
KÖYLERE VE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNE YAPILACAK 

YARDIMLARIN DAĞITIM VE SARF ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 

 

KAPSAM: 

 

Madde 1: Köy sınırları içindeki girişimleri teşvik etmek ve desteklemek üzere İl Özel İdaresi 

Bütçesinin Köylere Yardım tertibine konan ödeneklerle, İlçe dâhilinde yürütülecek hizmetleri 

desteklemek üzere Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yardım tertibine konan ödeneğin tahsis 

ve sarf usullerini kapsar. 

 

 Proje gerektirmeyecek nitelikte girişimlerin desteklenmesi amacıyla istisnai olarak da 

Köylere yardım ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yardım faslından İl Encümeni kararı ile 

ödenek tahsisi yapılabilir. 

 

AMAÇ: 

 

Madde 2: Köylerin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmalarını sağlamak, köylerdeki teşebbüs, 

kaynak ve isteği desteklemek maksadı ile kamu tüzel kişiliğince; köye örnek olabilecek 

nitelikteki ferdi girişimleri desteklemek, bu şekilde köy toplumunun daha yüksek yaşam 

düzeyine ulaşması konusunda mahalli çaba ve kaynakları teşvik etmek ve desteklemektir. Ayrıca 

ilçe dâhilinde Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılacak işlere yardımcı olmaktır.  

 

İLKELER: 

 

Madde 3: Her yıl Özel İdare Bütçesinin Birliklere Yardım kaleminden merkez ve ilçelerde 

köylerin aralarında kurdukları birliklere (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Su Birlikleri vb) 

son nüfus sayımında Belediye mücavir alanları dışında kalan nüfus sayıları ve orman köylerinin 

nüfus toplamı ve ayrıca coğrafi büyüklük, iklim gibi yöresel özellikler, O ilçenin gelişmişlik 

düzeyi ile orantılı olarak ihtiyaç görüldüğünde yapılacak yardımlarda aşağıdaki ilkelere 

uyulacaktır. 

 

a) Köylere yardımın Köylere Hizmet Götürme Birlikleri eli ile yapılması esastır. 

b) İl Özel İdaresi bütçe gelirlerinin ne kadarının Köylere Hizmet Götürme Birliklerine 

aktarılacağı, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin sunacağı yatırım plânı, yıllık 

çalışma programı ve uygulama projelerine göre İl Genel Meclisince kararlaştırılır. 

c) Yapılacak yardım yörenin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına yardımcı olacak 

nitelikte olmalıdır. 

d) Köy nüfusunun çoğunluğuna hizmet götürmelidir. 

e) Devlet yatırım programlarında yer almamalıdır. 

f) Aynı yıl içinde İl Özel İdaresinden ya da Köylere Hizmet Götürme Birliklerinden 

yardım görmüş başka bir işi olmamalıdır. 

g) Köy tarafından işe başlanmış ve işin % 30’u yapılmış olmalıdır. 

h) Önceden plan ve projelerin yetkili dairelerce uygun görülerek onanmış olmalıdır. 

i) Birliklerin tüzüklerinde yer almayan işler için yardım talep edilemez ve yardım 

yapılamaz 

j) İl Özel İdare bütçesinden Köylere Hizmet Götürme Birliklerine tahsissiz yardım 

dağıtımında üye sayısı ve üye köylerin nüfusu dikkate alınır. 

k) Birlik tüzüklerinde yer alan gerek projeli ve gerekse projesiz işler için yardım 

yapılabilir. Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla köylere projeli veya projesiz 

işler için verilecek yardım miktarlarının alt ve üst sınırları her yıl İl Genel Meclisince 

Kasım ayı toplantısında belirlenir ve birliklere aktarılacak ödeneklere ilave edilir. 

Olağanüstü haller ve tabii afet durumlarında bu sınırlar aşılabilir. 



l) Kamu kuruluşlarınca verilen ödeneklerle yapılmakta olan, fakat ödeneği yetmeyen ve 

bu Esaslarda gösterilen hizmetlerden birinin olması halinde hizmetin tamamlanması 

için yardım yapılabilir. 

