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UŞAK İL ÖZEL İDARESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME 
BİRLİKLERİNE YARDIM YÖNETMELİĞİ

UŞAK İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNİN BİRLİKLERE YARDIM ,HARCAMA KALEMİNE KONULAN 
ÖDENEĞİN HARCAMA ESAS VE USULLERİNİ ÖNGÖREN YÖNETMELİĞİDİR

KANUNİ DAYANAK
Madde - 1 Bu yönetmelik 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Özel 

İdaresinin yetkileri ve imtiyazları düzenleyen 7. maddesi (b) bendinde ifade edilen 
"Kanunların İl Özel İdaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, 
yasak koymak ve uygulamak, kanunda belirtilen cezaları vermek" Mahalli İdare Birlikleri 
Kanunu'nun 15. maddesinin (g) bendinde ifade edilen "Köylere Hizmet Götürme Birlikleri için 
İl Özel İdaresi Bütçesinden ayrılacak pay" , aynı Kanunun 18. Maddesi ve 5302 sayılı Özel 
İdare Kanununun 43. maddesinin (e) bendinde belirtilen "İl Genel Meclisince belirlenecek 
ilkeler çerçevesinde köylere veya köylerin aralarında kurdukları birliklere yapılacak 
yardımlar" hükmüne istinaden çıkarılmıştır.

KAPSAM

Madde -  2 Köy sınırları içindeki proje veya teknik yönden projelendirmeyi 
gerektirmeyen köy girişimlerini özendirmek,desteklemek ve tamamlamak üzere İl Özel 
İdaresi bütçesinin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yardım tertibine kaydedilen 
yardımların dağıtımı,kullanımı esasları bu yönetmelikte tespit ve tayin edilmiş 
bulunmaktadır.

AMAÇ
Madde -  3 Yardımların amacı,köylerce veya bunların kurdukları birliklerce 

yapılan yatırımları desteklemek,köylerin ekonomik,çevre,sosyal ve kültürel kalkınmalarını 
sağlamak,köylünün daha yüksek yaşam düzeyine ulaşması konusunda kırsal alandaki 
yatırımları desteklemektedir.

İLKELER

Madde -  4 Yardım yapılacak teşebbüslerde aşağıdaki ana ilkelere uygunluğu
şarttır.

4/1 Köyün sosyal,ekonomik,çevre ve kültürel kalkınmasına yardımcı olma 
niteliği taşıması,

4/2 Köyün çoğunluğuna hizmet götürmesi,yardım yapılacak teşebbüsün köy 
hudutları içerisinde ve mülkiyet açısından itilaflı bulunmaması,

4/3 Devlet yatırım programında olmaması ve mülkiyet açısından itilaflı
bulunmaması,



4/4 Devlet yatırım programında olmaması ( Yatırım programlarına dahil 
olup,köylü katkısı bulunan işlerde bu katkının tamamının karşılanmasına köy gücünün 
yetmemesi,

4/5 Plan ve projeli işlerde,önceden plan ve projesinin yetkili dairelerce uygun 
görülerek,onanmış olması.

4/6 Gerektiğinde,köyce gerekli arsanın sağlanmış olması,binalarda ise binanın 
% 20 sinin yapılmış olması.

4/7 Köy halkının nakdi ve bedeni katkısının sağlanması.

4/8 Yardım yapılacak teşebbüsün köy hudutları içerisinde veya aynı köye bağlı 
mahalle ve mezra hudutları içinde olması.

