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YALOVA İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN AYRILAN VE BAKANLIKLARDAN GÖNDERİLEN ÖDENEK İLE 
KÖYLERE YARDIM TERTİBİNE KONAN ÖDENEĞİN HARCANMASI VE DAĞITIM ESAS VE USULLERİNİ 

GÖSTERİR YÖNETMELİK 
 

Amaç: 
Madde 1- Köylerce veya bunların kurdukları birliklerce yapılan yatırımları desteklemek, köylerin 

ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmalarını sağlamak, köylerdeki teşebbüs, kaynak ve isteği kanalize ederek, 
köy toplumunu daha iyi yaşam şartları düzeyine ulaştırmak konusunda kırsal alandaki çaba ve kaynakları 
teşvik etmek, İl Özel İdaresinin görev alanına giren tüm konularla ilgili olarak köy, kasaba veya kent merkezi 
gözetmeden yapılacak iş ve hizmetleri düzenlemektir. 

 
Kapsam: 
Madde 2- Bu Yönetmelik, İl sınırları içindeki proje veya teknik yönden projelendirmeyi 

gerektirmeyen girişimleri özendirmek, desteklemek ve tamamlamak üzere İl Özel İdaresi Bütçesinden 
ayrılan ödenek, Bakanlıklardan gönderilen ödenek ile “Köylere Yardım” tertibine konulan ödeneğin dağıtım 
ve kullanım esaslarını kapsar. 

 
Hukuki Dayanak: 
Madde 3- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7. Maddesinin (b) bendi ile İçişleri Bakanlığı’nın, 

19.09.1994 gün ve 18520 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Mahalli İdareler Fon Yönetmeliğinin 5. 
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 
Tanımlar: 
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 
a) İdare   :İl Özel İdaresini, 
b) Makam  :Yalova Valisini, 
c) Meclis  :İl Genel Meclisini, 
d) Encümen   :İl Encümenini, 
e) Yatırım  :İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanındaki hizmetlerin yerine 

getirilmesi için yapılacak projeli ve projesiz işler, 
f) Yardım  :Mevzuatın öngördüğü vakıflar, dernekler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile 

muhtarlıklara yapılacak ayni ve nakdi yardımı, 
ifade eder. 

 
İlkeler: 
Madde 5- Merkez, İlçeler ve Köylerde yapılacak yatırımlar, İl Encümeninin alacağı karar 

doğrultusunda Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, ilgili Müdürlükler veya Köy Muhtarlıkları kanalıyla 
yürütülür.  

Yardım ve yatırım yapılacak girişimlerin aşağıdaki ana ilkelere uygunluğu şarttır: 
a- Köyün sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına yardımcı olma niteliğini taşıması, 
b- Yardım yapılacak teşebbüsün mülkiyet açısından ihtilaflı olmaması, 
c- Devlet yatırım programlarına dâhil olup, yatırımın tamamının köy bütçesinden karşılama 

imkânının bulunmaması, 
d- Yatırım ve yardım konusunu teşkil eden işin umuma (halka) yönelik olması, ekonomik ve sosyal 

yönden köyün kalkınmasına yardımcı olması, 
e- İşin, plan ve projesinin yetkili İdarelerce uygun görülerek onanmış ve keşfinin yaptırılmış olması, 
f- Teşebbüse ait arazi veya arsanın sağlanmış bulunması, bu hususun rapora bağlanarak 

belgelenmesi, 
g- Köy halkının, yapılacak tesise bedeni veya nakdi katkısının sağlanması. 
 

