KIRIKKALE BELEDİYESİ MECLİS DİVAN BAŞKANLIĞINA
(Ar-Ge Komisyon Raporu)
Belediyemiz Meclisinin 04.02.2021 tarih ve 32 sayılı kararı ile komisyonumuza
havale edilen; ilimiz merkezinde toplu taşımacılık yapan minibüslerin güzergâh hatları
ve mahalle içerisinde yolcu indirme ve bindirme duraklarının yer tespitinin araştırılması
hususundaki çalışmalarımız tamamlanmıştır.
İlimizde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan şoförler ile yapılan sohbet mahiyetinde
alınan bilgilerde;
Şuan kullanmış oldukları minibüs güzergah hatlarının çok eski olduğu, uzun
zamandır da hiçbir değişiklik yapılmadığı, şehirde yeni yapılaşmalardan dolayı bazı
mahalle hatları ile çakıştıkları, hem minibüsçü hem de yolcular açısından sıkıntı ve
problem yaşadıkları ifade edilmiştir.
Güzergah üzerinde yolcu indirme ve bindirme duraklarının bulunmaması sebebi
ile trafik cezalarına çarptırıldıkları, yolcuları isteklerine göre indir bindir yaptıkları için
yolcular ile problem yaşadıklarını ifade edilmiştir.
Ayrıca çok fazla minibüsün hattının olduğu, 2 veya 3 güne bir çalışma sırası
geldiği belirterek çözüm bulunmasının gerektiği ifade edilmiştir.
Bazı vatandaşlar ile yapılan görüşmede minibüscülere tek tip kıyafet
uygulamasının getirilmesinin uygun olacağı, yolcular ile konuşma uslüplerinin kaba
olduğu ve uç noktadaki indirme yerlerine bazen gitmedikleri ifade edilmiştir.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrupa Yatırımları Dairesi Başkanlığına
gönderilmiş olan “Toplu Taşımayı Kullanın, Geleceği Kurtarın” isimli proje ile şehir
içerisinde mahallelere yolcu taşımacılığında kullanılan 13 hat üzerine 27 adet akıllı
durak yapılacağı, 07.11.2020 tarihinde gerekli yazışmaların yapılmış olduğu, şuanda
kullanılan ana minibüs bekleme alanının bitişiğinde yer alan BEDAŞ’a ait olan arazinin
Belediyemiz tarafından devralınmış olduğu, toplam 3.808 m² alanda 37 araçlık park
alanı, 130 metrekarelik sosyal alan yapılarak düzenleme ve yenileme yapılacağı bilgisi
alınmıştır.
Meclisimizin bilgisine arz olunur. 26.02.2021

Erol TEKİN
Komisyon Başkanı

Erdal PARLAK
Üye

Sami ALTINIŞIK
Başkan Vekili

Mehmet Emin DEMİR
Üye

Ahmet VARIŞLI
Üye

KIRIKKALE BELEDİYESİ MECLİS DİVAN BAŞKANLIĞINA
(Avrupa Birliği ve Diğer Kent Belediyeleri İşbirliği Komisyonu Raporu)
Belediyemiz Meclisinin 04.02.2021 tarih ve 33 sayılı kararı ile görüşülmek üzere
komisyonumuza havale edilen; Avrupa Birliği ile hibe yardımları kapsamında yer alan
sokak hayvanları ile ilgili projelerin araştırılması hususundaki çalışmalar
tamamlanmıştır.
Birçok belediye hayvan barınakları için Avrupa Birliğinden hibe almıştır. Bu
kapsamda bina ve barınakların, otomatik ya da mekanik donanımların, yem, su diğer
maddelerin, üreme usullerinin, kuşluk tipi kümeslerin, tünekli tip kümeslerin, serbest
dolaşımlı barındırmaların, nakliye ve ilgili diğer işlemler sırasında hayvanların
korunması konusunda AB mevzulatları, organizatörler, bakıcılar, nakliyeciler ve
toplama merkezleri, su verme ve besleme arası, yolculuk saatleri ve dinlenme süreleri,
nakil sırasında hayvanlar için ayrılacak yer tahsisleri, karayolları sürücüleri ve bakıcılar
için nakliye ve bakım hususunda eğitim, bir iletişim stratejisi hazırlanarak iletişim
araçları geliştirilecek, proje internet sitesi ve mobil aplikasyon tasarımı yapılması gibi
hususların incelenerek AB hibe proje kapsamında bir rapor hazırlanılması
komisyonumuzca tavsiye edilmektedir.
Meclisimizin bilgilerine arz olunur. 24.02.2021

