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                                                                                 Meclis Karar Tarihi:01.04.2020 

                                                                                             Karar sayısı : 12 

2019  YILI FAALİYET RAPORU 

 

 

KURULUŞUN ADI     : Arhavi Belediyesi 

 

AİT OLDUĞU YIL      : 2019 

 

 

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 ,1 Başkan Yardımcısı,17 memur, 26 adet daimi işçi ve 70 

şirket personeli ile hizmet vermektedir. 
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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,yeni içme suyu paket arıtma tesisi,1 adet derin kuyu, 4 adet su deposu, 5 

adet binek aracı,2 adet itfaiye,1 adet vidanjör, 1adet kanal açma aracı,2 adet katı 

atık taşıma aracı,3 adet cenaze nakil aracı, 1 adet mini çöp süpürme aracı,1 adet 

vakumlu yol süpürge makinesi,1 adet çöp taksi,2adet kamyonet,6 adet kamyon,1 

adet silindir ve 5 adet iş makinesi ile hizmet vermektedir. 

 

 BELEDİYEMİZİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

- Yakın zamanda yapılacak olan  Arhavi Revizyon ve ilave imar planında  

ilçemizin  gerek fiziki gerekse coğrafi yerleşim yapısı göz önüne  alınarak 

halkımızın yararlanacağı sosyal ve yeşil  alanları kazandırmak ve 

çocuklarımızın   fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sunacak olan daha fazla 

çocuk oyun alanlarını hizmete sunmak.  

- İlçemizin acil ihtiyacı olan  asri mezarlıkla eski adı Dağ Yolu Tesisleri 

olan ve yaklaşık 2500 m2’alanla ilgili kamulaştırma işlemlerini başlatıp  

ilçemize yakışan asri mezarlığı  vatandaşlarımızın hizmetine sunarak  

defin konusundaki sıkıntıları aşmak. 

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

araç parkını önlemek,  gerek araç  gerekse yaya trafiğin rahat akışını 

sağlamak. 

- Her yıl Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz uluslar arası Arhavi 

Kültür ve Sanat Festivaline daha geniş katılımı sağlayarak, öz 

kültürümüzü yansıtmak, ilçemizin çevresel, kültürel, sanatsal ve tarihsel 

olarak tanıtımını yapıp, ilçemizde iç ve dış turizmin canlanması için 

gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlamak. 
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- Bugüne kadar olduğu gibi  bundan sonrada amatör spor kulüplerimiz ve 

okullarımıza  yıl içerisinde  merkezi bütçeden  belediyemize tahakkuk 

eden  toplam miktarın binde /12’si kadar araç gereç yardımı yapmak, 

çocuklarımızın gelişimine katkısı olacak her türlü eğitim ve sportif 

faaliyetlere destek olmak 

- İlçemizde istihdamın  artırılması ve ekonominin canlanması için  kamu 

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

istişarelerde bulunup,çözüm üreterek, çok değerli iş adamlarımızın 

ilçemize yatırım yapması için kendilerine her türlü fiziksel ortamı 

sağlamak. 

- Yemişlik Mahallesinde yaklaşık 400 dönümlük arazi üzerinde kurulan 

Artvin-Arhavi Organize Sanayi Bölgesinin en kısa sürede tamamlanması 

için her türlü desteği vererek, ilçemizin ticari ve ekonomik gelişimine 

istihdamın çözümüne katkı sunmak. 

- Belediye eski hizmet binasını  ile  hemen bitişiğindeki blokun  tek yapı 

halinde  yeniden inşa edilerek , ilçemize  daha modern bir belediye hizmet 

binası ile  ticari gelişime katkı sunacak  iş merkezini  halkımızın hizmetine 

sunmak. 

-  Kapisre deresi  yol güzergahında bisiklet ve yürüyüş yolunun  biran önce 

tamamlanıp,  halkımızın daha zinde ve sağlıklı yaşamlarına katkı sunmak. 

-  Çay-Kur Çay Fabrikasının Kavak Köyünde satın aldığı  yeni yerleşkesine 

taşınmazı sonucunda  Çay-Kur Genel Müdürlüğü ile projeler geliştirip bu 

alanda  sosyal merkezler ve  sosyal donatı alanları ile  daha modern bir 

görünüme kavuşturmak. 

- Halkımızın ihtiyacına cevap verecek şehirlerarası otobüs terminalinin 

yapımına en kısa sürede başlanıp hizmete sunmak. 
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- 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. 

-  Üyesi olduğumuz  Anadolu Avrupa  Emekliler Derneğinin  katkıları ile  

Avrupa Birliği fonlarıyla  ilçemize  yaklaşık 150 yataklı yaşlılar bakım 

evini yaparak, gerek yurt dışından gerekse ilçemiz  ve bölgemizde  bu 

hizmetlerden faydalanmak isteyen  vatandaşlarımızın  ihtiyacını 

karşılamak. 

     YÖNETİM ve İÇ KONTROL SİSİTEMİ  : 

           Belediyemiz bünyesinde Meclisimizin onayı ile Norm kadromuzda harcama 

birimleri oluşturularak; Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri, Mali Hizmetler,İnsan 

kaynakları ve Eğitim, 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. 

