenmiştir. Mustafa ÇALIK a ait 6 pafta 1164 parselde yapılacak d blok binaya ait
projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Abdullah BİLMEZ ve Salim GÖNDEÇ e ait
743 ada 9 parselde yapımı tamamlanan inşaat yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin
belgesi düzenlenmiştir. Ali ŞEN e ait 662 ada 15 parselde yapımı devam eden inşaata ait 4
nolu hak ediş dosyası onaylanarak Kula Mal müdürlüğüne gönderildi. Ali SOLMAZ e ait 163
ada 58 parselde yapımı tamamlanan inşaata ait harç ilişiği için vergi dairesi müdürlüğüne yazı
yazıldı. Kurcan inşaat san. tic.ltd. şti ye ait 781 ada 8 parselde bulunan inşaata ait projeler
onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Yavaş İnşaat Hayv. Ür. Tic. Ltd, Şti. ye ait 278 ada 4
parselde yapımı tamamlanan inşaata ait harç ilişiği için vergi dairesi müdürlüğüne yazı
yazıldı. Nurullah ATAK a ait 414 ada 11 parselde yapımı tamamlanan inşaata ait harç ilişiği
için vergi dairesi müdürlüğüne yazı yazıldı. Bekir Sacide Filiz Keleşoğlu Kız Teknik Meslek
Lisesi 898 ada 1 parsel yapı ruhsatı düzenlendi.
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Ekrem URLU ya ait 742 ada 11 parselde bulunan inşaata ait binaya yenileme yapı ruhsatı
düzenlenmiştir. Ali ve Aydın MUMCU ya ait 163 ada 30 parselde yapımı devam eden inşaata
ait 1 nolu hak ediş dosyası onaylanarak Kula Mal müdürlüğüne gönderildi. Kurcan inşaat ltd.
şti.ye ait 747 ada 165 parselde yapımı devam eden inşaata ait 2 nolu hak ediş dosyası
onaylanarak Kula Mal müdürlüğüne gönderildi. Ayhan ve Günay MALAK ait 628 ada 9
parselde yapımı devam eden inşaata ait 4 nolu hak ediş dosyası onaylanarak Kula Mal
müdürlüğüne gönderildi. Musa İYLİ ye ait 693 ada 1 parselde yapımı devam eden inşaata ait
4 nolu hak ediş dosyası onaylanarak Salihli Mal müdürlüğüne gönderildi. Kurcan İnşaat
Ltd.şti. ye ait 747 ada 165 parselde yapımı tamamlanan inşaata ait ilişik kesilmesi için SGK
merkez müdürlüğüne yazı yazıldı. Şahin DEMİR ya ait 743 ada 12 parselde bulunan inşaata
ait binaya yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Muammer ERSÖZ ye ait 141 ada 11 parselde
yapımı tamamlanan inşaata ait ilişik kesilmesi için sgk merkez müdürlüğüne yazı yazıldı. Ali
SOLMAZ a ait 163 ada 58 parselde yapımı tamamlanan inşaat yerinde kontrol edilerek yapı
kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Ramazan KIRLI a ait 6 pafta 1167 parselde yapılacak
1-2-3 blok binaya ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Mesrure ve gönül
ARSLANOĞLU ya ait 963 ada 3 parselde bulunan inşaata ait binaya yenileme yapı ruhsatı
düzenlenmiştir. Mehmet KAHRAMAN ve Hissedarları na ait 749 ada 12 parselde yapımı
tamamlanan inşaata ait ilişik kesilmesi için sgk merkez müdürlüğüne yazı yazıldı. Yılmaz ve
Mehmet Ali KIRLI ya ait 163 ada 84 parselde bulunan inşaata ait binaya yenileme yapı
ruhsatı düzenlenmiştir. Mehmet Ali İPEKÇİ ye ait 144 ada 1 parselde yapımı tamamlanan
inşaata ait ilişik kesilmesi için sgk merkez müdürlüğüne yazı yazıldı. Nasuh YAĞCI ye ait
800 ada 8 parselde yapımı tamamlanan inşaata ait ilişik kesilmesi için SGK merkez
müdürlüğüne yazı yazıldı. Süleyman ÖZDEMİR a ait 163 ada 99 parselde yapılacak binaya
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 iskân ruhsatları gönderildi. İl afet ve acil durum
müdürlüğüne aylık düzenlenen zemin etüt raporları gönderildi. TUİK Türkiye istatistik
kurumuna aylık düzenlenen yapı ve iskân ruhsatları gönderildi. Kaymakamlık makamına
kamu yatırımları izleme formu gönderildi. Çevre ve şehircilik il müdürlüğüne aylık
düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları gönderildi. Kurcan inşaat ltd.şti.ye ait 781 ada 8 parselde
yapımı devam eden inşaata ait 1 nolu hak ediş dosyası onaylanarak Kula Mal müdürlüğüne
gönderildi. Süleyman ÇAVDAR a ait 158 ada 132 parselde bulunan inşaata ait binaya
yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir.
Mehmet GİDİŞOĞLU ve Halil KIRLI ya ait 155 ada 47 parselde yapılacak binaya ait projeler
onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. İlyas KITIR a ait 960 ada 10 parselde yapılacak
binaya ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Sayış inşaata ait 1112 ada 6
parselde yapımı tamamlanan inşaata ait ilişik kesilmesi için sgk merkez müdürlüğüne yazı
yazıldı. Nasuh YAĞCI ya ait 800 ada 8 parselde yapımı tamamlanan inşaata ait harç ilişiği
kesilmesi için vergi dairesine müdürlüğüne yazı yazıldı. Ali ŞEN e ait 662 ada 15 parselde
yapımı tamamlanan inşaat yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
Hüseyin DELEŞ e ait 757 ada 1 parselde yapımı tamamlanan inşaata ait ilişik kesilmesi için
sgk merkez müdürlüğüne yazı yazıldı. Sayış inşaat ltd.şti.ye ait 1112 ada 6 parselde yapımı
devam eden inşaata ait 4 nolu hak ediş dosyası onaylanarak Alaşehir Malmüdürlüğüne
gönderildi. Mehmet KAHRAMAN ve hissedarlarına ait 749 ada 12 parselde yapımı devam
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eden inşaata ait 4 nolu hak ediş dosyası onaylanarak Alaşehir Mal müdürlüğüne gönderildi.
Fadime ÖZTÜRK e ait 879 ada 3 parselde bulunan inşaata ait binaya yenileme yapı ruhsatı
düzenlenmiştir. Mehmet KAHRAMAN ve hissedarlarına ait 749 ada 12 parselde yapımı
devam eden inşaata ait 5 nolu hak ediş dosyası onaylanarak Alaşehir Mal müdürlüğüne
gönderildi. Sayış İnşaata ait ait 1112 ada 6 parselde yapımı tamamlanan inşaata ait harç ilişiği
kesilmesi için vergi dairesine müdürlüğüne yazı yazıldı. Kurcan inşaat ltd.şti.ye ait 747 ada
165 parselde yapımı devam eden inşaata ait 4 nolu hak ediş dosyası onaylanarak Kula Mal
müdürlüğüne gönderildi. Sayış İnşaat a ait 1112 ada 6 parselde yapımı tamamlanan inşaat
yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
Makbule MUMCU ya ait 725 ada 8 parselde yapımı devam eden inşaata ait 4 nolu
hak ediş dosyası onaylanarak Kula Mal müdürlüğüne gönderildi. Mehmet KAHRAMAN a
ait 811 ada 2 parselde yapımı devam eden inşaata ait 3 nolu hak ediş dosyası onaylanarak
Alaşehir Mal müdürlüğüne gönderildi. Özince otomotive ait 696 ada 19 parselde yapımı
devam eden inşaata ait 2 nolu hak ediş dosyası onaylanarak Kula Mal müdürlüğüne
gönderildi. Şükran ACAR a ait 410 ada 10 parselde yapımı devam eden inşaata ait 2 nolu hak
ediş dosyası onaylanarak Kula Mal müdürlüğüne gönderildi. Mehmet KAHRAMAN ve
Yalçın AYYIDIZ a ait 964 ada 24 parselde yapımı devam eden inşaata ait 2 nolu hak ediş
dosyası onaylanarak Alaşehir Mal müdürlüğüne gönderildi. Zehra SAYIŞ a ait 691 ada 260
parselde yapımı devam eden inşaata ait 2 nolu hak ediş dosyası onaylanarak Kula Mal
müdürlüğüne gönderildi. Ali KAHRAMAN ve Adem ÖZKAYA y a ait 75 ada 16 parselde
yapımı devam eden inşaata ait 2 nolu hak ediş dosyası onaylanarak Kula Mal müdürlüğüne
gönderildi. Süleyman ÖZDEMİR e ait 163 ada 99 parselde yapımı devam eden inşaata ait 1
nolu hak ediş dosyası onaylanarak Kula Mal müdürlüğüne gönderildi. Günay ve Yusuf TURA
ya ait 686 ada 68 parselde yapımı tamamlanan inşaata ait ilişik kesilmesi için sgk merkez
müdürlüğüne yazı yazıldı.
Nizamettin KURNAZ a ait 527 ada 14 parselde yapımı tamamlanan inşaata ait ilişik
kesilmesi için SGK merkez müdürlüğüne yazı yazıldı. Mülayim EMRE ye ait 711 ada 1
parselde yapılacak binaya ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Fatma Zehra
YILMAZER e ait 101 ada 37 parselde yapılacak binaya ait projeler onaylanarak yapı
ruhsatı düzenlenmiştir. İlyas KITIR a ait 960 ada 10 parselde yapımı devam eden inşaata ait
1 nolu hak ediş dosyası onaylanarak Kula Mal müdürlüğüne gönderildi. Makbule MUMCU
ya ait 725 ada 8 parselde yapımı devam eden inşaata ait 5 nolu hak ediş dosyası onaylanarak
Alaşehir Mal müdürlüğüne gönderildi. Musa İYLİ ye ait 693 ada 1 parselde yapımı devam
eden inşaata ait 5 nolu hak ediş dosyası onaylanarak Salihli Mal müdürlüğüne gönderildi.
Muhterem İNCİ ye ait 766 ada 7 parselde bulunan inşaata ait binaya yenileme yapı ruhsatı
düzenlenmiştir. Gökhan KARADUMAN ve Ümmet KUŞ a ait 885 ada 16 parselde yapılacak
binaya ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Aziz AYNA ya ait 423 ada 8
parselde bulunan inşaata ait binaya yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Ali Osman
TAŞYURT a ait 872 ada 11 parselde bulunan inşaata ait binaya yenileme yapı ruhsatı
düzenlenmiştir.
Mehmet KARAARSLAN ve hissedarlarına ait 923 ada 6 parselde bulunan inşaata ait binaya
yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Mehmet KAHRAMAN ve hissedarlarına ait 749 ada
12 parselde yapımı tamamlanan inşaat yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi
düzenlenmiştir. Maliye Hazinesine ait Kız Teknik Meslek Lisesi ait 898 ada 1 parselde
yapımı tamamlanan inşaat yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
Mehmet GÖKGÖZ e ait 556 ada 2 parselde yapımı tamamlanan inşaat yerinde kontrol
edilerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
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Erdil Dayanıklı Tük.Malları San.Tic A.Ş. e ait 736 ada 1 parselde yapımı tamamlanan inşaat
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. Musa İYLİ ye ait 693
ada 1 parselde yapımı tamamlanan inşaat yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi
düzenlenmiştir. Makbule MUMCU ya ait 725 ada 8 parselde yapımı tamamlanan inşaat
yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Kula sipahiler kuruyemiş
Ltd. Şti. ye ait 252 ada 186 parselde yapılacak binaya ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı
düzenlenmiştir.
Kurcan inşaat Ltd. Şti. ye ait 692 ada 5 parselde yapılacak binaya ait projeler onaylanarak
yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Hüseyin DELEŞ ya ait 757 ada 1 parselde yapımı tamamlanan
inşaat yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
Mehmet YAĞCI ya ait 111 ada 16 parselde yapılacak binaya ait projeler onaylanarak yapı
ruhsatı düzenlenmiştir. Nasuh YAĞCI ya ait 800 ada 8 parselde yapımı tamamlanan inşaat
yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. İbrahim KARABAŞ ait
972 ada 10 parselde bulunan inşaata ait binaya yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. İbrahim
KAŞIKÇI ya ait 745 ada 13 parselde bulunan inşaata ait binaya yenileme yapı ruhsatı
düzenlenmiştir. Ali İhsan KABACA ya ait 47 ada 8 parselde yapılacak binaya ait projeler
onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Günay ve Yusuf TURA ye ait 683 ada 68 parselde
yapılacak binaya ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Kemal AKTÜRK ve
Emine ATEŞ ye ait 322 ada 96 parselde yapılacak binaya ait projeler onaylanarak yapı
ruhsatı düzenlenmiştir. Kula Eğitim ve kurs talebelerine yardım derneğine ait 179 ada 5
parselde yapılacak binaya ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Derya
TOPAL a
ait 542 ada 8 parselde bulunan inşaata ait binaya yenileme yapı ruhsatı
düzenlenmiştir. Fadime TOPAL a ait 607 ada 14 parselde yapımı tamamlanan inşaat
yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Ali KARHAN a ait 878
ada 8 parselde yapımı tamamlanan inşaat yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi
düzenlenmiştir. Şengül TUNA ya
ait 890 ada 12 parselde bulunan inşaata ait binaya
yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Hatice BOZKURT a ait 861 ada 1 parselde yapımı
tamamlanan inşaata ait ilişik kesilmesi için sgk merkez müdürlüğüne yazı yazıldı. 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. Atatürk
ortaokulu na ait 247 ada 162 parselde yapımı tamamlanan inşaat yerinde kontrol edilerek
yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
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Mustafa AKKAŞ a ait 877 ada 7 parselde yapılacak binaya ait projeler onaylanarak yapı
ruhsatı düzenlenmiştir. Ahmet KILINÇ a ait 434 ada 1 parselde bulunan inşaata ait binaya
yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Dudu DOĞRU ya ait 996 ada 8 parselde yapımı
tamamlanan inşaat yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Rıza
KIRDAGEZER a ait 868 ada 5 parselde bulunan inşaata ait binaya yenileme yapı ruhsatı
düzenlenmiştir.
Özmumcu gıda San. Ltd. Şti. ya ait 776 ada 8 parselde yapımı tamamlanan inşaat yerinde
kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Ramazan DEMİR a ait 805 ada 14
parselde yapılacak binaya ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Güngör
YILDIRIM ve Serkan GÜVENÇ e ait 744 ada 9 parselde yapılacak binaya ait projeler
onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Ramazan DEMİR a ait 989 ada 12 parselde
yapılacak binaya ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir.
Hasan AKGÜN e ait 866 ada 5 parselde bulunan inşaata ait binaya isim değişikliği için yapı
ruhsatı düzenlenmiştir. Salim GÖNDEÇ ve Ümit SAÇAR a ait 379 ada 169 parselde
yapılacak
binaya ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı
düzenlenmiştir.
Mehmet
KAHRAMAN a ait 811 ada 2 parselde yapımı tamamlanan inşaata ait harç için vergi dairesi
müdürlüğüne yazı yazıldı. Sezgin SARI ya ait 502 ada 11 parselde yapımı tamamlanan
inşaat yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Akif ŞEN a ait 183
ada 5 parselde yapılacak binaya ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Emine
ve Muhammed ADUGÜZEL e ait 712 ada 4 parselde bulunan inşaata ait binaya isim
değişikliği için 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. Eşref BESTEL a ait 1044 ada 2 parselde
yapılacak binaya ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Yiğit ÖZKAYA ya
ait 147 ada 2 parselde yapımı tamamlanan inşaat yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin
belgesi düzenlenmiştir. Maliye Hazinesi (Halit Tokul İmam Hatip Lisesi 200 kişilik Pansiyon