Emre ALTUNÇANAK
Komisyon Başkanı

Erol TEKİN
Üye

Mehmet Emin DEMİR
Başkan Vekili

Ertuğrul DAĞDELEN
Üye

Faruk AKBULUT
Üye

KIRIKKALE BELEDİYESİ MECLİS DİVAN BAŞKANLIĞINA
(Çevre Sağlığı Komisyon Raporu)
Belediyemiz meclisinin 04.02.2021 tarih ve 31 sayılı kararı ile komisyonumuza
havale edilen, ilimizin hava kirliliği seviyesinin araştırılması hususundaki
çalışmalarımız tamamlanmıştır.
İlimiz merkez Rasattepe Mahallesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2016
yılında meteoroloji istasyonu içerisine 1 adet tam otomatik “Hava Kalitesi İzleme
İstasyonu” kurulduğu, 01.01.2017 tarihi itibariyle de ölçüm yapmaya başlandığı, hava
ölçüm istasyonunda SO2, PM10, PM2,5, NO2, O3 VE CO parametre ölçümlerinin
yapıldığı,
İlimizde 7 adet “Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm İstasyonu” bulunduğu, 2020 yılı
içerisinde 54.097 aracın egzoz gazı emisyon ölçümünün yapıldığı,
İlimiz sınırları içerisinde 109 adet katı yakıt satıcısı (Kömür) bayisi bulunduğu,
2020 yılı içerisinde 33 adet katı yakıt satıcısı bayilerine denetim yapılarak belirli
periyotlarda kömür numuneleri alınarak analizlerinin yapıldığı, Sosyal Yardımlaşma
Vakfı tarafından dağıtımı yapılan kömürlerden numuneler alınarak analizlerinin
yapıldığı ve analiz sonuçlarına göre dağıtımlarının yapıldığı, ayrıca ilimiz sınırları
içerisinde bulunan sanayi tesisleri içerisinde teyit ölçümler yapıldığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca değerlendirildiğinde hava kirliliği bakımından
ilimizin iyi derecede olduğu değerlendirilmiştir.

Meclisimizin bilgilerine arz olunur. 25.02.2021

Komisyon Başkanı
Erdal PARLAK

Üye
Çakır YILDIRIM

Başkan Vekili
Namık Haşim BALOĞLU

Üye
Nihat ÜNER

Üye
Arif TOPRAK

KIRIKKALE BELEDİYESİ MECLİS DİVAN BAŞKANLIĞINA
(Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu Raporu)
Belediyemiz Meclisinin 04.02.2021 tarih ve 36 sayılı kararı ile görüşülmek üzere
komisyonumuza havale edilen; ilimizin işlek caddelerine ve giriş çıkışlarında
Kırıkkale’nin kültürel tanıtımı yapılması hususundaki çalışmalar tamamlanmıştır.
İlimiz 43 il ile bağlantısı konumundadır. İlimizde belirli noktalarda Belediye
Başkanımızın sloganı olan “Silaha Adını Veren Şehir Kırıkkale” reklamı yapılmaktadır.
Aynı zamanda ilimizde görülmesi, gezilmesi gereken yerlerle ilgili bir çalışma
yapılması ve bu hususta şehrin giriş çıkışlarında bu yerlerin reklamı yapılması hususu
komisyonumuzca tavsiye edilmektedir.
Meclisimizin bilgilerine arz olunur. 22.02.2021

