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          Belediye meclisi 5393 sayılı kanunun 20nci maddesi gereğince bugün Belediyede ve Başkanlık 

makamı toplantı salonunda Belediye Başkanı Şahin YILANCI’ nın Başkanlığında katip Temel 

MELETLİ, Ayla DEMİRER,  üye Elaaddin ÖNAL, Nureddin ÇATAL ,Arif EKMEKÇİ, Davut 

ÖZACAR,Fırat ULUÇEÇEN, İskender TEKER, Gürbüz NAL, Cevdet YAVUZ,Suphi GÜRÇAY’ın 

iştiraki ile toplandı. Ekseriyetim tamam olduğu görülmekle bir önceki mecliste alınan kararlar tetkik 

ve tasdik edildikten sonra 5393 sayılı kanunun 21 nci maddesinin 2nci paragrafı gereğince Meclis 

üyelerinden Arif EKMEKÇİ,Elaaddin ÖNAL,Temel MELETLİ, Fırat ULUÇEÇEN,İskender 

TEKER’in önergelerinin gündeme alınması oylamaya sunuldu,oy birliği ile kabul edilerek gündeme 

alındı. 

          Gündemin 2nci maddesi 2011 yılı icraat raporunun görüşülmesi olduğu anlaşılmakla 5393 sayılı 

kanun gereği yerini birinci Meclis Üyesi Başkan Vekili Elaaddin ÖNAL’a bırakarak;Hazırlanan icraat 

raporu meclis Başkan vekili tarafından meclis üyelerine sunuldu; 

 
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünce;       

 Alınan Meclis Kararı        :    52 

 Alınan Encümen Kararı    :  133 

 Yapılan Evlenme               :   51 

 Giden Yazı Kaydı             :2954 

 Gelen Yazı Kaydı             :1712 

 Gelen Dilekçe Kaydı         : 891 

 Daire İçi Giden Yazı         :  858  

 

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce; 

 

KONKASÖR TESİSİ AGREGA ÜRETİMİ 

 Toplam üretilen agrega                                        : 62.782.50 m3 

 Satılan agrega                                                      :  46.932.50m3 

 Belediye hizmet işlerinde kullanılan agrega       :  12.350 m3 

 Depolanan agrega                                               :    3.500 m3 

 Depolanan kırılmamış agrega                             :    6.000 m3 

 Not :  Üretilen agregalardan % 5 atıktır. Listeden atıklar düşülmüştür. 

PARKE, BÜZ TESİSİ ÜRETİMİ ALT YAPI VE ÜST YAPI MALZEMELERİ 

Malzeme cinsi         Toplam üretim adeti            Kullanılan adet           Depolanan adet 

 Baca                                 220                                         206                             14 

 Konik                                 45                                           43                               2 

 Çember                            130                                          126                              4 

 Kilitli parke                  1.200 m2                                 1.125 m2                      75 m2                      

 Bordür                             700 mt                                     620 mt                       80 mt 

 Baca mapağı  (Alınan)      70                                            62                              8      

 

                                                           ./.. 

 

KARAR NO: 2012/13 

MECLİS BAŞKANI:ŞAHİN YILANCI 

ÜYE                         :ELAADDİN ÖNAL 

ÜYE                         :AYLA DEMİRER 

ÜYE                         :TEMEL MELETLİ 

ÜYE                         :ARİF EKMEKÇİ 

ÜYE                         :NUREDDİN ÇATAL 

 

 

        KARAR TARİHİ 05.04.2012 

 

      ÜYE              :DAVUT ÖZACAR 

      ÜYE              :CEVDET YAVUZ 

      ÜYE              :GÜRBÜZ NAL 

      ÜYE              :SUPHİ GÜRÇAY 

      ÜYE              :İSKENDER TEKER 

      ÜYE              :FIRAT ULUÇEÇEN 
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ALT YAPI  

 

 İhtiyaca göre yeni kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hatları oluşturduk. 

 Taş Mahallesi Aşağı Bahçe Semti kanalizasyon şebekesi                         980.00 m 

 Müftü Mahallesi  kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi                           80.00 m 

 Yavuz Selim Mahallesi Seyrantepe kanalizasyon şebekesi                       680.00 m 

 Yavuz Selim Mahallesi Köroğlu mevkii kanalizasyon şebekesi                  85.00 m   

 Mezbaha kanalizasyon şebekesi                                                                 820.00 m 

 Kütküt Mahallesi sulama suyu hattı işçiliği                                                840.00 m 

 Kanalizasyon şebeke hatları ve yağmur suyu hatlarında çıkan arızalar lokal olarak giderilmiştir. 