Yurt) ne ait 159 ada 55 parselde yapılacak binaya ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı
düzenlenmiştir. Mehmet ÖZTÜRK ya ait 849 ada 4 parselde yapımı tamamlanan inşaat
yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Muammer GACAR ya ait
95 ada 13 parselde yapımı tamamlanan inşaat yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin
belgesi düzenlenmiştir. Pervil SAKALLI’ya ait 778 ada 5 parselde yapımı tamamlanan
inşaat yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Selim
PALANDUZ’a ait 163 ada 31 parselde bulunan inşaata ait binaya tadilat-ilave için yapı
ruhsatı düzenlenmiştir. Aytekin ŞADAN’a ait 1104 ada 13 parselde yapılacak binaya ait
projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir.
Zekeriya ÖZKARA ya ait 604 ada 12 parselde bulunan inşaata ait binaya yenileme yapı
ruhsatı düzenlenmiştir. Mehmet KAHRAMAN a ait 811 ada 2 parselde yapımı tamamlanan
inşaat yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Reha GİDİŞ e ait
968 ada 18 parselde yapımı tamamlanan inşaat yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin
belgesi düzenlenmiştir. Ahmet TURAN e ait 503 ada 11 parselde yapımı tamamlanan inşaat
yerinde kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
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Ramazan KIRLI ya ait 743 ada 8 parselde yapımı tamamlanan inşaat yerinde kontrol
edilerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Cuma ve Emine AKIN a ait 871 ada 2
parselde bulunan inşaata ait binaya isim değişikliği ve yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir.
Hakkı AY a ait 925 ada 13 parselde bulunan inşaata ait binaya 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. Yüksel ÖKSÜZ e ait 419 ada 3 parselde yapımı tamamlanan bina
yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Mustafa TAŞDELEN e
ait 137 ada 80 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin
belgesi düzenlenmiştir. Kurcan inşaata a ait 382 ada 24 parselde bulunan inşaata ait projeler
onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Zeliha DANAÇ a ait 810 ada 10 parselde bulunan
inşaata ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. İsa KEL e ait 887 ada 7 parselde
yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
Aytekin ŞADAN a ait 1104 ada 13 parselde yapımı devam eden inşaat ile ilgili seviye tespit
tutanağı onaylanmıştır. Ali KAHRAMAN ve Adem ÖZKAYA ya ait 75 ada 16 parselde
yapımı devam eden inşaat ile ilgili seviye tespit tutanağı onaylanmıştır. S.S.Yanıkkent Konut
yapı kooperatifine ait 826 ada 1 parselde yapımı devam eden inşaat ile ilgili seviye tespit
tutanağı onaylanmıştır. Aytekin Sipahiler Kuruyemiş Ltd.Şti. ye ait 252 ada 186 parselde
yapımı devam eden inşaat ile ilgili seviye tespit tutanağı onaylanmıştır. Reha GİDİŞ e ait 437
ada 12 parselde yapımı devam eden inşaat ile ilgili seviye tespit tutanağı onaylanmıştır. Selim
PALANDUZ a ait 163 ada 31 parselde yapımı devam eden inşaat ile ilgili seviye tespit
tutanağı onaylanmıştır. Murat AYKIR a ait 581 ada 5 parselde yapımı devam eden inşaat ile
ilgili seviye tespit tutanağı onaylanmıştır. Mülayim EMRE ye ait 711 ada 1 parselde yapımı
devam eden inşaat ile ilgili seviye tespit tutanağı onaylanmıştır.
Kurcan İnşaat a ait 382 ada 24 parselde yapımı devam eden inşaat ile ilgili İşyeri teslim
tutanağı onaylanmıştır. Müsamma CEPENT e ait 416 ada 12 parselde bulunan inşaata ait
binaya yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Yücel ve Munise ÇETİNKAYA ya ait 416 ada
11 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi
düzenlenmiştir. Hatice BOZKURT a ait 861 ada 1 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde
kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Mehmet ERDİL e ait 689 ada 24
parselde bulunan inşaata ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir.
Sertaç İNÇKE ye ait 32 ada 9 parselde yapımı devam eden inşaata ait Seviye tespit tutanağı
onaylanmıştır. İlyas KIIR a ait 960 ada 10 parselde yapımı devam eden inşaata ait Seviye
tespit tutanağı onaylanmıştır. Ali TEMİZ e ait 692 ada 3 parselde yapımı devam eden inşaata
ait Seviye tespit tutanağı onaylanmıştır. Özince otomotive ait 696 ada 19 parselde yapımı
devam eden inşaata ait Seviye tespit tutanağı onaylanmıştır. Mehmet ERDİL e ait 689 ada 24
parselde yapımına başlanan inşaata ait İşyeri teslim tutanağı onaylanmıştır. Arif ÖZCAN a
ait 527 ada 11 parselde bulunan inşaata ait binaya isim değişikliği ve yenileme yapı ruhsatı
düzenlenmiştir. Ayşe ERDİL e ait 695 ada 240 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde
kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Mestan SANDALLIOĞLU e ait
163 ada 88 parselde bulunan inşaata ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir.
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Ali KOPARAN a ait 287 ada 11 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek
Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Hatice ŞANLI ya ait 187 ada 5 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. Orhan YILDIZHAN’a ait
753 ada 25 parselde bulunan inşaata ait binaya isim değişikliği ve yenileme yapı ruhsatı
düzenlenmiştir. Maliye Hazinesi – Ortaköy camisi ne ait 848 parselde bulunan inşaata ait
projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Maliye Hazinesi – Aile Sağlık Merkezine ait
183 Ada 14 parselde bulunan inşaata ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir.
Mustafa KARCI’ya ait 878 Ada 9 parselde bulunan inşaata ait projeler onaylanarak yapı
ruhsatı düzenlenmiştir. Ömer BARDAKÇI’ya ait 748 ada 4 parselde bulunan inşaata ait
binaya yeniden yapı ruhsatı düzenlenmiştir.
Yıldıray ACAR’a ait 600 ada 8 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek
Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Kurcan İnşaat a ait 988 ada 14 parselde yapımı
tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Erol
GÖKGEDİK e ait 871 ada 4 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı
kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Muammer KIRKULAK a ait 302 ada 54 parselde
yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
Cemal KÖSEOĞLU’na ait 1116 ada 1 parselde bulunan inşaata ait binaya kullanım
değişikliği yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Özince Otomotiv a ait 696 ada 19 parselde yapımı
tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
Ramazan KIRLI’ya ait 1167 parselde bulunan inşaata ait binaya müteahhit isim değişikliği
yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Musrafa ÇALIK’a ait 1164 parselde bulunan inşaata ait binaya
müteahhit isim değişikliği yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Fatma Zehra YILMAZER’e ait 101
ada 37 parselde bulunan inşaata ait binaya müteahhit isim değişikliği yapı ruhsatı
düzenlenmiştir. Ali Rıza ACAR ve Abdullah GEZER’e ait 514 ada 10 parselde bulunan
inşaata ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Türkiye Diyanet Vakfı (Kuran
Kursu)na ait 1017 ada 7 parselde bulunan inşaata ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı
düzenlenmiştir. Polat KÜÇÜK’e ait 101 ada 47 parselde bulunan inşaata ait projeler
onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Musa KURT’a ait 543 ada 2 parselde bulunan
inşaata ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir.
Sevgi KARCI ya ait 756 ada 1 parselde bulunan inşaata ait binaya isim değişikliği ve
yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Kula Sipahiler Kuruyemiş. San. Tic. Ltd. Şti. ye ait 252
ada 186 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 iskân ruhsatları gönderildi. İl afet ve acil durum müdürlüğüne aylık düzenlenen zemin
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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 a ait 696 ada 19 parselde yapımı tamamlanan bina
yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Hüseyin KARAKOÇ ya
ait 421 ada 5 parselde bulunan inşaata ait binaya isim değişikliği ve yenileme yapı ruhsatı
düzenlenmiştir. Kemal SEVİNDİK e ait 415 ada 22 parselde bulunan inşaata ait binaya isim
değişikliği ve yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir.
Şaban ve Nihat KURT a ait 880 ada 10 parselde bulunan inşaata ait projeler onaylanarak yapı
ruhsatı düzenlenmiştir. Kamil AY a ait 466 ada 4 parselde bulunan inşaata ait projeler
onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Cafer AYTAN a ait 239 ada 89 parselde bulunan
inşaata ait binaya yenileme yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Milayim EMRE ye ait yapımı devam
eden 711 ada 1 parselde bulunan inşaata ait 2 nolu hak ediş onaylanarak Malmüdürlüğüne
gönderilmiştir. Türkiye Diyanet Vakfı na ait yapımı devam eden 1017 ada 7 parselde bulunan
inşaata ait 1 nolu hak ediş onaylanarak Malmüdürlüğüne gönderilmiştir. Ahmet USLU ya ait
45 ada 22 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin
belgesi düzenlenmiştir. Ercan DELİBAY a ait 874 ada 13 parselde bulunan inşaata ait
binaya yenileme ve isim değişikliği yapı ruhsatı düzenlenmiştir.
İsa SARIKUŞ a ait 415 ada 8 parselde bulunan inşaata ait binaya yenileme yapı ruhsatı
düzenlenmiştir. Mevlut OSKAY a ait 510 ada 5 parselde bulunan inşaata ait binaya yenileme
yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Ziya UZUN a ait 452 ada 7 parselde bulunan inşaata ait binaya
isim değişikliği yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Mehmet KARADAĞ a ait 93 ada 4 parselde
yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
Halil KAYRAKÇI ya ait 886 ada 5 parselde bulunan inşaata ait binaya yenileme yapı
ruhsatı düzenlenmiştir. Zeliha DANAÇ a ait 810 ada 10 parselde yapımı tamamlanan bina
yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir . Mustafa ve Fadime
TUNA ya ait 872 ada 8 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı
kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Dudu DOĞRU ya ait 996 ada 8 parselde yapımı
tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
Yunus ÇAN a ait 834 ada 8 parselde bulunan inşaata ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı
düzenlenmiştir. Mustafa Kemal TOSUN a ait 815 ada 10 parselde bulunan inşaata ait projeler
onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. İsmail KARATEPELİ ye ait 758 ada 10 parselde
yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
Mahmut ACAR a ait 627 ada 4 parselde bulunan inşaata ait binaya yenileme yapı ruhsatı
düzenlenmiştir. Veli ve Durmuş DEMİRCAN a ait 239 ada 49 parselde yapımı tamamlanan
bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Halil YILMAZ a ait
1044 ada 3 parselde bulunan inşaata ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir.
Ömer BARDAKÇI ve Hissedarları na ait 748 ada 4 parselde yapımı tamamlanan bina
yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Kurcan İnşaat a ait 781
ada 8 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi
düzenlenmiştir. Reha GİDİŞ e ait 437 ada 12 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde
kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Mehmet KAYNAK a ait 968 ada
10 parselde bulunan inşaata yeniden yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Körez tavukçuluk
San.Tic.Ltd.Şti. a ait 968 ada 10 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek
Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Halil AYGÜN e ait 586 ada 30 parselde yapımı
tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
Dörteylül Mahalle muhtarı Mehmet YAVUZ a aylık düzenlenen yapı ruhsatları gönderildi.
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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.
Mehmet YAVAŞ a ait 750 ada 10 parselde bulunan inşaata ait projeler onaylanarak yapı
ruhsatı düzenlenmiştir. Mafa Gıda San.Tic.Ltd.Şti. ye ait 111 ada 252 parselde bulunan
inşaata müteahhit değişikliği için isim değişikliği yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Yavaş İnşaat
ltd.şti ye ait 278 ada 4 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı
kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Milayim EMRE ye ait 711 ada 1 parselde yapımı
tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Cemal
ÇİÇEK ve Hülya GÜNDOĞMUŞ a ait 886 ada 9 parselde bulunan inşaata müteahhit
değişikliği için isim değişikliği 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.. Türkiye Diyanet vakfı
(Kuran Kursu) na ait 1017 ada 7 parselde bulunan inşaata Şantiye şefi değişikliği için isim
değişikliği yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Hasan DURAK a ait 782 ada 6 parselde yapımı
tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Cemal
KÖSEOĞLU na ait 1116 ada 1 parselde yapımı tamamlanan bina yerinde kontrol edilerek
Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Dursun KAYGISIZ a ait 521 ada 9 parselde
bulunan inşaata ait projeler onaylanarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir.
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
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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.
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 KENTSEL SİT ALANI İÇİNDE YER ALAN KÜLTÜR VARLIKLARININ
KORUNMASINAYÖNELİK YAPILAN İŞLEMLER;
1. Kültür ve Turizm Bakanlığına 2015 yılında proje hibe fonundan yararlanılmak üzere
değerlendirmeye alınması için, 27 adet taşınmaz kültür varlığı olan yapıların;
 Yapı özelliklerini ve proje kapsamını belirten raporları,
 Proje yaklaşık maliyet hesapları,
 Fotoğraf albümleri ve diğer evrakları hazırlanarak başvuruları yapılmıştır.
2013 yılında Başvuruları yapılan 29 adet evlerden,
116,824.00 TL. Maliyetli proje yardımı çıkmıştır.

