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                                                                                 Meclis Karar Tarihi: 06.04.2022 

                                                                                             Karar sayısı : 13 

2021 YILI FAALİYET RAPORU 

 

 

KURULUŞUN ADI:       Arhavi Belediyesi 

 

AİT OLDUĞU YIL      :   2021 

 

 

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 ,kanalizasyon, 

ulaşım, kentsel altyapı , itfaiye, acil yardım, şehriçi trafik ,defin ve mezarlıklar,park 

, yeşil alanlar,kültür ve sanat,turizm tanıtım, gençlik ,spor,sosyal yardım ve nikah 

gibi işlemleri yapar. 

 

 

ÖRGÜT YAPISI          : 

 

   Belediyemiz; 1 Başkan ,1 Başkan Yardımcısı,16  memur, 18   adet daimi işçi ve 

72  şirket personeli olmak üzere toplamda  108 personel  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, 3 

adet otomobil,2 adet  minibüs,2 adet itfaiye,1 adet vidanjör, 1 adet kanal açma 

aracı, 2 adet cenaze nakil aracı, 1 adet mini çöp süpürme aracı,1 adet vakumlu yol 

süpürge makinesi, 5 adet kamyonet,5 adet yük taşıyıcı ( kamyon) ,3 adet katı atık 

toplama aracı,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  alınarak halkımızın 

yararlanacağı sosyal ve yeşil  alanları kazandırmak ve çocuklarımızın   

fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sunacak olan daha fazla çocuk oyun 

alanlarını hizmete sunmak.  

- İlçemize  içme suyu  sağlayan  şebekeden  şehre ortalama   120litre /saniye 

su verilmektedir. Oysa arıtma tesisimiz 60 litre/ saniye  kapasite  olup, 

sisteme 100 litre / saniyelik  sistem ilavesi  planlanmaktadır.  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. Şehiriçi trafiğini rahatlatmak için  şehir merkezi içerisinde kalan  

şehirler arası otobüs terminalini  sahil dolgu alanına  taşımayı planlıyoruz. 
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- 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. Ancak, dünyamızda yaşanan  

pandemi süreci nedeniyle  2021 yılında  festival yapılamamış olup, 2022 

yılında da   pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle kısıtlı olarak  

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

- Bugüne kadar olduğu gibi  bundan sonrada amatör spor kulüplerimiz ve 

okullarımıza  yıl içerisinde  merkezi bütçeden  belediyemize tahakkuk 

eden  toplam miktarın binde onikisi oranında nakdi 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. 
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- 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. 

- Sahil dolgu alanında yeni şehirler arası otobüs terminali yapımı için   

Çevre , Şehircilik  ve İklim Değişikliği Bakanlığının 24.01.2022 tarih ve 

2769067 sayılı yazılarına  istinaden tarafımızca  talep edilen,10.423,28m2 

yüzölçümlü alanın  ÇORUH Elektrik A.Ş tarafından inşa edilen yer ile  

planında yerleri belirtilen  14 adet ofis ,1 adet çay ocağı ve 1 adet marketin  

ticari amaca konu edilmek üzere  hasılat paylaşımı ile  kiralama talebinin 

bulunduğu bildirilen yerler hariç olmak üzere  terminal alanı olarak 

kullanılmak üzere  belediyemize  2 yıl süre ile  ön tahsisi uygun 

görülmüştür.Bu tahsisi gereği kısa bir süre içerisinde  yapım çalışmalarına 

başlanacaktır. 

- A.Hacılar Mahallesinde  yeni cami inşaatı  planlanmakta olup, proje 

çalışmaları devam etmektedir. 

-   Sahil dolgu alanında  sosyal tesisi yapımı için  çalışmalara başlanacaktır. 

- Boğaziçi Mahallesinde inşa etmeyi düşündüğümüz muhtarlık binası ve 

taziye evi projesine ilçemizde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 

başlanamamış olup,yakın bir tarihte her iki proje ile ilgili   yapım 

çalışması başlatılacaktır.  

- 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. 
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-  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   40’a 

yakın eski ve yeni  parlamenterlerin  de katılacağı  bir toplantı planlanmıştı 

Ancak,  pandemi dolayısıyla  toplantı iptal edilmiş olup,ileriki bir tarihte  

toplantının  yeniden  düzenlenmesi planlanmaktadır. 

    

 

  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. 

