KIRIKKALE BELEDİYESİ MECLİS DİVAN BAŞKANLIĞINA
(Avrupa Birliği ve Diğer Kent Belediyeleri İşbirliği Komisyonu Raporu)
Belediyemiz Meclisinin 01.03.2021 tarih ve 45 sayılı kararı ile görüşülmek üzere
komisyonumuza havale edilen; ilimizde bulunan bitkisel atık yağ tesisinde yapılan
işlemlerin incelenmesi, nüfusa oranla atık yağların yüzde kaçının geri dönüştürüldüğü ile
bu konuda Avrupa Birliği hibe projelerin araştırılması hususundaki çalışmalar
tamamlanmıştır.
Bitkisel atık yağların yönetilmesine ilişkin düzenleme ilk olarak 2005 yılında
yürürlüğe girmiştir. Bitkisel atık yağlar, ülkemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
koordinasyonunda MOTAT (Mobil Tehlikeli Atık Taşıma) sistemi üzerinden lisanslı
toplayıcıya teslim edilmesi yoluyla toplanmaktadır. Bitkisel atık yağ geri dönüşüm tesisi
belediyemiz tarafından 1 yıllık sözleşme ile 2020 yılında Dg-doğru geri kazanım firmasına
kiralanmıştır.
Avrupa Birliği ülkelerinde toplanan bitkisel atık yağ miktarı kişi başına 1,2 kg /yıl
olup potansiyelin 2 kg/yıl olduğu kabul edilmektedir. İlimizde ise 2020 yılı verilerine göre
17.750 kg/yıl bitkisel atık yağ toplanılmıştır. Nüfusa oranla ilimizde kişi başına ise
yaklaşık olarak 0,089 kg/yıl atık yağ toplanılmıştır.
Hazırlanacak olan proje ile evlerden ve işyerlerinden kaynaklanan mutfak bitkisel
atık yağların sürdürülebilir yönetimi konusunda AB uygulamalarını görmek, iyi
uygulamaların transferini sağlayarak kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, ev ve işyeri atık
yönetim planı oluşturulması, pilot bölge olarak bir mahallenin belirlenmesi, evlerden ve
işyerinden kaynaklanan atıkların çevreye olan etkileri konusunda halkın bilinç düzeyini
arttırmayı da hedefleyen projenin ana faaliyetleri kapsamında, AB üye ülkeleri arasında ev
ve işyeri atık yönetimi konusundaki çalışmaların yapılması, bu hedefle Kırıkkale
Belediyemiz ile Avrupa Birliğinde yer alan belediye arasında ortaklık anlaşması imzalarak
eğitim ve seminerlerin verilmesi hususu komisyonumuzca tavsiye edilmektedir.
Meclisimizin bilgilerine arz olunur. 29.03.2021
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KIRIKKALE BELEDİYESİ MECLİS DİVAN BAŞKANLIĞINA
(Gençlik ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Raporu)
Şehrimizde genç nüfusunda fazla olduğu bir şehirdir. Genç suçluluğunun ve suça
bulaşmaların önüne geçmek, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve aynı
zamanda fiziksel sosyal duygusal ve psikolojik gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla,
farklı Spor dallarında kurslar, etkinlikler ve amatör kulüpler oluşturmasını yönünde bir
araştırma yapılarak meclisimize bilgi verilmek üzere 01.03.2021 tarih ve 46 sayılı meclis
kararı ile Gençlik ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilen konuyla ilgili
çalışmamız tamamlanmıştır.
Sporun kişilerin psiko-sosyal gelişiminde önemli bir yeri olduğu, insanların sosyal
ve psikolojik bakımdan aktif kılmanın en kolay yolunun spordan geçtiği unutulmamalıdır.
Yerel yönetimlerde "Herkes İçin Spor", "Yaşam Boyu Spor" ilkelerine bağlı olarak,
yöredeki her gencin katılımını sağlayacak organizasyonlar planlanabilir.
Bu sayede gençlerimiz hem boş zamanlarını etkili ve verimli kullanacak, hem kötü
alışkanlıklardan uzaklaşacak, hem de geleneksel spor ve oyunlar sayesinde kültür aktarımı
sağlanarak gelecek nesillere doğru kültür aktarımı sağlanacaktır.
