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2016 YILI FAALİYET RAPORU

KURULUŞUN ADI

: Arhavi Belediyesi

AİT OLDUĞU YIL

: 2016

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,19 memur, 1 adet kısmi zamanlı
sözleşmeli Avukat ve 35 adet daimi işçi 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,3 adet derin kuyu, 4 adet su deposu, 4
adet binek aracı,1 adet itfaiye,1 adet vidanjör, 1adet kanal açma aracı,2 adet
Temizlik aracı,1 adet vakumlu yol süpürge makinesi,4 adet kamyon,1 adet silindir
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.
-

İlçemizin acil ihtiyacı olan asri mezarlıkla ilgili Orman Bakanlığından
Musazade Mahallesinde ellibin dönümlük arazi tahsisi yapılmış olup,
biran önce altyapı çalışmalarını tamamlayıp 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, 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
gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlamak.

canlanması için
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-

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

-

2011 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünden Yüksekokul ve Fakülte
kampusu yerleşkesi yapmak üzere işadamımız Sayın Mehmet Nazif
GÜNAL’ın da maddi katkıları sonucu

satın alınarak Artvin Çoruh

Üniversitesine bağış yapılan toplam 12800 m2 arsada 2013 yılında YÖK
Senatosu tarafından tescillenen ve halkımızın yıllardır özlemini çektiği
Arhavi Sanat ve Tasarım Fakültesi eğitim kompleksini 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.

-

Yemişlik Mahallesinde yaklaşık 400 dönümlük arazi üzerinde kurulan
Artvin-Arhavi

Organize

Sanayi

Bölgesinin

en

kısa

sürede

tamamlanıp,ilçemizin ticari ve ekonomik gelişimine katkıda bulunarak
istihdamın çözümüne katkı sunmak .
-

Belediye eski hizmet binasını yeniden inşa edilerek,ilçemize daha modern
işyerleri ile belediye hizmet binasını vatandaşlarımızın 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 alanlarını ile daha modern bir
görünüme kavuşturmak.

-

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
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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,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.

2016 YILI FAALİYETLERİ

-

:

Belediyemiz bütçesinden 1 adet 2016 model HYUNDAİ marka yükleyici
iş makinesi alınarak belediyemiz araç envanterine katıldı.

-

Sahil dolgu alanında 4 adet Uluslar arası standartlarda tenis kortu ve 1
adet halı saha ile 1 adet plaj voleybol sahası yapıldı.Yine 2 adet prefabrik
sosyal tesis binası ile 150 kişilik 2 adet yarı açık tribün yapıldı.

-

Boğaziçi

Mahallesinde 1 adet üç kuleli oyun parkı, Arhavi Devlet

Hastanesi bahçesine 1 adet tek kuleli oyun parkı,Cumhuriyet İlköğretim
okulu bahçesine 1 adet tek kuleli oyun parkı ile sahil dolgu alanına1 adet 3
kuleli oyun parkı yapılmıştır.Ayrıca, Boğaziçi Mahallesi, 5 evler arkası ve
sahil park oyun gruplarının zeminlerine toplam 300 m2 kauçuk kaplama
yapıldı.
-

100 adet dış mekan çöp kovası alınarak ilçenin muhtelif yerlerinde halkın
hizmetine sunuldu.
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-

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Devlet Hastanesi girişinde 1000 m2 ,sahil
dolgu alanı spor kompleksleri ve yürüyüş alanları için 2250 m2, Vali Asım
BÜYÜKLÜ caddesinde 1000 m2 olmak üzere toplamda 4250 m2 yeni
kilit taşı imalatı ile ilçe genelinde yaklaşık 7000 m2 kilit taşı tamiratı
yapılmıştır.

-

Kale mahallesinde 700 metre, Musazade mahallesinde 150 metre ,Hacılar
Mahallesinde 200 metre ve Cumhuriyet Mahallesinde 400 metre olmak
üzere toplamda 1450 metre yol betonlaması yapılmıştır.

-

İlçemiz Cumhuriyet ve Musazade Mahallesinde

1774 m3, Kale

Mahallesinde 557 m3, Yukarı Hacılar Mahallesinde 1075 m3,A.Hacılar
Mahallesinde 920 m3,Yemişlik Mahallesinde

500 m3 ve Boğaziçi

Mahallesinde 500 m3 olmak üzere toplamda yaklaşık 5326 m3 moloz taş
duvar inşaatı yapılmıştır.
-

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 2500 metre,Kale mahallesinde 250
metre olmak üzere toplamda 2750 metre ham yol çalışması yapılmıştır.

-

İlçemizin muhtelif yerlerinde 500 metre uzunlukta alt yapı tamiratları ve
300 metre ilave kanalizasyon hattı yapılmıştır.