Yaklaşık kullanılan borular ( korige - pvc )                         650.00 m 

 Toplam kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeme ve tamirat işi  :      3.295,00 m  

 

Not: Lokal olarak arızası giderilen yerlerin dolgusu, toprağın çökmemesi ve hatta zarar vermemesi için 

A tipi mıcır ile doldurularak ve gerekli görülen yerler silindirleşerek sıkıştırılmıştır. 

 

ÜST YAPI 

 

 Dozer ile Aspasa Semti Bayındırlık Afet Evleri ve Teknik Yapı Kooperatifi imar yollarının ( 

10.00m genişliğinde 200 m uzunluğunda) açılması işi. Aynı yolun 600.00m’si kumlanmıştır.  

 Yükleyici kepçe, ekskavatör , greyder ve 5 adet kamyon ile Avutmuş , Kadıoğlu Mahalleleri 

yolu genişletme çalışması yapılmıştır. 

 Dozer ile çöp döküm alanı ve yolu iyileştirilmiştir. 

 Dozer ile hafriyat döküm alanı ve yolu iyileştirilmiştir. 

 Bülbül Mahallesi mesire alanı yeni hastane inşaatı yolları genişlemesi ve iyileştirme 

çalışmaları 1000 m . 

 Konkasör şehir merkezi arası ve ırmak ham madde alınan yolun kumlanarak iyileştirilmesi 

yapılmıştır 4 km . 

 İkioğul Mahallesi Norşun Semti yol açılması ve iyileştirme çalışması 800 m . 

 Müftü Mahallesi Yukarı Bahçe ile Orta Bahçe Semtleri arası yol açılmış ve stabilize dolgusu 

uygulanmıştır.   ( 6 m genişliğinde 600 m uzunluğunda )  

 Genel olarak yol üst yapıların bozulmalarına karşı çalışmalarımız olmuş yaklaşık (20 km) ve 

devam etmektedir. 

 Karayolları Suşehri Şefliğinden araçlarımızla ilçemize nakliye ettiğimiz 60 ton rotmix 

 Şehir merkezi, Tamzara, Biroğul, İkioğul, Avutmuş yolları kasislerine uygulanmıştır. 

 

BETONLU TAŞ DUVAR YAPIMI   

 

 Karayolları Bakım Evi yol kenarı çeşitli ebatlarda 750 m taş duvar yapılmıştır.  

 

SICAK ASFALT    

 

 Plentin bütün bakımı yapılmış olup çalışmaya hazır hale getirilmiştir. ( Baca filtreleri 

yenilenmesi yapılacaktır.)2011 yılı içerisinde; 

 Kırkgöz Mahallesi Çatalgöl mevkii 350 m 

 Kütküt Mahallesi ile Demircilik Semti köprüsü mevkii 200 m  

 İkioğul Mahallesi Norşun Semti mevkii 650 m 

 Lokal olarak şehrimizin tüm asfaltla kaplı deforme olan alanları rotmiks ve sıcak asfaltla 

yamanmıştır.  

 

 

           ./… 
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  KİLİTLİ PARKE, YAĞMUR OLUĞU VE  BORDÜR UYGULANAN MEVKİİLER: 

 

 Avutmuş , Tamzara ve Bülbül Mahallelerine ; 

 Kilitli Parke       :  20.249 m2 

 Bordür                :   7.051  m 

 Yağmur oluğu    :      605  m              ihaleden uygulanmıştır. 

 Kalan 9.751 m2 parke , 4.949 m bordür , 3.395 m yağmur oluğu projeye göre uygulaması 

yapılacaktır.   

 Yavuz Selim Mahallesi Karayolları Bakım Evi mevkii , Bülbül Mahallesi İdil Biret 

Caddesi(Kadir Aydoğan )üzerinde kaldırım yenilenmesi ve park yapımı :  

 Kilitli Parke       :   1.800 m2 

 Bordür                :  1.350  m 

 Yağmur oluğu    :     105  m             

 Lokal olarak şehrimizin çeşitli bölgelerinde beton parke , bordür , yağmur oluğu , zar taşı , 

andazit bordür ve yağmur oluğu , doğal kesme taş , rotmiks ile deforme olan üst yapının 

tamiratları yapılmıştır.  