Emrah DOĞAN
Komisyon Başkanı

Emre ALTUNÇANAK
Üye

Mustafa DEMİRBAŞ
Başkan Vekili

Mustafa DUMAN
Üye

Arif TOPRAK
Üye

KIRIKKALE BELEDİYESİ MECLİS DİVAN BAŞKANLIĞINA
(Kırsal Kalkınma, Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu Raporu)
Belediyemiz Meclisinin 04.02.2021 tarih ve 34 sayılı kararı ile komisyonumuza
havale edilen; Kırıkkale Belediyesinin sokak hayvanlarına yönelik yaptığı
uygulamaların neler olduğu yerinde incelenerek geliştirilmek üzere Tarım Hayvancılık
ve Orman Komisyonuna havale edilen konuyla ilgili çalışmamız tamamlanmıştır.
Sokak hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanması; sahipsiz evcil
ve sokak hayvanlarının durumlarının iyileştirilmesi, açlık ve susuzluklarına yönelik
çözüm üretilmesi, sağlık sorunlarına yönelik girişimlerin geliştirilmesi Belediyelerin
üstlendiği hizmetlerden biridir.
Kırıkkale Belediyesi olarak sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yapmış olduğu
hizmetler; geçici barınak, bakımevi 23.750,00 m2 alana kurulmuş olup içerisinde: 1
adet idari bina, 1 adet klinik, 1 adet işçi lokali, 1 adet nizamiye odası, 20 adet müşahede
odası ve 300 adet tekil köpek kulübesi ile hizmet verilmektedir.
Bu Bakımevi 14.10 2010 yılından beri 500 kapasite ile sokak hayvanlarına hizmet
vermeye, koruyucu bakım ve sağlık hizmetlerini yerine getirmeye devam etmektedir.
Bakımevinde 1 Veteriner Hekim 1 Veteriner Sağlık teknikeri ve 11 personel ile
hizmet vermektedir.
Bakımevinde görevli olan Veteriner Hekim işletme sorumlusu olarak görev
yapmakta olup, veteriner tıbbi ürün bulundurma izin belgesi mevcuttur.
Bakımevi açıldığı günden bugüne yılda ortalama 2000 adet Sokak hayvanına
müdahale etmektedir.
Bu müdahaleler sağlık sorunlarına müdahele, aşılama, kısırlaştırma vb.
hizmetlerdir.
Sayısal verileri ise şu şekildedir.
Toplanan köpek sayısı 14421 adet, kısırlaştırılan hayvan sayısı 8506 adet,
aşılanan hayvan sayısı 13266 adet, sahiplendirilen hayvan sayısı 3306 adettir.
Bu bakımevinde yaklaşık yıllık 40 ton civarı kuru mama, konserve mama ve
yemekhane atıkları ile besleme yapılmaktadır.
Belediyemizin oluşturduğu açık besleme alanlarında ise yaklaşık 300 civarında
Sokak Hayvanı takip edilmektedir.
Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde gıda sıkıntısı çekmesi öngörülen
noktalarda başıboş sokak hayvanları için Kuru mama ve yemekhane artığı ile besleme
yapılmaktadır.
Besleme ve Mama dağıtım noktaları; arpalık çukuru mevkii, MKE Sosyal
Tesisleri ve fabrika sahaları, Yüksek İhtisas Hastanesi civarı, Polisevi civarı,

mezarlıklar, Celal Bayar Parkı, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi civarı,
AFAD depoları civarı, Belediye garajı ve Kapalı Spor Salonu bölgesi, Cumhuriyet
meydanı, Şehir parkı vb alanlarda besleme yapılmaktadır.
Kış ayları boyunca Park Bahçeler Müdürlüğü'ne ait kanatlı hayvanların bakım ve
beslenmesi barınakta sağlanmaktadır. Barınak pandemi tedbirleri kapsamında bu yıl
içerisinde dönem dönem ziyarete kapatılmıştır.
Kırıkkale Belediyesine yapmış oldukları bu güzel hizmetlerden dolayı
teşekkürlerimizi sunarak, bundan sonraki çalışmalarında da başarılar dileriz.
Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu olarak çalışmalarımız neticesinde
iyileştirme adına; Kırıkkale’de Mahallelerde yapılaşmadan kaynaklı, doğal ortamları
yok olan özelikle kediler ve diğer sokak hayvanları da zorluklarla karşı karşıya
kalmaktadır. Belediyemiz gönüllülerle birlikte mahallelerde barınma ve besleme
alanları kurmasını, hayvanların devletin ve kanunların koruması altında olduğunu,
onlara zarar vermenin cezaya tabi olduğunu içeren UYARI ve YASAL Bilgilendirme
Tabelaları koymalarını ve besleme yapan gönüllülere mama desteği verilmesi,
Komisyon olarak önerimizdir.
Meclisinizin bilgilerine sunulur. 26.02.2021

Hafize ŞİMŞEK
Komisyon Başkanı

Mehmet Emin DEMİR
Üye

Sami ALTINIŞIK
Başkan Vekili

Halil KARATAŞ
Üye

Halit TUFAN
Üye

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA
(İmar Komisyon Raporu)
Belediye Meclisi’nin Aralık Ayı 2020/131 ve Şubat Ayı 2021/ 30 sayılı kararları ile değerlendirilmek
üzere komisyonumuza havale edilen konular;