-

İlçemiz sahil dolgu alanı farklı tür ve ebatlarda 400 adet ağaç ve çalı
grubu

bitkiler alınıp, peyzaj çalışması yapılmıştır.Ayrıca, ilçemiz

merkezinde 300 adet altuni taflan alınıp belediye binası ve PTT önünde
peyzaj çalışması yapılmıştır.
-

Okullarımızda

atık pil toplama kampanyasına devam edilmiş,geri

dönüşüm kutuları temin edilerek okullarımızda bilinçlendirme toplantısı
yapılmıştır.
-

İlçemizde biriken atık plastikler,geri dönüşüm yapılmak üzere Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen firmaya teslim edilmiştir.

-

İlçemizde oluşan tıbbı atıklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
yetkilendirmiş olduğu firma aracılığı ile

Trabzon Rize illeri yerel
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Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme birliği tesislerine
gönderilmiştir.
- 32 Adet yeni yapı, 22 adet tadilat, 11 adet yenileme olarak toplamda 32 adet
yapı ruhsatı verilmiştir. Yine 24 adet Yapı Kullanma İzin belgesi verilmiş,6
adet İmar Planı değişikliği yapılmıştır.
-

6 adet umuma açık işyeri ile 43 adet gıda maddeleri üreten ve satan
işyerlerinin denetimi yapıldı,80 adet

işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı

düzenlendi.
- 56 adet bozuk su sayacı değiştirildi.270 adet yeni abone açılarak mevcut su
depolarının temizlik , bakım ve onarımı yapıldı.Toplam abone sayımız 2016
sonu itibari ile 8146 adettir.
- 44. Uluslar arası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali ile 10. Mençuna Şelalesi
gezi etkinliği düzenlendi.
- Belediye ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle “
Okullar Hayat Olsun” projesi uygulandı.Özel Amerikan Robert Koleji ile
Kabataş Erkek Lisesi işbirliğinde sosyal sorumluluk projesi çalıştayı
düzenlendi.Okullara yönelik tiyatro kursları ve organizasyonları düzenlendi.
- Arhavi Meslek Yüksek Okulu ile ortaklaşa turizm çalıştayı programı
düzenlendi.
- Yayla festivali ve fotoğraf çalıştayı düzenlendi.Dikyamaç Köyü Yaşam tarzı
Müzesi’ne

geleneksel

yaşam materyallerinin

sağlanmasına destek

verildi.Okullara yönelik Dikyamaç Köyü Yaşam Tarzı Müzesi gezi etkinliği
düzenlendi
- Satranç,Badminton ve Tenis kursları düzenlenerek bu alandaki her türlü
yarışmaya maddi ve araç desteği yapıldı.14 yaş Ulusal Tenis Turnuvası
düzenlendi.
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- Arhavi Spor Kulübü, Arhavi Gençlik ve Spor Kulübü ile Arhavi Belediyesi
Gençlik Spor Kulübü bünyesinde voleybol 2.nci ligde mücadele eden bayan
ve erkek takımlarımıza her türlü destek sağlandı ve her iki takımımızda
Playoff yükselme maçlarına katılmaya hak kazandı.
- Ramazan ayında ihtiyaçlı ailelere kumanya yardımı ile yine ramazan ayı
süresince her akşam değerli iş adamlarımız ve duyarlı vatandaşlarımızın
katkılarıyla iftar yemeği verildi.Kimsesiz ve muhtaç çocuklara Hayır Çarşısı
kurularak,halkımızın duyarlı katkılarıyla giysi yardımı yapılarak,yaşlılar ve
engelliler haftasında ailelere ziyaretler düzenlendi.
- İlçemiz ilköğretim ve orta öğretim okullarına fiziki koşulların iyileştirilmesi
amacıyla her türlü yardımda bulunuldu.
MALİ KONULAR

:

31.12.2016 tarihi itibariyle 2.814.479,29 TL¨ SGK ‘ya, 2.950.448,16.TL Maliye Bakanlığına, 354.357,00.-TL

Sendikaya, 279.559,78.-TL¨

Kalkınma Ajansına olmak üzere toplam

6.398.844,23.-TL borcumuz

bulunmakta olup,tüm borçlarımız ile ilgili 6736 Sayılı Kanun kapsamında
yapılandırma

yapılmış

ve

İller

Bankası

paylarımızdan

kesinti

yapılmaktadır. Yine SUKAP projesi kapsamında ilçemizin içme suyu ve
kanalizasyon projesi ile ilgili

yasal faizler hariç 5.517.000,00.-TL ile

Derin Deniz Deşarjı Ön Arıtma Tesisi inşaatı için yasal faizler hariç
2.721.224,30.-TL

kredi kullanılmış olup, İller Bankası paylarımızdan

kesinti yapılmaktadır.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU
(İMZA)

Kâtip
Ayhan ÖZTÜRK
(İMZA)

Kâtip
Tekin ERGÜNAL
(İMZA)