 

m) Birliklere doğrudan yapılacak olup Birlik yıllık yatırım programında yer alan veya İl 

Özel İdaresi yatırım programında yer alıp protokolle Köylere Hizmet Götürme 

Birliklerine yaptırılan işler için yapılacak yardımlarda %50 kısıtı aranmaz. 

n) Köylere yönelik hizmetlerin daha etkin ve daha hızlı yürütülmesi amacıyla köy 

yolları-köprüleri, içme-sulama suları ve kanalizasyon işleri ile ilgili projeli veya 

projesiz yapım, bakım, onarım, asfalt ve stabilize kaplama işleri için; hizmet alımları, 

iş makinelerinin yedek parça ve akaryakıt alımı ile diğer acil ihtiyaçlarının 

karşılanmasında kullanılmak üzere talepli veya talepsiz yardımlar İl Genel Meclisinin 

belirlediği (f) fıkrasındaki kısıtlara bakılmaksızın İl Encümeninin takdiri ile yardım 

gönderilebilir. 

o) Birliklere verilen yardımlar veriliş amacı dışında kullanılamaz; ancak Birlik 

Encümeninin talebi ve İl Encümeninin kararı ile yardımın kullanılış amacı 

değiştirilebilir. 

 

YARDIM KONUSU OLABİLECEK İŞLER:  
 

Madde 4: Yardım konusu olabilecek işler şunlardır: 

 

a) Şebeke dâhilinde sağlıklı içme suyu temini 

b) Şebeke dâhilinde kanalizasyon yapımı ve arıtma tesisi 

c) Köy, Grup Köy, Köy içi yolların yapım, bakım, onarım ve sanat yapılarının inşaası 

d) Köy Mezarlıklarının tanzimi ve ıslahı 

e) Köy İmar Planı ya da yerleşim planlarının yapılması 

f) Devletçe ele alınamayan ölçekteki küçük sulama tesisleri ve gölet yapımları 

g) Hayvan banyolukları, suvat, aşım durakları yapımı 

h) Devletçe ele alınamayan ölçekteki su basmalarını ve arazi kaymalarını önleyecek 

tesisler 

i) Köy merasının ıslahı, geliştirilmesi, köy korusu, orman ve meyvelik tesisi ve 

erozyonla mücadele  

j) Umumi helâ, park, bahçe, oyun ve spor alanları ile köy meydanı tanzimi 

k) Köy konağı, okul, öğretmen ve imam evi, kütüphane, camii, dükkân ve mezbaha 

yapımı 

l) Tarihi ve turistik eserlerin çevre tanzimi 

m) Köylerin tarımsal, kültürel ve sosyal kalkınmasına katkı yapmak amacıyla  kalkınma 

ile ilgili yapılacak etkinliklere imkânlar ölçüsünde kaynak aktarılabilir. 

n) Köy toplumunun kalkınması yönünden faydalı olabilecek su ürünleri ile tarımsal 

ürünlerin üretimi, muhafaza ve pazarlanması, yeraltı ve yerüstü servetlerinin 

işlenmesi, değerlendirilmesi ve muhafaza edilmesi amacıyla köy sınırları içerisinde 

kurulacak tesislerin yapımı ve bu tesisler için gerekli makine alet ve malzemenin 

temini ile Köy tüzel kişiliği adına veya örnek olması amacıyla köyün fertleri 

tarafından yapılacak biyogaz tesisleri yapımı ile yem bitkileri tohumu temini, fidan ve 

örnek bahçe tanzimi gibi diğer teşebbüsler için yapılacak yardımlar doğrudan İl 

Encümenince ilgili Köy Muhtarlığına ya da fertlere yapılır. 

 

 Yukarıda sayılı durumlar dışında Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Köy yollarının 

bakım, onarım, asfalt ve sabitleştirilmiş kaplama amacıyla hizmet alımlarında ilçelerdeki 

şantiyelerde bulunan iş makinelerine akaryakıt ve acil yedek parça alımında ve acil ihtiyaçlarının 



karşılanmasında kullanılmak üzere İl Encümenince yardım gönderilebilir. Bu durumda bu 

kaynak sadece gönderildiği iş için kullanılır. Amacı dışında kullanılamaz.  