1- Mümtaz Taşkın’ın 18.01.2021 tarih ve 129982 sayılı dilekçesi ile yapılan, İmar Planında “Eğitim Alanı”
olan, Kırıkkale İli merkez Aşağımahmutlar Mahallesi 335 ada 3-4 parsellerin Eğitim Alanı
fonksiyonundan çıkarılarak “Konut Alanı”na dönüşümü konulu İmar Plan Değişikliği talebi, Konut
alanına dönüştürülen Eğitim Alanı’nın eşdeğer alanını oluşturmak amacıyla, İmar Planında Konut Alanı
olan Kırıkkale İli merkez Aşağımahmutlar Mahallesi 727 ada 1 parselin “Eğitim Alanı”na
dönüştürülmesi şartıyla uygun olduğuna,
2- Ömer Uysaler'in 18.01.2021 tarih ve 129981 sayılı dilekçesi ile yapılan, İmar Planı Sınırı dışında Plansız
Alanda kalan Kırıkkale İli merkez Karacalı Köyü kadastro 258 ada 2 parselde “İlave İmar Planı” yapılması
talebi, Kırıkkale Belediyesi tarafından görüş sorulan resmi kurumlardan gelecek yazıların beklenmesi
sebebiyle, çalışmalar tamamlandığında Meclis’e sunulmasının uygun olduğuna,
3-

Kırıkkale Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.02.2021 tarih ve 1763 sayılı yazıları ile yapılan,
İmar Planında “Lojman Alanı” olarak planlı İlimiz merkez Fabrikalar Mahallesi 4131 ada 1 parselin
“Galericiler Sitesi” olarak planlanması konulu İmar Plan Değişikliği talebinin, uygun olduğuna

4- Yalçın Utku tarafından 15.10.2020 tarih ve 11686/124655 sayılı dilekçeleri ile yapılan, İmar Planında
“Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlı olan İlimiz merkez Yenimahalle 68 ada 7 parsel daha
önceki yıllarda Akaryakıt İstasyonu yapımı için imar durum belgesi alıyor iken, Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliği’nde 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yapılan değişiklik ile
“Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” içerisinde Akaryakıt İstasyonu yapılamadığından bahisle ilgili ada
ve parselin “Bakım ve Akaryakıt İstasyonu”na dönüşümü talebi, Kırıkkale İdare Mahkemesi’nin
2020/187 E. sayılı dosyası ile Yalçın Utku tarafından açılan davaya ait gerekçeli kararına istinaden
uygun olmadığına,
Komisyonumuzca karar verilmiştir. Meclisimizin takdirine arz olunur. (26. 02.2021)

KOMİSYON ÜYELERİ
N.Haşim BALOĞLU

M.Emin ERKOÇ

Komisyon Başkanı

Komisyon Başkan V.

Murat TANIR
Üye

Esma ULUPINAR
Üye

Selçuk KIZILTAN
Üye

KIRIKKALE BELEDİYESİ MECLİS DİVAN BAŞKANLIĞINA
(Tüketici, Esnaf ve Sivil Toplum Kuruluşları Koordinasyonu Komisyonu)
Belediyemiz Meclisi’nin 04.02.2021 tarih ve 35 sayılı kararı ile görüşülmek üzere
komisyonumuza havale edilen;
Kırıkkale de Ticaret Odası ve Esnaf Sanatkârlar Odasının üyelerine yapmış
oldukları faaliyetlerin, neler olduğu, iyileştirme yönündeki çalışmalar araştırılmak
üzere Tüketici Esnaf ve Sivil Toplum Kuruluşları koordinasyonu komisyonuna havale
edilen konuyla ilgili çalışmamız tamamlanmıştır.
Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı ve Esnaf ve Sanatkârları Odaları
Birliği Başkanı Süleyman köstekli makamlarında ziyaret edilerek, üyelerine yapmış
oldukları faaliyetleri hakkında bilgiler alındı.
*Kırıkkale Ticaret Odası 13 meslek grubu ve 3159 üyelerden oluşmaktadır.
2117 Şirket ile faaliyet göstermektedir.
Kırıkkale Ticaret Odası hizmetleri arasında MERSİS Hizmetleri, Yerli malı belgesi,
kapasite raporu, K Belgesi, iş makinesi ruhsatı, sayısal takograf (dijital ehliyet), Dış
Ticaret hizmetleri (menşe şahadetnamesi ATR dolaşım belgesi), TSE Mahalli
temsilciliği, mesleki yeterlilik belgesi, marka ve patent danışmanlığı, e-imza ve KEP
(kayıtlı elektronik posta) hizmeti, İŞKUR Hizmet noktası, MEGİP (mesleki eğitim
beceri geliştirme kursları) Tüketici Hakem Heyeti üyeliği şeklindedir.
İştiraklere katılım ise şöyledir; BALO %5, GTİ %0,10, Teknopark %5, Silah OSB %15,
Keskin OSB %15, Kırıkkale savunma ve Makine Sanayi A.Ş. %100’dür.
Kırıkkale Ticaret Odası üyelerinin beklentileri doğrultusunda sorunlarına çözüm
üreterek, girişimcilik eğitimleri ve istihdama katkı sağlamaya yönelik faaliyetlerde
bulunmaktadır.
Bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik çalışmalara destek olmaya
çalışarak, bunlarla beraber proje üretmek ya da ortak olmak konumu ve rolü gereği,
kamu özel sektör ve sivil toplum örgütlerini bölgenin ortak çıkarları doğrultusunda bir
araya getirerek, sinerji yaratmaktadır.
İl ekonomisinin geliştirilmesi yerel ulusal ve uluslararası yatırımcıların ve özellikle aktif
olmayan yerel sermayenin il ekonomisine kazandırılması amacıyla, Kırıkkale'nin
bölgesel ve ulusal arena'da tanıtımını yapmak yatırımlar için altyapı çalışmalarını
yürütmek, bu amaçla yerel ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
yapmaktadır.
Bu misyon doğrultusunda Kırıkkale Silah İhtisas OSB ve Keskin OSB müteşebbis
heyeti olarak çalışmalarına devam etmekte olduklarını belirtmişlerdir.