  Yatırım ve Yardım Yapılacak İşler:  
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Madde 6- Yardım ve yatırım konusu olabilecek işler şunlardır: 
a- Su ürünleri ile tarımsal ürünlerin üretim, muhafaza ve pazarlanması, yeraltı ve yerüstü 

servetlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi ve muhafaza edilmesi amacıyla köy sınırları içinde kurulacak 
tesislerin yapımı ve gerekli makine, alet ve donanımı, 

b- Köy konağı, muhtar odası, misafirhane, toplantı salonu, kütüphane, okuma odası, köye gelir 
sağlayıcı dükkân yapımı, 

c- Park, bahçe, oyun ve spor alanlarının yapımı ve onarımı ile köy meydanlarının düzenlenmesi, 
d- Köy orta malı fırın ve değirmen yapım ve onarımı, 
e- Telefon haberleşme tesisleri, 
f- Köy hamamı ve çamaşırhane tesisleri yapımı ve onarımı, 
g- Köy kanalizasyon tesisi yapım ve onarımı, köy içindeki veya köy içinden geçen akarsu ve 

yataklarının düzenlenmesi, 
h- Köy mera ıslahı, geliştirilmesi, köy korusu, köy ormanı ve meyveliği yapımı, bakımı ve 

geliştirilmesi, 
i- Köy umumi helası (WC) yapımı, 
j- Köy ve köy içi yollarının ve köprülerinin yapım, bakım ve onarımı, 
k- Köy orta malı taş, kuru tuğla ve kireç ocaklarının geliştirilmesi, 
l- Su basmalarını ve arazi kaymalarını önleyici ağaçlandırma ve her türlü diğer tedbir ve tesisler, 
m- Küçük sulama tesisleri, 
n- Pazar yerleri yapılması, 
o- Köylerin ekonomik güçlerini arttırmak amacıyla açılacak veya açılmış bulunan halıcılık, 

dokumacılık, demircilik, marangozluk, bilgisayar kullanımı gibi öğretici ve eğitici kurslar için gerekli alet, 
ekipman malzeme alım ve onarım işleri, 

p- İbadet yerlerinin yapım, bakım ve onarımı, 
r- Tarihi eserlerin bakım ve onarımı, 
s- Köyün topluca kalkınmasına yönelik faydalı görülecek diğer teşebbüs ve girişimler, 

(Kooperatifler gibi) 
t- Yukarıda yazılı maddeler dışında kaldığı halde, köyün kalkınması ve köy halkının 

faydalanabileceği, diğer iş ve hizmetler. 
u- İl Özel İdaresinin görev alanına giren tüm konularla ilgili olarak, köy, kasaba veya kent merkezi 

gözetmeden Birliklerin faaliyet alanlarını ilgilendiren iş ve hizmetler. 
v- İlin tanıtımına ve ekonomisinin kalkınmasına imkân sağlayan vakıf ve derneklerin 

düzenleyecekleri organizasyon için yapılacak ayni ve nakdi yardımlar.  
  
Yardım ve Yatırım Yapılacak Köylerin Öncelik Sırası: 
Madde 7- Aşağıdaki durumlarda yardım ve yatırım için köylere öncelik tanınır: 
a- Yardım yapılacak yörenin tabii afete maruz kalmış olması,  
b- Köyün özel sorunlarının olması, 
c- Yapılacak hizmetin üretime dönük olması, 
d- Köyün hizmete katkı oranının yüksek olması, 
e- Köyün ekonomik, sosyal ve alt yapı tesisleri yönünden geri kalmış, Devlet ve İl yardımlarından 

gereğince yararlanamamış olması, 
f- İl Özel İdaresi Bütçesinden az yardım almış olması,  
g- Yardım konusunu teşkil eden işe mahalli imkânlar ile başlanmış olmakla beraber, mali 

imkânsızlıklar nedeniyle tamamlanamamış, yapılacak yardımla da bu teşebbüsün hizmete girebilecek 
şartlara haiz bulunması, 

h- Hizmetten yararlanacak nüfusun fazla olması, 
i- Köyün turistik öneme haiz bulunması, 
j- Yapılacak hizmetin köy bütçesine katkıda bulunması gerekir. 

 
Yardım ve Yatırım Yapılmayacak Durumlar: 
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Madde 8- Aşağıdaki durumlarda yardım ve yatırım yapılmaz: 
a- Ödenek tahsis edildiği halde, verilen süre içinde tahsis amacına uygun ve zamanında harcamayan 

Köy Muhtarlıkları ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, 
b- Tahsis edilen ödeneği amacı dışında harcayan köylerden, amacı dışında harcanan tutar geri 

alınır. 
c- Taahhüde bağlı olarak başka kaynaklardan yardım alınmak suretiyle başlanan tesislerde, taahhüt 

bitene kadar yardım yapılmaz.  
   

