
KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN KÖYLERE VE KÖYLERE HİZMET 
GÖTÜRME BİRLİKLERİNE YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN  

ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 
 
 

 Amaç 
 MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, ekonomik, sosyal, kültürel yönden geri kalmış 
Kütahya İli köylerinin toplumsal kalkınmalarını sağlamak, köylerde teşebbüs isteğini 
geliştirmek, köylerin kendi imkanları ve köy tarafından girişilmiş veya teşvik suretiyle 
girişilecek teşebbüsleri desteklemek, köy toplumlarının yaşam seviyesini çağdaş düzeye 
ulaştırmak, köylerin imar yönden gelişmesini sağlamak, bu konularda köylerin çabalarını teşvik 
etmek ve Kütahya İli köylere hizmet götürme birliklerine, birliklerin tüzüklerindeki amaçlara 
yönelik işlerin karşılanması ve teşvik edilmesi hususunda İl Özel İdaresi bütçesinden köylere ve 
köylere hizmet götürme birliklerine yapılacak yardımlara ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. 
 
 Kapsam 
 MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri; Kütahya İli sınırları dahilinde bulunan 
köyleri ve bağlı mahalleleri ile köylere hizmet götürme birliklerini kapsar 
 
 Dayanak 
 MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6, 7/b ve 43/e 
maddeleri ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 18 inci maddesi hükümlerine 
dayanılarak hazırlanmıştır.  
 
 Tanımlar 
 MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen; 
 a) Birlik: Kütahya  Merkez  ve İlçelerinde faaliyette bulunan Köylere Hizmet Götürme 
Birliklerini, 
 b) Birlik Başkanı: Birlik başkanı merkez ilçelerde vali veya görevlendireceği vali 
yardımcısını, diğer ilçelerde kaymakamı, 
 c) Birlik Encümeni: Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümenini, 
 ç) İl Encümeni: Kütahya İl Encümenini, 
 d) İl Genel Meclisi: Kütahya İl Genel Meclisini, 
 e) İl Özel İdaresi: Kütahya İl Özel İdaresini, 
 f) Kaymakamlık: Kütahya İline bağlı İlçe Kaymakamlıklarını, 
 g) Köy: Kütahya İline bağlı Merkez ve İlçe Köylerini ve bağlı mahallelerini  
 ğ) Vali : Kütahya Valisini, 
 ifade eder.  
 
 İlkeler 
 MADDE 5- (1) Yardım yapılacak teşebbüs ve girişimlerin aşağıda belirtilen temel 
ilkelere uygunluğu aranır: 
 a) Köylere yönelik çalışmalarda; 
 1) Yardım yapılacak işin köy hudutları içinde ve mülkiyet konusu açısından ihtilaflı 
olmaması. 
 2) Yardım teşkil edilen işin köyün umumuna yönelik olması veya şahsi girişimlerde 
köylüye örnek teşkil etmesi; köyün ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yardımcı olması 
niteliği taşıması.  
 3) Köy halkının bedeni veya nakdi katkısının sağlanması. 
 4)Yardım yapılacak işin  plan ve projesinin yetkili dairelerce uygun görülerek onaylanmış 
ve keşfinin yaptırılmış bulunması. 
 5)Yardım konusu yeni işin köy halkının hizmetine yetecek büyüklükte ve kapasitede 
olması fazla büyük inşaat başlatılıp, fazla masraf ve atıl kapasite yaratılmaması. 
 6) Yardım konusu olan işin Devlet yatırım programında olması durumunda ödeneği 
yetmediğinde  ikmal yardımı yapılabilir. 



