
1

T.C.
BOR BELEDiYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI
BiRLEŞiM: l3 OTURUM: 1 KARAR NO : 52 DöNEMİ : Araııı<

02l1212022

lLGlLl BlRlM zABlTA AMlRLlĞl KARAR TÜRÜ
KARAR özETl NlĞDE lLl sAHlPslz HAWANLARl KoRUMA BlRLlĞlNE üYE oLUNirlAsl VE BlRLlK

MEcLlSlNDE GÖREV ALAOAK ÜYELERlN BELlRLENMEsl HK.

cERıĞi cöııüşüı-nü:

Belediye meclisinin yapmış olduğu bu toplantısında gündemin 8. Maddesinde yer
alan Belediyemu Zabıta Amirliğine ait 28.||,2022 tarih ve 546l sayılı müzekkere ile
Başkanlık Makamının 25.11.2022 tarihli ve 5458 sayılı olur yızıları tetkik edildi.

Tarım Orman Bakanlığı 7.Bölge Müdürlüğü Niğde Şube Müdürlüğü nün 25.11.2022
tarih ve'I876087 sayılı yazısı ve ekinde bulunan, Valilik Makamının Başkanlığında, Belediye
Başkanlarrnrn katılını ile 22 Kasım 2022 tarihinde yapılan toplantıda alınan karar
neticesinde ilimizde Niğde İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulmasına karar
verilmiştir. Buna göre Niğde İli Sahipsiz Halıanları Koruma Birliğine üye olunmasrnın
uygunluğuna ve Birlik Meclisinde Belediye Başkanı Serkan BARAN'ın Asil üye, Belediye
Meclis Üyesi Zuhal EKEBAŞ US'un yedek üye olarak Niğde İli Sahipsiz Hayvanları
Koruma Birliği Meclisinde görev almalarının uygunluğu yapılan işaretle oylama neticesinde
oy birliği ile karar verildi.
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T.C.
BOR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

GEREĞİ cönüşüı,»ü:

Belediye meclisinin yapmış olduğu bu toplantısında gündemin 7. maddesinde yer alan
Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğiı ait 28.1|,2022 tarihli 5466 sayılı müzekkere ile
Başkanlık Makamının 25.11.2022 tarihli ve 5465 sayrlr olur yazıları tetkik edildi.

Belediyemizin Prnarbaşr mevkiinde bulunan içme suyu trafoları için 30 Kasım 2000

tarih ve 24246 sayılı Resmi gazetede yayrmlanarak yürürlüğe giren elektrik kurryetli alom
tesis yönetmeliğinin 60. Maddesine göre tüm yüksek gerilimli kuıryetli al,om tesislerinde
teknik konularda can ve mal güvenliği bakrmrndan sorumlu elektrik mühendisi ile işletme
sorumluluğu hizmet sözleşmesinin yıllık olarak yapılması gerekınektedir. Hizmet
sözleşmesinin 31,12.2022 tarihinde sona ermesi nedeniyle tekrar 2023 yılı için sözleşme
yapılması gerekmektedir,

Belediyemizın yetkiti bir elektrik mühendisiyle, sorumlu elektrik mühendisi
sözleşmesinin 4734 sayılı kanunun 22ld maddesi gereğince hizmetin alınmasr hususunun
uygunluğu yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

BiRLEşiM : 13 OTURUM: 1 KARAR NO : 51 DöNEMi : Arahk
02l1212022

lLGlLl BlRlM SU VE KANAL sAzYoN M DÜRL KARAR TÜRÜ

SORUMLU ELEKTR K HENDlsl LES lvlE YAPILMAS| HK,KARAR ÖzETl
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T.c.
BOR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLiS KARARJ

GEREĞİ cönüşüı-nü:

Belediye meclisinin yapmış otduğu bu toplantısında gündemin 6. mıddesinde yer ılan
Başkanlık Makanının 25.11.2022 tarihli ve 5444 sayıh olur yazıları tetkik edildi.

Belediyemizin 2023 yılı içerisinde yapacağı işlerin yoğunluğu, mevcut personel

savısının vetersiz olması nedeni ile Belediyemizin ihtiyacı olan ve çahştırılmısında zaruret
gOrİilen, İlen İşleri Müdürlüğü emrinde, Teknik Hizmetler Sınıfindı Çevre Mühendisi
kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olan Çevre Mühendisi
Cemal PoYRAZ i|e 2023 yılı için bir yıllık sözleşmesinin yenilenmesi i|e 2023 yılı ücret

ırhşının ise Hazine ve Maliye Bakanhğı'nın belirleyeceği ücretler doğrultusunda sözleşmeli
personel ücret tavanlarını aşmamık ve ek ödemeler hariç olmak üzere Belediye Başkanı
§erkan BARAN'a tam yetki verilmesi ve 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi gereğince

diizenlenecek olan sözleşmenin bir örneğinin Çevre, Şehircilik ve Iklim Değişikliği
Bakanlığına gönderilmesinin uygunluğu yapılan işıretle oylamı neticesinde oy birliği ile
karar verildi.

