
GİRİŞ : 

Bu çalışmamız, Türkiye’de Yerel Yönetim Birimlerinin çeşitli yasalarla 

kendilerine verilmiş, tek başlarına üstesinden gelemedikleri görevleri yerine getirmek 

amacıyla, bir araya gelip bir güç oluşturarak yerel yönetim birliklerinden, son 

zamanlarda aktif olan, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin kırsal kalkınmadaki 

rolünü incelemeye yöneliktir. 

Yerel Yönetimler, yerel düzeyde yaşayan insanlar için verimli hizmetler 

sunan, bir örgütlenmedir. Yerel yönetim, her ülkede olduğu gibi ülkemizde de hizmet 

sundukları bölgelerde, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda önemli roller 

üstlenmişlerdir. 

Tek başına önemli hizmetleri yerine getiremeyen, köy tüzel kişilikleri, hem 

devlet hem de yerel düzeydeki kaynakları bir arada kullanmak suretiyle, önemli 

görevleri üstlenen Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, kırsal alandaki sorunlara, 

köklü çözümler getirdikleri bilinmektedir. 

1970’lerde, Merkezi ve Yerel Yönetimin kendi aralarında ortaya çıkan 

tartışmalar ve kıt kaynaklar, ilçelerde köklü çözüm çabalarının ortaya çıkması, 

toplumun yeni bir bakış açısı Köylere Hizmet Götürme Birliklerini doğuran 

etkenlerdir.  

Köy yönetimlerinin bir araya gelerek oluşturdukları Köylere Hizmet Götürme 

Birlikleri diğer yerel yönetim birliklerine oranla daha etkin ve bilinir olmasının 

nedeni, Köy Yönetimlerinin gerek güçlü  yapısal ve işlevsel özellikleri, gerekse 

geleneksel yapı itibariyle diğer yerel yönetim birimlerine göre  daha pasif, güçsüz ve 

geri durumda bulunmaları gösterilebilir. 

Türkiye’de bütün il ve ilçelerde örgütlenmesi bulunan Köylere Hizmet 

Götürme Birlikleri’nin yanında diğer yerel yönetim birlikleri de mevcuttur. Tabi ki 

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin yanında değer mahalli idare birliklerinin de 

önemli fonksiyonlar üstlendikleri bilinmektedir. 

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri sayısı 1960’larda “Toplum Kalkınması” 

çalışmaları için ilçenin temel birim olarak seçilmesiyle birlikte oldukça artmıştır. 

Yeteri kadar bütçe imkanları olmayınca atıl kaldı. Fakat bu durum 1990’larda 

tamamen değişti. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri bu yıllarda daha önemli 

noktalara geldi. Özellikle bu yıllarda, yerel düzeyde parasal kaynak yetersizliği ve 
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katı merkeziyetçi anlayış, bazı başarılı ilçe kaymakamlarını harekete geçirerek, 

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, daha yaygın bir şekilde bütün ilçelerde 

kurulmasına yol açtı. 

Bu tez çalışmamızda, son yıllarda dillerden düşmeyen ve ülkemizin 

gündemine yeniden girmiş olan hatta bütçe kanunlarında bile çalışma düzeneğinden 

bahsedilen Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin oluşum sürecini ve üstlendikleri 

görevler kapsamında, kırsal kalkınmaya hazır katkılar sunduğunu ortaya 

çıkarmaktadır. Bu bağlamda Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin örgütsel, 

hukuksal, yönetsel yapısını öncelikle incelemiş olduk. 

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, bu tezde diğer birliklere göre yerel 

gereksinimleri karşılamada önemli fonksiyonlar üstlendikleri, statüleri, temel ilkeleri, 

uğraş alanları, gelir kaynakları belli bir düzene kavuşturulduğu takdirde, yerel 

gereksinimleri zamanında ve yeterli düzeyde karşılayacağı ve halkın demokratik 

yönetime katılma alışkanlıkları geliştireceği, kırsal kalkınmada ve toplum 

kalkınmasında önemli roller üstleneceği ve bunlardan başarılı olacağı tezi 

savunulmuştur. 

Günümüzde kırsal kalkınma konusunda Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 

önemli bir rol oynamıştır.Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’ nin Kırsal alanda 

uygulama örnekleri ile nasıl bir çalışma disiplini içerisinde olduğunu ve  kırsal 

kalkınmada köylerin alt yapısı sorunlarının nasıl kısa sürede önemli çözümler 

getirdikleri bilinmektedir. 

Üç bölümden oluşan bu çalışmamın birinci bölümünde, genel olarak yerel 

yönetimler ve Birlikler konusu ele alınmıştır. Yerel yönetimlerin yapısı, işleyişi, 

fonksiyonları açıklandıktan sonra Birliklerin tarihi gelişimi, fonksiyonları 

irdelenmiştir. 

İkinci bölümde Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Kırsal kalkınma 

konusu ele alınmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin hukuki yapısı, tarihi 

süreçteki yeri, fonksiyonu, işleyişi ele alınmıştır. Daha sonra kırsal kalkınma 

tanımlanmış ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin kırsal kalkınmadaki rolü 

incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde ise örnek olay ele alınmıştır. Örnek uygulama olarak 

Mardin ilinin Ömerli ilçesi incelendi. Ömerli ilçesini örnek olay olarak 
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seçmemizdeki sebep ilçeye ait köylerin alt yapı yönünden ciddi sorunları olan bir 

ilçemiz olması sebebiyle 1990 yılından sonra terör nedeniyle insanlar köylerini 

boşaltmak zorunda kalmışlardı. 42 köyün 32 tanesi tamamıyla boşalmış, köye ait 

ortak kullanmaya ait her şey harabeye dönmüştür. Gerek sosyal, gerek kültürel, 

gerekse ekonomik yönden Örnek Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Köylerin 

Altyapılarını Destekleme Projeleri kapsamında ve İl Özel İdarenin ödenekleriyle bu 

ilçenin yeniden kalkınması adına yapılan çalışmalar tezimizin özüne uygundur. 

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin Kırsal Kalkınması Ömerli İlçesi örneğinde 

somut delillerle gerçekleşmiştir. 
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I. YEREL YÖNETİMLER VE YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ 

1. YEREL YÖNETİMLER 
A. GENEL OLARAK YÖNETİM  

Yerel yönetimler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun 

bireylerine, kendilerini ilgilendiren konularda hizmet üretmek amacı ile kurulan, 

karar organları da yerel halk tarafından seçilerek göreve getirilen, yasalarla 

belirlenmiş görevlere ve yetkilere, özel gelir ve giderlere sahip, bütçesi ve personeli 

olan kamu tüzel kişileridir.¹ 

Ülkenin genel yönetimi içerisinde bulunan yerel yönetimler kuruluş ilkeleri, 

gelirleri, görevi ve yetkileri, yasama organı tarafından belirlenir. Yerel yönetimler 

hiyerarşik denetime tabi olmayıp sadece merkezin hukuka uygunluk denetimi 

altındadır. Ülke yönetiminde birlik ve düzenin sağlanması açısından yerel 

yönetimlerin uygulanması gereken ulusal amaçlar, hedef ve ilkelere sahip olması da 

gerekir. Buna rağmen yerel yönetimler, kendilerine bırakılmış hizmetleri yerine 

getirebilmesi için de karar alıp, tercih yapmak, vergi toplamak, çeşitli şehirlerden 

kaynak temin etmek ve hizmetleri yürütmek için örgüt yapılarını kurmak için de 

yönetsel bir özerklikten yararlanırlar. 

Günümüzde özeksel yönetimce yerine getirilen kanuni hizmetlerinin zamanla 

nitelik ve niceliğinin artarak özeksel yönetiminin kapasitesini zorlaması sonucu bu 

hizmetlerin daha etkin ve daha düşük maliyetle gerçekleştirilmesi için yerel 

düzeydeki bir kısım kamusal hizmetlerin yapımının, yerel yönetimlere devredilmesi 

ve yerel yönetimlere özerklik tanınarak kararların daha sürekli ve mahallenin de 

alınması sağlanmaktadır. Bir çok ülkede yapılan yeni reformlarla yerel yönetimlere 

daha çok yetki ve gelir transferi yapılmaktadır. Türkiye’de de aynı akım var olup, 

hükümet propagandalarında da yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, yetki ve gelir 

yönünden daha çok takviye edilmesine dair görüşler bulunmaktadır.² 

 

 

 

 

 
1. ZENGİN, Eyüp. “Türkiye’de Yerel Yönetim Birlikleri”, “Yüksek Lisans Tezi” S.26. ANKARA,1993 

2. TORTOP, Nuri. “Güçlü Mahalli İdareler Anlayışının Gelişmesi” “Çağdaş Yerel Yönetimler” Cilt 2, Sayı; 2, Mart1992, S.4. 
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B. YEREL YÖNETİMİN ÖZELLİKLERİ 

    1. Tüzel Kişilik Sahibi Olmaları 

  Toplum gereklerinin ortaya çıkardığı tüzel kişiler, ya ortak bir amaca 

yönelmiş “Kişi Toplulukları” yada belli amaca yönelmiş “Mal Toplulukları” dır.³ 

Medeni Kanunumuzun 45. maddesi, tüzel kişilik konusunda, “…belli başına 

mevcudiyeti haiz olmak üzere…” ön koşulunu getirmektedir. 

 Yerel yönetimlere birer tüzel kişilik gözüyle bakılmaya başlanması, Roma 

Hukukunun yeniden gelişmesinden sonra mümkün olmuştur. Ancak, yerel topluluğa 

bu tüzel kişiliğin tanınması tek yazılı olarak yönetenlerin isteğine bağlı olmuştur.4 

 1982 Anayasamızın 117.  Maddesinde, hem mahalli idare biçimleri, hem 

sayılmış, hem de varolma amaçları izah edilmiş ve birer kamu tüzel kişileridir, 

açıklamasını getirerek, Anayasal bir güvenceye de oturtmuştur. 

2. Yerel Özerklik 

 Yerel Yönetim biriminin, devletin yada herhangi bir otoritenin müdahalesi 

olmadan yerel topluluğun kenar özgür iradesince seçtikleri bağımsız organları ( 

meclis, encümen )  yasalarla belirlenmiş bazı yerel yetkiler açısından kendi 

kendilerini idare etme şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Tam bir özerklik için yerel yönetimlerin kendi başına kullanabilecekleri 

kaynaklara sahip olmaları gerekli görülmektedir. Ancak böyle bağımsız gelir 

kaynaklarına sahip olmaları da, yerel yönetimlerin tamamen bağımsız oldukları veya 

olabilecekleri anlamına gelmemelidir. İdarenin bütünlüğü ilkesinden hareketle 

dünyanın hemen her yerinde, merkezi yönetimin yerel yönetim üzerinde gözetim ve 

denetim yetkileri olmaktadır.5 

 Yerel Yönetimlerin etkin bir özerklikten faydalanabilmesi, kendi sorumluluk 

alanı içinde kamuya daha yararlı olabilecek kararları alma güçleri olmaktadır. 

Merkezi yönetimin etkisinden kurtulmuş, gerçek bir özerk yerel yönetim birimi, yerel 

halkın yararına olacak eylemlerde serbest hareket eder. 

 

 

 
3. KELEŞ, Ruşen. “Yerinden Yönetim ve Siyaset”, İstanbul, 1992, S.11. 

4. KELEŞ, Ruşen. YAVUZ, Fehmi. “Yerel Yönetimler”, Ankara, 1983, S.3. 

5. ÇEVİKBAŞ, Dr Rafet. “Yerel Yönetimler, İşlevi ve Türkiye’de ki Durumu” “Türk İdare Dergisi” Yıl 67, Sayı; 407, 

Haziran 1995, S.69. 
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3. Etkinlik 

Yerel düzeydeki hizmetlerin belirtilen amaca uygun ve yeterli bir şekilde 

daha az kaynak ve emek harcayarak yerine getirilmesi, Yerel Yönetimlerde, etkinlik 

kavramı olarak karşımıza çıkmaktadır.6 

Yerel Yönetimler, üstlendikleri kamu hizmetlerinin yürütülüşünde, merkezi 

yönetime etkinlik ve verimliliği daha üst düzeyde gerçekleştirilebilen kuruluşlardır.7 

Yerel Yönetimlerde etkinliğin arttırılmasına ise; 

- En uygun (optimal) hizmet alanlarının sınırlarının gözden geçirilmesi; 

- Kaynak savurganlığını azaltmak için yerel yönetim birimlerinin sayısının 

azaltılması, 

- Yerel birimlerden her birine en iyi yerine getirebilecekleri işlerin bırakılması 

yolları ile ulaşılabilmektedir.8 

Hizmetlerin yerinde görülerek, kaynak israfını ortadan kaldırmaya yönelik 

bütün hizmetler yerel yönetimlerin etkin olarak vazife yapmalarını gösteren önemli 

bir delildir. 

4. Demokratiklik 

Yerel Yönetimlere bütün ülkelerde demokratlık kurumların önde 

gelenlerinden biri olarak bakılmaktadır. Bunun esas nedeni, yerel yönetimlerin, 

halkın kendi özgür iradesi ile seçilmiş olduğu organlar vasıtasıyla, kendi kendini 

yönetmesine imkan veren kurumlar olmasıdır.9 

Ancak Yerel yönetim organlarının salt biçimde oluşmasının öngörülmesi, 

kurumlara demokratik nitelik kazandırmaya yetmez. Birimsel koşulların daha ötesine 

gidilerek gerçek bir katılım sağlanması da gerekir. Bu ise türlü halk katmanlarına 

katılım yollarını açmakla sağlanır.10  

Yerel Düzeyde yetişen siyasetlerin bir okul olarak gördükleri yerel yönetim 

daha ileri düzeydeki siyasetçilerin ve bürokratların yetişmesine zemin 

hazırlamaktadır. 

 

 
6. GERAY, Cevat,.“Belediye Sorunları ve Poltikacılar” “SBF Dergisi”, C.32 1977, S.23 -32  
7. GERAY, Cevat. “Belediye Sorunları ve Politikacılar” “SBF Dergisi” Cilt:32, 1977, S.23-32  

8. KELEŞ, Yavuz. a.g.e,S. 34-35  

9. a.g.e., S.25. 

10. a.g.e., S.24 
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C YEREL YÖNETİM ÇEŞİTLERİ 

    1. İl Özel İdaresi 

 İl Özel İdaresinin Temelleri, 1864 tarihli “Vilayet Nizamnamesi” ile Fransız 

örneğine göre atılmıştır. 

 Temelleri eskiye dayanan İl Özel İdareleri taşınır ve taşınmaz malı olan, belli 

ve sınırlı görevleri yürütmekle yükümlü bir tüzel kişilik olarak yasa tanımlanmıştır. 

 İl Özel Yönetimi, İl Yönetimi ile birlikte yasa ile kurulur. İl özel yönetiminin 

kurulması için ayrı bir yola başvurulmaz. İl özel Yönetiminin görev çevresi vilayetin 

mülkü talimatı ile sınırlıdır. Bu sınırlar birbirinden farklı nüfus ve yüzölçümünü 

kapsar. Özel idareler merkezi yönetimden ayrı gelir kaynakları ve mali yönetim 

biçimine sahiptir.11 

 İl Özel Yönetimlerinin kuruluş amacı il halkının yol, su, eğitim, kültür, sağlık, 

tarım ve ekonomi gibi ortak ve mahalli ihtiyaçlarını karşılamak, ülke ekonomisine 

mahalli katkıda bulunmak ve kalkınma planlarının il düzeyinde başarısını 

sağlamaktır.12 Özellikle 2005 yılında yeniden düzenlenen İl Özel İdaresi yasasıyla, İl 

Özel İdarenin belirlenen görev ve kapsama alanları genişlemiş ve il özel idareleri 

daha fonksiyonel hale getirilmiştir. Ayrıca Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü de 

kaldırılarak, İl merkezinde ki kuruluşları İl Özel İdarelerinin bünyesine alınmıştır. 

Böylece hem finansal kaynak, hem de araç bakımından İl Özel İdareleri zenginleşmiş 

ve yürüttükleri hizmetleri zamanında, etkin bir şekilde yerine getirme gayreti 

içerisinde oldukları bilinmektedir. 