ADA
15
15
16
32
34
35
41
42
42
42
45
47
47
51
51
53
55
59
61
68
69
81
81
83
83
83
109
116

PARSEL
3
4
18
15
5
3
7
15
13
14
4
24
9
21
22
2
38
3
8
4
5
46
21
3
9
6
20
14

2014 yılında 10 tanesine toplamda

2014 YILI PROJE BAŞVURULARI
MAHALLE
ADI - SOYADI
AKGÜN
Halide KAYNAK
AKGÜN
Mehmet BAYLAN
AKGÜN
İbrahim Ethem ALKAN
AKGÜN
Şevket ÇINAR
AKGÜN
H.İbrahim KAHYELİOĞLU
AKGÜN
Ahmet Ali AKINCI
AKGÜN
Gültekin ÖZKURT
AKGÜN
Hülya KAYA
AKGÜN
Sevil BİROĞLU
AKGÜN
Fadime BİROĞLU
ZAFERİYE
Yunis ŞEN
ZAFERİYE
Mustafa KARAKAYA
ZAFERİYE
Ali İhsan KABACA
ZAFERİYE
Mehmet ERAKMAN
ZAFERİYE
Arzu AKGÜN
ZAFERİYE
Eyüp KAYA
ZAFERİYE
Mustafa KARABULUT
ZAFERİYE
Ali KUŞGÖZ
ZAFERİYE
Fadime BEGEÇ
ZAFERİYE
H.Hüseyin KUŞEN
ZAFERİYE
Fadime BİROĞLU
KIZILKAYA
Mahmut YILMAZ
KIZILKAYA
Halil ARIK
KIZILKAYA
İsmail KARACA
KIZILKAYA
İbrahim KARABULUT
KIZILKAYA
Ayşe TÜRK GÜNEL
CAMİCEDİT
Mustafa YILDIZ
CAMİCEDİT
Hatice CANKURTARAN
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2014 YILI ONARIM BAŞVURULARI
Ada

Parsel

11
16
16
16
16
17
21
25
32
32
36
36
41
43
58
60
62
62
68
72
81
88
97
104
118
155
12
83
21

20
34
37
38
5
17
10
5
1
2
6
10
9
6
15
1-3
2
14
6
36
44
1
8
5
11
17
6
7
10

Mahalle
TAŞ
AKGÜN
AKGÜN
AKGÜN
AKGÜN
AKGÜN
AKGÜN
AKGÜN
AKGÜN
AKGÜN
AKGÜN
AKGÜN
AKGÜN
AKGÜN
ZAFERİYE
ZAFERİYE
ZAFERİYE
ZAFERİYE
ZAFERİYE
KIZILKAYA
KIZILKAYA
SEYİTALİ
SEYİTALİ
SEYİTALİ
CAMİCEDİT
KENANEVREN
ZAFERİYE
KIZILKAYA
AKGÜN

Adı-Soyadı
Abdullah ÖZBOYACI
MEHMET PALAZ
Fevzi ARIK
Mustafa CAVCAV
MURAT CANBAZ
Beytullah ACAR
Ali ÖZSEPET
Ali Haluk ÜNVEREN
Şerife DEĞİRMENCİ
H.İbrahim ÇOBAN
Kayhan ALPAR
Hasan KARCIOĞLU
Tülay HORASAN
Mehmet SANCAR
H.Nebahat SUNGUR
NURİ KÖMÜRCÜ
Şükriye TAŞDELEN
Nermin LEYLAK
Dilek KESKİN
Enver ALCI
Mehmet Ali ÇETİN 2009
Günay GÖKOĞLAN
Müşeref YAPŞIK
ALİ SİRKECİ
Döne KARATEPELİ
Osman KASIRGA
M.Özgür KARATEPELİ
Teslime HANCI
Ali ÖZSEPET

2015 YILI PROJE BAŞVURULARI
ADA
13
15
15
16
16
16
16

PARSEL
7
3
4
4
16
28
35

MAHALLE
Akgün mah.
Akgün mah.
4 eylül mah.
Akgün mah.
Akgün mah.
Akgün mah.
Akgün mah.