 

    2021 YILI FAALİYETLERİ                : 

     -   Y. Hacılar Mahallesi  Özkazançlar mevkiinde  450m3, Tünel Mevkiinde  

380m3,  A. Hacılar Mahallesi Savaşlar mevkiinde 600 m3, A. Hacılar Mahallesi 

girişine  430m3,  Musazade Mahallesi Barış ÖZTÜR Caddesinde 500m3,  Yemişlik 

Mahallesinde  410m3 olmak üzere toplamda 2770 m3 moloz taş duvar inşaatı 

yapılmıştır. 

  -   Y. Hacılar Mahallesi Özkazançlar mevkiinde uzunluğu 450 metre olmak üzere  

32 adet fore kazık çalışması yapılmıştır. 
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  - Cumhuriyet Mahallesinde  555 metre , Hacılar Mahallesinde 1100 metre , 

Yemişlik Mahallesinde  740 metre, Kale Mahallesinde 440 metre, Musazade 

Mahallesinde 500 metre, Boğaziçi Mahallesinde 700 metre olmak üzere  toplamda 

4035 metre yol betonlaması yapılmıştır.  Bu çalışma için  2050 m3 beton 

kullanılmıştır. 

  - Hacılar Mahallesinde 350 metre, Cumhuriyet Mahallesinde 700 metre ham yol 

çalışması, İlçemiz merkez ve mahallelerinde 1000 metre stabilize yol iyileştirme 

çalışması yapılmıştır. 

   - İlçemiz şehir merkezinde 690 metre uzunluğunda kanalizasyon  ( alt yapı) 

tamiratları yapılmıştır. 

-  İlçemiz  merkezinde  2500 m2  yeni kilit taşı çalışması ile  1500 m2 parça kilit 

taşı tamiratı yapılmıştır. 

 -_ Kabisre deresi peyzaj ve  yürüyüş yolu projesi  kapsamında   2020 yılında 

yapılmış olan 11 adet kamelyaya ek olarak 5 adet kamelya eklenerek, 330 m2  

kilit parke taşı imalatı yapılmış, ancak 21 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen 

sel felaketinde büyük bir kısmı zarar görmüştür. 

 -    Musazade Mahallesi  Bitat ekmek fırını yanında Q 1000’lik 240 metre  beton 

menfez yağmur suyu hattı ile Boğaziçi Mahallesinde 1x1 kutu kesit beton menfez 

yağmur suyu hattı yapılmıştır. 

   - Boğaziçi Mahallesi 1x1 kutu kesit beton menfez yağmur suyu hattı yapıldı. 

   -  İlçemiz  adliye binası otopark yapımı için 53 m3 beton  ve 215 m2 kilit parke 

taşı  imalatı yapılmıştır. 

   - İller Bankası tarafından  Boğaziçi Mahallesi  yağmur suyu hattı projesi 

tamamlandı. 

 -  Derin deniz  deşarj projesi tamamlanması için  3.156.604.30.- 

(üçmilyonyüzellialtıbinaltıyüzdörtbinotuz) TL ,üniversite yerleşkesine 

kanalizasyon hattı yapılması için 873.071,80.-TL(Sekizyüzyetmişüçbinyetbişlira 

seksen krş.) kredi kullanılmış olup, İller Bankası tarafından kabulü yapılacaktır. 
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    - 2021 yılında  35 adet yapı kullanma izin belgesi,57  adet yeni yapı ruhsatı ,22 

imar plan değişikliği yapılmıştır.    

     -  2021 yılında  toplam 80  adet eski su sayacı akıllı sayaç ile değiştirilmiş, 

202 dijital su sayacı ile  4 adet  normal su sayacı olmak üzere 206 adet yeni 

abone açılmış olup, toplam 9544  adet abonemiz bulunmakta olup, bunun 5312  

adedi akıllı su sayacı  kullanan abonemizdir. 

  - 2021 yılında meydana gelen sel felaketi sonucunda  261 adet  akıllı su sayacı 

bakıma gönderilmiş,  belediyemiz adına  100 adet akıllı su sayacı satın alınarak 

vatandaşların hizmetine sunulmuştur. 

     - 2021  yılında 88 adet işyeri açma  ve çalışma  ruhsatı düzenlenerek bunun 

karşılığında  31.221,00 –TL  (otuzbirbinikiyüzyirmibir) TL ruhsat bedeli tahsilatı 

yapılmıştır. 

- 235 adet  cenaze ile ilgili  defin işlemleri yapılmış olup, bunun karşılığında  

211.743,10 TL  ( iyiyüzonbirbinyediyüzkirküçliraon) TL cenaze levazımatçılığı  

gideri yapılmıştır. 