YARDIM KONUSU OLABİLECEK İŞLER

Madde 5 :Yardım yapılacak işler aşağıda belirtilmiştir.
a) Köy sosyal hizmetlerine yönelik tesislerin yapımı, geliştirilmesi ve korunması
1) Orta malı fırın
2) Değirmenler
3) Temizlik maksatlı üniteler
4) Hamam veya jeotermal tesisler
5) Şifalı su, toprak veya çamur tesisleri
6) Turistik tesisler
7) Pazaryeri
8) Umumi hela
9) Köy konağı
10) Toplantı salonları
11) Müşterek kullanılan diğer tesisler
12) Cami, kuran kursu ve müştemilatı bakım, onarımı ve çevre düzenleme işleri
b) Tarım ve hayvancılık tesislerinin bakım, onarım, geliştirme ve inşası
1) Mera ıslahı
2) Hayvan içme suyu tesisleri
3)Hayvan barınakları
4) Aşı üretim, koruma ve saklama üniteleri
5) Laboratuar
6) Köy küçük sulama tesisleri
7) Örnek tarım ve hayvancılık projeleri
8)Tarımsal Sulama Amaçlı Enerji Nakil Hattı yapımı ve onarımı
c) Çevre ve orman projelerini desteklemek, rehberlik etmek, katkıda bulunmak
1) Köy ormanı yapımı
2) Sel baskınını önleme
3) Dere ıslahı
4) Toprak kayması, erozyon veya heyelanı önleyici tesis veya uygulamalar
5) Çevre düzenlemeleri, oyun alanları ve parklar
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6) Ağaçlandırma alanlarının tel örgü veya dikenli tel ile çevrilmesi
d) Sağlık tesisleri
1) Sağlık evleri bakım, geliştirme ve onaırımı
2) Sağlık taraması çalışmaları
3) Anne ve çocuk sağlığı projeleri
4) Çevre sağlığı geliştirilmesi
5) Acil durum ve karantina işleri
e) Bayındırlık ve imar çalışmaları
1) Zararlılarla mücadele ünitesi
2) Köy içme suyu ve kanalizasyon tesisleri yapımı ve onarımı
3) Arazi yolları
4) Köy yolları, köy içi yolları, menfez, köprü ve kaldırım yapımı
5) Köy bilgilendirme levhaları yapımı
6) Yangından korunma ve yangınla mücadele ekipmanları alımı
7) Seyyar cenaze aracı alımı
8) Mezarlık yapımı
9) Kilitli beton parke yapımı
10) imar projeleri ve kamulaştırma işlemleri
f) Milli Eğitim Projeleri
1) İlköğretim okullarının bakım, onarım ve güzelleştirilmesi
2) Ders araç ve gereçleri yardımı
3) Okul bahçesi çevre düzenlemesi
4) Öğrencilerin fiziksel, bedensel ve ruhsal gelişim çalışmaları
g) İl Genel Meclisince uygulanmasına karar verilen deneme amaçlı projeler
h) Valilikçe projelendirilen işler
i) Köylünün kalkınması yönünden faydalı görülecek diğer teşebbüsler ile köylerin kurdukları 
birlikler tarafından gerçekleştirilecek benzeri işler,

YARDIM İSTEME ŞEKLİ

Madde 6 -  Birliklerden yardım isteğinde bulunan köy muhtarları yapacağı 
yatırım ile ilgili dilekçe,Köy İhtiyar Heyeti Kararı,plan ve projelerini bağlı bulunduğu ilçenin 
Köylere Hizmet Götürme Birliklerine teslim etmesi gerekir.

YARDIM İSTEKLERİNİN İNCELENMESİ

Madde 7- İl Özel İdaresi Bütçesinden Köylere Hizmet Götürme Birliklerine 
ayrılacak toplam ödenek miktarı İl Genel Meclisi'nce kararlaştırılır.

YAPILACAK YARDIM MİKTARLARI

Madde 8- Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından yapılan mali yardım 
talepleri ile Köylere yönelik proje finansman talepleri Özel İdare Genel Sekreterliği'nce 
değerlendirilerek il Özel İdare Bütçesinden Köylere Hizmet Götürme Birliklerine uygun 
görülen miktarda yardım yapılması Vali tarafından kararlaştırılarak onaylanır.

Yardım talep edilen projelerde Birlik ve Köy katkısı yapanlara öncelik verilir.



HARCAMALARIN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ

Madde 9 -  Köylere Hizmet Götürme Birlikleri başkanları yardım verilen işlerin 
vaktinde ve projeye uygun harcanması için gerekli tedbirleri alarak denetler veya denetledir.

YARDIMIN KESİLMESİ VE İLGİLİLERİN SORUMLULUĞU

Madde 10 -  Hukuki ve zorunlu haller dışında yardımın maksadına uygun 
harcanmadığı veya verildiği tarihten itibaren bir yıl içinde harcanmaması durumunda verilen 
yardım Vali onayı ile geri alınır.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MADDELER

Madde 11 - İl Genel Meclisinin 05/12/2006 tarih ve 73 sayılı kararıyla kabul 
edilen Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yardım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK

Madde 12 -  Bu yönetmelik İl Genel Meclisinde kabul edildiği tarihten itibaren
yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 13- Bu yönetmeliği Uşak Valisi yürütür.

İş bu Yönetmelik İl Genel Meclisinin 02/01/2019 tarih ve 01 sayılı kararı ile
kabul edilmiştir.

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI KATIP UYE KATIP UYE

İlknur ERTUĞRUL Kürşat CEYLAN
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