Yardım ve Yatırım Yapma Şekli: 
Madde 9- Yardım ve yatırım talebinde bulunacak Köy Muhtarlıkları resmi yazı ile köy ihtiyar heyeti 

kararı, yardım konusu olan işin veya tesisin plan, proje ve keşif özeti ile tahsis edilen arazinin tapu, tahsis, 
vs. belgelerini eklemek suretiyle, merkeze bağlı ise Valilik, ilçelere bağlı ise, İlçe Kaymakamlıklarına 
başvurulur. 

 
Valilik ve Kaymakamlıklarca Yapılacak İşlem ve Hizmetler: 
Madde 10- Valilik ve Kaymakamlıklarca yaptırılması gerekli görülen yatırım ve hizmetler için tahsis 

edilecek kaynaklar, İl Özel İdaresi tarafından İl Encümenince alınan karara göre Merkez ve İlçe Köylere 
Hizmet Götürme Birlikleri veya Muhtarlıklar hesabına aktarılır, tahsis edilen ödenekler hakediş belgelerine 
ve mevzuata uygun olarak harcanır. 

 
Yardım ve Yatırım Taleplerinin İncelenmesi ve Karşılanması: 
Madde 11- Birlikler tarafından yaptırılacak hizmet ve yatırımlar için İl’deki teknik personelden 

yararlanılır. 
 
Yardım ve Yatırım Talebinde Bulunma Usulü: 
Madde 12-  İl Özel İdaresi Bütçesinden yardım ve hizmet almak maksadıyla Valiliğe veya İlçe 

Kaymakamlıklarına yapılan başvurular, Yönetmelikte öngörülen öncelik sırasına göre işin önemi ve 
gerekliliği dikkate alınarak, Valilik veya Kaymakamlıklarca incelenir, seçilen işlere ilişkin başvurular ilgili Vali 
Yardımcısının veya Kaymakamın gerekçeli görüşü de eklenerek, Valiliğe gönderilir.  

    Valilikçe yapılan değerlendirme sonucu uygun bulunan talep dosyaları, Vali tarafından gerekli 
kararın alınması için İl Encümenine sevk edilir. İl Encümeninin kararına bağlı olarak yatırım ve hizmetlerde 
kullanılmak üzere tahsis edilen ödenekler, Merkeze bağlı köyler için, Merkez Köylerine Hizmet Götürme 
Birliğine, İlçelere bağlı köyler için o İlçedeki Köylere Hizmet Götürme Birliği veya Muhtarlıkların bankadaki 
hesabına yatırılır ve usulüne uygun olarak sarf edilir. 

Tahsis edilen ödenekler, hizmeti yerine getiren Kurum ve Kuruluşlar, Birlikler, Köy Muhtarlıkları, 
Vakıf, Dernek ve Kooperatiflerin hesabına, hakediş belgelerine göre aktarılması esastır. 

Hakediş belgeleri alınmadan aktarılan ödeneklerin usulüne uygun sarf edildiğinin denetimi ve 
harcama belgelerine eklenmesi için, hizmeti yerine getiren Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Köy 
Muhtarlıkları ve diğer Kurum ve Kuruluşlar tarafından hakediş veya ödeme belgeleri İl Özel İdaresine 
gönderilir. 

İlçelere bağlı köylerden, Kaymakamlık Makamı atlanarak Valiliğe doğrudan başvuru yapılamaz. 
                         