  b) Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yönelik çalışmalarda; 
 1) Birlik tüzüğünde belirtilen işlerin yapılmasına yönelik  olarak İl Özel İdaresi 
bütçesinde bulunan "Birliklere Yardım" tertibinden birliklerin talepte bulunmaları halinde 
yardımda bulunulabilir.  
 (2) İl özel idaresi; köye yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve onarım işleri, 
bölünmüş yol, elektrifikasyon, köy yolu, içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon yatırımlarını, 
kendi bütçesinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri köylere hizmet götürme birliklerine 
aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi valinin onayıyla yapılır ve bu ödenekler 
tahsis amacı dışında kullanılamaz. Bu takdirde iş, birliğin tabi olduğu usul ve esaslara göre 
sonuçlandırılır. Köylere hizmet götürme birlikleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara 
kendi bütçelerinden ödenek aktarabilirler. İl özel idareleri tarafından aktarılacak ödeneklerle 
gerçekleştirilecek yatırımlar, birliğin hizmet ve görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın 
yapılabilir.  
 (3) İl Özel İdaresi tarafından Birliklere aktarılan ödeneklerde yer, proje, ödenek miktarı 
belirtilerek tahsisli ödenek aktarımı yaptığı takdirde Birlik bu tahsise uymak zorundadır. 
 (4) İl özel idaresi bütçe gelirlerinin ne kadarının köylere hizmet götürme birliklerine 
aktarılacağı, köylere hizmet götürme birliklerinin sunacağı yatırım plânı, yıllık çalışma programı 
ve uygulama projelerine göre il genel meclisince kararlaştırılır. Köylere hizmet götürme 
birlikleri her yıl Temmuz ayı sonuna kadar takip eden yılda yapacağı çalışmalara yönelik olarak 
yatırım planı, yıllık çalışma programı ve uygulama projelerini İl Özel idaresine sunacaklardır. 
Birlikler tarafından sunulan yatırım planı, yıllık çalışma programı ve uygulama projelerine göre 
il genel meclisi bütçe görüşmelerinde "Birliklere Yardım" tertibine konulacak ödeneği 
belirleyecektir. 
 (5) İl Genel Meclisi tarafından Birliklerin cari nitelikteki ödemelerine katkı amacıyla 
bütçeye "05.3 - Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler" tertibine ödenek 
konulabilir. Bu ödeneğin dağıtılmasında Vali yetkilidir. 
 (6) Vali, "Birliklere Yardım" tertibine konulan ödeneği, ildeki köy sayısına, köylerin 
nüfus sayısına ve yol ağına göre tespit edilecek miktarı birliklere aktarılması yolu ile ödeneklerin 
kullanılmasını sağlar. Ek bütçe yapıldığı takdirde de aynı usul uygulanır. 
 (7) Köye yapılacak binalarda İl Özel İdaresi tarafından tip proje hazırlanır veya hizmet 
alımı yoluyla hazırlanan proje tasdik edilir ve uygulanması sağlanır. 
 (8) İl Encümeni, Birliklerden kendisine gelen taleplere göre yedek ödenek bölümünden 
"Birliklere Yardım" tertibine ödenek aktarmak suretiyle Birliklere yardım yapabilir.  
 
 Yardım yapılacak işler 
 MADDE 6 - (1) Yardım konusu olabilecek işler şunlardır: 
 a) Köye yönelik yardımlar; 
 1) Muhtarlık binası, köy konağı, köy camisi, cami müştemilatı, imam evi, köy odası, 
misafirhane, kütüphane, okuma odası, çok amaçlı salon, toplantı salonu, düğün salonu, köy 
umumi helası, pazaryeri, köy fırını, köy değirmeni, köy hamamı, çamaşırhane,  eğitim ve sağlığa 
yönelik binalar ile köylü tarafından müşterek kullanılacak diğer tesislerin yapımı, onarımı ile 
tefrişat malzemelerinin alımları, 
 2)Köy tüzel kişiliğine ait kaplıca, turistik tesis yerlerinin yapımı, onarımı ve geliştirilmesi 
ile tefrişat malzemelerinin alımı, 
 3) Küçük sulama tesislerinin yapımı, işletilmesi ve onarımı, 
 4) Sivil savunma ile doğal afetlerden korunmaya yönelik hizmet ile  makine ve teçhizat 
alımı, 
 5) Köy içme suyu ve kanalizasyon tesisi yapımı, işletilmesi, onarımı ile köy içinde ve 
köyden geçen akarsu yataklarının ıslahı, su baskınlarını, toprak kaymalarını önlemeye yönelik 
düzenleme ve toprak ıslahı çalışmaları, 
 6) Köy içinde park, bahçe, oyun ve spor alanları yapım ve onarımları ile gerekli 
malzemelerinin alımları, 
 7) Köy meydanlarının düzenlenmesi, köy içi yollarının, köprülerinin, sanat yapılarının  
yapımı ve onarımı, 
 8) Köye yönelik imar uygulamaları, 



 9) Köye ait mezarlık ve ören yerlerinin yapım, bakım ve onarımı, 
 10) Köy mera ıslahı, köy korusu, köy orman ve köy meyveliği yapılması ve geliştirilmesi, 
 11) Köy elektrik tesisine yönelik köyün kendi imkanları ile başlattığı genişletme ve 
onarım işleri, 
 12) Köy halkına yönelik olarak köyde açılan eğitici kurslar için gerekli makine,ekipman 
ve malzemelerin alımı,  
 13) Köy orta malı taş, kum, tuğla ve kireç ocaklarının yapımı, geliştirilmesi ve onarımı, 
 14) Köyde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik gerekli mal alımları, etüt, 
proje, araştırma, hizmet alımları ile tarım ve hayvancılığa yönelik tesislerin yapım, bakım ve 
onarım işleri, 
 15) Köyün kalkınmasına yönelik faydalı görülecek teşebbüs, girişim ve diğer hizmetler 
ile kültürel ve sosyal projelere destek sağlanması, 
 16) Köye yönelik yapılacak yatırımlar için proje hazırlattırılması hizmeti alınması ile 
projelerin işleyiş ve gerçekleştirme faaliyetlerini denetlemek ve yürütmek üzere hizmet satın 
alınması, 
 b) Birliklere yönelik yardımlar; 
 1) Birliklerin tüzüklerinde belirtilen işlerin gerçekleştirilmesine yönelik her türlü çalışma 
için ödenek aktarımı yapılabilir. 
  