 Kanalizasyon ve su arızaları için üst yapısı bozulan yolların tekrardan onarımı yapılmıştır. 

Çalışmalar sürmektedir. 

 

KADEMEMİZDEKİ ÇALIŞMALARIMIZ  

 Araç ve makine bakım, onarım işleri. Demir doğrama, kaynak v.b. muhtelif çalışmalar 

sürdürülmektedir. 

 Hayvan Pazarı kapalı alanı çelik konstrüksiyon işleri ve hayvan bağlama yerlerinin yapımı.  

 Otogar istinat duvarı ve kaldırım yanına bahçe korkuluklarının yapımı.  

 

AĞAÇ İŞLERİ ATÖLYESİ 

 

 Ahşap piknik masası yapımı     :      25 adet 

 Ahşap oturma bankı yapımı     :    117 adet  

 Dekoratif ahşap çiçeklik           :      20 adet 

 Montaja hazır bank                   :      40 adet 

      

MÜZE, PARK VE BAHÇELER  

 

 Müze bahçesinde bulunan tarihi eşyaların ve çevresi ferforjelerin bakım ve onarımı yapılmıştır. 

 Müze bahçesindeki yeşil alanların çiçeklendirilmesi ve bakımı yapılmıştır. 

 Hizmet Binası bahçesi , Şehir terminali etrafı yeşil alanlar İdil Biret Caddesi üzerindeki parkı, 

şehir merkezin de bulunan refüj içleri , İstiklal Çeşmesi etrafındaki yeşil alan , Belediye Sosyal 

Tesisi yeşil alanları ; çiçeklendirildi ve bakımı yapıldı. 

 Ferforje demirlerle çevrili parkların ihtiyaca göre boya ve onarım işleri yapılmaktadır.  

 Mevsimlik gübrelenmesi, toprağın işlenmesi, çiçek dikim işleri yapılmıştır.  

 Çatal Göl etrafındaki ve Hayvan Pazarı park alanı ağaçlarının budanması ve kurak zamanlarda 

sulanması işleri yapılmıştır.     

 Bahara açmak üzere 5000 adet lale dikilmiştir. 

 

ÜNİVERSİTE YOLU KALDIRIMLARINA DİKİLEN FİDANLAR 

 Şebinkarahisar cevizi  :  180 adet 

 Top akasya                  :  250 adet 

 Ligustrum                    : 170 adet 

  

                                                                     ./…. 
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ÇOCUK OYUN PARKLARI VE FİTNESS ALETLERİ 

 

 Fatih Mahallesi                   1 adet fitness aletleri  

 YİBO Okul                         1 adet oyun parkı 

 İkioğul Mahallesi                1 adet oyun parkı ( Kadıoğlu Semti )  

 Yavuz Selim Mahallesi      2 adet oyun parkı ve fitness aletleri 

 Toki Fitness aletleri            1 adet fitness aletleri 

 Belediye mesire alanı         1 adet fitness aletleri  

 

 

MEZARLIKLAR  
 

 Şehitlik içine dikilen fidanların dip çapalaması ve sulanması yapılmıştır. 

 Mezarlık ve şehitlik içi otlar tırpanla biçilip temizlenmiştir.  

 Şehir Mezarlığı ağaçları budanarak iç yolu temizlenmiştir. 

 Kar yağışında tapan ve kürekler ile mezarlıkların yolları kürünmüştür. 

 Müftü Mahallesi Yukarı Bahçe Semti Mezarlığı çevresine 300 m kafes tel verilmiş ve 

uygulaması mahalleliler tarafından yapılmıştır. 

 

CENAZE, DÜĞÜN V.B MERASİMLER 

 

 Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerine göre ücretsiz olarak araç sevkiyatlarımızı aksamadan 

gerçekleştirdik. 

 Ayrıca Adli mercilerin talebine göre şehir dışı hizmete görevlendirilmiştir.  

 

AKARYAKIT 

 

 Depolanan : 214.545 lt 

 Kullanılan   :207.788 lt 

 

YOL GÜZERGAHLARINDA ARAÇ TRAFİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK AĞAÇLARIN 

VE DALLARININ KESİMİ 

 

 Çeşitli mevkilerde kestiğimiz çınar ve akasya ağaçları biçtirilerek bank yapımında kullanılmak 

üzere depolanmıştır. 

 Araç trafiğini olumsuz etkileyecek ağaçların ve dallarının budanması yapılmıştır. 