Geleneksel spor dalları ve halkoyunları örneklerine yönelik kurslar düzenlenebilir.
Bu bağlamda somut olmayan kültürel miras listemizde yer alan başta geleneksel
Türk okçuluğu, Türk zekâ oyunu mangala, mas güreşi gibi spor ve oyun dallarına ilişkin
kursların düzenlenmesini öneriyoruz. Geleneksel spor ve oyun örneklerinin dışında yerel
halk oyunu mirasımızın gelecek nesillere ulaşması ve günümüz gençliğinin kültürel açıdan
gelişmesi için bölgemize ve yöremize ait halk oyunları kursları da düzenlenebilir.
Gençlerimizin geleneksel sanatımıza sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi amacıyla
Gençler Arası; Türk Müziği, Tiyatro, Şiir Okuma ve Bilgi Yarışmaları düzenlenebilir.
Gençlerimize yabancı dil, diksiyon, sanat, girişimcilik, kişisel gelişim gibi alanlarda
haftanın belli günlerinde periyodik ve yüz yüze eğitim verilebilir.
Sporun bireysel ve toplumsal yararı temel alındığında hem birey hem de toplumlar
için sağlıklı bir yaşam biçimi ve eğitim aracı olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Yerel enerjiyi
ve motivasyonu harekete geçirebilecek olan yerel yönetimler amatör sporun okullara
girmesini sağlayabilir, sporun yaygın kabul görmesini teşvik ederek, bunun için gereken
fiziksel şartlar oluşturabilirler. Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 30.03.2021
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KIRIKKALE BELEDİYESİ MECLİS DİVAN BAŞKANLIĞINA
(Kent Estetiği, Ulaşım Trafik Komisyonu Raporu)
Belediyemiz Meclisinin 01.03.2021 tarih ve 44 sayılı kararı ile görüşülmek üzere
komisyonumuza havale edilen; birçok ilin geçiş güzergâhı 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
hususundaki çalışmalar tamamlanmıştır.
Kayseri samsun yol ayrımına silaha adını veren şehir yazısıyla ilimizde üretilen
piyade tüfeğinin maketi, Samsun - Kırıkkale girişine büyük şehir parkındaki asker heykeli,
Kırşehir - Kırıkkale girişine ise yöremizi tanıtan halay çeken kişi heykeli ile davul zurna
çalan kişi heykeli dikilmesinin uygun olduğu değerlendirilmiş ancak; Karayolları Genel
Müdürlüğünce bu gibi karayolları üzerindeki görsellerin sürücü dikkatini çekeceği ve
kazalara sebebiyet vereceğinden dolayı karşı çıktıkları ve uygun olmadığı
komisyonumuzca değerlendirilmiş olup,
Meclisimizin bilgilerine arz olunur. 24.03.2021
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KIRIKKALE BELEDİYESİ MECLİS DİVAN BAŞKANLIĞINA
(Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu Raporu)
Belediyemiz Meclisinin 01.03.2021 tarih ve 43 sayılı kararı ile görüşülmek üzere
komisyonumuza havale edilen; modern teknolojik imkânların tam olduğu “Bilim Sanat
Kültür Merkezi”nin araştırılarak ilimize yapılabilirliğinin araştırılması hususundaki
çalışmalar tamamlanmıştır.
Bilim Kültür ve Sanat merkezlerinin temel hedefleri; gençlerin ve çocukların bilim,
teknoloji, sanat yönünden gelişimlerini desteklemek, bilgiye ulaşımlarını, üreten bireyler
olmalarını, elde ettikleri bilgileri uygulamalarını ve bu sayede vizyon sahibi, geleceğe hazır
bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.
Bilim ve sanat merkezi, bilim dilini genç yaşlarda öğretmeyi, farklı sanat dallarına
yeteneği olan çocukların keşfedilmesini ve yeteneklerinin otaya çıkarılmasını, böylece
Geleceğin Bilim İnsanları ve Geleceğin Sanatçıları olarak yetişmelerini sağlamayı
amaçlamaktadır.
