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MECLİS

KARAR

ÖZETLERİ

Kırıkkale Belediye Meclisi, 5393 sayılı Yasanın 20. maddesince belediye meclis salonunda 2018 yılı
Şubat ayı olağan 2. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunu Meclis Başkanı Çakır YILDIRIM başkanlığında
yaptı.
KARAR NO: 2018/11
Hasandede ve Ahili Köylerinin köy içerisindeki düzenlenecek inşaat ruhsatı harçlarının, İl Özel
İdareden köye dönüştürülen alanlarda Belediyemiz Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 2018/6 sayılı kararı ile
belirlenen hizmet alanından hizmet bedeli alınmamasına "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin
(f) bendine göre" mevcudun oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2018/12
696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 126'ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen
Ek 20'nci maddesinde yer alan "İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu
mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 22'nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki
sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte yada ayrı ayrı sermayesinin yarısından
fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte
herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir." hükmü ve
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında
çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne
Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 23 ve geçici 24'üncü maddelerinin
uygulanmasına dair usul ve esasların 28'nci maddesinde yer verilen;
"(1) 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye eklenen geçici 24'üncü madde ile tanınan işçi statüsüne
geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri
ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu
şirketlerde 4734 sayılı kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet
alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir.
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(2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden, birinci fıkrada belirtilen idare veya
şirketler anlaşılır." hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu
kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde
istihdam edilebilmelerini sağlamak, Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan iş ve işlemleri yapmak için
kurulacak olan 1.000.000 TL sermayeli Kırıkkale Belediyesi Personel A.Ş. (BELPER A.Ş.) şirketine
belediyenin %100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek
katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına meclisimizin 02.02.2018 tarihli birleşiminde
oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO: 2018/13
İçişleri Bakanlığının 20.02.2015 tarihinde yayımlanan 2015/8 sayılı genelgesinin 6. maddesinin (c)
bendine istinaden Belediyemiz norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak mevcut müdürlüklerden
Mezarlık İşleri Müdürlüğü'nün feshine, bu genelgedeki iş ve işlemleri yürütmek üzere "Muhtarlıklar
Müdürlüğü" adıyla yeni bir müdürlük kurulmasına, Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde bulunan görev, yetki
ve sorumlulukların da "Muhtarlıklar Müdürlüğü"ne devredilmesine "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.
maddesinin (l) bendine göre" mevcudun oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2018/14
22.05.2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca ve Belediyemiz memurlarının öğrenim durumlarına ve hizmet
sürelerine göre mükteseplerinin kadro dereceleri ile uygun hale getirilmesi amacıyla hazırlanan; (II) sayılı
memur boş kadro derece değişikliği cetvelinin Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Esaslarının 11. maddesi kapsamında kanun ve mevzuatlara
uygun olarak hazırlandığı görülerek;1 adet 10 dereceli Sağlık Memuru Kadrosunun 1 adet 1 dereceli Sağlık
Memuru Kadrosuna,1 adet 10 dereceli Sağlık Memuru Kadrosunun 1 adet 3 dereceli Sağlık Memuru
Kadrosuna dönüştürülmesine,(II) sayılı memur boş kadro değişiklik cetvelinin kabulüne "5393 sayılı Belediye
Kanunu'nun 18. maddesinin (l) bendine göre" mevcudun oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2018/15
05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak
üzere yürürlüğe giren 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 86.
maddesince 5393 sayılı Belediye Kanunu'na eklenen Ek Madde 2- "Kamu kurum ve kuruluşlarına
uygulanacak su tarife bedelinin sabit tarife ile belirlenerek konutlar için uygulanan en düşük su ve atıksu
tarife ücretinin %50 fazlasını geçemez..." hükmü uyarınca Kırıkkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon
Müdürlüğünün 2018 tarifeler cetvelinde kamuya ait resmi daireler, okul, hastane ve sağlık kurumlarına
uyguladığı 3,25 TL su bedelinin 2018 yılı için;
1 m3 - 9999 m3 = 3 TL, 1 m3 su bedeli için atıksu tarifesi 0,60 TL olarak yeniden belirlenmesine ve
uygulanmasına "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (f) bendi ve 59. maddesinin (e) bendine
göre" mevcudun oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2018/16
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yargı çerçevesinde meydana gelen adli ölüm olaylarına ilişkin
cesetlerin Kırıkkale Adli Tıp Şube Müdürlüğünde klasik otopsi işlemleri yapılamadığı zaman Ankara Adli Tıp
Kurumu Başkanlığına gönderilmesi gerektiğinde yapılacak olan nakillerde Belediyemizden Cenaze nakil aracı
ve şöfor görevlendirildiğinde 2018 yılı için ücretlerinin aşağıdaki şekliyle belirlenmesine "5393 sayılı
Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (f) bendi ve 59. maddesinin (e) bendine göre" mevcudun oybirliği ile
karar verildi.
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KARAR NO: 2018/17
İmar Planı olmayan alanlardaki (KÜME EVLERİ) yapılaşmaların altyapı hizmetlerinden daha etkin
yararlanmaları için "İmar Planı"