 

YOL YIKAMASI, YAĞMUR SUYU IZGARALARININ TEMİZLENMESİ VE GENEL KATI 

ATIK TEMİZLİĞİ 

 

 Şehir merkezi, Tamzara Mahallesi çarşı merkezi, Avutmuş Mahallesi çarşı merkezi, Kadıoğlu 

çarşı merkezinin ana ve ara yollarının itfaiye araçları ve kanal açıcı vidanjör ile yıkanması ve 

yağmur suyu ızgaralarının temizlenmesi yapılmıştır. 

 Sert cisimli katı atıkların çöp toplama araçlarının ekipmanlarına zarar vermesinden dolayı 

ihtiyaca göre traktörlerimizle atıkların naklini gerçekleştiriyoruz.  

 

 KAR İLE MÜCADELE. 

 Yıl içerisinde kar ile mücadele çalışmaları yürütülmüştür. 

 

./….. 
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AVM VE KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI  

 Yapılacak yapı için Eski Belediye Hizmet Binası yeri kararlaştırılmış ve eski yapının yol 

kotuna kadar hafriyatı alınmıştır. 

 Yapılacak yapı proje bitim aşamasındadır ve uygulamaya başlanması Mayıs ayı sonu için 

planlanmaktadır. 

 

HAYVAN PAZARI 

 Tesisin etrafı betonlu taş duvar ile çevrilmiştir (300 m) 

 Tesis ;  

 Kapalı alan 700 m2 olup 142 büyükbaş hayvan kapasitesine sahiptir.  

 ( Kapalı alan betonla kaplıdır ) 

 Açık alan 3300 m2 olup 72 büyükbaş hayvan ve 200 adet küçük baş hayvan kapasitesine 

sahiptir. ( Açık alan mıcırla kaplıdır. ) 

 

HAYVAN BARINAĞI 

 İlçemizde başıboş köpekler için 60 m2 kapalı , 80 m2 etrafı kafes tel ile çevrili  açık barınak 

yapılmıştır. 

 

YAPI RUHSATI VE KULLANIM İZİN BELGESİ 

 Yapı ruhsatı belgesi                 :   22 adet 

 Yapı kullanım izini belgesi      :   30 adet 

  

Belediyemiz İtfaiye Amirliğince;  

 10 Defa bina yangınına gidildi. 

 3 defa baca yangınına gidildi. 

 7 defa araç yangınına gidildi. 

 3 defa araç kazasına gidildi. 

 1 defa odunluk yangınına gidildi. 

 24 defa arazi yangına gidildi. 

 3 defa samanlık ve ahır yangınına gidildi. 

 7 defa çöp yangınına gidildi. 

 6 defa ceza evine tatbikatına gidildi. 

 4 defa şehir merkezi ve mahalleleri tamamen yıkandı. 

 Binaların pis su giderleri açılmasına gidildi. 

 12.Bazı yerlere itfaiye ile su verildi. 

 Belediyemiz Temizlik İşlerince; 

 50 adet 400 Litrelik çöp konteynırı alınarak depoya konulmuştur. 

 Belediyemize ait ISUZU marka çöp arabasının bakım ve motor tamiri yaptırılmıştır. 

 Şehir içi mahallelerinin günlük çöpleri alınmaktadır. 

 Salı günleri akşam pazar yerlerinin temizliği yapılmakta, gerektiğinde yıkanmaktadır.  

 Kış Mevsiminde kalorifer külleri haftada iki gün alınmaktadır. 

 Bağlar Mahallelerinin çöpleri haftanın üç günü alınmaktadır. 

 İtfaiyece müşterek cadde ve sokaklar yıkanmaktadır. 

 Bağcılar Belediyesinden hibe edilen 1 adet Mercedes çöp aracı teslim alınmıştır.                             

Belediyemiz Zabıta Başkomiserliği’nce; 

 55 tane  İş yeri açılış ruhsatı verilmiştir. 

 01 Ocak 2011 ve 31 Aralık 2011 ayı içerisinde  109.613.42 TL tahsil edilmiştir.  

 Hafta Tatil Ruhsatı  2.400.00 TL. 

 Kasaplardan tahsil edilen paralar 9.541.42 TL  dir.  

 

                                                                      ./……. 
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 275 adet iş yeri ruhsat denetlemesi yapıldı. 

 Pazar yerlerinden 34.355.00 TL tahsil edilmiştir. 