ADI - SOYADI
Hasan Hüseyin İNCE
Hadile KAYNAK
Mehmet BAYLAN
Kadriye TÜZÜNER
Müzeyyen GÜLBİTEN
Ayşe BAŞARAN
Şinasi KAYMAK
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23
32
35
41
42

7
3
3
7
2

Zaferiye mah
Akgün mah.
Akgün
Akgün
Akgün mah.

Osman URLU
Şerif ÖZSANDALLI
Ahmet ali AKINCI
Gültekin ÖZKURT
Selver BAL

42

15

Akgün mah

Hülya KAYA

43
45

2
7

Akgün mah.
Zaferiye mah

Mehmet ZABUN
Fadime SÖNMEZ

45

12

basvuru

Gülen KAÇ

48
51
51
56
59
68
81

1-13
21
22
8
3
4
42

Zaferiye mah.
Zaferiye mah
Zaferiye mah
zaferiye mah
Zaferiye
Zaferiye mah
Kızılkaya mah

Mahmut ŞEN
Mehmet ERAKMAN
İsmail Hakkı AKGÜN
Mehmet SARACALIOĞLU
Ali KUŞGÖZ
Hasan Huseyin KUŞEN
Sait AKSOY

111

1

Camicedit

Mehmet Faruk ERDİL

111
118
224

12
11
24

camicedit
Camicedit
Akgün mah.

Aysel ŞENYURT
Döne KARATEPELİ
Hasan SANDALLI

2015 YILI ONARIM BAŞVURULARI
Ada
17

Parsel
17

Mahalle
Akgün

Adı-Soyadı
Beytullah ACAR

43

5

Akgün mah.

Mehmet AYDIN

58
60
81
97

14/15
3
44
8

Zaferiye mah
Zaferiye mah
kızılkaya mah
Seyitali

Hanım Nebahat SUNGUR
Nuri KÖMÜRCÜ
Mehmet Ali ÇETİN
Müşerref YAPSIK

16

54

akgün

HEKMET AKDEMİR

47

24

Zaferiye mah

MUSTAFA KARAKAYA

21

10

AKGÜN

ALİ ÖZSEPET

16
68
88

5
6
1

AKGÜN
Zaferiye mah
Seyitali

MURAT CANBAZ
DİLEK BAYKAL
GÜNAY GÖKOĞLAN
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16
47
81

37
9
21

62

13

AKGÜN
Zaferiye mah
kızılkaya mah

FEVZİ ARIK
NAZLI KABACA
HALİL ARIK

Zaferiye mah

ALİ KUTLU

2. Kültür ve Turizm Bakanlığına 2015 yılında değerlendirmeye alınması için 15 adet
taşınmaz kültür varlığı olan yapıların onarım yardımı başvuruları yapıldı.
Başvurular için;
 Proje uygulamasına ilişkin işin bitirilme süresi, uygulama aşamalarını belirten rapor,
 Keşif ve metraj yaklaşık maliyetleri,
 İş programları,
 Fotoğraf albümleri,
 Kadastral paftaları, imar paftaları,
 Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon projeleri ve evrakları hazırlanarak başvuruları
yapılmıştır. Başvuruları yapılan yapıların 2015 yılı mayıs ayında Kültür Bakanlığı
tarafından değerlendirilerek uygun görülen yapılara onarım yardımları yapılacaktır.
2014 yılında 13 adet yapıya onarım yardımı yapılmıştır. 2014 yılında 13 tanesine
toplamda 470,000.00 TL. Maliyetli proje yardımı çıkmıştır.
Abdullah ÖZBOYACI

11

20

2014 40,000.00 TL

MEHMET PALAZ

16

34

2014 40,000.00 TL

Ali Haluk ÜNVEREN

25

5

2014 20,000.00 TL

Şerife DEĞİRMENCİ

32

1

2014 40,000.00 TL

H.İbrahim ÇOBAN

32

2

2014 30,000.00 TL

Kayhan ALPAR

36

6

2014 30,000.00 TL

Hasan KARCIOĞLU

36

10

2014 40,000.00 TL

Tülay HORASAN

41

9

2014 30,000.00 TL

Mehmet SANCAR

43

6

2014 40,000.00 TL

Nermin LEYLAK

62

14

2014 40,000.00 TL

Enver ALCI

72

36

2014 40,000.00 TL

M.Özgür KARATEPELİ 12

6

2014 40,000.00 TL

Teslime HANCI

7

2014 40,000.00 TL

83
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ONARIMLARDAN ÖRNEK FOTOĞRAFLAR
Abdullah ÖZBOYACI Evi
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MEHMET PALAZ EVİ
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Ali Haluk ÜNVEREN DÜKKANI
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Hasan KARCIOĞLU EVİ
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TESLİME HANCI EVİ
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KAYHAN ALPAR EVİ
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BEYLER EVİ RESTORASYONU KONTROLLÜKLERİ DEVAM EDİYOR
E
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3.
Tarihi Kentler Birliğine yapılan yardım başvurusu sonucu Bekirbeyler Evinin proje
yardımı olarak 40.000.00 TL. Yardım uygun görülmüştür. Bekirbeyler Evi, Rölöve,
Restitüsyon, Restorasyon Projeleri çizim aşamasındadır.
4.
Tarihi Kentler Birliğine yapılan yardım başvurusu sonucu Belediyeye tahsisli
Köprücüler Konağı proje yardımı olarak; 40.000.00 TL. Yardım uygun görülmüştür.
Köprücüler Konağı(55 ada 15 parsel), Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri İzmir II
Nolu Koruma Kurulunda onaylanmıştır. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsisi
yapılarak restorasyon yapılması öngörülmüştür.

5.
2014 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.

II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu

ADA/ PARSEL
155 ada, 47 parsel
117 ada, 29 parsel
17 ada, 16 parsel
54 ada, 22 parsel
55 ada, 15 parsel
7 ada, 18 parsel
62 ada, 13 parsel
117 ada, 7 parsel
115 ada, 6 parsel

ADA/ PARSEL
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II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu

II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Müzeler Genel Müdürlüğü/Ankara
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü/Manisa
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü/Manisa
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
İzmir Rölöve Anıtlar Müdürlüğü

57 ada, 17 parsel
57 ada, 8 parsel
İmar Uygulaması
Fatih Sultan Mehmet
Cad. ve 154. Sok.
Sağlıklaştırma
110 ada, 1 parsel
47 ada, 8 parsel
Geleneksel Yapıların
Projesi
Fatih Sultan Mehmet
Cad. ve 154. Sok.
Sağlıklaştırma
95 ada, 13 parsel
Zafer Projesi
101 ada, 37 parsel
155 ada, 47 parsel
224 ada, 24 parsel
57 ada, 8 parsel
100 ada, 51,52 ve 53
parseller
1971 parsel
İzinsiz Uygulamalar
57 ada,8 parsel.Proje
dağ.
Emre Mah.Tarihi
Hamam
F. Sultan
M.Cad.So.SağlıK.
42 ada, 1 parsel
112 ada, 14 parsel
121 ada, 38 parsel
87 ada, 14 parsel
155 ada, 25,26 ve 28
95 ada, 13 parsel
89 ada, 13 parsel
87 ada, 14 parsel
115 ada, 6 parsel
83 ada,6 parsel
55 ada, 1 parsel
İş Deneyim Belgesi
Hk.
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II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu
II No'lu Koruma Kurulu

61 ada, 24 parsel
252 ada, 77 parsel
47 ada, 24 parsel
81 ada, 21 parsel
106 ada, 12 parsel
81 ada, 46 parsel
47 ada, 9 parsel
7 ada, 18 parsel
62 ada, 13 parsel

6.
İlçenin tarihi ve kültürel dokusunu, doğal ve çevresel değerlerini korumak ve gelecek
kuşaklara değerli bir miras olarak aktarabilmek için; Tarihi Kula Kentsel sit alanı içinde
restorasyon Çarşı Dokusunu her türlü reklam, ilan ve tanıtım elemanları ve benzerlerinin yol
açabileceği görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak, kent estetiğine katkıda bulunmak, reklam
asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemek, kentin turizme açılması için gerekli konaklama,
eğlenme, geleneksel ve kültürel faaliyetlerin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, Büyükşehir
Belediyesi ile birlikte öneri planlama haritası ve raporu hazırlandı.

DWG ÖRNEĞİ
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RAPOR ÖRNEĞİ
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7.
İlçemiz Zaferiye Mahallesinde Fatih Sultan Mehmet Caddesi ve 154.sokakların
sağlıklaştırılması amacıyla, Kültür Bakanlığı ve Kula Belediyesi arasında imzalanan protokol
gereği; Doku içinde yer alan tescilli olup yerinde olmayan taşınmazların rekonstrüksiyon
projelerinin, tescilli taşınmazlar dışında kalan geleneksel ve yeni yapıların projelerinin ve
dokuyu tamamlayan meydan, yeşil alan gibi öğelerin düzenlenmesi, sokak döşemesi, kent
mobilyası, aydınlatma elemanları projelerinin bir bütün olarak hazırlatılması için ihale
dosyasında gerekli olan şartnameler hazırlanmıştır.

Fatih sultan Mehmet Caddesi güzergâhı

134

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
8.
2013-2014 yılında kentsel sit alanı içinde yangından dolayı tamamen yok olmuş iki
adet yapının yeni yapılanma projeleri hazırlattırılarak İzmir II Nolu Koruma kurulunda
onaylanma işlemleri tamamlanmıştır.
9.
100.yıl iş merkezinin zemin kat-1.kat ve 2.katlarının güncel planları hazırlandı.

DWG ÖRNEĞİ
İHALELER ;
Kent meydanı yapımı işi ile ilgi olarak
 Projesine uygun olarak imalatların kontrolleri yapıldı.
 10-11-12-13 no’lu hak edişleri yapıldı. Kontrol – arazi ölçümleri – onayları yapıldı.
 Proje kapsamında olmayan park kahvesi alanı ile ilgili olarak proje çalışmaları yapıldı
ve işe dahil edildi, bu kapsamda bu alandaki tüm kaplamalar ve yeşil alanlar, havuz ve
oturma üniteleri yenilendi.
 İş artışı – süre uzatımı yapıldı
 Geçici kabul işlemleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesine devir işlemleri yapıldı.
 Kesin hesap (kesin hak ediş) çalışmaları devam ediyor.
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Jeopark’la ilgili olarak sırasıyla;
 Arazi çalışmaları ve ölçümleri - Uygulama projeleri
 Yaklaşık maliyet – piyasa araştırmaları – ihale hazırlıkları
 İhale – sözleşme – işyeri teslimi yapıldı
 Proje kapsamında DİVLİT güzergahında arazi aplikasyonları yapılarak işe başlandı.