2. Belediye     

 Yerel yönetimlerin temel modeli olan belediye yönetimi, mahalli nitelikli 

hizmetlerin yerinden karşılanması ihtiyacından doğmuştur. Bu anlayışla modern 

devlet yönetiminde çoğu hizmetlerin merkezden yürütülmeye çalışılması terk 

edilmiştir. Mahiyeti itibariyle yerel kabul edilen hizmetler o yöredeki teşkilatlar 

tarafından yürütülmektedir.13 

  

 

 
11. ÖZTÜRK, Azim,.”Yerel Yönetim Modeli”, İstanbul, 1997 S.65 

12. GÜNAL, Bünyamin. “Açıklamalı İl Özel İdaresi Mevzuatı” İstanbul, 1993, S.5. 

13. TÜRKMEN, Erol. Cumhuriyet Döneminde Mahalli İdareler “Yüksek Lisans Tezi”, Elazığ, 2000, S.10. 
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Belediye fonksiyonları bakımından diğer yerel yönetim birimleri arasında ayrı 

bir yere ve öneme sahiptir. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de belediyeler, 

halka en yakın kuruluşlar olarak bilinirler. Bunun nedeni, belediyelerin üstlendikleri 

görevlerin, halkın günlük yaşantısını yakından ilgilendirmesidir.14 

 2005 Yılında yeniden düzenlene ve kanunlaşan belediye kanunuyla beraber 

belediyelerin daha fonksiyonel hale getirildiği, yeni görevler tevzi edildiği 

bilinmektedir. Belediye yönetimin üç önemli organı bulunmaktadır. Belediye 

Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı’dır. 

3. Köy Yönetimi 

 Köyler, geleneksel bir yerel yönetim kuruluşudur, köylerle ilgili düzenlemeye 

tanzimattan sonra 1864 yılında çıkarılmış olan “Vilayet Nizamnamesi” ile 

gidilmiştir. Köylere açıkça tüzel kişilik tanınması ancak 1924 yılında çıkarılan 442 

sayılı köy yasası ile olmuştur.15 

 Köy Yönetiminin görevleri iki gurupta toplanmaktadır. İsteğe bağlı ve 

zorunlu görevler. İsteğe bağlı görevler, köy derneğinin kararı ve büyük mülki amirin 

onayı ile zorunlu hale gelebilmektedir. 

 Köy tüzel kişiliği çeşitli organlara sahiptir. Köy Derneği, İhtiyar Heyeti ve 

Muhtardır. Muhtar yürütme organı iken ihtiyar meclisi ve köy derneği danışma ve 

karar organlarıdır. 

 Belediye ve il özel yönetiminden farklı olarak köyler, çok sayıda adli, idari 

nitelikli devlet görevleri mevcuttur. Dolayısıyla köy yönetimlerinin hem merkezi 

hem de yerel düzeyde çok sayıda görevi bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14. NADAROĞLU, Halil. “Mahalli İdareler”, İstanbul, 1986 S. 291.   

15. GÖZÜBÜYÜK, Şeref. “Yönetim Hukuku”, Ankara, 1989, S.81-82 
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2. YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ 

A. GENEL BİR BAKIŞ 
Kamu hizmetleri ülkemizde genellikle merkezi yönetim ve yerinden 

yönetimler tarafından yerine getirilmesi uygun görülmüştür. Merkezi yönetim ile 

yerinden yönetimlerin işlemlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmeleri için 

de aralarında bir dengenin bulunması ve sürmesi gerekmektedir. Ancak kamusal 

hizmetlerin merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında paylaştırılması, esasta 

siyasal erkin paylaşılması açısından tartışmalı bir durum doğurmuştur. Bu açıdan 

merkezi yönetimle yerel yönetimler devamlı bir gerginliğin bulunduğu gözlenmiş, ve 

merkezi yönetimlerin giderek güçlenmekte ve büyümekte oldukları görülerek 

aralarındaki dengenin korunması için yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılması 

gereği savunulmaya çalışılmıştır.16 

Ancak bir yerel yönetim birimi, işlevlerini istenilen düzeyde yapamayacak 

kadar küçük maddi imkanlardan yoksun ve dolayısıyla merkezi yönetime bağımlı 

durumda ise, onun hukuksal yetkilerini arttırarak bir yarar sağlamayacaktır. Bu 

bağlamda günümüzde çoğu yerel yönetimlerin, optimal büyüklük sınırının altında 

kaldığı ve yerel birimleri büyütmenin kaçınılmaz hale geldiği ortaya çıkmaktadır. Bu 

nedenle yerel yönetimlerde işlevsel etkinliğe önem verenler yönetim birimlerinin bir 

araya gelmelerini gerekli görmektedirler. Yerel yönetimlerin bir araya gelmeleri ise, 

ya birleşmeler şeklinde yada işbirliği yapma şeklinde ortaya çıkmaktadır.17 

Birlikler, yerel yönetimlerin kendilerine kanunlarla verilen mecburi veya 

isteğe bağlı görevlerin bir veya birkaçını ortaklaşa yürütmek üzere kendi aralarında 

ya da diğer mahalli idarelerle kurdukları ortak idarelerdir.18 

 Diğer iş birliği yöntemlerine nazaran mahalli idare birlikleri gerek ulusal 

gerekse uluslar arası düzeyde her ülkenin yerel yönetim sisteminden bağımsız 

varolan ve gittikçede gelişen bir konuma sahiptir. Ayrıca yerel yönetimlerin artan 

önemine paralel olarak birliklerinde her geçen gün daha çok önem kazandığı bilinen 

bir gerçektir.19 

 

 

16. ÇEVİKBAŞ, Rıfat. “Çağdaş Yerel Yönetimler” Cilt 10, Sayı 3, Temmuz 2001 

17. KELEŞ, Ruşen. YAVUZ , Fehmi,.“Yerel Yönetimler” Turhan Kitabevi,1993 S.237-340 

18. YÜKSEL, Alaaddin. (Ocak 1996) “Çağdaş Yerel Yönetimler”; Cilt 5, Sayı 1, S.40 
19. ÖZHAN, Hasan. YETER, Enis. “Mahalli İdare Birlikleri”, Ankara, 1995,S.8 

 9



1980’lerin sonlarından itibaren ülkemizde yerel yönetim birliklerin sayısında 

çok hızlı artışlar görülmüştür.     

1998 yılı itibari ile ülkemizde 787 si Köylere Hizmet Götürme Birliği 274 ü 

Sulama Birliği ve 224 ü Diğer Birlikler olmak üzere 1285 yerel yönetim birliği 

vardır.20 

2006 yılı itibariyle özellikle 943 ilçe de ve 81 vilayette  Köylere Hizmet 

Götürme Birliği örgütlenmesi mevcuttur. 

B. TÜRKİYE DE TARİHSEL GELİŞİM 

1. Cumhuriyetten Önce 

 Cumhuriyet öncesi dönemi olan Osmanlı Yönetiminde günümüz bağlamında 

yerel yönetim birlik müessesesi mevcut değildir. 

 Buna rağmen, hem Osmanlı hem de Selçuklular Döneminde halkın yerel 

olarak gereksinimlerini karşılama amaçlı ilginç bazı kurumlara rastlanmaktadır. 

Ahilik, Vahiyler ve Divan gibi adlar olan bu kurumlar her ne kadar bu günkü 

anlamda örgütlenmiş ve gelişmiş yönetimler olmasalar da yardımlaşmayı, 

dayanışmayı ve bazı ortak yerel gereksinme ve hizmetlere gerçekleştirmeyi amaç 

edinmişlerdir.21 

2. Cumhuriyetten Sonra 

    2.1. 1982 Anayasası Öncesi 

 Cumhuriyetin ilk yıllarında yürürlüğe koyulan belediye ve köy kanunu 

yerinden yönetim esasına göre şekillendirilmiş be bugün birçokları merkezi idare 

kuruluşları tarafından üstlenilen görev ve yetkilerle donatılmıştır. Yeteri derecede 

finansal kaynaklar sağlanamadığından bu örgütlenmelerden yeteri performans 

görülmemiştir. 

 Her ne kadar köy kanunda da birden fazla köy arasında yapılacak işbirliğine 

ilişkin hüküm varsa da mahalli idare birlikleri ile ilgili açık ve doğrudan hükümler 

belediye kanununda yer almıştır. Dolayısıyla mahalli idare birliklerinin 1930 yılından 

itibaren kurulmaya başlandığını, söylemek yanlış olmayacaktır.22 

 

 

 

 

20. CANPOLAT, Hasan. “Yerel Yönetim Birlikleri”, Cumhuriyetten  75. yılına rakamlarla mahalli idarelerinin, Ankara, 1998 

21. GÖNÜL, Mustafa. (1978) “Yerel Yönetim Birlikleri” ,TODAİE, Ankara S.34 

22. ÖZHAN, Yeter. a.g.e.S.10 
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 1964 yılında köy işleri bakanlığının fiilen kurulması ile köy yolları, köy içme 

ve sulama suları gibi konularda yerel halkın maddi ve iş gücü desteği sağlanarak 

hizmet yapma isteği ile mülki idare amirleri önderliğinde Köylere Hizmet Götürme 

Birliği kurulmaya başlanmış ve böylece birlik sayısında önemli artış görülmüştür.23 

 1972 rakamlarına göre 12 si İl Özel idaresi 21i belediye 478 i köy birliği 

olmak üzere toplam 511 mahalli idare birliği mevcuttur.24 

 1970’li yıllarda belediyeler çok revaçtaydı. Dolayısıyla o dönemde siyaset 

Erbaaları da çok popülerdi. Hatta 1978 yılında yerel yönetim başkanlığının kurulması 

sonucunu doğurmuştur. 

 Yerel yönetim bakanlığının kurulduğu bu dönemde yerel yönetimler oranı 

işbirliği artmış, bölgesel ölçekte çok sayıda belediye birlikleri ve akabinde köyler 

arası birlikler kurulmaya başlanmıştı. 

 Genel Yerel Yönetim Birlikleri olsun, gerekse Köylere Hizmet Götürme 

Birliği olsun kuruluşlarında, sürekliliğin sağlanmasında, amaca uygun olarak görev 

tesisinde ve yeni hizmet üretmelerinde, mülki idare amirleri vali ve kaymakamların 

çabası büyüktür. 

 1970’lerde Mustafa GÖNÜL’ün yaptığı ve doktora tezinde belirttiği ankete 

göre birliklerin kuruluşunda etmen olan üç kişiyi önem sırasına göre belirtmeleri 

sorusuna karşılık anketlerin çoğu kaymakamların ilk sırada geldiğini göstermektedir. 

 İçişleri Bakanlığı’nın 1967 – 1971 yıllarında yayınladığı genelgelerde, 

özellikle kaymakamları 1968 ve 1969 yıllarında hizmet birlikleri kurmaya ve kırsal 

alana yönelik hizmet üretmeye özendirilmiştir.25  

 Samsun’da valilik yapanlar Bafra İlçesi, Köy Yolları Yapım – Bakım ve 

Köylere Hizmet Götürme Birliğinden esinlenen, İçişleri Bakanı Hamdi ÖMEROĞLU 

tarafından 1971 yılında bir genelge yayınlamıştır. Bu genelgede, planlı kalkınmanın 

gerekleri ve yararları ile yerel yönetim birlikleri arasındaki ilişkiler üzerinde 

durulmuş, ayrıca her ilçede Bafra İlçesini emsal gösterecek tek bir Köylere Hizmet 

Götürme Birliği kurulmasını teklif edilmesi, şimdi Köylere Hizmet Götürme 

Birliği’nin altyapısını kurması, önemli bir değerlendirmedir. 

 
23. ÖZHAN, Yeter. a.g.e.S.10 

24. ARIKAN, Mustafa. “Birlikler” “Ankara İller ve Belediyeler Dergisi” S.315.-sS .6 

25. GERAY, Cevat. “Planlı Dönemde Köye Yönelik Çalışmalar (Sorunlar, Yaklaşımlar, Örgütlenmeler)” TODAİE Yayını 

No:139, Ankara, Sevinç Matbaası, 1974, S. 168 – 169  
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2.2. 1982 Anayasası Sonrası 

1982 Anayasasında olduğu gibi, 1963 Anayasası da Yerel Yönetimlerin tek 

başlarına yapamadıkları bazı hizmetlerin görülmesi amacıyla birlikte hareket ederek, 

kendi ararlarında birlik kurabilecekleri iznini vermiştir. 1982 Anayasası birlik 

kurulmasını Bakanlar Kurulu’nun iznine tabi kılarken, önemli bir sınırlama 

getirmiştir. 

1984 – 1988 yılları arasında kurulan birlik sayısı çok sınırlı kalırken, 

1988’den sonra birlik kurma konusunda ciddi çalışmalar yapılmıştır. 

 

C. YEREL YÖNETİMLER ARASI BİRLİK KURMA GEREKSİNİMLERİ 

1. Ekonomik Etmen 

Bir çok ülkede, ülke çapındaki refahın önemli bir bölümünün yerel yönetim 

kanalı ile gerçekleşmesi, ekonomik ve sosyal kalkınmanın yalnızca merkezi 

yönetimlerin görevi olmadığı, yerel yönetimlerin de bu alanda desteklenmesi 

gerektiğini ortaya koymaktadır. Bunun anlamı ise yerel yönetimlerin giderek önem 

kazanması, çeşitli konularda sözlerini duyurmaları bu amaçla da kendi aralarında 

metropol, bölge, ülke ve uluslar arası düzeyde işbirliğine gitmeleridir. 26 

2. Politik Etmen 

Yerel yönetimlerin organları seçilebilmek ve buralarda yeni görevler 

yüklenebilmek, saygınlık kazanmak, kişilerin saygınlığı için önemli bir etkendir. 

Demokratik düzende bu tür görevler bir üst makama geçmek için birer basamaktır. 

Muhtarlıktan il genel meclisi üyeliğine yada belediye başkanlığına, oradan da 

parlamento üyeliğine geçilebilindiğinin çokça örnekleri vardır.   

 

 

 

 

 

 

 

 
26. ÜNLÜ, Halil. “Belediyelerin Ortak Sorunları, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Konferansı”, Girne, 1984,  

      S.5. 
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D. YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİNİN YASAL DAYANAKLARI 

1.Anayasal Dayanaklar 

1.1. 1961 Anayasası  

1961 Anayasasında 116 maddede yerel yönetim birlikleri ile ilgili hükümler 

mevcuttur. 

“Mahalli İdarelerin kuruluşları; kendi aralarında birlik kurmaları, görevleri, 

yetkileri, maliye ve kollu işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla 

düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.” 

1.2. 1982 Anayasası 

1982 Anayasasının 127. Maddesinin 6. Fıkrası yerel yönetim birlikleri ile 

ilgilidir. “Mahalli idarelerin belirli kanı ve hizmetlerinin görülmesi amacıyla, kendi 

aralarında birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi 

idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile 

orantılı gelir kaynakları sağlanır.” 

Yerel yönetim birlikleri açısından 1982 Anayasasının 1961 Anayasasından 

farkı, Birlik kurulmasının 1982 Anayasasında Bakanlar Kurulu’nun iznine tabi 

olmasıdır. 1982 Anayasasının merkeziyetçi yapısı bu duruma sebep olmuştur. İki 

köyün, yerel düzeyde yerel yönetim biriminin bir araya gelerek birlik kurmaları 

Bakanlar Kurulunun kararına gerek duyulması, Bakanlar Kurulunun iş gücünü 

arttırır. 

2.Uluslararası Kaynaklar 

Avrupa Konseyine üye ülkelerin ve Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği’nin 

kabul ettiği, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler özerklik şartı ve Yerel Yönetimler 

Evrensel bildirgesinde, Yerel Yönetim Birliklerine ilişkin hükümlere 

rastlanılmaktadır. Yerel Yönetimler Özerklik şartının 10. Maddesi, Yerel 

Yönetimlerin Birlik Kurma Hakkı başlığı altında şu hükümlere yer vermiştir: “Yerel 

yönetimlere, yetkilerini kullanırken ve ortak çıkarları ilgilendiren görevlerin 

yürütülmesinde, yasalar çerçevesinde başka yerel yönetimlerle işbirliği yapma ve 

birlikler yapma ve birlikler kurma hakkı tanır. 
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Yerel Yönetimler Evrensel Bildirgesinde, Yerel Yönetim Birlikleri 9. 

Maddede düzenlenmiştir. Buna göre; “Yerel yönetimler, yetkilerini kullanmada ortak 

çıkarlarının savunulmasının geliştirilmesi kadar, üyelerine belli hizmetler sağlamak 

için birlik kurma, denetilmelidir. Diğer yönetim kademeleri, yerel yönetimlerle ilgili 

yasal düzenlemeler konusunda yerel yönetim birliklerine danışmalıdırlar.” hükmü yer 

almıştır. 

