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2020 YILI FAALİYET RAPORU
KURULUŞUN ADI

: Arhavi Belediyesi

AİT OLDUĞU YIL

: 2020

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,15 memur, 21 adet daimi işçi ve
72 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, 2
adet binek makam aracı,2 adet itfaiye,1 adet vidanjör, 1 adet kanal açma aracı,2
adet arazi taşıtı,3 adet cenaze nakil aracı, 1 adet mini çöp süpürme aracı,1 adet
vakumlu yol süpürge makinesi, 6 adet kamyonet,6 adet kamyon,1 adet silindir ve 4
adet iş makinesi ile hizmet vermektedir.
BELEDİYEMİZİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
-

Arhavi Revizyon ve ilave imar planı çalışması sonucunda ilçemizin gerek
fiziki gerekse coğrafi yerleşim yapısı göz önüne
yararlanacağı sosyal ve yeşil

alınarak halkımızın

alanları kazandırmak ve çocuklarımızın

fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sunacak olan daha fazla çocuk oyun
alanlarını hizmete sunmak.
-

İlçemize içme suyu sağlayan su arıtma tesissimizin kapasitesi 120litre
/saniye olup, tesis 60 litre7saniye kapasite ile hizmet vermektedir. Bu
nedenle arıtma tesisine 60 litre / saniyelik sistem ilavesi planlanmakta
olup, konu ile ilgili İller Bankası A.Ş’ile görüşmeler devam etmektedir.

-

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
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kültürümüzü yansıtmak, ilçemizin çevresel, kültürel, sanatsal ve tarihsel
olarak tanıtımını yapıp, ilçemizde iç ve dış turizmin canlanması için
gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlamak. Ancak, dünyamızda yaşanan
pandemi süreci nedeniyle 2020 yılında festival yapılamamış olup, 2021
yılında da devletimizin genelgesi doğrultusunda tüm yurt genelinde bu
tür etkinlikler iptal edilmiştir.
-

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada amatör spor kulüplerimiz ve
okullarımıza yıl içerisinde merkezi bütçeden belediyemize tahakkuk
eden toplam miktarın binde onikisi oranında 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.

-

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.
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-

Sahil dolgu alanında yeni şehirler arası otobüs terminali yapımı için
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına

süreci hızlandırmak adına

gerekli

müracaatlar yapılmıştır.
-

A.Hacılar Mahallesinde

yeni cami inşaatı

planlanmakta olup, proje

çalışmaları devam etmektedir.
-

Sahil dolgu alanında sosyal tesisi yapımı için çalışmalara başlanacaktır.

-

Y. Hacılar Mahallesi

Özkazançlar mevkiinde

çöken yol için

DSİ

tarafından yapılacak olan taş duvar ve fore kazık işi seçim sonrasında
iptal edilmiş olup, belediyemiz tarafından zemin etüdü ve projelendirme
çalışmaları başlatılmış ve kısa sürede proje tamamlanacaktır.
-

Boğaziçi Mahallesinde

muhtarlık binası ve taziye evi projesi hayata

geçirilecektir.
-

Musazade Mahallesinde

2200 m2’lik alanda 2 adet, Boğaziçi

Mahallesinde 700m2’lik alanda 1 adet olmak üzere 3 adet yeni çocuk
parkı yapımı planlanmaktadır.
-

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. Bu bağlamda 02 Nisan 2020 tarihinde Avrupa’dan

kırka

yakın eski ve yeni parlamenterlerin de katılacağı bir toplantı planlanmıştı
ancak, pandemi dolayısıyla toplantı iptal edilmiştir.
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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.
2020 YILI FAALİYETLERİ

:

- İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 195 m3,Kale Mahallesinde 85m3 ve Hacılar
Mahallesinde 55 m3 olmak üzere toplamda

335 m3 moloz taş duvar inşaatı

yapılmıştır.
- Kale Mahallesinde 250 metre, Musazade mahallesinde 400 metre , A. Hacılar
Mahallesinde 200 metre ,Cumhuriyet mahallesinde 250 metre

ve Boğaziçi

Mahallesinde 300 metre ,Yemişlik Mahallesinde 250 metre , Y .Hacılar Mahallesi
350 metre olmak üzere toplam 2000 metre yol betonlaması yapılmıştır.
- İlçe merkezinde 450 metre , Cumhuriyet Mahallesi Ş. Er Fatih ÇAYIRBAŞI
caddesinde

400 metre

ham yol açma çalışması ile ilçemiz merkez ve

mahallelerinde 900 metre stabilize yol iyileştirme çalışması yapılmıştır.
- İlçemizin şehir merkezinde 500 metre uzunlukta

alt yapı tamiratı

(

kanalizasyon) yapılmıştır.
-İlçemiz merkezinde 1100 m2 yeni kilit taşı çalışması ile 800 m 2 parça kilit taşı
tamiratı.
- İlçemiz Kapisre deresi peyzaj ve yürüyüş yolu projesi kapsamında 145m3
beton, 1200 m2 kilit parke taşı imalatı, 800 metre park bahçe bordur imalatı 11
adet kamelya,1 adet çocuk oyun grubu montajı ve aydınlatma için 40 adet direk
montajı yapılmıştır.
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- Musazade Mahallesi Zafer ÇELENK Kapalı Çarşısında