Konkasörle mevcut kazı taşından mıcır üretilmesi ihalesinin
 Arazi çalışmaları ölçümler – yaklaşık maliyet – ihale hazırlıkları
 İhale – sözleşme – işyeri teslimi
 İşin yapımı esnasında kontroller – arazi ölçümleri – hak edişler
 Geçici kabul ve kesin kabul işlemleri yapılarak iş sonlandırılmıştır.
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Yeni Hayvan Satış Yeri Yapılması İşi
 Uygun Yer seçimi - Kapasite hesabı – arazi keşif çalışmaları – avan projeler
tamamlandı
 Arsa tanzimi – uygulama projeleri – ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Kurumlara yapılan keşifler
Kaymakamlık binası, kaymakamlık lojmanı, Jandarma komutanlığı, Ortaköy camii, şah
Süleyman camiine ait keşif özetleri hazırlandı.
Ortaköy camisinin statik projeleri hazırlandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Aykome (alt yapı koordinasyon merkezi)nin Kula Belediyesi
Fen işlerinde alt yapısı oluşturuldu. Koordinasyon sağlandı.
İl koordinasyon merkezi ve İl aydınlatma komisyonu toplantıları takip edildi ve gerekli
yazışmalar yapıldı.
İcra müdürlüğünden gelen yazılara cevaben ;
Bebekli Mahallesi : 116 ada 5 parsel, 122 ada 14 parsel, 200 ada 1 parsel, 255 ada 6 parsel,
255 ada 8 parsel, 182 ada 6 parsel
Başıbüyük Mahallesi : 117 ada 104 parsel, 116 ada 66 parsel, 103 ada 7 parsel, 101 ada 18
parsel, 101 ada 14 parsel, 106 ada 2 parsel, 101 ada 1 parsel, 104 ada 11 parsel, 107 ada 8
parsel
Sandal Mahallesi : 2713 parsel, 196 ada 47 parsel, 107 ada 4 parsel, 186 ada 4 parsel
Tatlıçeşme Mahallesi : 105 ada 62 parsel, 106 ada 87 parsel, 110 ada 7 parsel, 110 ada 129
parsel, 110 ada 76 parsel, 110 ada 124 parsel, 106 ada 6 parsel, 107 ada 9 parsel
Seyitali Mahallesi : 288 ada 22 parsel, 667 ada 6 parsel
Kavacık Mahallesi : 140 ada 36 parsel, 132 ada 4 parsel
Ayazören Mahallesi : 1727 parsel, 426 parsel, 430 parsel, 1074 parsel, 410 parsel, 477
parsel, 1057 parsel, 1512 parsel, 1741 parsel, 1744 parsel, 838 parsel
Ahmetli Mahallesi : 271 parsel
Camicedit Mahallesi: 126 ada 25 parsel, 672 ada 8 parsel, 120 ada 19 parsel
Hacıtufan Mahallesi : 217 ada 9 parsel, 267 ada 2 parsel, 216 ada 23 parsel, 208 ada 40
parsel, 267 ada 8 parsel
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Kenan Evren Mahallesi : 726 ada 14 parsel, 817 ada 17 parsel, 740 ada 9 parsel, 422 ada 1
parsel, 343 ada 58 parsel, 351 ada 14 parsel, 1421 parsel, 328 ada 14 parsel, 437 ada 5 parsel,
763 ada 5 parsel, 389 ada 89 parsel, 802 ada 9 parsel, 766 ada 13 parsel, 768 ada 9 parsel, 163
ada 61 parsel, 631 ada 18 parsel, 192 ada 7 parsel, 163 ada 11 parsel, 891 ada 7 parsel, 1057
ada 20 parsel, 367 ada 3 parsel, 174 ada 180 parsel, 375 ada 4 parsel, 403 ada 4 parsel, 404
ada 2 parsel, 404 ada 1 parsel, 917 ada 2 parsel, 917 ada 3 parsel, 917 ada 4 parsel, 917 ada 5
parsel, 917 ada 6 parsel, 917 ada 7 parsel, 917 ada 8 parsel, 1143 ada 4 parsel, 1143 ada 13
parsel, 340 ada 42 parsel, 340 ada 46 parsel, 803 ada 3 parsel, 625 ada 4 parsel, 177 ada 246
parsel
Akgün Mahallesi : 528 ada 5 parsel, 858 ada 10 parsel, 497 ada 9 parsel, 478 ada 1 parsel,
479 ada 7 parsel, 479 ada 6 parsel, 478 ada 5 parsel, 464 ada 11 parsel, 464 ada 8 parsel, 532
ada 3 parsel
Kenger Mahallesi : 103 ada 60 parsel, 161 ada 2 parsel, 161 ada 5 parsel, 125 ada 4 parsel,
182 ada 10 parsel
Şehitlioğlu Mahallesi : 110 ada 20 parsel, 108 ada 111 parsel, 139 ada 5 parsel
Şeritli Mahallesi : 132 ada 3 parsel
Saraçlar Mahallesi : 124 ada 17 parsel, 124 ada 27 parsel, 124 ada 28 parsel, 128 ada 42
parsel, 129 ada 77 parsel, 129 ada 19 parsel, 129 ada 21 parsel, 129 ada 46 parsel, 129 ada 47
parsel, 129 ada 48 parsel, 129 ada 49 parsel, 129 ada 50 parsel, 129 ada 58 parsel, 128 ada 9
parsel, 128 ada 12 parsel, 102 ada 12 parsel, 102 ada 11 parsel, 102 ada 22 parsel, 119 ada 33
parsel, 119 ada 34 parsel, 119 ada 2 parsel, 121 ada 235 parsel, 121 ada 67 parsel, 130 ada 22
parsel, 130 ada 1 parsel, 130 ada 43 parsel, 104 ada 6 parsel, 104 ada 20 parsel, 104 ada 14
parsel, 104 ada 12 parsel, 104 ada 19 parsel, 104 ada 1 parsel, 104 ada 7 parsel, 104 ada 2
parsel, 115 ada 34 parsel, 116 ada 17 parsel, 116 ada 20 parsel, 116 ada 21 parsel
Körez Mahallesi : 410 parsel, 1421 parsel
Şeremet Mahallesi : 637 parsel
Encekler Mahallesi : 275 parsel
Konurca Mahallesi : 137 ada 12 parsel
Gölbaşı Mahallesi : 174 ada 3 parsel, 105 ada 31 parsel
Evciler Mahallesi : 174 ada 37 parsel, 174 ada 70 parsel
Gökçeören Mahallesi : 8351 parsel, 122 ada 1 parsel, 145 ada 5 parsel, 160 ada 35 parsel,
103 ada 948 parsel, 103 ada 779 parsel, 108 ada 3 parsel, 101 ada 191 parsel
Yurtbaşı Mahallesi : 107 ada 31 parsel
Çarıkballı Mahallesi : 213 ada 24 parsel
Musalca Mahallesi : 800 ada 12 parsel
Hamidiye Mahallesi : 569 parsel
Esenyazı Mahallesi : 126 ada 1 parsel, 126 ada 2 parsel, 126 ada 4 parsel, 121 ada 32 parsel,
121 ada 33 parsel, 121 ada 34 parsel, 121 ada 35 parsel, 121 ada 36 parsel, 123 ada 1 parsel,
124 ada 1 parsel, 124 ada 3 parsel, 125 ada 1 parsel
N.Süleyman Mahallesi : 113 ada 7 parsel, 126 ada 10 parsel, 126 ada 14 parsel
Zaferiye Mahallesi : 884 ada 10 parsel
Emre Mahallesi : 138 ada 30 parsellere ait imar durumları ile ilgili yazılar
cevaplandırılmıştır.
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Mal Müdürlüğünden gelen yazılara cevaben ;
Kenan Evren Mahallesi : 336 ada 197 parsel, 336 ada 199 parsel, 336 ada 186 parsel, 329
ada 7 parsel, 143 ada 5 parsel, 181 ada 10 parsel, 182 ada 11 parsel, 162 ada 12 parsel, 185
ada 13 parsel, 1013 ada 1 parsel, 329 ada 4 parsel, 835 ada 2 parsel, 163 ada 86 parsel, 162
ada 13 parsel, 338 ada 18 parsel, 338 ada 20 parsel, 338 ada 21 parsel, 338 ada 24 parsel, 842
ada 1 parsel, 356 ada 9 parsel, 356 ada 10 parsel, 356 ada 12 parsel, 356 ada 13 parsel, 356
ada 14 parsel, 356 ada 15 parsel, 356 ada 22 parsel, 1138 ada 4 parsel, 1081 ada 1 parsel,
1081 ada 3 parsel, 1081 ada 4 parsel, 1082 ada 1 parsel
Seyitali Mahallesi : 307 ada 122 parsel, 307 ada 129 parsel, 302 ada 2 parsel, 302 ada 3
parsel, 302 ada 6 parsel, 302 ada 7 parsel, 302 ada 8 parsel, 302 ada 9 parsel, 302 ada 10
parsel, 302 ada 11 parsel, 302 ada 12 parsel, 302 ada 13 parsel, 302 ada 14 parsel, 302 ada 15
parsel, 302 ada 16 parsel, 302 ada 17 parsel, 302 ada 18 parsel, 302 ada 19 parsel, 302 ada 20
parsel, 302 ada 21 parsel, 302 ada 22 parsel, 302 ada 23 parsel, 302 ada 24 parsel, 302 ada 25
parsel, 302 ada 26 parsel, 302 ada 27 parsel, 302 ada 30 parsel, 302 ada 31 parsel, 302 ada 32
parsel, 302 ada 33 parsel, 302 ada 49 parsel, 302 ada 52 parsel, 302 ada 54 parsel, 302 ada 55
parsel, 302 ada 61 parsel, 302 ada 63 parsel, 302 ada 68 parsel, 302 ada 69 parsel, 302 ada 70
parsel, 302 ada 71 parsel, 302 ada 72 parsel, 302 ada 73 parsel, 302 ada 74 parsel, 302 ada 75
parsel, 302 ada 76 parsel, 302 ada 77 parsel, 302 ada 78 parsel, 302 ada 79 parsel, 302 ada 80
parsel, 302 ada 101 parsel, 302 ada 102 parsel, 302 ada 103 parsel, 302 ada 107 parsel, 302
ada 109 parsel, 302 ada 110 parsel, 302 ada 111 parsel, 302 ada 114 parsel, 1155 ada 1 parsel,
1154 ada 1parsel
Zaferiye Mahallesi : 55 ada 15 parsel
Akgün Mahallesi : 471 ada 4 parsel, 271 ada 20 parsel, 217 ada 22 parsel
Gökçeören Mahallesi : 173 ada 23 parsel, 142 ada 6 parsel
Kavacık Mahallesi : 136 ada 1 parsel, 392 ada 55 parsel, 140 ada 18 parsel, 140 ada 19
parsel, 111 ada 6 parsel, 111 ada 3 parsel
Zaferiye Mahallesi : 1137 ada 1 parsel, 1023 ada 1 parsel
Güvercinlik Mahallesi :127 ada 3 parsel,140 ada 72 parsel,162 ada 184 parsel,1278 ada 114
parsel
Hamidiye Mahallesi: 908 parsel
Balıbey Mahallesi : 102 ada 125 parsel
Başıbüyük Mahallesi : 135 ada 35 parsel, 135 ada 27 parsel, 135 ada 24 parsel, 110 ada 37
parsel, 110 ada 58 parsel, 111 ada 103 parsel,
Bebekli Mahallesi : 126 ada 9 parsel, 182 ada 1 parsel, 191 ada 5 parsel, 209 ada 5 parsel,
228 ada 2 parsel, 101 ada 22 parsel, 101 ada 51 parsel, 101 ada 49 parsel,
Börtlüce Mahallesi: 1334 parsel, 1327 parsel, 1056 parsel
Çiftçi İbrahim Mahallesi: 133 ada 5 parsel, 135 ada 3 parsel, 108 ada 37 parsel, 139 ada 6
parsel
Encekler Mahallesi: 108 ada 3 parsel, 1840 parsel, 761 parsel, 411 parsel
Eroğlu Mahallesi: 146 ada 9 parsel, 107 ada 37 parsel, 146 ada 7 parsel
Esenyazı Mahallesi: 114 ada 136 parsel
Evciler Mahallesi: 150 ada 17 parsel, 169 ada 13 parsel, 115 ada 16 parsel, 117 ada 6 parsel,
115 ada 17 parsel, 116 ada 6 parsel, 115 ada 10 parsel, 116 ada 9 parsel, 174 ada 16 parsel,
150 ada 18 parsel, 169 ada 14 parsel, 151 ada 38 parsel, 116 ada 15 parsel, 116 ada 19 parsel,
116 ada 12 parsel, 115 ada 14 parsel, 174 ada 15 parsel, 116 ada 18 parsel, 163 ada 43 parsel,
116 ada 14 parsel
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Gölbaşı Mahallesi: 166 ada 1 parsel
Hayallı Mahallesi: 104 ada 1 parsel
İncesu Mahallesi: 107 ada 1 parsel, 113 ada 219 parsel
Kalınharman Mahallesi: 84 parsel
Karaoba Mahallesi: 95 parsel
Konurca Mahallesi: 116 ada 25 parsel, 116 ada 26 parsel, 116 ada 24 parsel
Körez Mahallesi: 207 parsel, 1018 parsel, 1209 parsel
N.Süleyman Mahallesi : 121 ada 1 parsel,102 ada 48 parsel,105 ada 12 parsel,102 ada 14
parsel
N.Bıtrak Mahallesi: 122 ada 17 parsel, 195 ada 1 parsel
Saraçlar Mahallesi: 121 ada 164 parsel
Sarnıç Mahallesi: 794 parsel
Şeremet Mahallesi: 1288 parsel, 1287 parsel
Şeritli Mahallesi: 117 ada 10 parsel
Yağbastı Mahallesi: 124 ada 3 parsel
Yeşilyayla Mahallesi: 144 ada 12 parsel,144 ada 5 parsel, 143 ada 2 parsel, 118 ada 8 parsel,
136 ada 10 parsel, 145 ada 16 parsel, 161 ada 11 parsel, 153 ada 56 parsel, 121 ada 19 parsel,
120 ada 11 parsel, 118 ada 35 parsel, 117 ada 21 parsel, 115 ada 2 parsel, 114 ada 2 parsel,
116 ada 3 parsel, 117 ada 3 parsel, 118 ada 31 parsellere ait tahsis (satış, kiralama )
işlemlerine konu yazılar cevaplandırılmıştır.
Sulh Hukuk Mahkemesinden gelen imar durumu istemli yazılara cevaben :
İncesu Mahallesi : 118 ada 4 parsel
Ayazören Mahallesi : 25 parsel, 1515 parsel, 38 parsel, 768 parsel
K.Evren Mahallesi : 341 ada 13 parsel, 917 ada 4 parsel, 25 ada 1 parsel, 343 ada 16 parsel,
337 ada 3 parsel, 337 ada 4 parsel, 341 ada 13 parsel, 917 ada 2 parsel, 917 ada 3 parsel, 917
ada 4 parsel, 917 ada 5 parsel, 917 ada 6 parsel, 917 ada 7 parsel, 917 ada 8 parsel, 818 ada 2
parsel, 1108 ada 1 parsel, 343 ada 20 parsel
N.Bıtrak Mahallesi : 145 ada 85 parsel, 145 ada 87 parsel, 149 ada 39 parsel, 149 ada 38
parsel, 148 ada 45 parsel, 145 ada 90 parsel
Taş Mahallesi : 7 ada 27 parsel, 7 ada 28 parsel, 7 ada 29 parsel
Zaferiye Mahallesi : 252 ada 51 parsel
Kenger Mahallesi : 158 ada 6 parsel, 158 ada 33 parsel, 152 ada 9 parsel, 101 ada 71 parsel,
143 ada 17 parsel, 108 ada 5 parsel
Gökçeören Mahallesi : 153 ada 3 parsel, 153 ada 4 parsel
 PARK VE BAHÇELER ve SERA BİRİMİ YAPILAN İŞLEMLER;
Park ve bahçeler birimi Belediyemiz hizmet sahası içinde bulunan alanlarda kullanılmak
üzere seramızda mevsimlik, çok yıllık, çalı ve ağaç gurubu bitkiler üretilerek uygun alanlara
dikimleri yapıldı. Çok yıllık ve mevsimlik süs bitkileri ağırlıklı olmakla birlikte yeşillendirme
yapılmış, çim alanlar oluşturularak park düzenlemeleri tamamlanmıştır. 2014 yılı içinde yeni
oyun grupları kullanılarak yeni parklar hizmete alınmıştır. Eski oyun gurupları da yenilenerek
park yenileme çalışmaları tamamlanmıştır.
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PARK VE YEŞİL ALAN FAALİYETLERİMİZ
İlçemizde yeni park alanları yaratıldı. 2014 yılı içinde 45 adet yeşil alanda yenileme,
düzenleme ve bakım çalışmalarına devam edildi 5 adet oyun gurubu komple yenilendi. Eski
oyun gurupları tekrardan elden geçirilerek yeni bir görünüm sağlandı. Seramız bünyesinde
üretilen bitkiler parklarımıza sürekli olarak dikildi. Damlama sistemi olmayan parklarımızda
damlama sistemleri kuruldu. Oyun gurubu altındaki kum alanlara kum takviyeleri yapıldı.
Tüm parklarımıza oturma guruplarının bakımları yapıldı. Yeni oyun alanları yaratıldı.
BİTKİ ÜRETİM FAALİYETLERİMİZ
2014 yılında yıllık ortalama 260.000 adet mevsimlik çiçek, çok yıllık çiçek ve bitki üretimini
belediyemizin seralarından üretilmiştir. Çiçek satın alma maliyetini azaltıp ilçemizin yeşil
alanlarımıza dahil edilmiştir. İlçemizde seralarımız sayesinde bitki çeşitliliğiyle daha yeşil
alanlar oluşturulmuştur. Seramızda toprak karışımlarımızı kendimiz hazırlamakta olup en
uygun bitkiye en uygun toprak karışımını gerçekleştirmekteyiz. Üretim aşamasında kullanılan
tüm malzemelerin üretimi kendi personellerimizle gerçekleşmiştir.
DİKİMİ YAPILAN BİTKİLER