Gençlerin ve çocukların bilim ve teknolojiyi takip edebilecekleri,
uygulayabilecekleri, kendi projelerini üretebilecekleri ve yetenekleri doğrultusunda
sanatsal faaliyetlerde bulunabileceği bir merkez olarak planlanması gerekmektedir.
Bilim ve Sanat merkezi, bilimsel araştırma ve sanat ruhunu tüm Dünya’ya yaymak,
aynı yaş grubundan gençlerin sosyal ve kültürel paylaşımlar yapmasını, bilim, sanat ve
teknolojiye meraklı, değişime ve gelişime açık gençleri Kırıkkale’de buluşturmayı
sağlayarak hem şehrimizin tanıtımı açısından hem de Kırıkkale gençliğinin yeteneklerini
burada gösterebilmesi açısından imkân sağlanabilir. Bu husustaki çalışmaların yapılması
komisyonumuzca tavsiye edilmiştir.
Meclisimizin bilgilerine arz olunur. 27.03.2021
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KIRIKKALE BELEDİYESİ MECLİS DİVAN BAŞKANLIĞINA
(İnsan Kaynakları ve Yönetim Komisyonu Raporu)

2020 TÜİK’in işgücü istatistik verilerine göre işsizlik oranın en çok olduğu bölge
Doğu Anadolu bölgesinden sonra Kırıkkale’mizinde içinde bulunduğu İç Anadolu
bölgesidir.
İşsizlikten dolayı nüfus olarak büyüyemeyen kentimizde ne yazık ki işsizlik oranı
büyüyor.
Komisyon üyeleri olarak gerek İŞKUR il müdürümüz gerek Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda mevcut sanayi tesislerimizde
nitelikli eleman sıkıntısının olduğu apayrı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.
Nitelikli eleman ne demek?
Pek çok farklı tanımı yapılmakla beraber nitelikli eleman, işi ile ilgili belli bir eğitim
almış olan ya da yaptığı iş ile ilgili ustasının yanında uzun yıllar tecrübe kazanmış kişilere
nitelikli eleman diyebiliriz.
Peki bu noktada ne yapılabilir?
Bu durumda istihdamı arttırmak adına nitelikli elaman yetiştirmek için, belediye ve
valiliklere önemli işler düşüyor. Bu yönetim birimleri bünyelerinde çeşitli meslek
edindirme kursları açarak niteliksiz olan veya niteliği bulunan alanlarda iş bulamayan
insanları belli bir eğitimden geçirerek mesleki bilgi ve beceri kazandırarak bu insanların iş
bulma olasılığını arttırabilir.
Bu kursları bizzat belediye kendi bünyesin de açabileceği gibi Tarım İl Müdürlüğü
ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde de açılabilir. Örneklerini pek çok şehirde
görülebilmektedir. İlimizde de belli meslek kursları talep halinde açılmaktadır. Hatta halen
de pek çok alanda Halk Eğitim Merkezinde kurslar verilmektedir. Ancak bu kursların
kapsamının yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Özellikle bölgemizin ekonomik yönden
altyapısı müsait olan alanlarda bir çalışma yapılıp çeşitli kurslar verilebilir.
Örnek olarak kent merkezinde hızla artan site tipi konutlar ile birlikte özellikle
peyzaj ve bahçıvan ihtiyacı olmakta ve bu ihtiyacı karşılayacak nitelikte elemanlar ne yazık
ki bulunamamaktadır. Bulunan elamanların da yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadığı
görülmektedir.
Bununla birlikte Kaynakçılık kursu, tesisatcılık kursu, tarımsal alanda; mantar
yetiştiriciliği kursu, meyve yetiştiriciliği kursu, meyve ağaçlarında budama
kursu, çiçekçilik kursu, seracılık kursu, organik tarım kursu vb. gibi kurslar ile hayvancılık
alanında arıcılık kursu, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği kursu gibi kurslar ile de
daha bilinçli ve modern yöntemleri kullanabilecek nitelikli elemanlar yetiştirilerek

bölgenin tarım ve hayvancılık yönünden daha kaliteli ve verimli üretim potansiyeline
ulaşması sağlanabilir.
Açılacak bu benzeri kurslar ile daha fazla nitelikli eleman yetiştirmekle kalınmaz
aynı zamanda girişimci de yetiştirilmiş olunacaktır.
