
Sıra No Karar Tarihi Karar No Karar Özeti

1 01.03.2021 37 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına 
Dair Yönetmelik” esaslarına istinaden (II) sayılı cetvelde hazırlanan, 1 dereceli 1 adet Zabıta Müdürü kadrosunun 4 dereceli Zabıta Müdürü kadrosuna 
ilgili yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca dönüştürülmesine, (II) sayılı memur boş kadro değişiklik cetvelinin kabulüne "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 
18. maddesinin (l) bendine göre" mevcudun oybirliği ile karar verildi.

2 01.03.2021 38 İmar planında “Eğitim Alanı” olan, ilimiz merkez Aşağımahmutlar Mahallesi 335 ada 3-4 parsellerin “Eğitim Alanı” fonksiyonundan çıkarılarak “Konut 
Alanı”na dönüşümü talebinin, konut alanına dönüştürülen “Eğitim Alanı”nın eşdeğer alanını oluşturmak amacıyla imar planında “Konut Alanı” olan ilimiz 
merkez Aşağımahmutlar Mahallesi 727 ada 1 parselin  “Eğitim Alanı”na dönüştürülmesi şartıyla uygun olduğuna ve kabulüne "5393 sayılı Belediye 
Kanunu'nun 18. maddesinin (c) bendine göre" mevcudun oybirliği ile karar verildi.

3 01.03.2021 39 İmar planı sınırı dışında plansız alanda kalan ilimiz merkez Karacalı Köyü kadastro 258 ada 2 parselde “İlave İmar Planı” yapılması talebinin, belediyemiz 
tarafından görüş sorulan resmi kurumlardan gelecek yazıların beklenmesi sebebiyle çalışmaların tamamlandığında meclise sunulmasının uygun 
olduğuna ve kabulüne "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (c) bendine göre" mevcudun oybirliği ile karar verildi.

4 01.03.2021 40 İmar planında “Lojman Alanı” olarak planlı ilimiz merkez Fabrikalar Mahallesi 4131 ada 1 parselin “Galericiler Sitesi” olarak imar plan değişikliği yapılması 
talebinin uygun olduğuna ve kabulüne "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (c) bendine göre" mevcudun oybirliği ile karar verildi.

5 01.03.2021 41 İmar planında "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" olarak planlı olan ilimiz merkez Yenimahalle 68 ada 7 parselin "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" 
içerisinde akaryakıt istasyonu yapılamadığından bahisle ilgili ada ve parselin "Bakım ve Akaryakıt İstasyonu"na dönüşümü talebinin, Kırıkkale İdare 
Mahkemesi’nin 2020/187 E. sayılı dosyası ile Yalçın UTKU tarafından açılan davaya ait gerekçeli kararına istinaden uygun olmadığına ve reddine "5393 
sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (c) bendine göre" mevcudun oybirliği ile karar verildi.

6 01.03.2021 42 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Başkanlıkça Meclis'e havaleli "İmar Plan Tadilat Talepleri" hususundaki 01.03.2021 tarih ve E.3335 sayılı 
yazılarına konu "İmar Tadilat Talebi"nin incelenip değerlendirilmek üzere "İmar Komisyonu"na havale edilmesine, bu konuda hazırlanacak raporun 
Belediye Meclisi'nin ileriki toplantısında değerlendirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.                

7 01.03.2021 43 Modern teknolojik imkânların tam olduğu “Bilim Sanat Kültür Merkezi”nin araştırılarak ilimize yapılabilirliğinin araştırılması hususunda bir çalışma 
yapılması için konunun Kültür Turizm ve Sanat Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

8 01.03.2021 44 Birçok ilin geçiş güzergahı üzerinde yer alan, günlük yolcu sayısı bakımından önemli bir noktada bulunan ilimizin, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun 
yolları üzerinde bulunan alt geçit ve köprüler ile trafik ışıklarının bulunduğu yerlere ilimizin kültürel ve sosyal değerlerini tanıtmak amacıyla görseller ile 
donatılması hususunda bir çalışma yapılması için konunun Kent Estetiği, Ulaşım, Trafik Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar 
verildi.

9 01.03.2021 45 İlimizde bulunan bitkisel atık yağ tesisinde yapılan işlemlerin incelenmesi, nüfusa oranla atık yağların yüzde kaçının geri dönüştürüldüğü ile bu konuda 
Avrupa Birliği hibe projelerin araştırılması hususunda bir araştırma yapılması için konunun Avrupa Birliği ve Diğer Kent Belediyeleri İşbirliği Komisyonuna 
 havale edilmesine, bu konuda hazırlanacak raporun Belediye Meclisi'nin ileriki toplantısında değerlendirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

10 01.03.2021 46 Genç suçluluğunun veya suça bulaşmaların önüne geçmek, gençlerimizi kötü alışkanlıklarından uzaklaştırmak ve aynı zamanda fiziksel sosyal duygusal 
ve psikolojik gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla, farklı spor dallarında kurslar, etkinlikler ve amatör kulüpler oluşturulması yönünde bir araştırma 
yapılması için konunun Gençlik ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmesine, bu konuda hazırlanacak raporun Belediye Meclisi'nin ileriki 
toplantısında değerlendirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

11 01.03.2021 47 İlimizdeki işverenler ve esnaflarımızın istedikleri niteliklerde eleman bulup bulamadıkları ile eğer bulamıyorlarsa bu konudaki düşüncelerinin neler olduğu 
hususunda bir çalışma yapılması için konunun İnsan Kaynakları ve Yönetim Komisyonuna havale edilmesine, bu konuda hazırlanacak raporun Belediye 
Meclisi'nin ileriki toplantısında değerlendirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
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