 Yardım yapılacak köylerin öncelik sırası 
 MADDE 7 - (1) Aşağıdaki durumlarda yardım için köylere öncelik tanınır; 
 a) Tabi afetlere maruz kalmış veya köyün yerleşim itibariyle özel sorunlarının bulunması, 
 b) Hizmetten faydalanacak nüfusun fazlalığı, 
 c) Yapılacak hizmetin üretime dönük olması, 
 ç) Köyün ekonomik, sosyal ve alt yapı tesisleri yönünden geri kalmış olması 
 d) Köyün projeye katkı oranının yüksek olması, 
 e) Yılı içinde İl Özel İdare bütçesinden hiç yardım almamış olması, 
 f) Yardım konusu işin köyün mahalli ve bütçe imkanları ile başlanmış ancak maddi 
imkansızlık sebebi ile bitirilememiş, yapılacak yardım ile işin hemen ikmal edilebilecek ve 
hizmete girebilecek nitelik ve şartlarda olması, 
 g) Köyün turistik öneme haiz olması. 
  
 Başvuru şekli 
 MADDE 8- (1)Yardım talebinde bulunacak köy muhtarları; 
 a) Yapılacak işin amaç ve kapsamı, köyün hangi şekilde ve ne miktarda katkıda 
bulunacağını belirten köy ihtiyar kurulu kararını eklemek suretiyle köyün bulunduğu ilgili 
Birliğe yazılı olarak dilekçe ile başvurur. 
 b) Yardım konusu işe ait varsa projesi ve teknik bilgileri dilekçe ekine eklenir. 
  
 Yardım taleplerinin incelenmesi 
 MADDE 9- (1) Köy muhtarları tarafından yapılan müracaatların incelenmesi: 
 a) İlçelerde İl Özel İdaresi bütçesinden yardım almak maksadı ile yapılan başvurular, bu 
yönetmelikte köyler için öngörülen öncelik sırasına göre yapılmak istenen işin önemi ve 
gerekliliği dikkate alınarak birlik başkanlarınca bizzat incelenir.  
 b) Birlik başkanınca uygun görülen yardım talepleri Birlik Encümenince görüşülerek 
karara bağlanır. 
 
 
 Yapılacak yardım miktarı ve ödeme şekli 
 MADDE 10 - (1) Köylere yapılacak yardım miktarı aşağıda gösterilmiştir: 
 a) Birlik Başkanları tarafından yapılan inceleme neticesinde, Birlik Encümeni kararı ile  
bu yönetmelikte belirtilen şartları sağlayan köylere ilgili Birlik tarafından İl Özel İdaresince 
Birliklere aktarılan "Birliklere Yardım" tertibindeki ödenekten bütçe imkanları ölçüsünde yardım 
yapılabilir.  



 b) Yardım ayni ve/veya nakdi olarak yapılabilir. Nakdi olarak yapılan yardımın yardım 
istenilen köy projesinde kullanılıp kullanılmadığının takibi ilgili Birlik tarafından yapılır. Nakdi 
olarak yapılan yardımlar köy tüzel kişiliği adına köy tahsilat makbuzu karşılığı köy tüzel 
kişiliğinin resmi banka hesabına yatırılır. 
  
 Harcamaların izlenmesi ve denetimi 
 MADDE 11 - (1) Vali, yardımların yerinde ve zamanında sarf edilip edilmediğini, 
kaymakamlara, il özel idaresi personeline veya ildeki diğer kamu kurumu personellerine kontrol 
ettirebilir.  
 (2) Birlikler, takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar "Birliklere Yardım" tertibinden 
kendilerine aktarılan ödenekler ile yapılan işleri İl Özel İdaresi faaliyet raporuna eklenmek üzere 
bildirmek zorundadır. 
 
 Yardımların kesilmesi ve köy ilgililerinin sorumluluğu 
 MADDE 12 - (1) Yardımın maksada uygun olarak sarfının yapılmaması, verildiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde harcanmaması, yapılan denetim sonucunda raporla tespit 
edildiğinde veya yardımın başka işlerde sarf edildiğinin tespitinde İl  Encümeni kararı ile ödenen 
yardım kanuni faizleri ile birlikte köy tüzel kişiliğinden geri alınır. 
 (2) Yardımın harcanmasında usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığının tespiti halinde 
yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. 
  
 Büro ve yazışma işleri  
 MADDE 13 - (1) Köylere ve köylere hizmet götürme birliklerine yapılacak yardımlara 
ilişkin her türlü yazışmalar ilde İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü, ilçelerde İlçe Özel 
İdare Müdürlüğü tarafından yapılır. 
  
 Yürürlükten kaldırma 
 MADDE 14 - (1) Kütahya İl Genel Meclisinin 15/11/2005 tarih ve 220 sayılı kararı ile 
kabul edilen Kütahya İl Özel İdare Bütçesine Konulan "Köylere ve Köylere Hizmet Götürme 
Birliklerine Yardım" Ödeneğinin Harcama Esas ve Usullerini Gösterir  Yönetmelik  yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
 
 Yürürlük 
 MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Sayıştay'ın görüşü ve İl Genel Meclisi 
tarafından kabul edilmesinden sonra yerel bir gazetede ilanı ile yürürlüğe girer. 
  
 Yürütme 
 MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Valisi yürütür. 


