
2009 YILI FAALİYET RAPORU 

 

 

 

KURULUŞUN ADI     : Arhavi Belediyesi 

 

AİT OLDUĞU YIL      : 2009 

 

 

VİZYONUMUZ            : 

 

    Doğu Karadenizin şirin  ilçesi Arhavi’nin;  doğası,kültürü sosyal etkinlikleri  

düzenli alt ve üst yapısı, ekonomik ve  eğitim gelişmişliği ile  çevresinde  örnek 

alınan  yaşanılabilir bir kent haline getirmek. 

 

 

MİSYONUMUZ           : 

 

      Halktan aldığımız gücü; eşitlik, tarafsızlık ve  güvenle yoğurup Belediyecilik 

hizmetini  tüm ilçemize taşımak.Klasik Belediyecilik hizmetleri yanında ilçemize  

ekonomik,kültürel,sosyal ve sağlık alanındaki kalkınmasına  katkıda bulunmak. 

 

YETKİ,GÖREV ve SORUMLULUKLARIMIZ : 

         

        Belediyemiz, mahalli müşterek  nitelikte  olmak üzere ;imar,su ve 

kanalizasyon, ulaşım,kentsel altyapı  itfaiye,acil yardım, şehriçi trafik ,defin ve 

mezarlıklar,park ve yeşil alanlar,kültür ve sanat,turizm ve tanıtımı gençlik ve 

spor,sosyal yardım ve nikah gibi işlemleri yapar. 

 

 

ÖRGÜT YAPISI          : 

 

   Belediyemiz; 1 Başkan ,2 Başkan Yardımcısı,17 memur,2 sözleşmeli ve 46 daimi 

işçi ile hizmet vermektedir. 

 

FİZİKSEL YAPI           : 

  



     Belediyemiz, Çarmıklı Eğitim ve Kültür Merkezinin üç katında konuçlanan 1 

adet idari binası, 1 adet merkezde Zabıta noktası 1 adet Terminal Zabıta noktası,3 

adet derin kuyu, 4 adet su deposu, 4  adet binek aracı,1 adet itfaiye,1 adet 

vidanjör,2 adet Temizlik aracı,1 adet vakumlu yol süpürge makinesi,4 adet kamyon 

ve 3 adet iş makinesi ile hizmet vermektedir. 

 BELEDİYEMİZİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

 

- İlçemizin  gerek fiziki gerekse coğrafi yerleşim yapısı göz önüne  alınarak 

gerekli imar çalışmaları ve düzenlemelerini yapmak. 

- İmar planı içerisinde mevcut olan  yeşil alanların  bir an önce uygun hale 

getirmek,yeni yeşil alanlar yaratıp bu alanlarda halkımızın yararlanacağı 

düzenlemeler yapmak ve ilçemizin uygun yerlerinde  çocuklarımızın 

yararlanacağı oyun alanlarını sağlamak. 

- İlçemiz Lome boğazından getirilmesi düşünülen kaynak suyunun en kısa 

süre içerisinde ilçemize getirip halkımızı daha leziz ve içilebilir suya 

kavuşturmak. 

- İlçemizin acil ihtiyacı olan  asri mezarlığı  biran önce vatandaşlarımızın 

hizmetine sunarak  defin konusundaki sıkıntıları aşmak. 

- şehir içi trafiğin işleyişi için otopark alanları tespit edilerek gelişi güzel 

araç parkını önlemek, trafiğin rahat akışını sağlamak. 

- Her yıl Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz uluslar arası Arhavi 

Kültür ve Sanat Festivaline daha geniş katılımı sağlayarak, özkültürümzü 

yansıtmak, ilçemizin çevresel, kültürel, sanatsal ve tarihsel olarak 

tanıtımını yapıp, ilçemizde iç ve dış turizmin  canlanması için gerekli alt 

yapı çalışmalarını tamamlamak. 

- Bugüne kadar olduğu gibi  bundan sonrada amatör spor kulüplerimiz ve 

okullarımıza  araç gereç yardımı yapmak,çocuklarımızın gelişimine katkısı 

olacak her türlü eğitim ve sportif faaliyetlere destek olmak.Bu bağlamda  

değerli iş adamımız Mehmet Nazif GÜNAL tarafından yapılması 



düşünülen Eğitim ve Kültür Merkezini biran önce tamamlayıp hizmete 

sunmak. 