Kobilerin sorunlarını gerekli makamlara ileterek çözümleri noktasında çalışmalar
yürüten Ticaret ve Sanayi Odası 2020 yılı içerisinde Denizbank tan yıllık 7,5 faizle
TOBB nefes kredisi, Halk Bankasından şahıs işletmesi üyelerine Cansu'yu kredisi
imkânları sağlamıştır.
*Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği ise
7500 kayıtlı Esnaf ve Sanatkâr üyeleri ile faaliyet göstermektedir.
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek kuruluşları kanunu ile faaliyetleri
belirlenmiştir.
Vergi kaydını yaptırmış olan tüm Esnaf ve Sanatkârlar esnaf sicil kaydını yaptırmakla
üyelerini kayıt altına alarak istihdama katkı sağlamaktadır.
Esnafın kredi talebi olduğunda esnaf kefalet kredi kooperatiflerinden çekecekleri
kredilerde alınması gereken evrakları hazırlar. (Sicil Gazetesi, Esnaf Sicil tasdiknamesi,
oda kaydı evrakları)
Birliğe bağlı servis araçları ve nakliyeciler odası K belgesini düzenler.
İlde yapılacak olan fiyat artışlarında rayiçleri belirler, belirlenen rayiçleri Valiliğe ve
Belediyeye iletir (ekmek fiyatları, minibüs, servis, lokanta vb.)
İşletmelerin kapasite raporlarının veren kuruluş, Birliğe bağlı odalarda ihaleye girecek
Esnaf ve Sanatkârlarımızın ihale durum belgelerini ve oda kayıtlarını vermektedir.
Kamu kurum ve kuruluşları ile iyi ilişkiler içerisinde olup esnafın problemlerinde
aracıdır. Örneğin; Belediye, Tarım İl Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Vergi daireleri vb.
Devletin yayınladığı kanunları genelgeleri bağlı odalara ileterek esnafı bilgilendirir.
Bazı resmi kurumlarda Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği temsilci bulundurur.
Örneğin İŞKUR, Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü bünyesindeki tüketici
hakem heyeti temsilciliği vardır, esnaf ile vatandaş arasındaki şikâyetlerde bilirkişidir.
Bu bilgilerin neticesinde, Kırıkkale İlimize yeni yatırımları artırmak ve yatırımcı
firmalara uzman desteği sağlamak, İlin tanıtımını sağlayacak faaliyetleri çoğaltmak,
yatırıma teşvik, eğitim ve iş planlama desteklerinin, odalarımız tarafından verilmesi de
komisyon olarak önerilerimizdir.
Meclisimizin bilgilerine arz olunur.25.02.2021

Erdal PARLAK
(Komisyon Başkanı)

Hafize ŞİMŞEK
Üye

Yusuf BARAN
(Başkan Vekili)

Mehmet DURMUŞ
Üye

Halit TUFAN
Üye