Yerel yönetim özerklik şartı ile mahalli idarelerin yerinden yönetim prensibi 

ilk defa bir uluslararası sözleşmede yer almış ve yine bu prensibin demokratik devlet 

yapısının temeli olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca bu şartta kamu hizmetlerinin yurttaşa 

en yakın birimler tarafından yerine getirilmesi anlamına gelen “ Subsidiarite” 

ilkesine yer verilmiştir.27  

3.Yasalar 

3.1. 5335 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 

Yıllardır birlikler varlıklarını sürdürmelerine rağmen bu birlikleri belirli 

örgütlenme disiplini içerisinde gösteren bir kanunlar ya da yasal zeminleri yoktu. 

Nihayet 2005 yılında Mahalli İdare Birliklerine ait artık bir kanun düzenlendi. Bu 

durum mevcut birliklerine şu ana kadar yasal boyutta yaşadıkları sorunları bertaraf 

etti. 

3.2. İl Özel İdaresi Yasası 

1913 tarihli İl Özel Yönetimine ilişkin İdare-i Umumiyei Vilayet Kanunu 

Muvakkat’ının 145. – 146. maddelerinde birliklerle ilgili direkt olarak bir izahat 

getirilmemiştir. Yalnız 145. ve 146. maddeler birlik kurmayı değil, işbirliği 

olanakları sağladığı söylenebilir.28   

3.3. Köy Kanunu  

442 sayılı Köy Kanunu’nun 47. ve 48. maddelerinde iki veya daha fazla köyü 

ilgilendiren işlerin nasıl yapılacağı konusunda bir düzenleme yapılmıştır.  

“Madde 47- iki ve daha ziyade köyler arasındaki işler için o köylerin muhtar 

ve ihtiyar meclisleri kendi aralarında kararlaştıracakları bir köyde toplanarak 

konuşurlar ve nasıl yapılacağını ve her köyün o işte ne türlü yardım edeceğini 

kararlaştırırlar ve ondan sonra hükümete haber vererek alacakları izne göre işe 

başlarlar.” 
 

27. ÖZHAN, Yeter. a.g.e., S.28 
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“Madde 48- iki veya daha ziyade köylere düşen işler için köylerin ihtiyar 

meclisleri kendi aralarında anlaşamazlarsa bunlardan bir tarafın dilemesi üzerine 

köyün bağlı olduğu hükümet reisi işe karışır ve köylerin ihtiyar meclislerini 

toplayarak işi bitirir. 

3.4. Belediye Yasası  

 Yerel yönetim birimlerinin kendi aralarında kurdukları birliklere ilişkin en 

geniş ve ayrıntılı düzenlemeler Belediye yasasında yer almaktadır. 

 Belediye Kanunun 133. Maddesinden 148. Maddesine kadar devam eden 16 

adet madde yerel yönetim birliklerini derli toplu bir düzenlemeye tabii tutmuştur.29 

 Yerel yönetim birlikleri, hem güçlerini hem de olanak ve şartlarını 

birleştirerek yeni daha büyük bir gücün ortaya çıkmasına sebep olabilirler. 

3.5. Büyük Şehir Belediye Yasası 

Büyük Şehir Belediye Kanunu’nun 25. Maddesinde Yerel Yönetim 

Birlikleri’ne ilişkin bir hüküm mevcuttur. Bu hüküm “Büyükşehir ve İlçe 

Belediyelerinin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla, kendi aralarında veya 

diğer mahalli idarelerle birlik kurmaları Bakanlar Kurulu’nun iznine tabidir.” 

Büyük Şehir Belediye yasasının 38. maddesinin t fıkrasında birliklere ilişkin 

bir ibare bulunmaktadır. Buna göre “Büyük Şehir İlçe Belediyeleri ile ve diğer 

mahalli idarelerle birlik kurulmasına” ilişkin bir bilgi mevcuttur. Bu maddeye göre 

birlik kurulmasına karar vermek Büyük Şehir Belediye Meclisi’nin görevidir. 

3.6. Diğer Yasalar 

Birliklerce ilişkili çok sayıda yasalar mevcuttur. Hepsinin burada detaylı bir 

şekilde incelememiz mümkün olmadığından, yasaların ilgili maddelerini belirtmekle 

yetineceğiz.30 

1. 28 Nisan 1926 tarihli Sular Kanunu’na müzeyyel kanun  

    No:2659          Tarih : 25 Kanunevvel 1934  

    Madde – 4,6 ve 8 

 

 

 
28. GÜL, Kemal Vehbi,.“Belediye İdaresi” Ankara,1965, S.532 

29. BAYRAMOĞLU, Adalet.“ Türkiye’de Yerel Yönetimler Arası İş Birliğinde Belediye Birlikleri” S.1. 

30. Yerel Yönetim Birlikleri Kanun Taraması, Yerel Yönetimler Araştırma Grubu Alt Raporu 
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2. Umumi Hıfzısıhha Kanunu  

    No : 1593        Tarih : 24 Nisan 1930 

    Madde – 2,4 

3. Elektrik, Tranway ve Tünel Teşkilatı’nın İstanbul Belediyesi’ne Devrine 

Dair Kanın 

     No : 3645        Tarih : 16 Haziran 1939 

     Madde – 1,2,6,7 

4. Ankara Elektrik ve Havagazı Adana Elektrik İşletmeleri Hakkında Kanın 

     No : 3645        Tarih : 16 Aralık 1942 

     Madde – 6,13 

5. İller Bankası Kanunu 

    No : 4759         Tarih : 23 Haziran 1945 

    Madde : 1,2,10,11 

6. Elektrik İşletme Müesseseleri Kanunu  

    No : 4768          Tarih : 24 Haziran 1945 

7. Bataklıkların Kurtulması Hakkında Kanun  

    No : 5516          Tarih : 01 Mayıs 1950 

    Madde – 2  
 

8. Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun  

    No : 6972          Tarih : 15 Mayıs 1957 

    Madde – 4,14,28 

9. Köy İçme Suları Hakkında Kanun  

    No : 7478          Tarih : 09 Mayıs 1960 

    Madde – 10  

10.Emlak Vergisi Kanunu  

    No : 1319          Tarih : 29 Temmuz 1970 

    Madde – 4 

11.Devlet Memurları Kanunu 

    No : 687 Tarih : 14 Temmuz 1965 

    Madde – 1 (15.5.1975 gün ve 1897 yasa ile değişiklik) 
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12.Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

    No : 190 Tarih : 13 Aralık 1983 

   Madde – 1,5,11 

3.7. Yönetmelikler 

 aa) Köylerde Halkın yapacağı içme su işlerine yardım maksadıyla vilayetlere 

gönderilen tahsislerin kullanılmasına ait idari yönetmelik  

     Madde – 16  

 bb) Köy Yolları Yapım ve bakım yönetmeliği (Bakanlar Kurulu’nun 

13.3.1962 günlü ve 6/279 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) 

    Madde – 5,6 

 cc) Köy Yolları Yapım ve bakım yönetmeliğine ek talimat  

 dd) İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Çalışma Yönetmeliği 

    Madde – 17  

    Köy içme sularına ve köy yollarına ilişkin yönetmelikler, Köy İşleri 

Bakanlığı’nın kuruluşundan sonra sürekli ve sağlıklı bir uygulamadan uzak 

kalmıştır.31 

4. Beş Yıllık Kalkınma Planında Birlikler 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma planına kadar Yerel Yönetim Birliklerine 

ilişkin herhangi bir düzenleme mevcut değildir. Birliklerle ilgili düzenlemelere 

dördüncü beş yıllık kalkınma planında rastlanılmaktadır. 

4.1. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma planında “Belediyelerin tek tek çözemedikleri 

hizmet sorunlarını, birleşerek çözebilmeleri, üreticiyi ve tüketiciyi koruyabilmeleri 

ve piyasaya müdahale edebilmeleri üretken ve kaynak yaratıcı niteliğe 

kavuşabilmeleri amacıyla aralarında birlik kurmaları özendirilecektir.” denilmiştir.32 

Bu plan döneminde birliklerin özendirildiği açıkça görülmektedir. 

 

 

 

 

 
31. GÖNÜL, Mustafa. “Yerel Yönetim Birlikleri”, S.48 

32. D.P.T. “Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı”, Yayın No:1666, S.295 
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4.2. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma planında “Mahalli İdarelerle ilgili kuruluşlar 

arasında etkili bir iş birliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Mahalli idare işletme ve 

birlikleri nitelikli personel istihdam edilmesini sağlayan bir yapıya kavuşturulacaktır. 

Belediyelerin tek başarına başaramayacakları veya birlikte daha verimli ve ucuza mal 

edecekleri mahalli nitelikteki sorunları çözecek birlikler kurmaları teşvik 

edilecektir.” amaçlarını içermektedir.33 

4.3. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma planında; Yerel yönetim birlikleri ile ilgili 

hüküm vardır. Planda birden çok mahalli idareyi ilgilendiren ve yerinde 

çözümlenmesi gereken hizmetler için mahalli idare birliklerinin kurulması teşvik 

edilecektir. Bu birlikler gerek seçimle gelen yöneticiler gerekse personelin eğitim 

ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalar yapacaklardır.34 

4.4. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma planında da 3. bölümün “Mahalli İdarelerin 

Güçlendirilmesi Reformu’nun Amaçlar, İlkeler ve Politikalar Kısmında” 

“Birden çok mahalli idareyi ilgilendiren hizmetlerin karşılanmasını sağlamak 

üzere Mahalli İdare Birlikleri desteklenecektir.” “İl içerisindeki Mahalli İdare 

Birimleri oranında iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak yerel kamu hizmetlerini 

daha verimli hale getirecek kamu tüzel kişiliğine sahip İl Yerel Yönetimi 

kurulacaktır.” 

“İl Yerel Yönetiminin görüşlerini ilçe düzeyinde örgütleyen kamu tüzel 

kişiliğine sahip İlçe Yerel Yönetimi oluşturulacaktır.”35 denilmektedir. 

4.5. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Son olarak Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma planında da 4. bölümde ki “Mahalli 

İdarelerin Amaç, İlke ve Politikalar Kısmında” 

 “Mahalli İdare Birlikleri, İdari ve mali yapıları güçlendirilerek verimli hizmet 

üretme özelliğine kavuşturulacaktır.” 

Dördüncü bölümde yine “Yerel Yönetim Birlikleri ve Şirketlerine yönelik 

yasal çerçeve yeniden belirlenecektir.” denilmektedir.36  
33. D.P.T. “Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı”, Yayın No:1974 

34. D.P.T. “Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı”,  Yayın No:1974 

35. D.P.T. “Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı”,  Yayın No:1974 

36. D.P.T. “Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı”,  Yayın No:1974 
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E. YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİNİN HUKUKSAL YAPILARI 

Yerel yönetim birliklerinin hukuksal niteliğini açık bir şekilde içeren yasal 

kaynak, 2005 yılında çıkartılan 5335 sayılı Mahalli İdare Birlikler Kanunu ve 1580 

sayılı belediye yasasında açıkça belirtilmiştir. 

5335 sayılı kanunun 3. maddesinde mahalli idare birliklerinin birden fazla 

mahalli idarenin, yürütmekle görevli, olduğu hizmetlerden bazılarını birlikte görmek 

üzere, kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisi oldukları dile getirilerek 

hukuksal bir nitelik kazanmışlardır. 

1580 sayılı belediye yasasının 135. maddesine göre de birlikler “hükmü 

şahsiyeti” haiz “ amme müesseseleri” dır. Bu özellikler birliklerin kurulmalarında 

çözülmelerine kadar haklarını ödevlerini yetkilerini ve sorumluluklarını taşır. 

Yerel yönetim birliklerinin yeri ve hukuksal durumu için şu saptamalar 

yapılabilir. 

1. Yerel Yönetim birlikleri, kamu yönetimi alanında yerel düzeyde önemli 

hizmetleri yapmayı üstlenmiş birer kamu tüzel kişisidir. 

2. Yerel Yönetim Birlikleri, kamu tüzel kişiliğine ancak Anayasanın 123. 

maddesi uyarınca ya bir yasa ile ya da yasanın verdiği açık bir yetkiye dayanarak 

kazanabilir. 

3. Yerel Yönetim Birlikleri, kamu hizmetini yürüttükleri için aynı zamanda 

bir kamu kurumudur. 

4. Yerel Yönetim Birliklerinin eylem ve işlemleri idari yapıya tabidir. 

5. Birliklerin kuruluşu, çözülmesi, ya da ortadan kaldırılması kendi isteklerine 

bağlı değildir. 

6. Birlikleri sahip oldukları hak ve yetkileri kullanırken çıkan anlaşmazlıklar, 

idari yapı organlarınca giderilir. 

7. Birliklerin gerçek kişilerle ya da özel, hukuk tüzel kişileriyle ilişkileri, 

kendilerini oluşturan yerel yönetim birimlerinin o kişilerle ilişkilerinin aynısıdır.37 
 

 

 

 

 

 

37. ÖZTAŞ, Cemal. Gelişmekte olan ülkelerde kırsal kalkınma sorunu ışığında yerel yönetim birlikleri ve Türkiye Örneği 

“Doktora Tezi”, C.Ü., 2001, S.157  
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F. YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİNİN TÜRLERİ 

1.Birlik Üyesi Mahalli İdare Birimine Göre 

1.1. İl Özel İdaresi Birlikleri 

 Birden fazla il özel idarelerinin bir araya gelerek birlik kurmasıdır. Özel 

idarelerinin birbiriyle işbirliğini öngören bu birlik türü, yaygın olarak vilayetler 

hizmet birliği şeklinde kendini göstermiştir. 

 Vilayetler hizmet birliği 1985 yılında 67 ilin katılımıyla ortalıklara iş 

birliğiyle kurulmuştur. Günümüzde 81 İl Özel İdaresi bu birliğe üyedir. 

 Vilayetler Hizmet Birliği’nin amacı, üye özel idarelerinin imkan ve 

faaliyetlerini birleştirmek suretiyle bu idarelere verilmiş olan görevleri yapmak ve 

yapılmasında yardımcı olmaktır. Birliğin en büyük geliri, üye il özel idare 

bütçelerinin % 1 oranında ki payıdır.38 

 1.2. Belediyeler Arası Birlikler 

Bu birlik türünde üyesi sadece belediyelerden oluşan birliklerdir. Bunlar 

ülkesel düzeyde (Türkiye Belediyeler Birliği), bölgesel düzeyde (Marmara ve 

Boğazlar, Ege Belediyeleri ve Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği) alt bölgesel 

ölçekte (Bakırköy Belediyeler Birliği, Kocaeli Belediyeler Birliği) birlikler olarak 

bilinmektedir. 

1.3. Köyler Arası Birlikler 

Bu birlik tür birliklerde ise, üyeler sadece köylerdir. Günümüzde sayı olarak 

en fazla olan birlik türüdür. Ülkemizin bütün ilçelerinde kurulmuş bulunmakta, kırsal 

ve toplumsal kalkınmanın nefer gücüdür. Kaymakam bütçe ve mali imkandan yoksun 

olması nedeniyle, kaynak ve örgüt bulabilme arzusuyla, ilçesinde Köylere Hizmet 

Götürme Birliği kurup bu birliğe başkanlık etmektedirler. İçişleri bakanlığının 

verilerinde bütün ilçelerimizde, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri mevcuttur. 

Köylere Hizmet Götürme Birliği vasıtasıyla, özellikle 2005 – 2006 yılında 

çok önemli altyapı  yatırımları yapılmıştır. 

 

 

 

 

 
38. ÖZHAN, Yeter. a.g.e. S.32 
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1.4. İl Özel idaresi ve Köyler Arası Birlikler 

İl Özel İdaresi, Belediye ve köylerimizin bir araya gelip birlik kurması 

şeklidir. Bu birlik türündeki amaç, köylere göre daha güçlü olan belediye ve özel 

idarelerinden kırsal alana götürülecek hizmetler için, kaynak aktarımını 

gerçekleştirmektir. 

Bu güne kadar, farklı yerel yönetim birliklerinden bu tür birliklerden yeteri 

kadar bir randıman alınamamıştır.  

2. Amaç ve Faaliyet Konusuna Göre 

2.1. Ekonomik ve Ticari Amaçlı Birlikler 

 Bu tür birliklerde amaç, yöre insanına ekonomik katkıda bulunmaktır. 

Ekonomik ve ticari amaçlı birlikler çok farklı faaliyet alanlarında hizmet 

üretmektedirler. Bunlar; 39 

 - Hayvancılığı ve Tarımı Geliştirme 

- Fırın, Soğuk Hava Deposu Yaptırma ve İşletme, 

- Ticari Amaçlı Tesisler, Oteller 

- Tüketicinin Korunmasına Yönelik Hizmetler. 