- 2009-2010 Eğitim ve öğretim yılında açılışı yapılan Arhavi Meslek 

Yüksek Okulunun kapasitesini arttırmak,Arhavi’mize yakışır fakülte 

düzeyinde eğitim kompleksi kazandırmak. 

-  İlçemizde istihdamın  önlenmesi ve ekonominin canlanması için  kamu 

kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve tüm sivil toplum örgütleri ile 

istişarelerde bulunup,çözüm üretmek.Çok değerli iş adamlarımızın 

ilçemize yatırım yapması için kendilerine her türlü fiziksel ortamı 

sağlamak. 

- Halkımızın ihtiyacına cevap verecek şehirlerarası otobüs terminalinin 

yapımına en kısa sürede başlanıp hizmete sunmak. 

- 24 Saat hizmet anlayışı ile temizlik hizmetlerini sürdürerek halkımıza daha 

temiz ve yaşanılabilir çağdaş alanlar oluşturmak. Çevre konusunda 

halkımızın daha duyarlı olması için her türlü bilgilendirme araçlarını 

devreye sokmak ve öğretmenlerimizin de katkısıyla öğrencilerimizin çevre 

konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak. 

     YÖNETİM ve İÇ KONTROL SİSİTEMİ  : 

           Belediyemiz bünyesinde Meclisimizin onayı ile Norm kadromuzda harcama 

birimleri oluşturularak; Başkan yardımcısı, Yazı İşleri, Mali Hizmetler, Fen İşleri, 

İmar ve Şehircilik, Emlak ve İstimlak, Su İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

kadroları ile hizmet vermektedir. Alınan kararların Temel İlke, Temel Politika, 

öncelikler ve belirlenen stratejik hedeflere uygunluğu, Denetim Komisyonları ve 

yetkili makamlarca iç ve dış denetimlere tabi tutulmaktadır.Hizmet alanlarında  

hizmetin gerçekleştirilmesi esnasında  süreç denetiminin  yapılması 

sağlanmaktadır. 

 

 

 



 2009 YILI FAALİYETLERİ                : 

- Musazade mahallesi  Fevzi Çakmak caddesi kilit taş yapımı 4800 M2 

- Musazade Mahallesi Necati bey Caddesi kilit taş yapımı 1160 M2 

- Musazade mahallesi İnönü Bulvarı asfalt yapımı 300 metre 

- Musazade mahallesi Cumhuriyet meydanı Kanalizasyon yapımı 500’lık 

koligre boru döşenmesi. 180 metre 

- Musazade mahallesi Cumhuriyet Meydanı saha düzenlemesi 1200 M2 

- Musazade Mahallesi ve Boğaziçi mahallelerinde deforme olan  muhtelif 

çapta boru döşenmesi ve hatların yenilenmesi 500 metre. 

- Cumhuriyet Mahallesi yolunun sıcak asfalt kaplanması 4 km. 

- Musazade mahallesi  Kazım Kurdoğlu caddesi sıcak asfalt kaplaması 150 

metre. 

- Cumhuriyet mahallesi yol güzergahında  araç yavaşlatıcı bariyerlerin  

çakılması. 

- Boğaziçi Mahallesi Recep Ali TEMEL caddesi ,6 no’lu sokak, Münevver 

ÇARMIKLI caddelerinde  kilit taş döşenmesi 7600 M2. 

- Boğaziçi mahallesi Recep Ali TEMEL caddesi kanalizasyon yapımı 

500’lük koligre boru döşemesi 120 metre,600’lük beton büz döşenmesi 

110 metre. 

- Hacılar mahallesi  1000 metre ham yol açılması. 

- Belediye kademe sahasında  moloz taş duvar yapılması 450 M2 

- Yemişlik mahallesindeki yollarda  kopmalardan oluşan  tehlikeyi önlemek 

için  taş duvar ile  yeni yapılan derivasyon kanalının  yapımı sonucu  

köprü geçişleri yanları moloz taş duvar yapılması 470 M2. 

- 2009 yılında 21 adet iskan ruhsatı,11 adet yeni yapı,19 adet tadilat, 

yenileme ve kat ,ilavesi olarak yapı ruhsatı verilmiştir. 

- 2009 yılında 13 adet imar planı değişikliği yapılmıştır. 