-ainı-eşiıtı 

: ıa OTURUM: 1 KARAR No : 50 DöNEMi : Aralık
o2l12J2022

ıı_cıı-ı a]RlMl ŞtERl l\4üDüRL üĞü üKARAR TÜR

eELEDlrEMlzoe rıM ZAMANLl sÖzLEŞMEL lPERsoNEL oı-nner lsrırıoııı
EDILEN Ç EVRE MüHEN Dlsl HK

KARAR ÖZET
YAZl
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T.c.
BOR BELEDiYE BAŞKANLIĞI

MECLiS KARARI

GEREĞİ cönüşüı,ıü:

Belediye meclisinin yapmış olduğu bu toplantısında gündemin 5. maddesinde yer alan
Başkanlık Makamının 25.||.2022 tarihli ve 5443 sayılı olur yazılarr tetkik edildi.

Belediyemizin 2023 yılı içerisinde yapacağı işlerin yoğunluğu, mevcut personel

sayısının yetersiz olması nedeni ile Belediyemizin ihtiyacı olan ve çalıştırılmasında zaruret
görülen, Fen İşleri Müdürlüğü emrinde, Teknik Hizmetler Sınrfında Makine Mühendisi
kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olan Makine
Mühendisi Raci Ömer TURHAN i|e 2023 yılı için bir yılhk sözleşmesinin yenilenmesi ile
2023 yılı ücret artrşının ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirleyeceği ücretler
doğrultusunda sözleşmeli personel ücret tavanlarrnr aşmamak ve ek ödemeler hariç olmak
üzere Belediye Başkanı Serkan BARAN'a tam yetki verilmesi ve 5393 sayılı Kanunun 49

uncu maddesi gereğince düzenlenecek olan sözleşmenin bir örneğinin Çevre, Şehircilik ve
ilıım Değışıı<ıiği Bakanlığına gönderilmesinin uygunluğu yapılan işaretle oylama
neticesinde oy birliği ile karar verildi.

BiRLEş|M:l3 OTURUM: 1 KARAR NO :49 DöNEMi :Arahk
02l1212022

lLGlLl BlRlM \Ml ŞtE Rl MÜDÜRLÜĞÜ KARAR TÜRÜ
aELEDıYEN,,tlzDE rAN.4 ZAMANLl sÖzlEŞMELl PERsoNEL oLARAK lsTlHDAM
EDlLEN MAKINE l\,lÜHEN Dlsl HK

KARAR ÖzETl



1-

T.c.
BOR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Belediye meclisinin yapmış olduğu bu toplantısında gündemin 4. maddesinde yer
alanBaşkanlık Makamrnrn 25.|1.2022 tarihli ve 5442 sayılı olur yazıları tetkik edildi.

Belediyemizin 2023 yılı içerisinde yapacağı işlerin yoğunluğu, mevcut personel
sayısının yeters.iz olması nedeni ile Belediyemizin ihtiyacı olan ve çalıştırılmasında zaruret
görülen, Fen İşleri Müdürlüğü emrinde, Sağlık Hizmetler Sınıfında Sağlık Teknikeri
kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olan Sağlık Teknikeri
Ugur GÜRrl ile 2023 yılı için bir yıllık sözleşmesinin yenilenmesi ile 2023 yılı ücret
artışının ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirleyeceği ücretler doğrultusunda sözleşmeli
personel ücret tavanlarrnı aşmamak ve ek ödemeler hariç olmak üzere Belediye Başkanı
Serkan BARAN'a tam yetki verilmesi ve 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi gereğince
düzenlenecek olan sözleşmenin bir örneğinin Çevre, Şehircilik ve ik]im Değişikliği
Bakanlığını gönderilmesinin uygunluğu yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile
karar verildi.

BiRLEşIM:13 OTURUM: 1 oöNEMi : Arahk
02Jl2J2022

YAzl lşLERl M üDüRüĞü KARAR TÜRÜ

KARAR ÖzETl NEL oLARAK lSTlHDAM
EDlLEN sAĞLlK TEKNI KERl HK.