 - 2021 yılında  8 adet  yangına müdahale edilip, yangın raporu tutulmuştur. 

- Kaçkar İtfaiye Birliğine  geçmişten kalan borç yapılandırılmıştır. 

- 2021 yılında  2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu kapsamında  bir 

işletmeye cezai  işlem uygulanmıştır. 

 - 2021 yılında tüm binalar  iki kez dezenfekte edilmiş, talepler doğrultusunda 

çalışmalar devam etmektedir.Ayrıca, bahar mevsiminde larva ilaçlamaları 

yapılmış,yaz ayları süresi boyunca sivri sinek haşere ilaçlamalarına devam 

edilmiştir. 

 - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Konser programı 

organize edilmiştir. 

- Yeni doğan bebekler için hazırlanan “Yeni Umutlara Merhaba” kolisi ile 100 

aileye yardım yapılmıştır. 

 

- Öğretmenler gününde ilçede faaliyet gösteren tüm öğretmenlere öğretmenler günü 

anlamına binaen  çeşitli hediyeler verilmiştir. 
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- Pandemi döneminde uzaktan eğitim gören  ihtiyaçlı 60 öğrenciye tablet bilgisayar 

desteği sağlanmıştır. 

 

- Eğitim öğretim yılı içerisinde ilçemizde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere 

kırtasiye yardımı yapılmıştır. 

 

- İlçemizde hizmet veren apartman görevlileri ile bir araya gelip, sorunları 

dinlenilerek çözüm bulunulmaya çalışılmıştır 

 

-  Sık sık esnaf ziyaretleri yapılıp  sorunları  dinlenerek istek ve talepleri  

değerlendirilmiştir. 

 

-  geçen yıl  meydana gelen sel felaketi sonrasında  gerekli  koordinasyon 

sağlanarak , ihtiyaç sahibi vatandaşlara iaşe yardımı yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

- Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi yerleşkesinde eğitim gören yüksek öğrenim 

öğrencilerine dönem ortalarında çeşitli etkinlikler düzenlenerek  motivasyon ve 

kaynaşma sağlanmıştır. 

 

- Vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerinin daha hızlı ve kolay erişim 

sağlayabilmesi  ve sorunlara  daha hızlı çözüm bulunabilmesi için Belediye 

WhatsApp iletişim hattı kurulmuştur. 

 

- Ramazan ayında 1400 ihtiyaçlı  aileye  gıda yardımı yapılmıştır. 

. 

- İşadamlarımız ile belediye imkanları doğrultusunda 245 öğrenciye öğrenim 

bursu imkanı sağlanmış, 2021 yılında KPSS sınavına girecek  43 vatandaşımızın  

sınav giriş ücreti ile  YKS sınavına girecek  56 öğrencimizin  sınav giriş ücreti  

karşılanmıştır. 

- 2021 yılında 15 ihtiyaç sahibi vatandaşa nakdi yardım ile 50 ihtiyaç sahibi 

vatandaşa  kumanya yardımı ve  48 ihtiyaç sabibi vatandaşa kömür  yardımı 

yapılmıştır.  
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MALİ KONULAR             : 

 

                        -31.12.2021 tarihi itibariyle 8.123.875,TL Maliye Bakanlığına, 

 1.080.381,23TL SGK’ya , 281.865,25 TL Kültür Varlıkları Koruma Kuruluna, 

319.590,86 TL Kalkınma Ajansına, 18.000,00  TL Türkiye Belediyeler Birliğine, 

1.149.488,30 TL  Kaçkar Katı Atık Birliğine, 1.041.192,02 TL TEDAŞ’a,              

1. 170.724,87 TL İhbar Tazminatı  Kredisi kapsamında İller Bankası A.Ş’ye,  

192.940,00 TL TL  Özel Bankaya,  11.729.749,77 TL SUKAP projesi kapsamında  

içme suyu ve kanalizasyon yapım işi  projesi ile ilgili  kredi için İller Bankası 

A.Ş’ye borcumuz bulunmaktadır. 

             Kurum ve kuruluşlara olan borçlarımız ile ilgili yapılandırmalar yapılmış 

olup,  İller Bankası aracılığı ile merkezi bütçeden gelen  paylarımızdan  aylık 

taksitler halinde  kesintiler yapılmaktadır. 

        

 

                                                                                          

      
          Başkan                                               Katip                                            Katip 

    Vasfi KURDOĞLU                  Emine KURUOĞLU                    Recai ÖZDEMİR    

               İmza                                            imza                                               imza  

             

 