 2019 YILI FAALİYETLERİ                : 

      -  Belediyemiz bünyesinde kurulan Arhavi Ata Çay Gıda tarım San. Ve 

Tic.Ltd.Şti ile   bedelsiz olarak  % 10 oranında  hisse sahibi olduğumuz Liva Çay 

Gıda tarım San. Ve Tic Ltd. Şti tarafından  ilçemiz Kavak Köyünde kurulan  çay 

paketleme fabrikası  üretime başlamış olup, Arhavi Ata Çay  ismi altında satışlara 

başlanmıştır. 

     -  İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 135 m3 ve Yemişlik Mahallesinde 165 m3 

olmak üzere toplamda  300m3 moloz taş duvar inşaatı yapılmıştır. 

     -  Kale mahallesinde 170 metre, Musazade mahallesinde  270 metre , Hacılar 

Mahallesinde  848 metre ,Cumhuriyet mahallesinde  2020 metre  ve Boğaziçi 
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Mahallesinde  530 metre olmak üzere  toplam  3830 metre  yol betonlaması 

yapılmıştır. 

     -  Cumhuriyet mahallesinde 550 metre ham yol açma çalışması yapılmıştır. 

     - İlçemizin muhtelif yerlerinde  950 metre uzunlukta  alt yapı tamiratı ( 

kanalizasyon) ve 450 metre  ilave kanalizasyon hattı yapılmıştır.  

     -  Boğaziçi Mahallesi  Şehit Er Recep Ali Temel Caddesi , Atatürk 

Bulvarı,Hasan Galatalı Caddesi, Prof.DR Kutlu Zoral caddesi, Nafiz Kurdoğlu 

Caddesi ile Musazade mahallesi Eğri Caddesinde toplam 8850m2 yeni kilit taşı 

imalatı ve  ilçe genelinde yaklaşık 1500m2  kilit taşı tamiratı yapılmıştır. 

    - 2019 yılında  18 adet yapı kullanma izin belgesi,10 adet yeni yapı, 9 adet isim 

değişikliği,5 adet tadilat ruhsatı,2 adet ilave kat ruhsatı,1 adet ek bina ruhsatı ve 9 

adet imar plan değişikliği yapılmıştır. 

     -  2019 yılında  toplam 311 adet eski su sayacı akıllı sayaç ile değiştirilmiş, 251 

adet yeni abone açılmış olup, toplam abone sayımız 8953 adet abonemiz 

bulunmakta olup, bunun 4211 adedi akıllı su sayacıdır. 

     - 2019 yılında 32 adet  umuma açık  işyeri  ile 75 adet gıda  maddeleri üreten  

satan  işyerlerinin denetimi yapılmış olup, 64 adet işyeri açma  ve çalışma  ruhsatı 

düzenlenmiştir. 

         

     - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde  

gençlik  konseri düzenlenmiştir. 

     - İlçemiz  köylerinde düzenlenen  Dikyamaç köyü 3.ncü Kültür Sanat ve Yaşam 

Tarzı Festivali düzenlenmiş ve  Pilarget Festivaline destek verilmiştir. 

    -   47.nci Uluslar arası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmiştir. 

      - İlçe genelinde  eğitim gören  ihtiyaçlı öğrencilere kırtasiye ve giysi yardımı 

yapılmıştır. 

         - Arhavi  ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği )  ve belediyemiz katkılarıyla  

tiyatro gösterisi yapılmıştır. 

        - 11.nci herkes için futbol ( çocuk futbolu) şenliği düzenlenmiştir. 
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        - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanma etkinlikleri kapsamında  fener alayı 

yürüyüşü düzenlenmiştir. 

        

 

MALİ KONULAR             : 

-  Temizlik işlerinde kullanılan  çöp araçlarının  kiralama yönteminden 

vazgeçilerek   kredi yoluyla  aylık 7.000,00TL taksitle  belediyemize 

temizlik aracı  alınıp,25.000,00 TL olan  kira bedelinden  aylık 18.000,00 

TL tasarruf edilmiştir.  

- Geçmiş dönemde  yapılan   çöp toplama  ve bertaraf etme  ihale 

sözleşmesi  iptal edilerek, tahakkuk eden  247.728,00 TL  tahakkuk 

bedelinin  178.033,00.-TL’si ilgili şirkete ödenmiştir. 

- 2019 Yılında belediyemizin geçmiş dönemden  kalan  nakit borçlarından 

yaklaşık 2.000.000,00 .-TL  civarında  ödeme yapılmıştır. 

-  31.12.2019  tarihi itibariyle 10.735.514,98-  TL SGK ‘ya, 5.034.983,76-  

TL Maliye Bakanlığına, 3.486.,27 TL  Türkiye Belediyeler Birliği 

286.869,41  .-TL¨ Kalkınma Ajansı, 331.170,90 TL Taşınmaz Kültür 

Varlıkları katkı payı  ,SUKAP projesi kapsamında  ilçemizin içme suyu ve 

kanalizasyon projesi ile ilgili 9.655.312,16.-TL ile ihbar ve kıdem 

tazminatı için  357.512,24.-TL İller Bankası A.Ş’ye , temizlik işlerinde 

kullanılmak üzere  1 adet çöp kamyonu için özel bir bankadan 306.519,00 

TL  ve  5.202.450,14 TL olmak üzere  toplamda 31.320.430,45 .-  TL 

borcumuz bulunmaktadır. 

                              

        

 

          Başkan                                               katip                                  katip  

     Vasfi KURDOĞLU                   Recai ÖZDEMİR             Murat KOPARMAL   

                İmza                                           imza                                       İmza              

 

           


