
AKSARAY BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

5393 sayılı Kanun’un 20. ve 21. maddesi gereğince Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı 

02 Eylül 2022 Cuma günü saat 14.30’ da üyelerin iştirakiyle Aksaray Bilim Merkezi 

Konferans Salonunda, Belediye Meclis Başkanı Dr. Evren DİNÇER Başkanlığında toplandı ve 

aşağıdaki kararlar alındı. 

2022-82: Meclis üyelerimiz Y**** Ü****, M**** E*****, Ş**** T****, M****** T****** 

ve V*** Ü**** tarafından meclise sunulan izin dilekçeleri Aksaray Belediye Meclisinde 

okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde meclis üyelerimizin izinli sayılmalarının kabulü 

oybirliği ile kararlaştırılmıştır. 

 

2022-83: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; “Şehit Şahin SARILMAZ” konulu teklifinin ek 

gündem maddesi olarak gündeme ilave edilip edilmemesi Aksaray Belediye Meclisinde 

okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, teklifin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave 

edilmesi oybirliği ile kararlaştırılmıştır. 

 

2022-84: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; “Şehit Ali ER” konulu teklifinin ek gündem 

maddesi olarak gündeme ilave edilip edilmemesi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak 

yapılan işaretle oylama neticesinde, teklifin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilmesi 

oybirliği ile kararlaştırılmıştır. 

 

2022-85: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; “Açık Alan Çekme Mesafesi” konulu teklifinin 

ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilip edilmemesi Aksaray Belediye Meclisinde 

okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, teklifin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave 

edilmesi oybirliği ile kararlaştırılmıştır. 

 

2022-86: Meclis üyelerimiz B**** Ö******, M******* G** ve T**** K*** tarafından 

belediye meclisine sunulan “Belediye Meclis Toplantılarının Yeri” hakkındaki önergenin ek 

gündem maddesi olarak gündeme ilave edilip edilmemesi Aksaray Belediye Meclisinde 

okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, teklifin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave 

edilmesi oyçokluğu ile reddedilmiştir. 

2022-87: Enerya Aksaray Gaz Dağıtım A.Ş'nin ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray İli 

Kılıçaslan Mahallesi 7528 adanın güney doğusunda bulunan Park Alanında bölge regülatörü 

yapılması talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle 

oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir. 

2022-88: MEDAŞ'ın ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray İli Aratol İstiklal Mahallesi 7985 

ada 3 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanının bir kısmının Resmi Kurum Alanına 

dönüştürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan 

işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir. 

 

2022-89: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan 

işaretle oylama neticesinde Bahçesaray Mahallesi’nde bulunan Yeni Küçük Sanayi Sitesi’ne 

ilişkin Plan Notlarına ilişkin itiraz taleplerinin raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve 

oyçokluğu ile reddi kararlaştırılmıştır. 

 



2022-90: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün “İller Bankası” konulu teklifi Aksaray Belediye 

Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği 

şekliyle aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır. 

 

2022-91: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği 

hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde 

teklif edilen yönetmeliğin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü 

kararlaştırılmıştır. 

 

2022-92: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; “Şehit Mustafa ERGEN” konulu teklifi Aksaray 

Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, 31/Şehit Teğmen Yalçın 

Sevindi Caddesi üzerinde bulunan Park'a Şehit Mustafa ERGEN isminin verilmesinin kabulü 

oybirliği ile kararlaştırılmıştır. 

 

2022-93: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; “Sokak İsmi Verilmesi” konulu teklifi Aksaray 

Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, teklifin müdürlüğünden 

geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır. 

 

2022-94: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; “Sokak İsmi Verilmesi” konulu teklifi Aksaray 

Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, teklifin müdürlüğünden 

geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır. 

 

2022-95: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilen 

“Şehit Şahin SARILMAZ” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan 

işaretle oylama neticesinde, Hamidiye Mahallesi 757 Sokak isminin 757/Şehit Şahin 

SARILMAZ olarak değiştirilmesinin kabulü oybirliği ile kararlaştırılmıştır. 

 

2022-96: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilen 

“Şehit Ali ER” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama 

neticesinde, İstiklal Mahallesi 61. Cadde isminin 61/Şehit Ali ER olarak değiştirilmesinin 

kabulü oybirliği ile kararlaştırılmıştır. 

 

2022-97: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilen 

“Açık Alan Çekme Mesafesi” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan 

işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile  

kabulü kararlaştırılmıştır. 

 

 Son gündem maddesinde meclis üyelerine dilek ve temennilerinin olup olmadığı 

sorularak 2022 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısının 07 Ekim 2022 Cuma günü saat 

14.30’da yapılacağı bilgisi verilerek 2022 yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona 

erdirildi. 

 