2.2. Sosyal ve Kültürel Amaçlı Birlikler 

 Bu birlik tarihinde de belirli bir sosyal ve kültürel amaç bulunmaktadır. Bu 

birliklerde;40 

- Korunmaya muhtaç çocukları / Koruma Birlikleri  

- Düşkünler Yurdu ve Huzur Evi Yapımı 

- Öğrenci Yurtları  

- Konut ve Lojman, Aşevi, Kreş ve Çocuk Yurtları 

- Misafirhane, Spor Tesisleri 

- Eğitim ve Dinlenme tesisleri Yapımı ve İşletimi 

- Tiyatro ve Sinema Faaliyetleri, 

- Kütüphane, Plaj, Kaplıca ve Hamam 

- Sergi ve Fuar Hizmetleri 

 

 

 
39. ÖZHAN, Yeter. a.g.e. S.32 

40. ÖZHAN, Yeter.  a.g.e. S.32-33 
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2.3. Altyapı Hizmetlerini Gerçekleştirmeye Yönelik Birlikler  

 Tüzüklerinde aşağıda sayacağımız kanunları amaç ettiren birliklerdir.41 

Bunlar; 

- İçme Suyu ve Sulama Suyu 

- Taş, Kum, Çakıl v.s. Üretimi 

- Yol Yapımı Stabilizesi, Asfaltlanması 

- Telefon Santrali Kurulması, Hat Döşemesi 

- Elektrik Üretimi ve Dağıtımı 

- Asfalt Planı ve Bordür İmalatı 

- Kanalizasyon yapımı, Arıtma tesisleri Kurulması 

- Katı Atıkların Toplanması, Taşınması, İmhası, Depolanması 

- Çevre Koruması   

2.4. Diğer Hizmetlere Yönelik Birlikler 

- Eğitim Faaliyetleri (Gerek Seçilmiş Gerekse Atanmış Birlik Personelinin 

Eğitimine Yönelik Kurs, Seminer veya Sempozyum Düzenlemek, Yurtiçi ve Yurtdışı 

Geziler tertip Etmek) 

- Yerel Yöneticiliğin ve Yerel Yönetimlerin geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi 

Yönünde Etkinlikler 

- Üye Yerel Yönetim Birimlerine Danışmanlık  

-  Bilgi Toplama ve Yayın faaliyetleri  

- Ortak İş Makinesi Alımı 

- Üye Birimlere Sigorta Hizmeti 

Tüzüklerinde tek faaliyet konusu belirlenen birlikler genellikle bu konuyu 

birlik isimlerinde tekrar etmektedirler. Örneğin Sulama Birliği   

 

 

 

 

 

 
 

41. ÖZHAN, Yeter. a.g.e. S.32 
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II. KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ VE KIRSAL 

KALKIMA 

1. KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ 

A. KÖY YÖNETİMİ 

1.Giriş 

 En küçük bir yerleşme birimi olan köy, insanların bir arada yaşama 

gereksinimi ve alışkanlıklarının sonucu doğan bir yerel yönetim birimidir. 

 Çok eski zamandan beri varlığı bilinen, belirli bir tüzel kişiliğe sahip, yerel 

yönetim kimliğine sahip bir örgütlenmedir. 

 

 1982 Anayasasının 127. Maddesinde “Yerel Yönetimler” tanımlanırken 

bunların il, belediye ve köy halkının yerel ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 

kurulmuş esasları kanunla belirtilen, karar organları yine kanunda gösterilen 

seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişilikleri olduğu 

belirtilmektedir. Böylece 1982 Anayasası, Köylerinde birer kamu tüzel kişisi 

olduğunu ifade etmektedir.42 

2.Tarihi Gelişim 

 Her ne kadar köy çok eski zamanlara kadar giden bir geçmişe sahip olsa bile, 

yerel yönetim olarak örgütsel bir yapı olduğuna dair hükümler Tanzimattan Sonra, 

1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi’ne dayanır. “Bu tüzüğe göre ülke illere, iller 

livanlara, livanlar ilçelere (kazalara) ve kazalar köylere ayrılıyordu. 43 

 1864 ve 1970 tarihli tüzükler, 1913 te İdarei Umumiyei Vilayet adlı yasa ile 

yürürlükten kaldırıldığından cumhuriyet döneminde köy yönetimleri 1924 tarih ve 

442 sayılı köy yasası ile yeniden düzenleninceye değin herhangi bir yasal dayanaktan 

yoksun kalmışlardır.44 

 

 

 

 

 

 

 

42.GÜL, Kemal Vehbi. “Köy ve Mahalle İdaresi”, Ankara , 1965 S.37 

43. ORTAYLI, İlber. “Yerel Yönetim Gereği”T.İ.T.,Ankara,1979, S.100-104 

44. KELEŞ, Ruşen. “ Yerinden Yönetim ve Siyaset” İstanbul ITIL S.97-98 
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 442 sayılı yasa Köylere Tüzel Kişilik tanımak suretiyle köy idarelerinin 

kurulmalarına imkan sağlamış ancak, onu izleyen dönemde bu yönetimin 

güçlenmesini sağlayacak tedbirler alınmamıştır. Bir diğer söyleyişle köyü 

kalkındırmanın hukuki koşulu gerçekleştirilmiş ancak, sosyo – politik ve sosyo – 

ekonomik zorunlulukların yoğunlaştığı dönemlerde – özellikle 1950 den sonra 

merkezi yönetim bazı altyapı hizmetlerini içme suyu, yol, okul yapımı v.b. bizzat 

gerçekleştirmek yoluna gitmiş fakat hiçbir iktidarı sorunun asıl çözümü olan bizzat 

köy idaresinin güçlendirilmesi yolu üzerinde durulmamıştır. Bu sebeple köy idaresi 

maliyesi de dahil olmak üzere Türkiye’nin idari planda acil çözüme kavuşturulması 

gereken sorunlardan biri olma niteliğini halen de korumaktadır. 45 

3.Köy Yönetimi 

442 sayılı Köy Kanunu, 1924’te yürürlüğe girmiştir. Kanun olarak çok iyi 

olmasına rağmen, Köye verilen görevlerin, bu görevlerin gerektirdiği örgüt, araç – 

gereç ve mali güç olmadan nasıl yürütüleceği noktalarında eksiklik vardır. Mali 

gücün olması da önemli değildir. Çünkü köylerimizin çoğu 200 – 500 nüfusludur. Az 

nüfusla aktif bir örgütlenmenin olması beklenemez. 

Köy Kanunun 63 yıllık uygulaması, herkes tarafından bilinmektedir ki 

köylerimizde hemen hemen hiçbir olumlu değişme sağlayamamıştır. Bu köye ve köy 

tüzel kişiliğine, altından kalkamayacağı derecede ağır yük ve sorumluluk yüklemenin 

bir sonucudur. Kabul edilmelidir ki 300 – 500 hatta bin nüfuslu bir köy çok yerel 3 – 

5 konu dışında, hizmet üretmeye elverişli ve yeterli bir güce sahip olamaz ve bunu 

kullanamaz.46 

4.Köy Yönetimine Verilen Görevler 

Çoğunluğu 442 sayılı Köy Kanunu ile beraber çeşitli kanun ve 

yönetmeliklerle köy idaresine 115 ayrı görev verilmiştir.47 

Köylerde ikamet eden vatandaşların, sağlık esenlik ve kişisel güvenliklerin 

korunması yanında, yol, su ve çeşitli kültür ve eğitim gereksinimlerinin giderilmesi, 

çevre sağlığının korunması, bitkisel ve hayvansal sağlığın korunması görevlerini de 

içeren geniş perspektifli bir hizmet anlayışı da bulunmaktadır. 
 

45. NADAROĞLU, Halil. “ Mahalli İdareler” İstanbul 1984 S.348 

46. KAYA Projesi. “Yerel Yönetimler Araştırma Gurubu Raporu” S.30 

47. YALÇINDAĞ, Selçuk. “ Kırsal Kalkınma Projelri ile Yerel Yönetimler Arasındaki İlişkilerin Geliştirilmesimde 

Yaklaşımlar”, Friedrich Eber Vakfı Yay. İstanbul,1993, S.24  
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Çeşitli görevlerin yanında köy muhtarına, merkezi yönetimin köydeki 

temsilcisi sıfatıyla, adalet, askerlik, kolluk, tarım, hayvancılık, imar – iskan, sağlık, 

eğitim konularında da önemli vazifeler verilmiştir. 

5.Köylerin Akçal Sorunları 

 Köylerde mutlaka yapılması gereken iskanın bile yapılmamasının nedeni, 

köylerimizin finansal bir kaynağa sahip olmamalarından kaynaklanmaktadır. Aslında 

köyün akçal sorunu çözülse de bütün bu hizmetlerin yürütülebilmesi için, uygun ve 

yetişmiş kalifiye elemanın olmayışı, sorunu daha da arttırmaktadır. 

 Köylerde yaşayan insanların da en azından diğer büyük yerleşme yerlerinde 

yaşayan insanlar kadar, yerel ortak gereksinimlerinin karşılanmasını istemek hakkı 

bulunmaktadır. Köylerimizde, kanalizasyon, temiz su, yol, çöp toplama, yangından 

koruma, temiz hela, Pazar ve çarşı yerleri, hamam, okuma odaları, köy odaları gibi 

şeylere ihtiyaçları vardır. 

 Bu tür hizmetler belli bir plan dahilinde köylerimize yapılırsa köylerimiz 

gelişecek, alt yapıları düzelecek, sağlıksız çevre koşulları bitecektir. Böylece daha 

çağdaş, modern ve gelişmiş ülkenin eğitimli, bilgili, refah seviyesi yükselmiş 

bireyleri daha mutlu ve müreffeh yaşayacaklardır. 

B. ORGANLARI 

Köy tüzel kişiliğinin organları, Köy Derneği, İhtiyar Meclisi ve Muhtarlardır. 

Bunlardan köy derneği ile ihtiyar meclisi danışma ve karar organları, muhtar ise 

yürütme organıdır.48 

1.Köy Derneği 

Köy derneği köy kanunun 20. maddesine göre seçme hakkı bulunan kadın, 

erkek tüm seçmenlerin oluşturduğu bir kanundur. Köy derneği, Köy konumuna göre 

altı aydan beri köyde oturmakta olan ve 18 yaşını tamamlamış kadın ve erkek 

seçmenlerden oluşur. Böylece, köy kanunu, köydeki seçmenlerin değişiminden köy 

yönetiminde söz sahibi olabilmelerini sağlamayı amaçlamıştır.49 

 

 

 

 

 

 

48. CANMAN, Doğan. “Köy Yönetimi ve Sorunları Yerel Yönetimler Sempozyumu bildirileri” Ankara 2002 S.285 

49. GÖZÜBÜYÜK . “Türkiye’de Mahalli İdareler” S.82 
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Önemli görevler;50 

- Muhtarı ve ihtiyar meclisini seçmek 

- Köyün isteğe bağlı işlerini zorunlu hale getirilmesine karar vermek 

- Muhtar, İmam, Bekçi gibi köy personeline verilecek ücretleri tespit etmek 

- Köy imamını seçmek 

- Köy tüzel kişiliği ile muhtar veya ihtiyar meclisi üyeleri arasında çıkan 

davalarda köy tüzel kişiliğini temsil edecek yetkiliyi temsilciyi seçmek 

2.Köy İhtiyar Meclisi 

Köy muhtarıyla beraber, köy tüzel kişiliğinin işlerini ve hizmetlerini yürüten 

önemli beri kuruldur. Bu meclis hem seçilmiş, üyeden oluşur hem de doğal üyelerden 

Seçilmiş üyeler, seçme yeterliliğine sahip olup en az altı aydan beri köyde 

ikamet eden seçmenlerce seçilir. 442 sayılı köy kanunun 23. maddesine göre köy 

okul müdürü ve köy imamı ihtiyar meclisinin doğal üyeleridir.51 

İhtiyar meclisinin bazı önemli görevleri 

- Köyde hangi işlerin imece, hangi işlerin salmayla yapılacağına karar vermek 

- Köy muhtarlarının yıl içerisinde yapmış oldukları harcamaları denetlemek. 

- Köy bütçesini görüşüp kabul etmek. 

- Köy işlerini yapmak için taşınmazların kamulaştırma için kamu yararı 

kararını vermek. 

- Zorunlu işleri yapmayanlara ve salma ödemeyenlere ceza kesmek 

3.Köy Muhtarı 

Yerel Yönetim olarak bilinen köyün muhtarı o köyün yöneticisi başı ve 

yürütme organıdır. Ayrıca merkezi idarenin köydeki temsilcisi de muhtardır.  

Muhtarın köy idaresinin başı ve yürütme organı olarak yerine getirmek 

zorunda olduğu görevlerin en önemlileri şunlardır. Köyün zorunlu işlerini ihtiyar 

meclisi ile görüşerek yapmak veya yaptırmak, köyün isteğe bağlı işlerinin 

yapılabilmesi için köydekilere öğüt vermek ihtiyar meclisi kararı ile köy işlerine 

harcanacak parayı toplamak, köy işlerinde hem davacı hem hasım olarak mahkemede 

bulunmak ve isterse mahkemeye diğer birini yerine göndermektir.52 

 

 

50. TORTOP Prof, Nuri. “Mahalli İdareler”, Ç.Baskı, Ankara 1999, S.67 

51. TORTOP Prof, Nuri. a.g.e. S.68 

52. EKE, Ali Erkan. “Eke Anakent Yönetimi ve Yönetimler Arası İlişkiler” Ankara 1982, S.124 
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C. KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ 

1. Genel Olarak 

 Türkiye’de planlı kalkınma dönemine geçilmesinden ve hem ulusal ve hem 

ulusal – yerel kalkınma amaçlarını bütünleştiren hem de ekonomik zorluklar ile 

demokratik ilkeleri bir araya getiren bir programı ve bir yöntem olarak toplum (köy) 

kalkınmasının ilk kez gündeme gelmesinden bu yana 30 yıla yakın bir süre geçmiştir. 

Aradan geçen bunca yıl içerisinde önemli gelişmeler olmakla birlikte, Türk köyünün 

sorunları çözülmüş değildir.53 

Köylerimizin bugün dahi hizmete ihtiyaçları vardır. Köylerimizde çeşitli 

sorunlar var iken, yeni köyün modelleri üzerinde durmak önemlidir. Bu durumda 

devlete düşen görev ve sorumluluklar kalkınma planında ve bilimsel raporlarda 

açıkça dile getirilmektedir. 

Toplum kalkınması çalışmaları içinde yoğun bir şekilde kullanılan köy 

birliklerinin ülkemizde sıkça rastlanan bir yerel yönetim kuruluşu oluşunun bir 

nedeni ise ilçelerin Türk toplum yaşamında önemli bir birim oluşudur. İlçe biriminin 

merkezi idarenin en uç örgütlenmesi oluşu ve bir yerel yönetim ile desteklenmesi, bu 

birimin en üst yöneticisi olan kaymakamları yeni arayışlara itmiştir. Gerek 

kaymakamlığın sosyal yapımızdaki ağırlığı ve saygınlığı, gerekse toplumdan gelen 

baskılarla 1990’lı yıllardan sonra Türkiye Köylere Hizmet Götürme Birliği ile yüz 

yüze gelmiştir. Aslında birlikler, çok eski bir olgu olmasına rağmen, uzun süre bütçe 

imkanlarına sahip olamadıkları için atıl kalmışlardır. 1990’lı yıllardan sonra ülkenin 

değişik faaliyet alanlarından (süt, inşaat, v.b. ihaleler, kömür hibe gibi) birliklere 

gelirler gelmeye, bu gelirlerle de önemli yatırımlar yapılmaya başlanmıştır. Ancak, 

bu noktadan itibaren birçok zorlukta birlikleri zorlamaya başlamıştır.54 

2. Amaçlar  

 Her birliğe ait bir uygulama tüzüğü bulunmaktadır. Bu tüzükte o birliğin 

amaçları açıkça belirtilmektedir. 

 Birliğin amaçları, birlik tüzüğünde gösterilmektedir. Tüzükte, birliğin 

amaçları, birlik üyesi olan mahalli idarelerin hala görev ve yetkilerinden hangilerinin 

birliğe deva ve tevdi olduğunu belirler.55 

53.AYHAN, Serap. “Yerel Yönetimlerin Toplum Kalkınmasındaki Rolü” Basılmamış, “Doçentlik Tezi”, Ankara 1990, 
S.18 – 19 
54. “Malkara Köylere Hizmet Götürme Birliği” . Madde 5 

55. GÜL. “Köy ve Mahalle İdaresi”, S.100 

 27



 Birliklerimiz, Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne üye olan köylerin 

kendilerine verilen görevleri yerine getirmede köylere yardımcı olur. Bu hizmetlerin 

görülmesi için bizzat işi kendisi yapar ya da yaptırır. İlçenin merkezine olabileceği 

gibi, köy halkının faydasına olan ekonomik, sosyal, kültürel v.b. hizmetleri yaparak, 

sosyal refahı arttırmaya yönelik bir çaba gösterir. Köylerimizdeki ve ilçe 

merkezindeki yol, su, okul, sağlık tesisi, kanalizasyon ve buna benzer nice hizmetleri 

ve yatırımları, yapar ya da yaptırılmasına aracılık eder. İlçelerde köylere hizmet 

götüren bütün kuruluşların, ihtiyaçlarını giderir. İlçenin tanıtımı için gerek görsel, 

gerek medyanın diğer araçlarını kullanarak, gayret gösterir, sporsal etkinlikleri 

destekler. 