yapılması talebinin, çalışmaların halen devam ettiğinden dolayı
tamamlandığında meclise sunulmasının uygun olduğuna ve kabulüne "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.
maddesinin (c) bendine göre" mevcudun oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2018/18
İmar Planında A-5 kat "Konut Alanı" olan ilimiz merkez Sanayi Mahallesi 1587 ada 19 parselin "Konut
+ Ticaret" alanı olması amacıyla İmar Plan Değişikliği yapılması talebinin uygun olmadığına ve reddine
"5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (c) bendine göre" mevcudun oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2018/19
Kırıkkale Belediyesinin sorumluluk alanı içerisinde "İçkili Mekanlar Bölgesi" ayrılması talebinin,
çalışmaların halen devam ettiğinden dolayı tamamlandığında meclise sunulmasının uygun olduğuna ve
kabulüne "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (c) bendine göre" mevcudun oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2018/20
Kırıkkale Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde kalan alanlarda, Kapalı Düğün Salonlarının uygulama
koşullarının (Yer Seçimi, Otopark, İnşaat Taban Oturumu, vb.) belirlenmesi talebinin, yeniden
değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu'na havale edilmesine "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi
ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesine göre" bu konuda hazırlanacak raporun Belediye
Meclisi'nin ileriki toplantısında değerlendirilmesine mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR NO: 2018/21
İmar Planında "Konut + Ticaret" alanı olan 5416 ve 5417 adalar arasında kalan İmar Yolunun
kapatılması talebinin, yerinde merdivenli geçiş olan 629. sokağın taşıt yolu olarak açılması ancak 5416 ve
5417 adalar arasındaki yolun açık kalması şekliyle uygun olduğuna ve kabulüne "5393 sayılı Belediye
Kanunu'nun 18. maddesinin (c) bendine göre" mevcudun oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2018/22
İlimiz merkez Hasandede Köyü Eynal Dere Mevkiinde mülkiyeti MKEK'ye ait olan yaklaşık 900
dönümlük sahada Barut Depoları (Depolama Alanı) yapılması amacıyla İlave İmar Planı (1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı - 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı) yapılması talebinin kabulüne "5393 sayılı Belediye
Kanunu'nun 18. maddesinin (c) bendine göre" mevcudun oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2018/23
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Başkanlıkça Meclis'e havaleli "İmar Plan Tadilat Talepleri"
hususundaki 30.01.2018 tarih ve E.23887 sayılı yazıları; Belediye Meclisi'nin 02.02.2018 tarihli toplantısında
görüşülmüş ve yapılan görüşmeler neticesinde işari oyla oylamaya sunularak;
1- Mehmet ÖZDOĞAN tarafından yapılan, İmar Planında"Park Alanı"olan ancak Çullu Belediyesi
tarafından üzerindeki binaya 24.01.2007 tarihinde yapı ruhsatı verilen Çullu 173 Ada 7 parselin "Konut
Alanı"na dönüşümü talebi,
2- Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan, ilimiz merkez Sanayi
Mahallesi Küçük Sanayi Çarşısı içerisinde İmar Planında Küçük Sanayi Alanı olan ancak parselasyonda ve
halihazırda yol olarak görünen ve yerinde yol olarak kullanılan kadastro 856 - 857 ile 870 parseller arasındaki
alanın "İmar Planı"na "Yol" olarak işlenmesi talebi,
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3- Kırıkkale Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 05.01.2018 tarih ve E. 22708423 sayılı
yazıları ile yapılan, İmar Planında "Okul Alanı" olan ilimiz merkez Yenimahalle 4983 ada 7 parselde imar
uygulaması yapılarak şahıs mülkiyetinden çıkartılması talebi,
4- Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan, ilimiz merkez Yenimahalle
sınırları içerisinde yer alan 154 kv'lık Kırıkkale - Çankırı Enerji Nakil Hattı altında kalan ve imar
bakımından kısıtlı durumdaki muhtelif ada ve parseller için yeniden imar plan düzenlemesi yapılması
talebinin,
İncelenip değerlendirilmek üzere "İmar Komisyonu"na havale edilmesine "5393 sayılı Belediye
Kanunu'nun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesine göre" bu konuda
hazırlanacak raporun Belediye Meclisi'nin ileriki toplantısında değerlendirilmesine mevcudun oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2018/24
Kırıkkale Belediyesi'nin Resmi Kurumlarla (Milli Emlak Müdürlüğü) yapmış olduğu, İmar Planımızla
ilgili bilgi alışverişi konulu yazışmalarda plan türü ihtilaflarını ortadan kaldırmak amacıyla geçmişte
Belediyemiz ve İller Bankası tarafından yapılan, Mevzii İmar Planları, Gecekondu Önleme Planları, İlave
İmar Planları, Islah İmar Planları, Revizyon İmar Planları vb. imar planlarını kapsayan ve bütünleştirerek
bünyesinde toplayan en güncel ve geçerli planımız, Belediyemiz Meclis'nin 04.02.2014 tarih ve 2014/25 sayılı
kararı ile kabul edilen ve yürürlüğe giren, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın PİN sistemine NİP-6585 ve UİP6586 pin numaraları ile kaydolan "Revizyon + İlave İmar Planı"dır. Şekliyle güncel İmar Planlarının
tanımlaması talebinin uygun olduğuna ve kabulüne "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (c)
bendine göre" mevcudun oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2018/25
İlimiz genelinde naylon poşet kullanımından vazgeçilip doğada yok olması kolay olan torbalar
kullanılmasını sağlayıcı tedbirler alınması ile bu hususta marketlerden ve pazarlardan başlayarak kullanımının
arttırılması yönünde bir çalışma yapılması için konunun Ar-Ge Komisyonu'na havale edilmesine "5393 sayılı
Belediye Kanunu'nun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesine göre" bu
konuda hazırlanacak raporun Belediye Meclisi'nin ileriki toplantısında değerlendirilmesine mevcudun
oybirliği ile karar verildi.
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