Yapılacak Yatırım ve Yardım Miktarı: 
Madde 13- Yapılacak yardım ve yatırım miktarı aşağıda gösterilmiştir: 
a- Bir köy için yapılacak yatırım ve yardımın üst sınırını, İl Encümeni tespit eder. 
b- Tabii afetler ve acil durumlar hariç, yapılacak tesis keşif özetleri yüklenici kârı hesap dışı tutularak 

hazırlanır. 
c- Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve hizmetlerin yapılması için, İl Encümeni kararıyla İl Özel İdaresi 

Bütçesinden, gerektiğinde Merkez ve İlçelerdeki Köylere Hizmet Götürme Birliklerine, Muhtarlıklara ve 
ilgili Daire Müdürlüklerine ödenek tahsisi ve aktarma yapılabilir. Harcamalar, tüzüklere, yönetmeliklere ve 
teknik şartnamelere uygun olarak yapılır. 
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Ödemenin Şekli: 
Madde 14- Ödeme aşağıdaki şekilde yapılır: 
Merkeze bağlı köylerde ilgili Vali Yardımcısı, İlçeye bağlı köylerde İlçe Kaymakamlıkları, yapılan iş 

veya hizmet ile ilgili İdare temsilcilerinin ve gerektiğinde görevlendirilecek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
veya İl Özel İdaresi teknik elemanlarının mahallinde yapacakları inceleme üzerine verecekleri rapora dayalı 
olarak, hizmetler yapıldıkça uygun görülecek hakedişlerin ödenmesine ilgili Birliklerce karar verilir. 
Hazırlanan rapordan, işin kararlaştırılan oranda yapılmadığı veya tahsis edilen ödeneğin tamamının 
harcanmadığının tespiti halinde, aynı iş için tekrar ödenek tahsis edilmez. 

 
Teknik ve İdari Yardım:    
Madde 15- İl ve ilçelerin ilgili İdareleri, Birliklere ve Köy Muhtarlıklarına, projenin hazırlanmasında, 

uygulanmasında ve kontrolünde teknik ve idari yardımda bulunurlar. 
 
Harcamaların İzlenmesi ve Merkezden Denetimi: 
Madde 16- Merkeze bağlı köylerde ilgili Vali Yardımcısı, İlçeye bağlı köylerde ise İlçe 

Kaymakamları, işlerin vaktinde ve projeye uygun olarak bitirilmesi, tahsis edilen ödeneğin amacına 
ulaşması ve harcanması için her türlü tedbiri alır, ödeneklerin amacına uygun olarak harcanmasını 
denetler, denetlettirir ve aksamaları zamanında Valiliğe bildirir, ayrıca İl Encümenine bilgi verilir. 

Valilik, yardımın yerinde ve zamanında sarf edilip-edilmediğini, İl Özel İdaresinin ilgili Birimleri ve 
teknik elemanlar eliyle mütemadiyen kontrol ettirir. Ayrıca İl Encümeni de yardımın yerinde ve zamanında 
sarf edilip edilmediğini kontrol eder. 

Yardımın Kesilmesi, Birlik ve Köy İlgililerinin Sorumluluğu: 
Madde 17- Tahsis edilen ödeneğin maksadına uygun olarak sarf edilmemesi ve İl Encümeni 

kararında belirtilen süre içinde başlanmadığının ve harcanmadığının (13. 14. ve 15. maddelerde belirtilen 
ilgililerin verecekleri rapora göre) anlaşılmasından sonra, İl Encümeni kararıyla tahsis edilen ödenek geri 
alınır. 

Ödeneğin harcanmasında usulsüzlük ve yolsuzluk tespit edildiği takdirde, sorumlular hakkında 
yasal işlem başlatılır.   

  
Büro ve Yazışma İşleri: 
Madde 18- Büro işleri ve yazışmalar, Merkezde İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünce, 

İlçelerde İlçe Özel İdare Müdürlüklerince (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri) yapılır. 
 
Yürürlük : 
Madde 19- 02.06.2004 tarih ve 24 sayılı İl Genel Meclis Kararıyla kabul edilen ve yerel gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Yalova İl Özel İdare Bütçesinin Mahalli İdare Birliklerine ve Köylere Yardım 
Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım Esas ve Usullerini Gösterir Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
Madde 20- İl Genel Meclisince kabul edilen bu Yönetmelik, 3011 Sayılı Yasa gereği, mahallinde 

çıkan gazetede veya diğer yayın yollarıyla yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girer. 
 
Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Valisi yürütür.  

 