 Ayrıca 2005 yılında çıkartılan 5335 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 

da, genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşların yanında, il özel idareleri ve 

yerel düzeydeki bütün kuruluşlar, ilçe merkezine ve köylerine yapacakları hizmetleri 

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri vasıtasıyla yaptırabilirler. 

 İçişleri bakanlığının 2005 yılında uygulamaya koyduğu ve 2006 yılında da 

ciddi kaynakların bütün ilçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’ne gönderildiği, 

köylerin altyapı sorunlarını görmeye yönelik önemli bir projesi olan, Köylerin 

Altyapılarını Destekleme Projesi (KÖYDES), kırsal kalkınmayı kolayca sağlayacak 

önemli bir projedir. Bu projelerle, bir yılda binlerce köy asfaltlı yola kavuştuğu gibi, 

binlerce köyde suya kavuşmuştur. Bütün bu hizmetler, Türkiye’nin dört bir yanında 

Köylere Hizmet Götürme Birliklerince gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler Köylere 

Hizmet Götürme Birliklerinin amaçları konusunda da önemli bir fikir vermektedir. 

3. Kuruluşu  

 442 Sayılı Köy Kanunun her köye zorunlu görev olarak yüklemiş olduğu 

vazifelerin büyük bir kısmının gerek nüfus azlığı gerekse de mali takatlerin ve 

imkanların kısırlığı sebebiyle gerçekleşmediği bir hakikattir. Bu yüzden, hem 

köylüler hem de köy kanununu tatbik etmek zorunda kalanlar büyük bir güçlük 

çekmektedir. Bunun için koyucu zayıf köylerin her çeşit güçlerini birleştirerek bir 

birlik ortaya getirmelerini uygun bulmuş ve bunu iletmiştir.56 

 

 

 

 

56. BATUR, Erdi. “Köy Birlikleri ve Toplum Kalkınması”, “Türk İdare Dergisi”, Sayı:345 – 346, Kasım, Aralık 1974, S.4 
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5335 sayılı Mahalli İdare Birlikler Kanunu’nda da açıkça belirtildiği gibi, 

artık bütün mahalli idare birlikleri yasal bir zemine oturtulduğu gibi, Köylere Hizmet 

Götürme Birlikleri de hukuki bir zemine oturtulmuş, yasal bir dayanak getirilmiştir. 

 Dolayısıyla bütün ilçelerimizde o ilçenin adını taşıyan Köylere Hizmet 

Götürme Birlikleri mevcuttur. Diğer kanunların verdiği yetkiye dayanarak, kurulmuş 

bulunan Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, kendi durumlarını 5335 sayılı kanunun 

öngördüğü şekilde düzelteceklerdir. Söz konusu kanunda, bu düzenlemelerin 

yapılabilmesi için de, belli bir kanuni süre de verilmiştir. Bu düzenlemenin 

yapılmaması durumunda, söz konusu birlik tamamıyla icraatına son verilmektedir. 

Yapılan kısa bir araştırmadan sonra, 843 ilçe ve illerimizde bulunan bütün Köylere 

Hizmet Götürme Birlikleri, bu kanun çıktıktan hemen sonra, kendi tüzüklerini 

kanuna göre düzeltip, varlıklarına hukuki bir statü kazandırmışlardır.  

D. KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ 

1. Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Örgütsel Yapısı 

1.1. Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Tüzüğü 

 2005 yılına kadar birliklerin örgütsel durumunu gösteren açık bir yasal 

dayanak olmadığından 1580 sayılı Belediye Kanunun birliklere ilişkin maddelerine 

atıfta bulunulurdu. Yalnız 5335 sayılı kanunun 2005 yılından itibaren çıkmasıyla, 

birliklerle ilgili çok şeyler değişmiştir. Bu değişikliklerin birliklerin vazgeçilmez 

unsuru olan birlik tüzüğüne de yansıtılması istenmektedir. Köylere Hizmet Götürme 

Birlikleri de örgütsel çalışma anlayışları ve tarzı yetkili organlar ve bunların oluşumu 

çalışması ve görev – yetki bağlamında önemli bir yol gösterir birlik olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu durumda her birliğin olduğu gibi Köylere Hizmet Götürme 

Birliklerinin de bir tüzüğü bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığı da zorunlu olmamakla 

birlikte tip tüzük yayınlayarak, örnek alınması istenmiştir. Köylere Hizmet Götürme 

Birlikleri’nin bu tip tüzüğü de baz alarak, bu tüzüğü yetkili meclislerinden çıkartarak, 

o ilin valisinin tasdikine sunmak suretiyle yürürlüğe konulmasını istemiştir. 

1.2. Tüzüğün Hukuksal Niteliği 

 Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin tüzüğünün, kendi yetkili meclisinden 

geçirildikten sonra, valinin onayına sunularak, onaylanmasından sonra hukuki bir 

nitelik kazanır hükmü, 5335 sayılı kanunda açıkça belirtilmektedir. İçişleri Bakanlığı 

tarafından yayınlanan ve sadece bir rehber olması açısından dikkate alınması istenen 
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ve İdare Birlikler Kanununun da ruhuna ve amacına uygun hazırlanmış bir tüzük, 

yürürlüğe girdikten sonra, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri de bütün çalışma 

durumunu bu tüzüğe göre yürütmek zorundadır. 

 5335 sayılı kanunun 5. maddesinde, birlik tüzüğü birliği kuracak mahalli 

idarelerin meclislerinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edildikten 

sonra, valinin; birlik birden fazla ildeki mahalli idarelerin katılımı ile kuruluyorsa 

İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile kesinleşir.57 

1.3. Tüzüğün Kapsamı 

 5335 sayılı yasanın 5. maddesine göre birlik tüzüğünde bulunması gereken 

hususlar şunlardır.58 

 1. Birliğin adı ve amacı 

 2. Birlik üyesi mahalli idarelerin adı 

 3. Birliğin Merkezi 

 4. Birliğin görev süresi, sona ermesi ve tasfiyesi 

 5. Birliğe devredilen görev ve hizmetler 

 6. Birlik meclisinin ve birlik encümeninin toplantı dönemleri 

 7. Birlik üyesi, mahalli idarelerin her birinin birlik meclisinde kaç üye ile 

temsil edileceği ve seçilen üyelerin görev süresi ve birlik encümeni üye sayısı 

 8. Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları ve 

bu payların tespit yöntemi 

 9. Birliğin Gelirleri, bütçe ve çalışma programlarına ilişkin hususlar 

 10. Birlik üyesi mahalli idarelerin ve bu idarelerin hizmet alanında 

yaşayanların birlik hizmetlerinden yararlanma usulleri 

 11. Tüzük değişikliklerinin nasıl yapılacağı 

 Bu kanun çıktıktan sonra, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile ilgili, İçişleri 

Bakanlığı bu maddeyi baz alarak tip bir tüzük yayınlamış bütün Köylere Hizmet 

Götürme Birlikleri zorunlu olmamakla beraber kanuna uygun bir tüzük hazırlanması 

istenmiştir. 

 

 

 
57. 5335 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu. Madde : 5 

58. a.g.e. Madde: 5 
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2. Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Organları 

 5335 sayılı kanuna göre birliklerin (dolayısıyla Köylere Hizmet Götürme 

Birlikleri’nin) organları Birlik Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Başkanı olmak 

üzere üç tanedir. Bunlardan meclis ve encümen görüşme ve karar, başkan ise 

yürütme organıdır. 

2.1. Birlik Meclisi 

2.1.1. Meclisin Kuruluşu  

 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin meclis üyeleri, bütün muhtarlarıdır. 

Ayrıca 5335 sayılı kanunla getirilen yeni bir düzenlemeye göre Köylere Hizmet 

Götürme Birlikleri’nin meclis üyeleri olan üye köy muhtarlarının yanında, o ilçeden 

seçilen il genel meclis üyelerinden oluşur.59 

 Yeni yasayla getirilen önemli bir farklılıkta, mecliste doğal üyelik sayısının 

azaltılmış olmasıdır. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Meclisinin eskiden doğal 

üye sayısı çok fazlaydı, ilçe müdürlerinin çoğu bu meclisin doğal üyesiydiler. 

 2.1.2. Meclisinin Görev ve Yetkileri 

 5335 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa göre meclisin görev ve 

yetkileri, 9 maddede geniş bir şekilde düzenlenmiştir. Bunlar;60 

a)   Yatırım planı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek 

b)  Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan 

birimleri ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

c)   Borçlanmaya  karar vermek 

d)   Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek 

e) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini 

belirlemek. 

f)   Şartlı bağışları kabul etmek 

g) Dava konusu olan ve miktarı ikibin YTL den onbin YTL’ ye kadar birlik 

alacaklarının sulhen halline karar vermek. 

h)  Birlik yatırımlarının yap – işlet veya yap – işlet – devret modeli ile 

yapılmasına karar vermek. 

j)   Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas 

komisyonu üyelerini seçmek. 
59. 5335 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Madde 5 

60. a.g.e. Madde.9 
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k)   Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek. 

l)    Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek 

m)  Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek 

n) birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmaları karara 

bağlamak. 

2.1.3. Meclis Toplantıları ve Karar Nisabı 

 5335 sayılı Kanunun çıkmasından sonra, birlikler tam bir hukuki zemine 

oturmuş, yetkili organların görevleri ve çalışma şekilleri de, bu kanunda açık bir 

şekilde yer almıştır. 

 Dolayısıyla sözü edilen kanuna göre, meclis toplantıları, Köylere Hizmet 

Götürme Birliklerinde yılda iki defadır. Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 

toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam 

sayısının dörtte birinden az olamaz. Meclis, başkan ve meclis üyelerinin üçte birinin 

veya üye mahalli idare meclislerinin talebi üzerine olağanüstü olarak toplantıya 

çağırılabilir. Gerekli nisap sağlanmazsa başkan tarafından toplantı üç gün sonraya 

ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve 

kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Ancak bu nisap meclis üye tam 

sayısının dörtte birinden az olamaz. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren 

konuların dışında bir iş görüşülmez.61 

2.2. Birlik Encümeni 

2.2.1. Encümenin Kuruluşu 

 Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde birlik encümeni, vali (merkez ilçe 

dışında kaymakam) meclisin muhtar üyeleri arasından bir yıl için seçeceği iki ve il 

genel meclisi üyeleri arasından seçeceği iki kişi olmak üzere beş kişiden oluşur. 

Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir.62 

 Encümenin muhtar kontenjanından gelen üyelerini ve il genel meclisi 

kontenjanından gelen üyelerini meclis üyelerinin tamamı seçecektir. Encümenin 

muhtar üyelerini sadece muhtar üyeler ve il genel meclis üyelerini sadece il genel 

meclis üyeleri seçmeyecektir. 

  

 
61. “Mahalli İdare Birlikleri Tip Tüzüğü”,İçişleri Bakanlığı,2005, Madde:11 

62. “5335 sayılı mahalli idari birlikler kanunu”, madde 18 
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Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev 

başkanın görevlendirmesi durumunda birlik müdürü (genel sekreter) veya 

görevlendireceği encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür.63 

2.2.2. Encümenin Görev ve Yetkileri  

5335 sayılı Mahalli İdare Birlikler Kanununda encümenin görevleri 

sayılmıştır. Bunlar;  

a) Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik 

meclisine görüş bildirmek. 

b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak. 

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. 

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma 

yapmak. 

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 

f) İkibin YTL ye kadar olan davaların sulhen halline karar vermek. 

g) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis 

kararlarını uygulamak 

h) ........... (Eğer var ise, yukarıdaki sayılanlar dışındaki görev ve yetkiler 

yazılabilir.  

2.2.3. Encümenin Toplantı ve Karar Nisabı 

 Birlik encümeni ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 

önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. 

Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur. Başkan acil durumda 

encümeni toplantıya çağırabilir. 

 Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanan başkan tarafından havale 

edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile 

gündem maddesi teklif edebilir. 

 Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülüp karara bağlanır.64 

 

 

 

 
63. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdare Birlikleri Tip Tüzüğü 

64. a.g.e. 
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2.3. Birlik Başkanı 

 Birlik başkanı birliğin temsilcisi olup, birlik işlemlerinin yürütülmesinde 

yetkili ve sorumludur. 

 Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim 

sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile 

birlikte iki yıl için birlik başkanını seçer. 

 Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde, birlik başkanı merkez ilçelerde vali 

veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde ise kaymakamdır.65 

 Köylere Hizmet Götürme Birliklerine vali ve kaymakamların seçilmeden 

direkt başkan olarak benimsenmesi, geçmişten günümüze bu meslek gurubunun 

fedakar çalışmalarıdır. Ayrıca kırsal yörelerde kalifiye eleman bulmak zor olduğu 

gibi, kıt kaynaklara rağmen, gelen mevcut kaynakları da bilinçsizce harcayıp siyasal 

boyut kazandırmak kaygısıyla, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin başkanlığı vali 

ve kaymakamlara verilmiştir. 

2.3.1. Birlik Başkanının Görevleri 

 Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik 

başkanının görev ve yetkileri şunlardır. 

 a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak. 

 b) Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, 

uygulamak, izlemek, değerlendirmek. 

 c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek. 

 d) Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek. 

 e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.  

f) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

 g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 

 h) Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak. 

 i) Birlik meclisince birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek 

aktarmalarını yapmak 

 j) Birlik personelini atamak. 

 k) Birliği denetlemek. 

 

 
65. 5335 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Kanun:18 
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 l) Şartsız bağışları kabul etmek. 

 m) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını 

gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

 n) ……… (Eğer var ise, başka görev ve yetkiler yazılabilir) 

Uygulamada başarılı olmuş hemen hemen bütün köy birliklerinin 

kurucularının ve yöneticilerinin kaymakam olduğu görülmektedir. Bu durumda 

köylerin kendi aralarında oluşturdukları birlikler ile ilgili yapılacak bir yasal 

düzenlemede ilçe düzeyindeki örgütlenmelerde kaymakamlara doğrudan görev, yetki 

sorumluluk aktarılmaktadır. 66. 

2005 ve 2006 yılında bu sorumluluk, yetki ve görev kaymakamların re’sen 

başkanlığı yaptığı Köylere Hizmet Götürme Birliklerine verildi. 2006 yılı bütçe 

uygulamasında da yer aldığı gibi KÖYDES adı altında başlatılan projeler 

kapsamında yaklaşık iki milyar beşyüz milyon dolar Türkiye’nin dört bir yanındaki 

Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin hesabına direkt aktarıldı. Kaymakamlara olan 

güven bu ülkenin kısa bir zaman sonra sağlanan mali kaynaklarla beraber altyapı 

sorunu çözülmüş, refah seviyesi ve gelişmişlik düzeyi artmış bir ülke bulmak zor 

olmayacaktır. 

Değişen ve gelişen ülkemizde yöneticiliğin, üreticiliğin, yatırımcılığın 

gittikçe önem kazandığı günümüzde mülki idare amirliği mesleğinin gittikçe aşındığı 

etkili hizmet yapabilme olanaklarından yoksun bulunmaları nedeniyle fonksiyonları 

yerine getiremez durumda oldukları bir gerçektir. Bu gidişi önlemek, devletin ve 

hükümetin temsilcisi durumunda olan, halkın kendilerinden büyük beklentileri olan 

mülki idare amirleri bu kanunun üzerine azimle, cesaretle giderek birlikleri 

kurmaları, birliğin çatısı altında tüm yerel kaynakları harekete geçirerek hizmete 

dönüştürmeleri halkın yararına olduğu gibi mesleğin onuru açısından da büyük önem 

taşımaktadır.67 

 

 

 

 
66.  EREN, Turan. “Kırsal Kalkınmada Bir Model Köylere Hizmet Götürme Birliği Malkara Uygulaması”. T.C. 

Başbakanlık DPT yayınları Ankara 1992 

67. SERAY. “Planlı Dönemde Köye Yönelik çalışmalar”, S.171 
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Köylere Hizmet Götürme Birliğinin hükümetin yeni uygulamaları ile aktif 

hale getirilmesi, doğal olarak bu birliğin başkanı olan kaymakama da mutlaka artı 

puan kazandıracaktır. Özellikle KÖYDES (Köy Altyapısını Destekleme Projesi) 

projeleriyle gönderilen kaynaklar kaymakamlarca optimal düzeyde harcanırsa ortaya 

kırsal kalkınma da başarının önemli bir noktaya geldiğini görmek mümkün olacaktır. 