ADET

ÇOK YILLIK YERÖRTÜCÜLER 35,000 ADET
MEVSİMLİK 150,000 ADET
GÜL 10,000 ADET
KENDİ TOHUMLARIMIZDAN 35,000 ADET
ÇALI GURUBU 10,000 ADET
AĞAÇ GURUBU 20,000 ADET
TOPLAM 360,000 ADET BİTKİ
ÜRETİM AŞAMASINDA KULLANILAN M3
TOPRAK
ORMAN TOPRAĞI 22 m3
MİL KARIŞIMLI TOPRAK 170 m3
CURUF 40 m3
DİKİM TOPRAĞI 100m3
TOPLAM 332 M3

OYUN GURUPLARIMIZ
Yeşil alanlarımıza 2014 yılı içinde toplam olarak 10 adet oyun gurubu yerine montaj
edilmiştir. Oyun grupları 2 adet 3 kuleli, 3 adet 2 kuleli ve 5 adet 1 kuleli olmak üzere yeşil
alanlarımıza kazandırılmıştır. Oyun guruplarının kurulumunu kendi bünyemizde yaparak
kurulum masrafları kurumumuza kar olarak kalmaktadır. Eskiyen ve kırılan oyun gruplarında
yenileme çalışmaları yapılarak düz kaydırak, spiral kaydırak salıncak ve küçük oyun
malzemelerinde yenileme ve değiştirme çalışmaları yapılmıştır. Oyun guruplarımızın hepsi
yeniden boyanarak daha temiz parklar yaratılmaya çalışılmıştır.
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OYUN GURUPLARI MALZEMELERİ
Yenilenen Oyun Gurubu 5 adet
Bakım Yapılan Oyun Gurubu 23 adet
ZİNCİR 150 METRE

ADET

SARF MALZEME
Oyun grupları için gerekli olan bağlantı ve 3000 - 4000 adet
kurulum malzemeleri
Düz Kısa Kaydırak
Düz Uzun Kaydırak
Salıncak
Tattıravali
Spiral Kaydırak

5 adet yenilendi
2adet yenilendi
20 adet yenilendi
2 adet yenilendi
3 adet yenilendi

ÇİM ALANLARIMIZ
Park ve bahçeler birimi olarak 2014 yılı içinde binlerce m2’ lik alan çimlendirilmiştir. Sulama
sistemleri kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir. Uygun alanlarda damlama sistemi kullanılarak
su tasarrufu sağlanarak daha çevreci ortamlar yaratılmıştır.
ÇİM ALANLARI
ADET
Kullanılan Çim Tohumları
1000 Kilo
Kullanılan kapak malzemesi (Mil karışımlı
57 M3
toprak)
Çim altı kullanılan dolgu malzemesi
150 M3
TERMAL SERAMIZ
500 metrekarelik Jeotermal ısıtma sistemli sebze üretimi ve mevsimlik bitki üretimi ile
çevredeki çiftçilerimize örnek olacak Jeotermal kurularak üretime devam etmektedir.
SERAMIZDA ÜRETİLEN TERMAL
SEBZE
ÖRNEK DOMATEZ TERMAL DENEMESİ 5500 KG