 

 

YARDIM YAPILACAK İŞLER VE KÖYLERİN ÖNCELİK SIRASI: 

 

Madde 5: Olağanüstü durumlar hariç, hizmetin sunulmasında aşağıdaki nitelikleri taşıyan 

köylere öncelik tanınır: 

 

a) Tabii afete uğramış köyler 

b) Yerleşim yeri değişen veya kuruluş yeri itibarı ile altyapı yatırımı öncelik arz eden 

köyler 

c) Ekonomik, sosyal ve altyapı tesisleri yönünden geri kalmış köyler 

d) Grup hizmeti sunumu olabilecek köyler 

e) Sunulacak hizmetten faydalanacak nüfusu fazla olan köyler 

f) İl Özel İdaresinden ya da Köylere Hizmet Götürme Birliklerinden daha önce yardım 

almamış köyler 

g) Tesise katkı oranı yüksek olan köyler 

h) Teşebbüse mahalli imkânlar ile başlanmış fakat mali yetersizlik nedeniyle 

tamamlanamamış; ancak yapılacak yardımla teşebbüsü hizmete girebilecek niteliğe 

sahip olan köyler 

i) Turistik öneme sahip olan köyler 

 

YARDIM YAPILAMAYACAK HALLER: 

 

Madde 6: Aşağıdaki hallerde yardım yapılamaz: 

 

a) Daha önce kaynak tahsis edildiği halde yerinde ve zamanında harcama yapılamaması 

b) Amacı dışında harcama yapılması  

c) İçmesuyu, kanalizasyon, sulama suyu ve yol hariç aynı tesise aynı bütçe yılında 

mükerrer yardım talebi  

d) Başka kaynaklardan yardım almak suretiyle başlanmış ve taahhüde bağlanmış tesisler 

için yardım talebi 

e) Yatırım programında yer alan tesis ve işler için yardım talebi 

 

Yukarıda sayılan yardım yapılamayacak hallerin gerçekleşmesi durumunda ilgili Köy 

hakkında aynı bütçe yılı içinde Köylere yardım veya Köylere Hizmet Götürme Birliklerine 

yardım faslından ödenek tahsisi ve yardım yapılamaz. 

 

 Köylere Hizmet Götürme Birliklerince yıllara sâri olarak yapılacak işler dışında 

yapılacak hizmetin bir yıl içinde bitirilmesi gereklidir. Olağanüstü haller hariç bir yıl içinde 

bitirilmediği takdirde o hizmete ve köye yardım yapılmaz. 

 

YARDIM İSTEME ŞEKLİ VE İSTEKLERİN İNCELENİP DEĞERLENDİRİLMESİ: 

 

Madde 7: Yardım talebinde bulunan Köy Muhtarı isteğin konusunu, yapılacak işin miktarını, ne 

kadar miktarın köy idaresince karşılanacağını belirtir Köy İhtiyar Heyeti kararı bulunan bir 

dilekçe ile Köylere Hizmet Götürme Birliklerine bildirecek, Birliklerce uygun görülenler İl 

Encümeninde görüşülmek üzere İl Özel İdaresine sunulacaktır.  

 

 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Encümenince, bu Yönetmelikte Köyler ve hizmetler 

için öngörülen öncelik sırasına göre yapılmak istenen işin önemi ve gerekliliği dikkate alınarak 



incelenir. Yardım yapılmasına karar verilmesi durumunda öncelikli olarak Köylere Hizmet 

Götürme Birliğince talep yerine getirilir.  

 

 Köylere Hizmet Götürme Birliğince karşılanamayan talepler, Birlik Encümen kararı ve 

Kaymakam ya da Vali Yardımcısı görüşü eklenerek İl Özel İdaresine gönderilir. Valilikçe 

yapılan değerlendirme sonucu uygun bulunanlar hakkında karar verilmek ve tahsis yapılmak 

üzere dosyanın İl Encümenine sevki sağlanır. İl Encümenince tahsis yapılması uygun görülen 

projelere ait ödenek ve nakitler ilgili projede kullanılmak şartıyla Köylere Hizmet Götürme 

Birliklerine gönderilir. 

 

 1.000 YTL nin altındaki projeler Köylere Hizmet Götürme Birliklerince karşılanır. 

Bunlar için İl Özel İdaresinden yardım talep edilmez. 