- Merkez cami güneyinde ve doğusunda bulunan  dükkanların  üst 

katlarında bulunan  10 adet ofis ihale yoluyla satılmıştır. 



- Arhavi belediyesi kademe alanında  787.00 M2 yüzölçümlü taşınmazın 

kamulaştırma işlemi sonuçlanarak parası peşin ödenerek satın alınmıştır. 

- 2009 yılı Haziran ayında Belediyemiz beş (5) yıllık imar planı Proğramı 

kabul edilmiştir. 

- Kabisre deresinin tahkimat projesi uygulaması DSİ 26. Bölge 

Müdürlüğünce  3500 metrelik kesimi 2009 yılında bitirilmiştir. Diğer 

tarafının yapımı da Programa alınmış olup, proje ihalesi aşamasındadır. 

- Ertuğrul Kurdoğlu İlköğretim Okulu ilerisi ile Kapisre deresi karşısına 

yapılacak olan köprü DSİ Genel müdürlüğü tarafından programa alınmış 

olup, proje ihalesi aşamasına gelinmiştir. 

- Enerji nakil hatlarının Belediyemiz imar planına göre  yeraltına alınması 

işleminde ihaleyi alan firma 2008 yılı başında çalışmalarına başlamış olup, 

yapılacak işin % 10’u bitmiştir. 2010 yılında diğer kısmı için tekrar 

çalışmalara başlanacaktır. 

- 2009 yılı Haziran ayında imar planında düzensiz yapılaşmaların önüne 

geçmek, aksayan yönleri düzeltmek, tarım arazileri ve  bu arazilerde 18. 

madde uygulaması yapılamaması sebepleri ile revizyon ve ilave imar planı 

çalışması yapılması için karar alınmış olup, tarım arazilerinin kaldırılması 

hakkında  Tarım İl Müdürlüğüne gerekli dokümanlar gönderilmiş olup, 

gerekli izinler alındıktan sonra revizyon ve ilave plan yapım aşamasına 

gelinecektir. 

- Şehir şebekesinde bozuk su sayaçlarından 113 adet su sayacı 

değiştirilmiştir. 

- Su depolarının bakım, onarım ve çevre temizliği yapılmıştır. 

- Kademe ve 2000 depo su pompalarının yerinin beton armadan yapılmıştır. 

- Kilittaşı yapılan yerlerde eskimiş su borularının bağlantıları 

değiştirilmiştir. 

- 2009 Mali yılında toplam 484 adet yeni su abonesi açılmış olup, toplam su 

abone sayımız 6279’dır. 



- 2009 Malı yılında umuma açık 20 adet işyeri, gıda maddeleri üreten 82 

adet işyeri, gıda maddeleri satan 73 adet işyeri denetlenmiştir. 

- 2009 malı yılında tiyatro organizasyonu yapılmıştır. 

- Ramazan ayında   muhtaç kişilere  kumanya yardımı ve yemek yardımı 

yapılmıştır. 

- Mençuna  şelalesi gezi etkinliği düzenlenmiştir. 

- 37. Uluslar arası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali organizasyonu 

gerçekleştirilmiştir. 

- İlçemiz ilköğretim ve ortaöğretim okullarına  fiziki koşulların 

iyileştirilmesi için her türlü malzeme ve işgücü yardımında  

bulunulmuştur. 

- İlçemizdeki kimsesiz ve muhtaç çocuklara giysi yardımı yapılmıştır. 

- Sinema günleri etkinliği. Düzenlenmiştir. 

- Skayt Türk TV lokomotif Proğramı ( Arhavi Belgeseli ) ,Kanal 1 TV 

Pakize SUDA ile  lezzete yolculuk Proğramı ve ATV televizyonu yöresel 

yemeklerimiz programları düzenlenmiştir. 

- Arhavi Belediyesi –Orman İşletme Müdürlüğü ile ortaklaşa fotoğraf 

etkinliği düzenlenmiştir. 

 

 

 

MALİ KONULAR             : 

 

    31.12.2009 tarihi itibariyle  494.251.69.-TL SKG ‘ya ,225.401.16.-TL 

Maliye Bakanlığına,194.041.00.-TL ÇEDAŞ’a 19.496.26.-TL Sendika ve 

250.000.00.-TL Özel Sektöre olmak üzere toplam  1.183.190.11.-TL 

borcumuz bulunmaktadır. 

 

 