Bu durum hem kaymakamın gerçek kıymetini tekrar anlamamıza sebep olacak hem 

de israfsız bir şekilde kaynaklarının verimli kullanıldığı görülmüş olacak.    

3. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Alım Satım İşleri  

 Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 

4735 sayılı İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir. 

 Köylere Hizmet Götürme Birliklerindeki durum bundan tamamen farklıdır. 

Üyeler sadece köylerden oluşan Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ihale kanununa 

tabi değildir Sayıştay Kanunu ve 5018 sayılı kanunda tabi değildir. 

4. Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Mali Durumları 

4.1. Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Gelirleri  

 Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin şu ana kadar yaşadığı en önemli sorun 

finansal kaynak yetersizliğidir. Kaynakları bulmak yerel düzeyde mümkün 

görülmemektedir. Yeni kaynak arayışına gitmek, yeni olanaklar aramak Köylere 

Hizmet Götürme Birliklerini ciddi sıkıntıya maruz bırakmıştır. Birlik gelirleri 

şunlardır; 

 a) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet ve giderlerine katılma payları 

 b) Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet 

karşılığı ücretler 

 c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler. 

 d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle 

değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler. 

 e) Kira ve faiz gelirleri 

 f) Bağışlar 

 g) Köylere Hizmet Götürme Birlikleri için il özel idaresi bütçesinden 

ayrılacak pay 

 h) Diğer gelirler 
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4.2. Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Giderleri 

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin giderlerinin de, gelirler gibi, İçişleri 

Bakanlığı tarafından yayınlanan tüzükte yer alır. Bunlar; 

a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler 

b) Birliğin personeline ve seçilmiş organların üyelerine ödenen maaş, ücret 

ödenek, nakit hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları  

c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için 

yapılacak giderler. 

d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin araç ve gereçlerinin temini, yapımı, 

bakım ve onarımı için yapılan giderler. 

e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta gideri 

f) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri 

g) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje 

giderleri 

i) Temsil, tören ve ağırlama giderleri 

j) Diğer giderler 

5. Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde Tutulması Gereken Defterler 

 5335 sayılı kanunda ve bu kanuna göre çıkartılan tip tüzükte, birliklerin ve  

Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin tutması zorunlu defterlerden bahsedilmiştir. 

 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve üyelerinin tamamı köylerden oluşan 

diğer birlikler, Birlik Karar Defteri, Evrak Kayıt Defteri v.s. defterler ile İçişleri 

Bakanlığı tarafından çıkarılan “Birlikler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” nde 

öngörülen defterleri tutarlar.68 

6. Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Denetimi 

Birliklerin tüzüklerinde belirtilen amaçlara ve birlikleri oluşturan mahalli 

idarelerin kanunlarındaki hükümlere ne derecede bir uygunluk çalışmalarının 

sürdürdüklerini bilmek ve aksaklıklarını gidermek için bir disiplin aracına gerek 

vardır.Bunu sağlayan da denetim mekanizmasıdır.69 

 

 

 
68.İçişleri bakanlığı mahalli idareler birliği tip tüzüğü Y.2005  

69. GÖNÜL, Mustafa. “Yerel Yönetim Birlikleri”, TODAİE yayını, Ankara 1977, S.100 
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Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin üç tür denetim tarzıyla denetlendikleri 

bilinmektedir. 

Yerel Yönetimlerin ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin verimli ve 

dürüst hizmet görüp görmedikleri konusunda yerel halkın etkin denetimi 

görülmektedir.Yerel yönetimler genel idarenin birer taşra uzantısı olduğu halk 

tarafından bilinmektedir.Fakat Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılan bütün 

yatırımlar halkın gözü önünde cereyan ettiğinden, bu gözlemle bir nevi denetim 

görevini görmektedir. Köylere Hizmet Götürme Birliğinin başında Kaymakamlar 

seçimle gelmedikleri için halk gerçek bir şekilde denetim yapamamaktadır. 

Demokrasilerde en etkin denetim, halkın ve seçmenin denetimidir. Kaymakamların 

Köylere Hizmet Götürme Birliğine seçimle değil re’sen başkanlık etmeleri 

demokrasilerde görülen bir durum değildir. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu 

belirli aralıklarla Köylere Hizmet Götürme Birliğini teftişe tabi tutulmaktadır.Bu 

teftiş sırasında veya şikayet üzerine usulsüzlüğü ve yolsuzluğa yönelik emareler 

varsa birlik yöneticileri hakkında Bakan onayı ile soruşturma açılmakta ve yasal 

işlem yapılmaktadır. 

Tabi ki vali ve kaymakamların da mülki hudutlarındaki birlikleri denetleme 

ve ilgilileri hakkında inceleme ve soruşturma açtırma yetkileri vardır. Fakat görevleri 

ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan birlik 

organları veya bu organların üyelerini  kesin hükme kadar görevden uzaklaştırma 

yetkisi Anayasaya göre (127) İçişleri Bakanlarına aiitir.70 

7. Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Karşılaştığı Sorunlar 

7.1. Akçal Sorunlar 

 Birliklerin her zaman akçalı kaynaklara sahip olmamaları onların,amaçladığı 

hizmetleri vatandaşa götürmekte yetersiz kalmalarına neden olmakta ,bu da halkın 

birliğe karşı olan güven ve desteğinin önemli ölçüde zedelenmesine neden 

olmaktadır.71 

 

 

 

 
70. ÖZHAN. ve YETER. a.g.e. S.48 

71. ULU, Ömer. “Pratikten Doğan İlçe Yerel Yönetimleri” Kuşak Ofset; İkinci baskı, İstanbul,2000 
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Devletin örgütlenmesi ve bu örgütlerin idareleri objektif kurallara göre 

işlemeli,kişilere bağlı olmamalıdır. Birliklerinde bu kural çerçevesinde 

işleyebilmelerinin yolu düzenli gelir kaynaklarına sahip olabilmelerinden 

geçmektedir. Ancak katı merkeziyetçi yapı içerisinde birliklere yasalarla belirlenmiş 

gelir kaynakları sağlanamadığı için devlette süreklilik ilkesi olmasına rağmen anlayış 

farklılıklarından doğan nedenlerle birlik çalışmaları kesintiye uğramakta bazen de 

birliklerin zamanla ataletine neden olabilmektedir.72 

5335 sayılı kanunda, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin, İl Özel 

İdarelerinden belirli bir ödeneğin aktarılabileceği belirtilmesine rağmen gönderilecek 

olan kaynaklarla ilgili şu ana kadar net bir düzenleme yapılmış değildir. Bazı il özel 

idareleri daha fazla kaynağı, Köylere Hizmet Götürme Birliğine gönderirken, bazı İl 

Özel İdareleri bunu mümkün mertebe kısıtlı tutmaktadır.  

İçişleri bakanlığının 2005 yılında uygulamaya koyduğu KÖYDES’ten ciddi 

kaynaklar, Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Yeni kaynaklar da 

aktarılmaya devam ediliyor. Örnek olarak 2005 yılında Ömerli Köylere Hizmet 

Götürme Birliğinin İçişleri Bakanlığı’ndan yol için toplam 200.000 (ikiyüzbin) YTL 

gönderilirken, 2006 yılında bu oran 2.570.000 (ikimilyonbeşyüzyetmişbin) YTL 

gönderilmiştir. Bu kaynaklar tahsisli olduğu için hangi iş için gönderildiyse o işler 

için kullanmak zorunludur. Fakat Köylere Hizmet Götürme Birliğinin amaçları görev 

alanları çok fazla olduğu için diğer işlere kaynak yetmemektedir.   

7.2. Siyasal Sorunlar 

 Köylere Hizmet Götürme Birliği yeni kanunla birlikte, hem meclis hem de 

encümen üyeliklerine alınan elemanların İl Genel Meclisi üyesi olmaları, ister 

istemez siyasal çatışma zeminleri yaratmaktadır. 

 İlgili Kaymakamların Köylere Hizmet Götürme Birliği üzerinde az çok 

ağırlıkları olmakla birlikte, kaymakamın gücünün üstüne çıkardığı sorunun vali ve 

hatta Ankara’ya kadar götürüldüğü olmuştur. Bunun yanında birliğin yerel 

gereksinimlere göre çalışması konusunda titiz davranan yöneticilerin direnmeleri 

bazen olumlu sonuç vermektedir.73 

 

 

72. GERAY. “Planlı Dönemde Köye Yönelik Çalışmalar” S.171 

73.ULU. a.g.e .S.223 
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 Köylere Hizmet Götürme Birliğinin özellikle 5335 sayılı kanunla getirilen ve 

yönetim kuruluna her ilçeden iki il genel meclisi üyesinin zorunlu bulundurulması, 

demokratik düşünce gereği iyi düşünülmüş bir fikirdir. Ama yerel düzeyde, siyasi 

baskılardan uzak, kıt kaynaklarla mucizeler yaratan kaymakamların rahat hareket 

etmeleri için her zaman engel çıkarmaktadır. Özellikle bu il genel meclisi üyeleri, 

tamamıyla siyasi düşünüp, oy verip vermeme kriterine göre hizmetin halka 

ulaşmasına sebep olmaktadırlar. Oysa Kaymakamlar, geçmişte olduğu gibi şimdi de 

objektif kriterleri göz önünde bulundurarak, tarafsız davranmakta, herhangi bir siyasi 

kayırmanın karşısında durmaktadırlar. 

E.KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ VE TOPLUM KALKINMASI 

1.Genel 

 Türkiye’de planlı kalkınma dönemine geçirilmesinde ve hem ulusal – yerel 

kalkınma amaçlarını bütünleştiren hem de ekonomik zorunluluklar ile demokratik 

ilkeleri bir araya getiren bir programı ve bir yöntem olarak toplum kalkınmasının ilk 

kez gündeme gelmesinden (ve daha sonra çıkarılmasından) bu yana 30 yıla yakın bir 

süre geçmiştir.Aradan geçen bunca yıl içerisinde önemli gelişmeler olmakla birlikte 

Türk köyünün sorunları çözülmüş değildi.74 

 Türkiye’de planlı kalkınma dönemine geçirilmesinden ve hem ulusal-yerel 

kalkınma araçlarını bütünleştiren,hem de ekonomik zorunluluklar  ile demokratik 

ilkeleri bir araya getiren bir program ve bir yöntem olarak “toplum (köy) 

kalkınması”nın ilk kez gündeme gelmesinden bu yana 30 yıldan fazla bir süre 

geçmiştir.Aradan geçen bunca yıl içerisinde,önemli gelişmeler olmakla birlikte,Türk 

köyünün sorunları çözülmüş değildir.75 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanmış olan toplum kalkınması, Türkiye’nin 

siyasal tarihinde önemli bir yere oturmuştur. Her şeyi devletten bekleme mantığı 

artık gerilerde kaldı. Halkın kendisine hizmet olarak döndüğünü bildiği işte, bizzat 

katılım sağlamaları önemli bir davranış tarzıdır. 
 

 

 

 

 

74. AYHAN, Serap. “Yerel Yönetimlerin Toplum Kalkınmasındaki Rolü”Basılmamış Doçentlik Tezi,Ankara,1990,S.18–19 

75. GERAY, Cevat. “Kırsal Kalkınma Yönetimleri, İlçe Yerel Yönetimi ve Köy Birlikleri Önerisi” Çağdaş Yerel 

Yönetimler Cilt.8. Sayı. 2 Nisan 1999, S.18 
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Toplum kalkınması birkaç anlama gelmektedir. F YAZICI  toplum 

kalkınmasını, küçük topluluklarda sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeyi sağlamak 

üzere halkla hükümetin birlikte hareket etmesi olarak tanımlar.76 

Cevat GERAY ise, toplum kalkınmasını küçük toplulukların içinde 

bulundukları ekonomik sosyal ve kültürel koşulların iyileştirmek amacıyla giriştikleri 

çabaların, devletin bu konudaki çabalarıyla birleştirilmesi, bu toplumların ulusun 

bütünüyle kaynaştırılması ulusal kalkınma çabalarına tam katkıların sağlanması 

süreci olarak tanımlamıştır 

Devlet planlama teşkilatınca birinci ve ikinci kalkınma planları süresince 

eğitsel ve örgütsel alanlarda, Toplum kalkınması başarılı bir yöntem olarak 

benimsenmiştir. Mülki idare amirleri de o dönemde eğitilmişlerdir. Belli yerlerde 

başlanarak, tüm ülkeyi kapsaması istenmiştir. 

Böyle bilimsel ve geniş bir perspektifle, Köy Kalkınmasına yaklaşım olmuş, 

yalnız ikinci beş yıllık kalkınma planının bu yöntemden vazgeçirilmiş, üçüncü beş 

yıllık kalkınma planında ise, toplum kalkınması yönetiminin başarısızlığından 

bahsedilmiştir. 

Toplum kalkınması çalışmaları sonuçta başarılı olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Nedenler ;77 

- Yönetimin yapısında, bu yönetimin başarılı olabilmesi için gerekli 

düzenlemeler yapılmış değildir. 

- Aşağıdan yukarıya doğru işleyen ve köy, ilçe, il ve bölge basamaklarında, 

özellikle hazırlanan plan ve izlencelerde bütünleşen bir plan ve izlence yaklaşımı da 

geliştirilmiş değildir. 

- Eğitim izlenceleri gereği gibi uygulanmamıştır. 

Emekli vali Ziya ÇOKER de başka iki neden daha saymaktadır.78 

 

 

 

 

 
76. KELEŞ. a.g.e. S.155 

77. ÇOKER, Ziya. “Yönetimden Yeninden Yapılanma” Ankara 1995 

78. KELEŞ. a.g.e. S.156 – 157 
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- Toplum kalkınması çalışmaları, tümüyle merkeziyetçi bir anlayışla 

yürütülmek istenmiş bunlarda ilgili her türlü karar ve destek olanakları Ankara’da 

toplanmış bunlar, Ankara’nın günlük olaylarının akımı içindedir tensibi ile illere, 

ilçelere ve köylere gönderilmeye çalışılmıştır. Çok yerel bir çalışmanın bu kadar 

uzaktan kumanda edilmesi başarı şansını yok etmiştir. 

- İlçe toplum kalkınması için ideal bir birim olarak kabul edilmiş, 

kaymakamın önderliğinde muhtar, öğretmen, imam üçlüsünden toplum kalkınması 

için büyük başarılar beklenmiştir. 

Yöntemin tanıtılmasına büyük emeği geçmiş olan C. GERAY ise, yöntemin, 

köyler için etkili bir çalışma biçimi olduğunu ama tılsımlı bir değer sayılması 

gerektiğini belirterek, toplum kalkınmasının “öteki kalkınma araçlarıyla bir arada 

düşünüldüğü, gerekli temel düzeltmelerle tümleştiği zaman” başarılı olabileceğini, 

“yoksa, onların yerini alacak bir yöntem olarak anlaşılmaması” gerektiği görüşünü 

belirtilmiştir.79 

2.Toplum Kalkınması ve Köylere Hizmet Götürme Birliği 

 Küçük yerel birimlerin hızla ve dengeli, sürdürülebilir şekilde kalkınması 

hem yerel hem yönetim birliklerinde hem de toplum kalkınmasında ana amaçtır. 

Toplum kalkınmasını, örgütlenmesini harekete geçiren etmenler vardır. 

 Bu etmenlerden biri, kırsal alana hizmet gösteren kuruluşların 

çalışmalarındaki eşgüdümü sağlamak, diğeri de yerel halkın kendi sorunlarını 

tanımlama ve çözümleme yollarını bulma alışkanlığı geliştirmek. 

 Birliklerin de kurulmasında beklenenler, yerel halkın aktif olarak yönetime 

katılması, kendi sorununu iyi bilmesi, demokratik alışkanlıklar kazanmada başarılı 

olması, ayrıca merkezden gelen yardımları en verimli bir şekilde yerel hizmetlerin 

insiyatifine bırakılması önemli bir gelişmedir. 