550 m2 karo taşı, 1

adet fıskiyeli süs havuzu ve aydınlatma çalışması yapılmıştır.
- Y. Hacılar Mahallesindeki mevcut caminin minaresinin yapımına başlanmış ve
çalışmalar devam etmektedir.
- Cumhuriyet meydanı eski cami arkasına

lostra salonu yapımına devam

edilmektedir.
- Yoğun kar yağışı nedeniyle yıkılan kapalı Pazar yeri için Pazar esnafının da
katkıları ile birlikte 1980 m2 çelik konstrüksiyondan imalat yapılmıştır.
-

İlçemiz Yemişlik Mahallesi eski su deposu yanında hayvan rehabilitasyon

merkezi yapılmıştır.
- Belediyemiz hizmet araçları için akaryakıt ihalesi yapılmıştır.
- 2020 yılında 36 adet yapı kullanma izin belgesi,31 adet yeni yapı ruhsatı , 6
imar plan değişikliği,
Çevre ve Şehircilik

Dolgu alanında terminal alanı ile ilgili plan değişikliği
Bakanlığı tarafından

onaylandı.

İlçemiz imar planları

07.01.2020 tarih ve 21 no’lu meclis kararı ile onaylanmıştır.
- 2020 yılında toplam 72 adet eski su sayacı akıllı sayaç ile değiştirilmiş, 971
adet yeni abone açılmış olup, toplam abone sayımız 9360

adet abonemiz

bulunmakta olup, bunun 4965 adedi akıllı su sayacıdır.
- 2020 yılında 17 adet umuma açık işyeri ile 35 adet gıda maddeleri üreten
satan işyerlerinin denetimi yapılmış olup, 92 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı
düzenlenmiştir.
- İlçemizdeki tüm binalar ikişer kere dezenfekte edilmiştir.
- İlçemizin muhtelif yerlerinde 13 adet

yangına

müdahale edilip, yangın

raporu tutulmuştur.

-

Elazığ ve Malatya ilinde yaşanan deprem felaketi nedeni ile belediyemiz
tarafından başlatılan yardım

kampanyasında toplanan

malzemeler depremzedelere gönderilmiştir.

muhtelif
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-

Yusufeli ilçesi dokumacılar köyünde çıkan
hemşerilerimizin

yanında olmak amacıyla

yangında

zarar gören

toplanan yardımlar

afet

zedelere ulaştırılmıştır.
-

Yeni doğan bebekler için hazırlanan “ Yeni Umutlara Merhaba “ kolisi ile
yıl içerisinde 100 aileye yardım yapılmıştır.

-

Muammer Çiçekoğlu Eğitim Vakfı tarafından bağışlanan

17 adet

dezenfektan kiti ilçemizdeki tüm eğitim kurumlarına dağıtılmıştır.
-

Pandemi döneminde uzaktan eğitim gören 23 öğrenciye tablet bilgisayar
desteği sağlanmıştır.

-

8 Mart Dünya Kadılar Gününde

yaklaşık 1500 kadına

fular ve

öğretmenler gününde ilçemizde görev yapan tüm öğretmenlere çiçek
taktım edilmiştir.
-

Yıl içerisinde kandil günlerinde cami çıkışında vatandaşlarımıza kandil
simidi ikramında bulunulmuştur.
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MALİ KONULAR
-

31.12.2020

:

tarihi itibariyle

SGK’ya olan

miktarındaki borcumuza karşılık

11.237.717,54

-

TL

mülkiyeti belediyemize ait olan

Musazade Mahallesi 91 ada, 4 Parsel numaralı

3298m2 yüzölçümlü

taşınmazın SGK’ya devri yapılmış olup, mahsuplaşma sonrası toplam
borcumuz 1.522.520,00 TL’dir. İhbar ve kıdem tazminatı için

İller

Bankası A.Ş’den 1.281.608,00 TL kredi alınmış olup, kalan borcumuz
1.040.502,00 TL’dir. Temizlik işlerinde kullanılmak üzere 1 adet çöp
kamyonu için özel bir bankadan 311.000,00TL kredi kullanılmış olup,
kalan borcumuz 215.000,00 TL’dir. Ayrıca 6.730.844,12

TL Maliye

Bakanlığına, 73.967,66 TL Türkiye Belediyeler Birliği 304.718,29 .-TL¨
Kalkınma Ajansı, 380.499,80 TL Taşınmaz Kültür Varlıkları katkı payı,
SUKAP projesi kapsamında ilçemizin içme suyu ve kanalizasyon projesi
ile ilgili 8.247.783,35 .-TL .

Başkan
Vasfi KURDOĞLU

borcumuz bulunmaktadır.

katip
Recai ÖZDEMİR

katip
Murat KOPARMAL