İşsizliğin Kırıkkale de ciddi boyutlarda olduğu düşünülürse nitelikli eleman
yetiştirmenin önemi daha iyi anlaşılacaktır. İşsiz insanlar içinde bir yol gösterilmiş olup iş
bulma olanakları da arttırılmış olunacaktır. Yine nitelikli elamanın zamandan ve paradan
sağlayacağı tasarruf da ayrıca ekonomik yönden çift yönlü katkı sağlayacaktır. İşsiz
insanımızın çok olduğu kentimizde iş bulmak isteyenlerin de bu türden kurslara katılarak
belli konularda tecrübe sahibi olmaları iş bulmaları açısından da çok önemli bir fırsat
olacaktır. Pasif işsiz olmaktansa iş bulmaya daha istekli aktif ve üretken olmak da iş
bulmak açısından önemli olduğu kanısındayım.
İşsizlik konusunda kentimizin en alt sıralardaki yerinin istihdamdaki en ön sıralarda
olduğu kent olması temennisi ile Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 26.03.2021
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BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA
(İmar Komisyon Raporu)

Belediye Meclisi’nin Şubat Ayı 2021/ 30 ile Mart Ayı 2021/ 42 sayılı kararları ile değerlendirilmek üzere
komisyonumuza havale edilen konular;
1- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren değişiklik ile Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (KDKÇA) fonksiyonu her tür ölçekli İmar Planlarının
gösterimlerinden kaldırılmıştır. Kırıkkale Belediyesi İmar Planında bu gösterimler halen mevcut olup, bu alanlarda
ihtiyaca göre İmar Plan Değişiklikleri yapılacaktır.
Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Kırıkkale İli Aşağı Mahmutlar Mahallesi sınırları
içerisinde İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olan yaklaşık 30 ha(hektar) lık alanda İmar Plan Değişikliği
ile Küçük Sanayi Sitesi’ne dönüşümü talebi, Çevre yoluna cephesi bulunan imar adalarının mevcut fonksiyonu
(KDKÇA) ile kalması 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 talebinin,
Kurum Görüşü sorulan tüm kurumlardan olumlu görüş gelmesi ve İlave İmar Planı ile getirilen nüfusun TeknikSosyal altyapı Alan ihtiyacının, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde verilen asgari alan ölçülerinin de
gözetilerek sağlanması sebebiyle uygun olduğuna,
3- Halim Güngör, Hakverdi Şahin, Mustafa Karışmaz ve Ruşen Devrim Tosun tarafından 16.11.2020 tarih
ve 12242-126822 sayılı dilekçeleri ile yapılan, İmar Planında A-5 kat “Konut Alanı” olan İlimiz merkez Yenimahalle
37 ve 38 adaların birleştirilmesi talebinin uygun olmadığına,
4- Murat Bektur ‘un 27.10.2020 tarih ve 11926 sayılı dilekçeleri ile yapılan, İlimiz merkez Çalılıöz Mahallesi
3204 ada 16 parsel için, Kırıkkale Belediyesi’nin bir uygulaması olan “Emsal Uygulaması” nın daha önceki yıllardaki
uygulama şekli ile İmar Planında A-3 kat “Konut Alanı” iken (09.02.1990 tarih ve 13 sayılı Meclis kararına istinaden3000 m2 yi sağlayan her başvuru için Emsal Uygulaması yapılabilir.), 3146 m2 lik arsada 5337 m2 inşaat hakkı ve
Hmax=24.50 m2 olarak aldıkları imar durumunun binanın ekonomik ömrü tükenip yıkıldıktan sonra alacakları İmar
Durumu başvurularında da devam ettirilmesi talebinin , 3846 m2 lik arsa üzerine mevcut imar planı şartlarına
uygun imar izni verildiğinde toplam 6770 m2 inşaat alanı yapılabilmektedir. Otopark Alanı hariç kapalı ve açık
çıkmalar v.b herşey dahil olmak üzere hesap edilmiştir. Söz konusu 6770 m2 inşaat alanının Hmax= 24.50 m
yüksekliğinde kullandırılmasının uygun olduğuna,
Komisyonumuzca karar verilmiştir. Meclisimizin takdirine arz olunur. (26. 03.2021)
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