 

 

 

 

 

 

 
79. KELEŞ. a.g.e. S.156 – 157  
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 Hem toplum kalkınması hem de Köylere Hizmet Götürme Birliği kırsal 

alanların hızlı ve dengeli kullanma gereksinmesinde birbirini tamamlayan, daha etkin 

bir araç haline getirmek en akılcı ve verimli, bir yoldur. Bunun içinde, kırsal 

alanlardaki birlikler  – en önemli Köylere Hizmet Götürme Birliği –  toplum 

kalkınması amaçlı olmalı, toplumun kalkınması da  Köylere Hizmet Götürme Birliği 

başta olmak üzere diğer yerel düzeydeki birliklerin hukuksal yapısı ve örgütsel çatısı 

altında uygulama olanağına kavuşturulmalıdır. Düşüncemizi somutlaştırarak 

diyebiliriz ki, yerel kesimdeki Toplumun Kalkınması Kurallarının görevleri, 

kurulmuş kırsal alan birliklerine (Köylere Hizmet Götürme Birliği) devredilmelidir.80 

 Kesin bir yelemenden çok, ikisinin de yerel hizmet üretme potansiyelinin 

kırsal alanların hızlı ve dengeli kalkınma gereksinmesinde birbirini tamamlayan daha 

etkin bir araç haline getirmek en akılcı ve verimli yol olabilir. Bunun için de kırsal 

alanlardaki birlikler toplumun kalkınması için amaçlı olmalı, toplum kalkınması da 

birliklerin hukuksal ve örgütsel çatısı altında uygulama olanağına kavuşturulmalıdır. 

K. DEMİRCİOĞLU, bu fikirden hareketle, yerel kesimdeki toplumun kalkınması 

kurallarının görevlerinin kurulmuş yada kurulacak kırsal alan birliklerinin 

devredilmesi gerekliliğini savunmuştur.81  

   Böylece ve büyük bir olasılıkla politik yada politika dışı nedenlerle kalkınma 

planlarından uzaklaştırılmış toplum kalkınması, evrensel geçerliliğine birlikler 

içinde, daha elverişli yapılanma olanağı bulabilecektir. Birlikler ise; bu evrensel 

gücün etkisiyle daha dinamik ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulabilecektir.82 

 Köylere Hizmet Götürme Birliğinin toplum kalkınmasındaki etkinliklerden 

bazıları şöyledir. 

 - Kalkınmanın alt yapısını oluşturması: yol, su, kanalizasyon, eğitim ve 

öğretim faaliyetleri 

 - Toprağın verimini arttırıcı tekniklerin köye getirilmesi, ürün artışına ve iş 

gücü tasarrufuna yönelik makine ve araçların köylünün yararlanmasına sunulması, 

ürünün yetiştirilmesi, korunması ve hayvancılığın geliştirilmesi 

 

 
80.DEMİRCİOĞLU, Kamil “Kurulması Tasarlanan mahalli İdare Birliklerine İlişkin Meslekler” 

81.GÖNÜL. a.g.e:137 S.13 

82. GÖNÜL. a.g.e S.139 
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 - El sanatları gibi değişik üretim kollarının uygulamaya konulması  

 - Hizmetlerin yerinde ve zamanında ucuz ve verimli görülmesi, köyler arası iş 

birliği sağlanması ve üreticilerin ekonomik ve sosyal düzeyini yükseltmesi 

 - Halkın aktif katılımı sayesinde, yerel sorunların ve çözüm yolunun halk 

tarafından benimsenmesine katkıda bulunur.83 

2. KIRSAL KALKINMA 
1.Kalkınma Kavramı 

 Kalkınma kavramının içinde hem objektif hem de subjektif faktörler yer 

aldığından gerçek bir tanımı yapılmamıştır. 

 Kalkınma, bir ekonomi de üretim ve kişi başına gelirin arttırılması yanında, 

sosyo – kültürel yapının da değiştirilmesi ve yenileştirilmesini de içeren kavram 

olarak açıklanabilir.84 

 Kalkınmanın bazı ekonomistlerce farklı tanımları yapılmıştır. Bunlar;85 

 “Kalkınma kişi başına düşük gelir düzeyinden, daha yüksek bir gelir düzeyine 

veya negatif olan bir büyümeden daha yüksek olan bir daha yüksek bir büyüme 

hızına geçiştir. Reel bir gelir de bir artıştır. 

 “Kalkınma verim artışıdır, alışkanlıklar da, davranışlar da, inançlar da 

değişmedir, eğitim anlayışında değişmedir.” 

 “Kalkınma, bir ekonomi de yapılmakta olan, toplam yatırımların GSMH’na 

olan oranının arttırılması, kişi başına düşen milli gelirdeki reel artışın devamlılık 

kazanması, ekonomide tarım dışı sektörün büyümesidir.” 

 Kalkınmış ülke ile kalkınmamış ülkelerin bir takım özellikleri vardır.86 

 Kalkınmış ülkelerde genelde; tarımda çalışanların oranı %15’in altındadır. 

Kişi başına enerji tüketimi yüksektir. Okur – yazar oranının, toplam nüfusa oranı 

yüksektir. Çocuk ölümleri, kişi başına düşen doktor sayısı, araştırma ve geliştirme 

faaliyetleri, faaliyetlerin GSMH’dan aldığı pay sosyo – kültürel yapı gibi daha pek 

çok faktör toplumların kalkınmışlık derecesini gösterir. 

 

 
  

83. ZENGİN, Eyüp. a.g.e S.257 

84. Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü. Dünya Yayınları, Ekim 1987, S.151 

85. ÇAĞLAR, Yücel. “Köy, Köylülük ve Türkiye’de Köy Kalkınması Sorunu”, Ankara tir. Der.Y.1986, S.29 

86. DÜLGEROĞLU, Ercan. “Kalkınma Ekonomisi”, Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F.Bursa 1988, S.10 
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Genel olarak az gelişmiş ülkelerde ise görülen özellikler;87 

 Ülke genel olarak fakirdir, tarım kesimindeki nüfus toplam nüfusun %65’ni 

ve daha çoğunu kapsar. Nüfus artışı yüksektir. Sermaye emek oranı yüksektir.orta 

sınıfın varlığı tartışılmaktadır. Eğitim ve okur – yazarlık oranı düşüktür. Siyasi 

yönetimleri geleneksel otoritedir. Doğal kaynaklar işlenmemiştir. Milli gelirin 

ihracata oranı düşüktür. İhraç edilen malların büyük çoğunluğu tarımsal ve 

geleneksel mallardır.  

Kalkınmanın belli ölçütleri olduğundan ülkeden ülkeye bu durum 

değişmektedir. Kalkınma, ülkelerin sosyo – ekonomik yapılarının birbiriyle 

karşılaştırılmasıyla ortaya çıkan bir kavramdır. Kişi başına düşen milli gelirin yüksek 

olmasının yanında, ekonomik yapının, kültürel yapının değişmesi de bir nevi 

kalkınmanın ta kendisidir. 

1.1. Kalkınmanın Ölçütleri 

 Çeşitli bilimsel çevrelerde az gelişmiş ülke analizleri tartışılmış, yazıya 

dökülmüş, bir tipoloji ortay çıkarılmıştır. Geri kalmışlık durumu, ülke bazında ya da 

belli kırsal alanda birbirine benzer özellikler göstermektedir. Bunun için geri kalmış 

ülkelerde geçerli olan kriterler, aslında kırsal alanlar için de geçerlidir. 

 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri veya bölgeleri birbirinden ayıran 

özellikleri başlıca sosyo – kültürel, ekonomik ve sosyal yapı olarak üç bölüme 

ayırma alanıdır.88 

1.1.1. Sosyo – Kültürel Ölçütler 

Beslenme Yersizliği :Yeterli ve dengeli beslenme, gelişmiş ve gelişmemiş bölgeler 

veya ülkeler arasında farklılık bulunmaktadır. 

Okumaz Yazmazlık : Geri kalmış yörelerde okur yazar oranı çok düşüktür. Bunun 

gibi kırsal alanda da okur yazar oranının düşüklüğü, dikkat çekicidir. 

Kadın Statüsünün Farklı Olması : Gelişmemiş toplumlar da kadına biçilen rol 

zayıftır. Kadın sosyal hayatın içerisinde değildir. Kadın – erkek eşitliği konusunda 

sorunlar yaşanmaktadır. 

 

 

 
87. DÜLGEROĞLU. a.g.e. S.11 

88. TÜTENGİL, Cavit. “Az Gelişmenin Sosyolojisi”, İ.Ü.İktisat Fakültesi , İstanbul 1970 S.34 
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Çocukların Çalıştırılması : Kırsal bölgelerde ve geri kalmış yörelerde çalışan çocuk 

sayısı fazladır. Çocuk işçi olayı bu yörelerde had safhadadır.  

Sağlık Sorunları : Geri kalmış bölgelerde koruyucu sağlık hekimliği, konusunda 

zaaflar vardır. Hastalıkları önleyici önlemler pek bulunmamaktadır. 

Bilinçlenme : Geri kalmış yerlerde genel olarak kendiliğinden kalkınma yönünde bir 

işaretimiz yok. 

1.1.2. Ekonomik Açıdan Ölçütler 

Gizli ve Açık İşsizlik : Modernleşme ve buna paralel olarak şehirleşmeyle beraber, 

kırsal alanda yaşayan topluluğun şehirlere göçü, gizli işsizliği arttırmıştır. 

Enerji Tüketiminin Az Olması : Geri kalmış bölgelerde insanlar daha az enerji 

tüketirler. Ekonomik faaliyet insan ve hayvan gücüne dayanmaktadır. 

Ortalama Gelirin Düşüklüğü : Geri kalmış bölgeler ve kırsal alanda fazla nüfus ve 

benzeri kriter gibi sebeplerle kişi başına düşen gelir düşmektedir.  

Sınırlı Sanayileşme : Az gelişmiş bölgelerde sanayi dalı da fazla gelişmemiştir. 

Ekonomi de dışa bağımlı bir yapı sergilenmektedir. 

1.1.3. Sosyal Yapı Bakımından Ölçütler  

Nüfusun Özellikleri : Gelişmemiş bölgelerde ve kırsal bölgelerde hem bebek ölüm 

hızı yüksektir hem doğurganlık oranı fazladır. 

Tarımda Çalışanların Fazlalığı : Tarımda çalışan insanların gelişmemiş bölgelerde 

fazla olması hem verimde hem de gelirde düşüklüğe sebep olmaktadır. 

Orta Sınıfın Zayıflığı : Gelişmemiş yörelerde orta sınıfın sayısı ve gözü azdır. Buna 

paralel olarak, gelişmiş ülkelerde orta sınıfın varlığı hissedilir derece de sezilir. 

Demokratik Kurumların Yokluğu : Az gelişmiş bölgelerde, demokratik 

kurumların sayısı çok azdır. Bu da eğitim oranının düşüklüğüne paralel olarak 

demokrasi zihniyetinin de pek gelişmediğini gösteren durumlardır. 

2. Kırsal Kalkınma 

2.1. Kırsal Kalkınma : 

 Ekonomik kalkınmanın başlangıç aşamasında tarım sektörü, ekonomik 

kalkınmaya önemli katkıda bulunmaktadır. Gelişmiş ülkeler, önce tarım sektörünün 

gelişmesini sağlamışlar ve buradan elde ettikleri kaynak birikimini sanayileşmede 

kullanmışlardır. Nitekim Fransa, İngiltere, Rusya, Japonya gibi ülkeler 
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sanayileşmenin finansmanını büyük ölçüde tarım kesiminden aktarılan kaynaklarla 

sağlamışlardır.89 

 Tarım sektörü bir ülkenin kalkınabilmesi için önemli bir kriterdir. Dolayısıyla 

ülkeler bu sektörde teknolojiyi de kullanarak daha önemli ve verimli sonuçlar elde 

etmek istemektedirler. Türkiye’de tarım sektöründe yapılan çalışmalar iki noktada 

değerlendirilebilir.90  

Birincisi tarımsal üretime ve tarımın geliştirilmesine yönelik girişimlerdir. 

Bunlar da kırsal alanın kalkınmasına dolaylı bir şekilde katkıda bulunmaktadır. 

Bunlar tarım destekleme adımları, krediler, sübvansiyonlar, tarımsal gider 

sağlanması, arge v.b. İkincisi ise; köylerin kalkınmasına yöneliktir. Bunlar da başta 

toprak reformu, tarım reformu, kırsal yerleşimin düzenlenmesi, kooperatiflenme, 

kredi ve sosyal güvenlik kuruluşları, altyapı ve eğitim çalışmaları sayılabilir. 

2.2. Kırsal Kalkınmanın Anlamı 

 Sanayileşme ve kentleşme sürecine bağlı olarak temelde kır ve kent olmak 

üzere iki yerleşim biriminin oluşmasına yol açmıştır. Bu oluşmanın bir ucunda 

gelişmiş bir birim olan kent yer alırken, diğer ucunda da kırsal yerleşim birimleri yer 

almaktadır. Bunun sonucu olarak da yerel kalkınmanın yanı sıra birde “Köy 

Kalkınması” daha paralel bir değişle “Kırsal Kalkınma” sorunu gündeme gelmiştir.91 

 Kırsal Kalkınma genel olarak kırsal toplulukların kendi girişim ve çabalarını 

kamu kesiminin iş birliğiyle, kalkınma yönünde harekete geçirmek anlamına gelir.92 

 Köy kalkınması, toprağın iyeliğine ve kullanılmasına ilişkin gelişmeyi 

önleyici, çağ dışı ilişkilerin aşılması dışında temel uğraşının tarımsal üretim olması 

özelliğini koruyacak bu birimlerin köy sayılmasına yol açan özelliklerinin hemen 

hemen tümünün değişmesini, bir anlamda ketleşmesini öngörmektedir.93 

 

 

 

 

 

89. TUNA, Yusuf. “Tarımda Verimlilik Artışının Ekonomik Sorunları” Türkiye ile İlgili bir Değerlendirme. 

MPM.Y.No:487. Ankara 1993,S.43 

90. ERAKTAN, Gülcan. Selahattin, ERAKTAN. “Devlet tarfından Köye Götürülen Hizmetler”, A.Ü. Ziraat Fakültesi Y. 

1985, S.3 

91. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). “Kırsal Sanayi”, 7.BYKP.ÖİKR: Ankara, 1994, S.48 

92. ERAKTAN, Gülcan. ve YILDIRAK, Nurettin. “Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Stratejileri”, Friderich 

Ebert Vakfı Y.İstanbul, 1989. S.5 

93. ÇAĞLAR. a.g.e.S.115 
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 Ancak kırsal kalkınma kapsamı içinde ele alınacak toplulukların sınırları, 

kırsal kalkınma çabaları içindeki ülkenin gelişmişlik düzeyine göre değişiklik 

gösterir. Örneğin gelişmiş ülkelerde köy toplumuna ek olarak kent ve benzeri 

yerleşim yerlerinin yakınındaki topluluklarında ele alınmasına karşılık gelişmekte 

olan ülkelerde kırsal kalkınma ile ilgili etkinlikler köy toplumu ile sınırlı 

kalmaktadır.94 

 Birleşmiş Milletleri Örgütüne göre kırsal kalkınma şu şekildedir.95 “Küçük 

toplulukların, içinde bulundukları ekonomik, sosyal ve kültürel koşulları iyileştirmek 

amacıyla giriştikleri çabaların, devletin bu konudaki çabalarıyla birleştirilmesi, bu 

toplulukların ulusal bütünlük kaynaştırılması ulusal kalkınma çabalarına gerekli 

katkıda bulunmalarının sağlanması sürecidir. 

Kalkınma planında kırsal kalkınma, “Toplumun Ekonomik Sosyal ve Kültürel 

Koşullarını Geliştirmek” toplulukları ulusun bütünü ile kaynaştırmak ve ulusal 

kalkınmayla tam olarak katılmalarını sağlamak için, halkın çabalarını, devletin 

çabaları ile birleştirme süreci” olarak tanımlanmıştır.96 

Bütün bu tanımların amacı kırsal kalkınma çalışmalarının yapılacağı birimin 

saptanmasıdır. Bu çalışmaların sonucunda, hem tarımın ulusal ekonomiye daha çok 

katkısı sağlanacak hem de çalışanların geliri artmış olacak. Bu yönde yapılan 

çalışmalarla kırsal alandan arazi ve gelir dağılımı düzenlenecek ekonomik, toplumsal 

ve kültürel altyapının korunması ile kırsal nüfusun yaşam ve çalışma koşulları 

iyileştirilecektir.97   

Ayrıca kırsal kalkınma, köy kırsalına yönelik olarak, sosyal, kültürel ve 

ekonomik açıdan bir bakışı göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde kırsal kalkınma, geri 

kalmış yörelerin ve kırsal alanların her yönden seviyesinin yükseltilmesi anlayışıdır. 

Türkiye’de ise, kırsal kalkınmanın hedefi, köy topluluklarının ve kırsal alan 

yerleşmelerinin sosyal, kültürel ve ekonomik bağlamda kalkındırılmasının 

sağlanmasıdır. 