 473 adet numarataj güncellenmiştir. 

 Ölçü tartı muayenesinden 4.790.00 TL.makbuz kesilerek mühürleme yapılmıştır. 

 Umuma açık iş yerleri temizlik ve gerekli düzenleri kontrol edildi. 

 Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül terminal takip ve kontrol yapılarak Ulaştırma 

Bakanlığına bildirildi.Ekim-Kasım-Aralık ayları için gerekli belgeler toplanarak işleme 

konulmuştur. 

 Çarşı ve Pazar yerlerinde gerekli denetlemeler yapılarak eksiklikler giderilmiş ve haftanın 

Çarşamba günleri gerekli yıkama işlemleri yapılmaktadır.  

 Canlı müzik yapan iş yerleri ses düzenekleri ve ses ölçüm değerleri kontrol edildi. 

 İnşaat atıkları,hayvan atıkları ve çöpler kontrol edilerek bulundukları yerden kaldırılmış veya 

kaldırılması hususunda uyarılmıştır. 

 Cadde ve sokaklardaki parke ve yol sökükleri kontrol edilerek yapılması hususunda 

bildirilmiştir. 

 4207 sayılı yasa gereği  ulusal tütün kontrol programı kapsamında denetlemeler yapıldı. 

 Cadde ve sokaklardaki temizlik çalışmaları takip edilerek yıkama faaliyetleri yürütülmektedir. 

 İlan dosyasına ait varakalar yazılarak gerekli takipler yapılmıştır. 

 İlan ücreti olarak resmi kurumlardan zabıt varakaları düzenlenerek ücretleri tahsil edilmiştir. 

 Reklam amaçlı ilan ücretleri tahsil edilmiştir. 

 Şikayet söz konusu ve diğer dilekçelere cevap verilerek sonuca varılmıştır. 

 UAVT kapsamı içerisinde yeni ikametgah kayıtlarında gerekli işlemler yapılmıştır.  

 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince gerekli uygulamalar yapılmıştır. 

 Eğlence ücreti olarak ilgili işyerlerinden 2.665.00 TL tahsil edilmiştir. 

 İlan reklam ücreti olarak 310.00 TL tahsil edilmiştir.  

Belediyemiz Su İşleri Müdürlüğünce; 

 Kavaklar TUV önünde yol genişlemesinden dolayı maslaktan diğer maslağa kadar 150 mm lik 

300 m yeni boru döşendi TUV ün önünden maslağa kadar şebeke hattı sökülerek geri alındı 

 Kütküt Mahallesinde meydana gelen heyelandan dolayı 200 mm lik PVC  boruya T atılarak 

100 m Kangal boru İle Kütküt  Şebekesine  bağlantı yapılmıştır. 

 Uğurca Köyü Çamlık Mevkiine 200 mmlik 240 mlik boru döşenmiştir.Köy hizmetleri altındaki 

eski depo faaliyete geçirilerek bahçeler çeşmelerinin suyu depoya bağlanmıştır. 

 Yüksekokul  şebekesine 115 m 65 lik boru döşenmektedir. 

  Kırkgöz Mahallesi  Hinzan  Kaynağının içme suyu deposu yenilenmiş olup, 50 tonluk su 

deposu yapılarak hizmete sunulmuştur.100 m 100 lük PVC boru kullanılmıştır. 

 Kütküt teki heyelandan dolayı bereket Gözesi ve Karabaş Kaynağını  tekrar  akıtılabilmesi için 

700 m 110 luk kangal boru kullanılmıştır. 

 Taş boynu kaynağının tekrar akıtılabilmesi için 100 m 110 luk 320 mt 90 lık kangal boru 40 m 

125 lik boru döşenmiştir 

  Yavuz Selim Mahallesindeki kooperatif evlerine 800 m 65 mm lik  ilave şebeke döşenerek 

konutların  tamamına abone bağlantıları yapılarak suları bağlanmıştır. 

 Aşağı Bahçelerde kanalizasyon çalışmalarından dolayı 200 m 65 lik boru  tahrip olduğundan 

yeniden döşendi. 

 Tutak dağının yolları dozerle  20 gün çalışılarak 12 Km’lik mesafe  ulaşıma açıldı. 

 Yavuz  Selim Mahallesinde  Karayollarının yol genişletmesinden dolayı 200 m yeniden 

muhtelif ebatlarla boru döşendi. 