 

 Köy toplumunun kalkınması yönünden faydalı olabilecek su ürünleri ile tarımsal 

ürünlerin üretimi, muhafaza ve pazarlanması, yer altı ve yerüstü servetlerinin işlenmesi, 

değerlendirilmesi ve muhafaza edilmesi amacıyla köy sınırları içerisinde kurulacak tesislerin 

yapımı ve bu tesisler için gerekli makine alet ve malzemenin temini ile Köy tüzel kişiliği adına 

veya örnek olması amacıyla köyün fertleri tarafından yapılacak biyogaz tesisleri yapımı ile yem 

bitkileri tohumu temini, fidan ve örnek bahçe tanzimi gibi diğer teşebbüsler için doğrudan İl 

Özel İdaresince yapılacak yardımlar için ilgili Köy Muhtarlığı ya da müteşebbisler; isteğin 

konusunu, yapılacak işin miktarını, ne miktarının köy idaresince karşılanacağını belirtir Köy 

İhtiyar Heyeti kararı, tesislerin plan-projeleri ve yaklaşık maliyeti ile birlikte merkez ilçede İl 

Özel İdaresine, diğer ilçelerde İlçe Özel İdarelerine, ait olduğu yılın Şubat ayı sonuna kadar 

başvurur. 

 

 İlgisine göre Valilik ya da Kaymakamlık görüşü eklenerek İl Encümenine sevk edilir. 

Yardımlar ise doğrudan ayni veya nakdi olarak Köy Muhtarlığına ya da müteşebbise gönderilir 

 

YAPILACAK YARDIMIN NİTELİĞİ, MİKTARI VE ŞEKLİ: 

 

Madde 8: Yapılacak yardımlar aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: 

a) Yapılacak yardımların üst sınırını İl Encümeni tayin ve tespit eder.  

b) Yardımlar ayni veya nakdi olarak yapılabilir. 

c) Birliklerce köye nakit yardımı söz konusu olursa; işin başlamış olmasından ve işin   

% 30’u yapılmış olmasından sonra verilir. 

d) İçmesuyu, sulama suyu ve kanalizasyon yardımlarında malzeme yardımı ise 

kanalların standartlara göre kazılmış olmasından sonra verilir.  

e) Acil durumlar ve tabii afetler dışında yapılacak yardımlar tesis maliyetinin % 50 

sinden fazla olamaz. 

f) Yardımlar Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aracılığıyla yapılır. 

g) İl ve İlçelerin ilgili daireleri Köy Muhtarlarına ve Köylere Hizmet Birliklerine 

projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında, kontrolünde teknik ve idari yardımda 

bulunurlar. Bu amaçla Birlik Başkanlığınca ilgili resmi kurumlardan yazılı kontrol 

talebinde bulunulur. 

 

HARCAMALARIN İZLENMESİ VE DENETİMİ: 

 

Madde 9: Birlik Başkanları, işleri vaktinde ve projeye uygun olarak bitirilmesi, yardımın 

amacına ulaşması için her türlü tedbir ve denetime başvurarak denetler, denetlettirir ve 

aksamaları Valiliğe bildirir. Yapılacak denetlemelere Birlik Başkanınca İl Genel Meclisi üyeleri 

de çağrılır. 

 



 Vali, yardımın yerinde ve zamanında sarf edilip edilmediğini İl Özel İdaresi ve ilgili daire 

müdürlüklerinin teknik elemanlarına denetlettirir. 

 

YARDIMIN KESİLMESİ VE İLGİLİLERİN SORUMLULUĞU: 

 

Madde 10: Yardımın amaca uygun olarak sarfının yapılmaması ve verildiği tarihten itibaren bir 

yıl içinde harcanmadığının 9 uncu maddede belirtilen ilgililerin verecekleri raporlara göre tespit 

edilmesinden sonra; ilgisine göre İl Encümeninin veya Köylere Hizmet Götürme Birliği 

Encümeni kararıyla, tahsis edilen yardım kesilerek ödenmiş bulunan miktar kanuni faizi ile 

birlikte ilgilisinden geri alınır. 

 

 Yardımın kullanılmasında usulsüzlük ve yolsuzluk yapılmasının anlaşılması durumunda 

ilgililer hakkında yasal takibat yapılır. 

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER: 

 

Madde 11: İl Genel Meclisinin 27.05.1997 Tarih ve 18 sayılı kararı ile kabul edilen Yönetmelik 

ile değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME: 

 

Madde 12: Bu Yönetmelik İl Genel Meclisinin kabulünden sonra yürürlüğe girer. 

 

Madde 13: Bu Yönetmeliği Artvin Valisi yürütür. 

 

 

 

 

İl Genel Meclis Başkanı                                       Katip                                   Katip 

Galip ÖZÇELİK                                        Ziyanur EVRAN           Hasan DİLBEROĞLU   

    İmza-Mühür                                           İmza                                İmza 

 

 

 

 

 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15. maddesi hükümleri uyarınca görüldü. 
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Cengiz AYDOĞDU 

Vali 
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