KARAR NO :48

lLGlLl BlRlM
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T.c,
BOR BELEDiYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Belediyemizin 2023 yılı içerisinde yapacağı işlerin yoğunluğu, mevcut personel

§ayr§ınrn yetersiz olması nedeni ile Belediyemizin ihtiyacı olan ve çalıştırılmasında zaruret
görüıen, küütü. ,. Sosyal işler Müdürlüğü emrinde, Genel Hizmetler Sınıfında Eğitmen

fadrosunda tam zananlı sözleşmeli personel olırak görev yapmakta olan Eğitmen Samet

ÇIRPAN ile 2023 yıh için bir yılhk sözleşmesinin yenilenmesi i|e 2023 yılı ücret artıŞının ise

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirleyeceği ücretler doğrultusunda sözleşmeli Personel
ücret tavanlarrnı aşmamak ve ek ödemeler hariç olmak üzere Belediye Başkanı Serkan

BARAN,a tam yetki verilmesi Ye 5393 sayılı Kanunun 49 uncu madde§i gereğince

düzenlenecek olan sözleşmenin bir örneğinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığına gönderilmesinin hususunun uygunluğu yapılan işaretle oylama neticesinde oy

birliği ile karar verildi.

BiRLEş iııı: ıı OTURUM: 1 KARAR NO :47 DONEMI : Aralık
o2l1212022

lı-cırı aınıv tiRLı]Ğüvnzı ışı-enı ııüo Xnnnn rüRü ,

ÖZLEŞMELl PERSONEL OLnRax lsrlrıoevBELEDlYEMlzDE TAM ZAMANLl s
EDltEN EĞlTMEN HK

KARAR ÖzETl

GEREĞi cönüŞüı,nü:

Belediye meclisinin yapmlş olduğu bu toplantısında gündemin 3. maddesinde yer

alanBaşkanlık Makamrnın 25.|1.2022 tarihli ve 5441 sayılı olur yazrlarr tetkik edildi.
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T.C.
BOR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLiS KARARJ

GERıĞi cönüşüı,nü:

Belediye meclisinin yapmış olduğu bu toplantısında gündemin 2. maddesinde yer
alanBaşkanlık Makamrnın 25.|1.2022 tarihli ve 5440 sayılı olur yazıları tetkik edildi.

Belediyemizin 2023 yılı içerisinde yapacağı işlerin yoğunluğu, mevcut personel
sayısının yetersiz olması nedeni ile Belediyemizin ihtiyacı olan ve çalıştırılmasında zaruret
görülen, Fen işleri Müdürlüğü emrinde, Teknik Hizmetler Sınıfında şehir plancısı

kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olan Şehir Plancısı
Erkan SÖZEN ile 2023 yılı için bir yıllık sözleşmesinin yenilenmesi ile 2023 yılı ücret
artışının ise Hazine ve Maliye Bakanlrğı'nrn belirleyeceği ücretler doğrultusunda sözleşmeli
personel ücret tavanlarını aşmamak ve ek ödemeler hariç olmak üzere Belediye Başkanı
Serkan BARAN'a tam yetki verilmesi ve 5393 sayılr Kanunun 49 uncu maddesi gereğince
düzenlenecek olan sözleşmenin bir örneğinin Çevre, Şehircilik ve Iklim Değişikliği
Bakanlığına gönderilınesinin uygun olduğu yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile
karar verildi.

ainiE§iıı , ıı OTURUM: 1 KARAR No : 46 DONEilll : Aralık
oal2J2022

ltGlLl BlRll\,t YAzl lŞLERl MÜDÜRL üĞü KARAR TÜRÜ

KARAR ÖzETi SoNEL oLARAK lSTlHDAM
EDlLEN ŞEHlR PLANClsl HK.
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T.C.
BOR BELEDiYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

GEREĞİ cönüşüı,nü:

Belediye meclisinin yapmış olduğu bu toplantısında gündemin l. madde_sinde yer

alanBaşkanlıL Makamınrn is.ıı.zozz tarihli ve 5439 sayılı olur yazrlarr tetkik edildi.

Belediyemizin ihtiyacı olan ve çalıştırılmasında zaruret görüıen ve Belediyemizde

kısmi zamanİı sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olan Avukat Omür çINER ile

5393 sayılı Kanunun 49. Maddesi ile Hazİne ve Maliye Bakanlığı,nın genelgeleri gcreğince

2023 yıli için bir yıtlık sözleşmesinin yenilenmesi ile ve 2023 yılı ücret art§ının ise Hazine ve

ıvraıiye Baı<anlığı,nın belirleyeceği ücretler doğruttusunda sözleşmeli personel ücret

tavanıarını aşma'mak ve ek ödimeler hariç olmak üzere Belediye Başkanı Serkan BARAN,a
tam yetki veriımesi ve 5393 sayılı kanunun 49 uncu maddesi gereğince diizenlenecek olan

sözleİmenin bir örneğinin çevri, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilmesinin

uygunluğu yapılan i§aretle oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi,

DöNEM
o21,1212022

KARAR NO : 45OTURUM: 1BiRLEş M:13

üYAzl l LERl MüDüRlLGlLl B RlM
H DAlvlŞMEL P ERSONEL OLARAK sTBELED lz oe xısı,ıl zAl\rANLI S

EDlLEN AVUKAT HK
KARAR

: Aralık

KARAR TÜRÜ

özETl