 Avutmuş Mahallesinde 50 mt 65 lik yeni Şebeke döşendi (Şebeke Yeni açılan yola alındı. 

 

                                                                      ./……. 
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  Anayoldan sanayi yolu üzerinde 280 m  muhtelif ebatla şebeke borusu döşendi. 

  Futbol sahası yanında imardan dolayı 100 m    80 lik  şebeke döşendi 

 Akbudak Mahallesin de 65 mmlik 220 boru döşendi. 

  Yavuz Selim Mahallesinde İmar dan dolayı 200 mmlik  borular sökülerek imar yoluna 

alınmıştır.65 lik 50 m ilave şebeke değiştirilmiştir. 

 Jandarma binası ile Hastane İnşaatının şebeke bağlantıları yapılmıştır. 

 2011 yılı Nisan ayından 2012 yılı nisan ayına  kadar 240 Adet abone yapılarak suları 

bağlanmıştır. 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce; 

2011 MALİ YILI GERÇEKLEŞEN BÜTÇE 

 Vergi Gelirleri            :   443.678,52  TL 

 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                :1.707.671,01  TL 

 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler         :   865.059,39  TL 

 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar        : 2.950.846,98 TL 

          Diğer Gelirler             :    104.662,14 TL 

2011 Mali Yılı Gerçekleşen Bütçe Geliri           6.071.918,04 TL   

                                                                                                   

          Personel Giderleri           :1.879.437,00 TL 

 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gider         :   245.729,78  TL 

 Mal ve Hizmet Alım Giderleri         :2.167.725,02  TL 

 İç Borç Faiz Giderleri           :     30.180,60  TL 

 Cari Transferler                      :     47.000,90  TL 

 Sermaye Giderleri                      :   848.325,41  TL 

 Sermaye Transferleri           :     13.978,62  TL 

 2011 Mali Yılı Gerçekleşen Bütçe Gideri        : 5.232.377,33 TL 

            Belediye gelirlerinin tahsil edildiği, tahsil edilemeyenlerin takibinde yasal işlem yapıldıkları 

bütçe ile verilen ödeneklerin amacına uygun kullanıldıkları yapılan harcamaların gerçek ihtiyaç 

karşılıkları oldukları, yapılan harcamaların  5393 sayılı kanunda belirtilen maddede sayılan giderleri 

kapsadıkları, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanıldıkları ödeme ve belgelerde yetkililerin 

imzalarının tamam olduğu, ödemeye ilişkin sayılan belgelerin tanzim olduğu, maddi hata bulunmadığı, 

hak sahiplerine ilişkin belgelerin tam olduğu, taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin kayıtların tutulduğu, 

konusu suç teşkil eden, kamu zararı ve mali tazmini gerektiren bir husus bulunmamaktadır. 

Belediyemizin herhangi bir kuruma borcu bulunmamaktadır. Belediyenin geliri %96,50  ve  gider 

hedefleri % 84 oranında gerçekleşmiştir. 

Belediyemizin 31.12.2011 tarihi itibari ile Banka Hesap Bakiyeleri 

T.C. Ziraat Bankası Şebinkarahisar Şubesinde                :  81.720,36 TL 

T.C. Halk Bankası Şebinkarahisar Şubesinde               :156.443,06 TL   

T.C. Halk Bankası Şebinkarahisar Şub. Arıtma Tesisi İçin Açılan 1. Hesapta 36.063,88 TL 

T.C. Halk Bankası Şebinkarahisar Şubesi Afet vadeli için  açılan  Hesapta   509.243,38 TL  

T.C. Ziraat Bankası Şebinkarahisar Şubesi Vadeli Hesabında                          11.995,52 TL 

T.C. Halk Bankası Şebinkarahisar Şubesi vadeli için  açılan  Hesapta           209.843,98 TL                                                                                          

T.C. Ziraat Bankası Şebinkarahisar Şubesi Afet vadeli için  açılan  Hesapta 303.222,23 TL 

           :1.408.532,41 TL  

         Olarak hazırlanan icraat raporu okundu ;Sunulan icraat raporu hakkında söz almak isteyen olup 

olmadığı soruldu, söz alan olmadığından oylama yapıldı,2011 yılı icraat raporu oy birliği ile kabul 

edildi. 

 

 

 

       Şahin YILANCI                                   Ayla DEMİRER                       Temel MELETLİ                        

        Belediye Başkanı                                   Meclis Katibi                              Meclis Katibi 

        (Meclis Başkanı)                                 