ADET

KULLANILAN TOPRAK DOLGU 70 M3
MALZEMESİ

SULAMA VE DAMLAMA SİSTEMLERİMİZ
Park ve bahçeler birimi ve sera birimi olarak Kula Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü
bünyesinde Ar-Ge, proje ve uygulama çalışmalarımız 2014 yılı içinde 260,000 adet bitki
dikimi tamamlanmış ve bünyemiz dahilinde kendi tohumlarımızı üretmeye başlamış
durumdayız. Yeşil alanlarımızda 10.000 metre uzunluğunda damlama sistemi
oluşturulmuştur. Binlerce adet saksı düzenlemelerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır
önümüzdeki süreç içinde de yoğun olarak devam etmektedir. Yeşil alanlarımızda kullanılan
oturma gurupları 300 adet olmak üzere üretilmesi ve bakımlarının yapılması kendi
bünyemizde yapılmıştır.
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SULAMA SİSTEMİ

ADET

DAMLAMA HORTUM 5,000 metre
DÜZ HORTUM 3,000 metre
SPRİNG SULAMA 10 adet
GÖZ SULAMA 4000 adet
KELEPÇE 1.000 kelepçe
EK MALZEME 3,500 ek malzeme
SULAMA MENHOLÜ 10 adet
PİKNİK VE MESİRELİK ALANLARIMIZDA YAPILAN FAALİYETLER
Mesire alanlarımıza ve piknik alanlarımıza her yıl binlerce ağaç dikilmektedir. Ağaç dipleri
her yıl açılmaktadır. Ağaçlarda gençleştirme ve mevsimsel budama faaliyetleri yapılmaktadır.
Sürekli olarak personelimiz tarafından 24 saat kontrol altında tutulup temizliği ve bitki
bakımları aralıksız yapılmaktadır.
TESİSLERİMİZDE YAPILAN FAALİYETLER
Yeşil alanlarımızda sürekli olarak süs bitkileri dikilmekte ve bakımları yapılmaktadır. Spor
sağlarımızın ve etkinlik alanlarımızın her sezon içinde düzenleme çalışmaları aralıksız devam
etmektedir. Her yıl güreş ve cirit sahası hazırlanmaktadır. Birimimiz 2014 yılı içinde de yeşil
alan çalışmalarına yeni projeleriyle devam etmektedir.
PARKLARDAN ÇİÇEK DİKİM ÖRNEKLERİ
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PARK BÜYÜTME VE YENİLEME ÇALIŞMALARI
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ARA DİKİM YAPILMASI VE BAKIM ÇALIŞMALARI

DAMLAMA VE SULAMA SİSTEMLERİMİZ
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SERAMIZDA ÜRETİLEN ÇİÇEKLERİMİZDEN ÖRNEKLER

GÜL

KADİFE

ATEŞ ÇİÇEĞİ
OYUN GURUBU KURULMASI VE BAKIM ÇALIŞMALARIMIZ

MENEKŞE
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ATÖLYELERİMİZDE YAPILAN İŞLEMLER;
(DEMİR ATÖLYESİ – MARANGOZ ATÖLYESİ – BOYA ATÖLYESİ)
 DEMİR ATÖLYESİ
- Belediyemizin zabıta, fen işleri, park bahçe vb gibi birimlerin hizmetinde bulunan
araçların (kamyon kepçe traktör vb. gibi) kaynak işleri yapıldı.
- Şantiyede bulunan depo ve atölyelerin muhtelif kaynak işleri yapıldı
- Şehrimizde muhtelif yerlerde bulunan reklam ve isim tabelaları kaynak ve tamir işleri
yapıldı
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Parklarda bulunan oturma grubu oyun grubu ve jimnastik aletlerinin tamir bakım ve
kaynak işleri yapıldı

-

-

-

Spor salonu, Garaj, Türk evi, Stadyum, 100.yıl binası kaplıcalar Pazar yeri(meyve
sebze peynir ve balık pazaryeri) ve bunlar gibi belediyemizin sorumluluk sahalarında
bulunan alanların tamir bakım ve kaynak işleri yapıldı
İhtiyaç anında spor salonu güreş alanı v.b. gibi sosyal etkinliklerde kullanılmak üzere
sahne ve tribün takılıp sökülmesi yapıldı.
Kentsel sit alanında güvenlik önlemli işler yapıldı
Taşınır ve sabit bariyer demirlerin tamir bakım ve kaynak işleri
Çöp kutuları otobüs durakları v.b. gibi kent donatı elemanlarının tamir bakım ve
onarım işleri yapıldı
Şehrimizde muhtelif yerlerde kullanılmak üzere çağ demiri parsel ve ızgara demirleri
yapılıp önceden yapılmış olanlarda tamir bakım ve onarımları yapıldı.

Belediyemiz arşiv odaları için raf sistemi yapıldı
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-

MARANGOZ ATÖLYESİ
Belediyemizin arşiv odaları için mdf’ ler kesilip yerine monte edildi.
Belediyemizin hizmet binalarında ihtiyaca göre masa sehpa dolap vb gibi ahşap işleri
yapıldı

-

Belediyemizin arabalarında ihtiyaç olunan ahşap işleri yapıldı
Park bahçe ve muhtelif yerlerde bulunan oturma banları çiçek saksıları piknik masaları
ahşap pergola vb. gibi elemanların tamir bakım ve ahşap işleri yapıldı

-

Muhtelif yerlerde bulunan reklam tabelalarının ahşap işleri
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-

Spor salonu, garaj Türk evi, stadyum 100. yıl binası kaplıcalar Pazar yeri(meyve sebze
peynir ve balık pazaryeri) ve bunlar gibi belediyemizin sorumluluk sahalarında
bulunan alanların ahşap işleri yapıldı

-

Ağaç dikilen yerlere ahşap kazıklar hazırlandı
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Ekolojik oyuncak atölyesinin ihtiyaç duyduğu işler ve malzemeler hazırlandı
Belediyemizin hizmet sürecinde kullandığı bir takım sarf malzemelerin (çapa sapı
kürek sapı süpürge sapı tırmık sapı vb gibi) tamir bakım veya yenisi yapıldı.
 BOYA ATÖLYESİ
- Belediye binası, şantiye, atölyeler, ek hizmet binası stadyum, spor salonu, garaj,
kaplıcalar, 100 yıl binası vb. gibi belediyemizin ve birimlerinin sorumluluk alanları
içinde bulunan yerlerin boya işleri
-
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Sebze meyve balık peynir pazaryerlerinin boya işleri yapıldı
Park bahçe ve yeşil alanlarının oyun grubu jimnastik aletleri oturma grubu vb gibi
elemanlarının boya işleri yapıldı
- Cadde ve yollarda bulunan kasis ve bordur ahşap saksı vb gibi elemanların boyamaları
yapıldı
- Muhtelif yerlerde bulunan tabela, bariyer, otobüs durakları vb gibi kent donatı
elamanların boya işleri yapıldı
- Belediyemizin araçlarında ihtiyaç olunan boya işleri yapıldı
- Muhtelif yerlerde bulunan duvar yazıları silindi
 ELEKTRİK İŞLERİ
- Şehir merkezinde, Sandal ve Gökçeören mahallelerinde bulunan ses yayın sisteminde
oluşan arızalar ve yeni hoparlörlerin tamir bakım onarımı ve elektrik işleri yapıldı
- Resmi tören, özel gün ve sosyal aktivitelerde oluşabilecek her türlü elektrik işleri ve
ses sistemleri hazırlandı
- Belediyemizin diğer birimlerinde sorumluluk alanları dahil (park ve bahçeler, sera,
şantiye, Pazar yerleri binalar vb gibi) oluşabilecek elektrik işleri ve tamir bakım
onarımları yapıldı
- Mahallelerimizin ve şehrimizin su depolarının tamir bakım onarım ve elektrik işleri
yapıldı.
-

KULA MERKEZ İÇİNDEKİ YOLLARIN YAPIM-BAKIM-ONARIM VE İNŞAAT
İŞLERİ;
2014 KULLANILAN MALZEME MİKTARLARI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7

SOKAK ADI
DÖŞENEN KİLİT TAŞI
ASFALT YAMA YAPILMASI
CURUFLU BAKIM YAPILMASI
BÜZ DÖŞENMESİ
MEZAR YAPILMASI
YENİ YOL AÇILMASI
BORDÜR ÖRÜLMESİ

30000 m2
10000 M2
7500 M3
820 MT
100 ADET
2240 MT
8000 ADET

YOL BAKIMI İÇİN KULLANILAN MALZEME MİKTARLARI
1
2
3
4
5

ALT TEMEL MALZEME
BAYPAS
FİLLER
KUM
CURUF (POMZA)

10000 TON
14000 TON
26000 TON
2000 TON
20000 TON
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Kilit Taşı Döşeme
2014 TAŞ DÖŞENEN SOKAKLARIN METRAJI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

SOKAK ADI
350 SOKAK
363 SOKAK
362 SOKAK
367 SOKAK
366 SOKAK
361 SOKAK
364 SOKAK
ÇAĞLAR SOKAK
İBNİ SİNA CADDESİ
164 SOKAK
AVAROĞLU SOKAK
300 SOKAK
344 SOKAK
IŞIK SOKAK
311 SOKAK
264 SOKAK
91 SOKAK
191 SOKAK
GÜLMEZLERİN SÜLEYMAN AĞA SOKAK
294 SOKAK
302 SOKAK
SANAYİ SİTESİ KAVŞAĞI
126 SOKAK
ŞEHİRİÇİ PARKLARIN YAPIMINDA
KULLANILAN
100 YIL BİNASI İLE KURŞUNLU CAMİ ARASI
YOL
TAMİRAT VE YAMALARDA KULLANILAN
TOPLAM

DÖŞENEN
TAŞ
MİKTARI

7700

5800
1350
2700
1250
600
2700

3900
500
400
800
200
2100
30000
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294 Sokak ve 302 Sokak Toplam: 3900 m2––
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350 364 361 363 366 362 367 Sokaklar (Karataş ) Kilit Taşı Döşeme 7500 m2
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İbni Sina Caddesi, Çağlar Sokak ve 164 Sokak Kilit Taşı Döşeme 20.09.2015 5800 m2
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Avaroğlu Sokak 1350 m2
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300 Sokak 344 Sokak ve Işık Sokak 2700 m2
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Huzur Sokak 600 m2

91 Sokak, 191 Sokak ve Gülmezlerin Süleyman Ağan Sokak 2350 m2
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168

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sanayi Sitesi Kavşağı 500 m2

169

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

170

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
126 Sokak 400 m2

171
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Şehir İçi Parklarda Kullanılan 800 m2
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173
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Mehmet Keleşoğlu Sokak Bordür Örme

100 Yıl Binası İle Kurşunlu Cami Arası 200 m2

Orhan Acar Binası Yanı Ankara Yolu Kenarı Yol Açılması

,
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175

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

176

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hayvan Pazarının Taşınması
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Nene Hatun Caddesi Yol Çalışması

178
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Kaldırım ve Yol tamiratı
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ASFALT YAMA YAPILMASI
Şehiriçi Muhtelif Yollar yama yapılması
5000 m2
( 2000 ton )
2014 ASFALT YAMA YAPILMASI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MİKTAR

SOKAK ADI

600
500
400
500
400
300
600
300
1400

Mevlana Caddesi
Genç Osman Caddesi
Nene Hatun Caddesi
Essanoğlu Caddesi
Divlit Caddesi
Bakacak caddesi
Mahmut dede Caddesi
Şehit Mehmet Sarı Caddesi
Muhtelif Yollar
TOPLAM

5000 M2

181
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Yol Açma Çalışmaları
2014 YOL AÇILMASI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SOKAK ADI

AÇILAN MİKTAR
200
150
200
40
300
200
250
300
400
200

Huzur sokak
370 Sokak
Orhan Acar Yını
134 sokak
Sazlık Mevkii
Narıncalıpıtrak mahallesi
300 ve 344 sokak
Yeşilyayla Mahallesi
384 Sokak
Hamidiye Mahallesi
TOPLAM 2240mt

Huzur Sokak Yol Açılması
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370 Sokak Karataş Okullar Bölgesi Yol Düzenleme

134 Sokak Yol Genişletme Çalışması
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KULA MAHALLELERDE (KÖYLER) YOLLARIN YAPIM-BAKIM-ONARIM VE
İNŞAAT İŞLERİ;
2014 KULLANILAN MALZEME MİKTARLARI
SIRA NO
1
2
3
4
6

SOKAK ADI
DÖŞENEN KİLİT TAŞI
ASFALT YAMA YAPILMASI
CURUFLU BAKIM YAPILMASI
BÜZ DÖŞENMESİ
YENİ YOL AÇILMASI

10000 m2
5000 M2
4000 M3
400 MT
1240 MT

YOL BAKIMI İÇİN KULLANILAN MALZEME MİKTARLARI
1
2
3
4
5

ALT TEMEL MALZEME
BAYPAS
FİLLER
KUM
CURUF (POMZA)

3000 TON
44000 TON
6000 TON
500 TON
15000 TON
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MAHALLELER DÖŞENEN KİLİT TAŞI MİKTARI
2014 TAŞ DÖŞENEN SOKAKLARIN METRAJI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SOKAK ADI

DÖŞENEN TAŞ MİKTARI

ENCEKLER MAHLLESİ
ORTAKÖY MAHALLESİ
SANDAL MAHLLESİ
HAMİDİYE MAHALLESİ
EVCİLER MHALLESİ
EMRE
İNCESU
GÖKDERE
KENGER MAHALLESİ
BAYRAMŞAH MAHALLESİ
KAVACIK MAHLLESİ
NARINCA MAHALLESİ
TOPLAM
YOL BAKIMI YAPILMASI
Gökçeören Mahallesi

900
1000
600
1300
200
800
1000
500
600
800
1300
1000
10000 M2
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Gökdere Mh. Yollar Bakım

189

190
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Yeşilyayla büz döşeme

191

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

192

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ESENYAZI YOL BAKIM ÇALIŞMASI
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194
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YENİKÖY MAHALLESİ AYDINLAR MEVKİİ
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SANDAL MAHALLESİ YAPILAN İŞLER
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Sağlık ocağı
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Okul malzemesi

Kanallar

Yol Bakım malzemesi
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Ayazören yolu
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Ayazören mezarlığı

200
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Palankaya büz
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202

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Börtlüce Kuran Kursu

203
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Saraçlar yol bakım

ŞIHLI ŞARAMPOL
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KENGER SELVİLİDEDE
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206
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AKTAŞ MAHALLESİ

ÇAKIRCA
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DEREKÖY MANAKLAR



JEOERMAL –JEOLOJİ VE GENEL ÇALIŞMALAR ;

KORUMA ALANLARI REVİZE ETÜT RAPORLARI HAZIRLANDI
03.06.2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ile
11.12.2007 tarih ve 26727 sayılı resmi gazete de yayımlanan Jeotermal Kaynaklar ve Doğal
Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği jeotermal kaynakların koruma alanlarının
belirlenmesine yönelik düzenlemeler getirmektedir. İlgili yönetmeliğin 9. madde 8 bendinde
belirtilen hüküm gereği Kula Belediye Başkanlığına ait 206-207 ve 282 nolu İşletme
Ruhsatları için Koruma alanları Etüt Raporu hazırlanmış fakat ruhsat birleştirme nedeni ile
MTA tarafından yapılan yerinde denetim sonucu yeni revize koruma alanları projesi
hazırlanmıştır.
206 nolu Maden Suyu’na ait İşletme ruhsatımız 34 Nolu Kula A.Ş. ye ait İşetme Ruhsatı
içerisinde bulunması ve Maden Suyu işletmeye geçtiğinden dolayı yasal olarak Koruma
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Etüdünün hazırlanması ve Mevzi İmar Planına işlenmesi nedeni ile MTA tarafından her iki
ruhsatın ortak Koruma Etüt Raporunun işlenmesi gerektiği belirtilmiş. Ve her iki ruhsat için
Koruma Revize etüt raporu hazırlanmıştır. Belediyemize ait 2014/1 nolu işletme ruhsatımız
için test ölçümleri dikkate alınarak revize etüt projesi hazırlanmıştır.

2014/1 İşletme Ruhsatı Koruma Zon haritası

206 İşletme Ruhsatı Koruma Zon Haritası
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İŞLETME FAALİYET RAPORLARI
Yasal olarak her yıl idareye düzenli olarak verilen 2014/1 ve 206 nolu İşletme
Ruhsatlarımızın 2014 yılı Faaliyet Raporları hazırlanmıştır.
JEOTERMAL SONDAJ KUYULARI İNHİBİTÖR DÜZENEĞİNİN KURULMA
ÇALIŞMASI
Kuyularda kabuklaşmanın engellenmesi amacıyla kuyuya kapiler inhibitör borusu ve dozaj
pompası yardımıyla inhibitör kimyasalı enjekte edilmelidir. her iki kuyumuz için gerekli olan
inhibitör düzeneği projelendirildi. Kaynak ve kuyulara üretim durumlarına bağlı olarak
kimyasal verilmeye başlanmıştır.
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MANİSA JEOTERMAL POTASNİYELİ: Manisa ve Kula jeotermal potansiyeli ile ilgili
Büyükşehir Belediyesine sunum dosyası hazırlandı
ZAFER KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROJESİ
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 hazırlanmış fakat Ajansın 2014 bütçesinin yeterli gelmemesi nedeni ile 2015
yılında Ajansa teslim edilecektir.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ÇALIŞMASI
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.
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Sayısallaştırma çalışmaları için QIGIS, NETCAD ve GLOBAL MAPPER programlarının
alt yapı çalışmaları yapıldı.
SU SONDAJ ÇALIŞMASI: Maski de jeoloji mühendisi personel alımı yapılana kadar, yeni
mahallelere yapılan su sondajları denetimleri tarafımızdan gerçekleştirildi.
9-) İlçemizdeki Tarihi Çınarların yer tespit raporu hazırlanarak Kurula teslim edildi.
Büyükşehir Belediyesine çınarların korunması için proje dosyası hazırlanmaktadır.

213

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek çalışma
ZEMİN ETÜDLERİNİN YERİNDE DENETİMİ
Kula ve çevresindeki zemin etütlerinin yerinde denetimleri devam ettirilmektedir.
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Transmark Jeotermal Kuyu sondaj çalışması
GENEL İŞLER
1. İLBANK A.Ş. ye verilmek üzere İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt işi ile ilgili
Kredi dosyası hazırlandı.
2. Arsa satışları için Kıymet Takdir Raporları hazırlandı
3. 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince Besihane
ruhsatlandırma işlemleri başlatılmıştır.2014 yılı içerisinde toplam 24 adet Besihane
için ruhsat verilmiş ve 15 adet ruhsat başvurusu kabul edilmiştir.
4. 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 110
vatandaşımıza bu konuda mesken onayı verilmiştir.
5.

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 28
talep yazısı için Müdürlüğümüz tarafından onay verilmiş; 3 adet talep
onaylanmamıştır.
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6360 Sayılı kanun kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesine devir işlemlerine kadar
geçen süre içerisinde Su ve Kanalizasyon Hizmetleri olarak Kula Belediyesi bünyesinde
aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
KARATAŞ MEVKİİ SU SORUNU ÇÖZÜMLENDİ.

Kayrak Mevkii’nde Bulunan 400 Ton Su Kapasitesine sahip olan İçme Suyu Deposu Manisa
Su ve Kanalizasyon İdaresi Kula personelleri tarafından yapılan çalışmaların ardından
faaliyete geçti.
23 YILDIR TEMİZLENMEYEN 2 BİN TONLUK KULA SU DEPOSU TEMİZLENDİ
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1991 yılında inşaatı biten su deposunun 1992 yılında faaliyete geçmesi ile birlikte herhangi
bir dezenfekte işlemi yapılmamış olup içme suyunun kalitesinin arttırılması amacıyla temizlik
ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

İZMİR-ANKARA ASFALTI D-300 KARAYOLU ALTINDA YATAY SONDAJ
ÇALIŞMASI
Ana depodan şehir merkezine su taşıyan boruların yenilenmesi kapsamında yatay sondaj
çalışması gerçekleştirilmiştir.
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KAVACIK MAHALLESİNDE BULUNAN SONDAJ KUYUSUNUN TAMİRATI

GÖLBAŞI TERFİ HATTI TAMİRATI
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AYAZÖREN MAHALLESİ İÇME SUYU SONDAJ ÇALIŞMASI

ŞERİTLİ MAHALLESİ İÇME SU SONDAJ KUYUSUNUN TAMİRATI
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BEBEKLİ MAHALLESİ 800 M. İZHALE HATTI ÇALIŞMASI
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BEBEKLİ MAHALLESİ KANALİZASYON ÇALIŞMASI

GÖLBAŞI MAHALLESİ TERFİ HATTININ DEĞİŞİMİ
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TOTAL BENZİNLİK ARKASI İÇME SUYU KUYUSUNUN MERKEZ DEPO BAĞLANTI
ÇALIŞMASI

KULA İÇME SUYU SONDAJ ÇALIŞMALARI
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EROĞLU VE KAVACIK MAHALLERİ SAĞLIKLI VE TEMİZ SUYA KAVUŞUYOR
Eroğlu Mahallesinde terfili içme suyu tesisinde kullanılan dalgıç pompa yenilenmiş olup
Kavacık deposuna su taşıma işlemini gerçekleştirecek olan Narıncalı Pıtrak deposuna 12
kademeli 6 beygir gücünde dalgıç pompa konulmuştur.