 

 

 
94. YILDIRAK, Nurettin. “Kırsal Kalkınma”, A.Ü.Yedi,F.Y.Ankara,1991 S.5 

95. ERAKTAN ve YILDIRAK, a.g.e.S.6 

96. ERAKTAN ve YILDIRAK, a.g.e.S.6 

97. ERAKTAN, Gülcan. ve Selahattin.  a.g.e S.3 
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2.3. Kırsal Kalkınmanın İlkeleri 

 Köy kalkınması, köyde oturan vatandaşa kendi kendine kalkınma girişiminin 

benimsetilmesiyle başlar. Yerel gereksinimlerin planlanması, programlanması ve 

uygulanması, halkın kalkınmaya her yıl daha geniş bir şekilde ve istekle katılmalarını 

sağlayacak şekilde yapılmalıdır.98 Kalkınmanın her cephesinde birinci şart, köylünün 

kalkınma davasını kavramasını ve kendilerine yardım etmek isteyenlerden uzak 

durmamasını sağlamaktır.99 

 Kırsal kalkınmanın gerçekleştirebilmesi için köylünün ve kırsal alan 

yerleşeninin öncelikle bu olaya motive etmek gerekir. Köyleri ve köylüyü kalkınma 

girişimlerine hazırlayıp, gelir  getiren girişimlerde bulunası için yönlendirmek 

gerekir. Kırsaldaki insan kendi bulundukları ortamdan uzaklaşmalı, yeni durumlara 

ulaşmak hedefi ve inancı yoksa kırsal kalkınma çabaları boşuna gider. 

 Kalkınmada en önemli unsur toplumun kendisi olduğuna göre, bunların sosyo 

– kültürel ve ekonomik durumların araştırılması gerekir. Sosyo – kültürel yapıyı 

dikkate almayan bir köy kalkınması girişiminin başarısız olma olanağı büyüktür. 

Kalkınma planlarının uygulanmasında, bir ziraatçı uzmanın, köylüye tavsiye ettikleri 

yenilikler köylünün ilgisizliği ile karşılaşabilmektedir. Çünkü az gelişmiş ülkelerde 

bir çok topluluk değişmeyi kabul etmekte isteksizdir.100 

 Hizmet götürülecek köyün veya kırsal alanın sosyo – kültürel yapısının iyi 

analiz edilmesi gerekir ki, götürülen hizmetler de halkın beğenisi ve desteği 

sağlansın. 

 İlkelerin uygulanması toplumun yapısına göre değişiklik gösterilir.101 

 1) Kalkınma programları köy toplumuna uygun olmalıdır. 

 2) Kırsal kalkınmayı sağlayacak programlar kademeli olanaklıdır. 

 3) Kırsal kalkınma da yöre halkının çıkarları ön planda tutulmalıdır. 

 4) Kalkınma girişimlerinde demokratik yöntemler kullanılmalıdır. 

 5) Kırsal Kalkınma etkinlikleri halkı kapsamalıdır. 

 6) Programlar esnek olmalı ve gerektiğinde değiştirilmelidir. 

 

 
98. Başbakanlık, Köy İşleri Bakanlığı ve Kuruluş Çalışmaları, Devlet Matbaası, Ankara, 1964.S.33 

99. ERDENTUĞ, Nermin. “Türkiye Türk Toplumlarında Kültürel Antropolojik İncelemeler” A.Ü.E.F. Y.1972. S.9 

100. ERDENTUĞ. a.g.e.S.16 

101. YILDIRAK. “Kırsal Kalkınma”, S.20 
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 7) Yörenin kültürel yapısı göz önünde bulundurulmalıdır. 

 8) Köydeki yerel önderlerden ve kurumlardan yararlanılmalıdır. 

 9) Kırsal Kalkınma girişimleri ulusal politika ilkelerine ters düşmemelidir. 

 Köy kalkınmasında bu ilkelerin uygulanabilmesi için başlıca yapılması 

gereken düzenlemeler şunlardır.102  

A. Tarımsal Yapıyı İyileştirici Düzenlemeler 

 1) Toprak milliyetinin kullanımı ve yerleşim düzenlenmeli 

 2) Tarım topraklarından en yüksek verimin alınabilmesi için, gerekli şartlar 

sağlanmalı 

 3) Köylüye altyapı iyileştirilmeli 

 4) Tarım ürünlerine yönelik bir fiyat politikası olmalı 

 5) Köylünün ürünlerinin pazarlanması için gerekli olanaklar yaratılmalı 

 6) Çiftçinin gereksinim duyduğu temel maddeler karşılanmalı 

B. Üretimi Arttırıcı Düzenlemeler 

 1) Köylü gerekli bilgi ile donatılmalı  

 2) Tarımsal üretim için gereksinim duyulan maddeler sağlanmalı 

 3) Köylünün üretim ve diğer sorunları için gereken kredi sağlanmalı 

 4) Köyde üretimi arttırıcı yatırımlara teşvik edilmeli 

 Köy kalkınmasının yapılabilmesi için öncelikle tarım topraklarının yerel ve 

milliyet açısından gerekli işlemler yapılmalı. 

 Köy kalkınmasının diğer bir önemli şartı da, kalkınma hamlesini  

destekleyecek veya gerçekleştirecek ve bütün bunlar arasında eşgüdümü sağlayacak 

olan yönetiminde kalkınma girişimine hazırlanmasıdır.103 Kalkınmanın 

gerçekleşeceği köy ve kırsal alan yerlisi ile yönetim kalkınmaya hazır olmalıdır. 

Ayrıca yönetim ile yerli halkın ortak çabası bu sorunu daha kısa zamanda çözecektir. 

 

 

 

 

 

 
102. YILDIRAK. “Kırsal Kalkınma” S.20 

103. ERDENTUĞ. a.g.e.S.10 

 50



2.4. Kırsal Kalkınmanın Amaçları 

 Bir toplumun ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükseltilmesi için, 

kalkınma süreci boyunca uygulanması gerekli görülen politikaların tümüne Kalkınma 

Stratejisi denir. Tarım toplumunda genellikle tarım reformu denen çok defa vergi 

reformu, kooperatifleşme gibi politikalarla gerçekleşen kalkınma stratejisi, ülkelerin 

ideolojik, siyasi, sosyal ve kültürel şartlarına göre ayrılıklar göstermekle beraber, 

özde aşağı yukarı aynı hedeflere yönelmektedirler.104 

 Bu hedefler şunlardır;105 

 1) Tarımda verimi yükseltmek 

 2) Tarımda iş gücü fazlasını değerlendirmek 

 3) Sanayileşme girişimlerini arttırmak 

 4) Tarım toplumunun sanayi toplumuna geçişi için gerekli ortamı hazırlamak 

Yukarıda belirtilen ekonomik ve sosyal hedeflere varabilmek için 

kalkınmakta olan her ülkede şu ilkeler mevcuttur.106 

 1) Kişisel geliri arttırmak  

 2) Büyüme hızını arttırmak 

 3) Ekonomik Bağımsızlığı sağlamak 

 4) Gelişmiş ülkeler karşısında toplumsal ezilmişlik duygusunu yok etmek 

 5) Teknolojik gelişmelerden yararlanmak 

 6) Kültür değerlerini korumak 

 Kalkınma insana yönelik sayısız faydalar getireceği bilindiğinden, düzenli bir 

ortamın sağlanması gerekir ki, yatırımlar daha hızlı ve etkin olsunlar. İnsanların daha 

medeni bir ortamda yaşayabilmesi için, devletin yetkili kişi ve organlarınca çaba 

gösterilmelidir. Köy kalkınması da ancak bu çaba ve arzu ile olur.  

  

 

 

 

 
 

104. TURAN, Kamil. “Türk Tarım Toplumunu Sosyal  Politika Açısından “Merkez Köyler”, Uygulama Olanakları”, 

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Y.No:92,1975 S.163 – 165 

105. TURAN. a.g.e. S.163-165 

106. YILDIRAK. “Kırsal Kalkınma” S.51 
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Devlet tarafından uygulanan kırsal alanda kalkınma girişimleri kaçınılma olarak ek 

bir yatırım gerektirir. Ancak kırsal kalkınmayı sağlayacak tek koşulda devletin 

sağlayacağı bu yatırım değildir. Her ne kadar önemli sorun üretimin arttırılması ve 

kişi başına düşen gelirin yükseltilmesi ise de yatırım çoğu zaman tek başına yeterli 

olmamaktadır. Yatırımlarla birlikte diğer koşulların da sağlanması ve yerine 

getirilmesi gerekir.107 

 Çünkü kırsal kalkınma, kırsal alanda yaşanabilir bir ortam hazırlamak ve 

bunu sürekli ileriye götürmek, kent ve köy arasındaki faklılığı gidermek, kentlerin 

çekiciliğini azaltmakla ilgili tüm koşulları kapsar. Bunun gerçekleştirilmesi, birey 

gelirlerini arttırmak, sosyal ve ekonomik yatırımlar yapmak, kırsal kesimdeki fazla 

nüfusu başka alanlara kaydırmak ve kısacası kırsal alanları uygar yaşanır hale 

getirmekle olanaklıdır.108  

2.4.1. Ekonomik Amaç 

 Bir toplumda kalkınmışlık derecelendirmelerde ekonomik veriler önemlidir. 

O ülkenin ithalat, ihracat, milli gelirin oluşturulması o toplumun refah seviyesinin de 

artması gerekir. 

 Kırsal kesimde ekonomik amaç, sınırlı bulunan üretim olanakları karşısında 

üretimi en iyi biçimde sağlamalıdır. Bunu yapabilmek için, sermaye ve emek 

karşılığında elde edilen üretimi arttırmak temel amaçtır. Tarımsal kalkınmanın 

ekonomik hedefleri, tarım toplumunun genel kalkınma hareketine ve ekonomik 

gösterge olan Milli gelirin katkısı açısından tespit edilmiş hedeflerdir.109 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
107. YILDIRAK. “Kırsal Kalkınma” S.61 

108. TURAN. a.g.e. S.157 

109. TURAN. a.g.e. S.157 
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Kalkınmada başlıca amaç toplumun refah düzeyini yüksek tutmaktır. Bunu 

sağlamak için yapılacak çalışma şudur.110  Bir nokta GSMH arttırılmalıdır. Çünkü 

bunun arttırılması demek dolaylı olarak refahın yükseltilmesine ve üretimin 

artmasına sebep olacak, katkıda bulunacak, sağlık, eğitim, beslenme gibi yatırımların 

finansmanı için de önemli bir kaynaktır. İkinci üretimin artışının refah düzeyinin 

yükselmesine yardımcı olabilmesi için, üretimin bütün faaliyet dallarında marjinal 

verimliliğinin eşit olması gerekir. Üçüncü refah düzeyini, sosyal adalet ve finansal 

eşitliği ilkesine göre yükseltmek için tüketim mallarının ve hizmetlerin dağılımında, 

marjinal faydası da bütün fertler için birbirine yakın derecede olmalıdır. 

 Kalkınmanın nimetlerinden toplumun her kesiminin özellikle yoksulların 

yararlanabilmesi için alışılagelmiş uygulamalar dışında yeni stratejilerin uygulanması 

gereği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, 1979 yılında yapılan Tarım Reformu ve 

Kırsal Kalkınma, Dünya Konferansında, Kırsal Kalkınmanın temel amacı 

yoksulluğun ve kötü beslenmenin yok edilmesi ve toplumun daha iyi bir yaşam 

standardına kavuşturulması olarak belirtilmiştir.111 

 Öncelikle kırsal alanda yoksulluğun yok edilmesi gerekir refah seviyesinin 

arttırılması için tabi ki gelirin artması tek çözüm değildir. Bu gelirin adaletli 

dağılımını gerçekleştirmek önemlidir. Köy ve Kırsal Kalkınmada, Kalkınmanın 

sağlanabilmesi ve kırsaldan kentlere yönelik göçün durdurulması için gelir artışından 

bu yoksul tabaka faydalanmalı. 

2.4.2. Örgütsel Amaç 

 Tarım toplumunun kötü bir şekilde örgütlenmesi, bu toplumun diğer 

toplumlardan farklı olduğunu gösterir. Köylerin sorunları örgüt ki bir şekilde çözme 

anlayışında olan kooperatiflerdir. Yalnız kooperatiflerin Türkiye genelinde fazla 

yoğun olmadığı bilinmektedir.  

 Kırsal kalkınma da örgütlenme ve organizasyon eksikliğinin olduğu 

bilinmektedir. Kırsal alanda örgütlerin yaygınlık kazanması yalnızca onların ortak 

sorunlarını çözmeye yaramayacak ülke demokratik kurumlarında yerleşmesine 

katkıda bulunacak. 

  
 

 

110. YILDIRAK. “Kırsal Kalkınma” S.52 
111. YILDIRAK. “Kırsal Kalkınma” S.52 
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Kırsal toplumlarda örgütlenme sayesinde burada yaşayan insanlar daha çabuk 

bilinçlenmekte, özellikle eğitim, tarımsal kredi, tarımsal mücadele gibi konularda 

onları aydınlatmak daha kolay olmaktadır. 

 Türkiye’de genel olarak sivil örgütlenme düzeyi düşük olduğu gibi, özellikle 

kırsal kesim örgütlenmeye en çok gereksinimi olan bir kesim olduğu halde yabancı 

kalmıştır. Özellikle mevsim ve piyasa dalgalanmalarından geniş ölçüde etkilenen 

tarım kesimi, üretim, pazarlama, kredi gibi konularda kooperatif eliyle örgütlenme 

gelişimini göstermektedir.112 

3. Planlı Dönemde Kırsal Kalkınma 

3.1. Planlı Dönemde Kırsal Kalkınma 

 Kırsal kalkınma için cumhuriyet tarihi boyunca model arayışlar 

bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığı 04.01.1937 tarihinde yayınladığı 31 sayılı 

genelgede, “Karakterleri, coğrafi vaziyetleri ve ekonomik ilişkileri birbirine uygun, 

merkez ittihaz edilecek, köye en çok beş km dahilinde bulunan köylerin bir idare 

altında birleştirilmesi ve köy birlikleri suretiyle hizmetleri nizam altına alınması 

düşünülmekte ve bunun için bir kanun lâhiyası hazırlanmaktadır…” denilmektedir.113 

 27 Mayıstan sonra planlama üzerine çalışmalar artmış ve bunun üzerine 

Tinbergin danışmanlığında Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur. Böylece Türkiye 

1960’lı yıllarda geçerli bir ekonomik görüş olan planlama uygulamalarını 

başlatmıştır. Genel ekonomik önlemlerden soyutlama olanağı bulunmayan, 

Türkiye’nin ekonomik sosyal ve politik yaşamında büyük öneme sahip Kırsal 

Kalkınma girişimleri de 1960’lı yıllardan başlayarak beş (5) Yıllık Kalkınma 

Planında ek olmaya başlamıştır. 114 

 Türkiye’de kırsal yapı, genellikle kendi kendine yeten, çok sınırlı bir üretim 

fazlası yaratabilen, örgütlenmemiş ve izole olmuş durumdan; üretim fazlası 

yaratabilen Pazar ekonomisi düzeyine çıkmış, hem örgütler hem ilişkiler bakımından 

farklılaşmış ve kentlerle yoğun bir şekilde işlemsel olarak bütünleşmiş bir kırsal 

yapıya yönelmiştir. Bu nedenle, planlama, bu geçişi hızlı, kolay ve kontrollü bir 

şekilde gerçekleştirmeyi sağlaması bakımından önemlidir.115  

 
112. SENCER, Muzaffer. “Osmanlı Toplum Yapısı”, May.Y.İstanbul.1982, S.9 

113. EREN, Turan.“Kırsal Kalkınmada bir model,Köylere Hizmet Götürme Birliği, Malkara Uygulaması”, DPT.1992 S.4 

114. AVCIOĞLU, Doğan. “Türkiye’nin Düzeyi”, Bilgi Y.1989, Ankara S.499 

115. KIRAY, Mübeccel. “Toplum Bilim Yazıları” Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Ankara 1982 S.229 
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 Türk toplumunun  sosyo – ekonomik hayatında büyük yeri olan köy ve köylü 

modernleşme çalışmalarının temeli olmuştur. Bu davada her şeyden önce köyün 

maddi yapısından başlayarak, yerleşim, ulaşım ve tarım konuları ile, mevcut 

ekonomik, kültürel ve sosyal sorunlarına çözüm bulmak ve özellikle köylünün 

yetişme ve hayat düzenini yükseltmek amacıyla yapılacak eğitim çalışmaları büyük 

önem arz eder.116 

3.1.1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (BYKP) 

 Bu plan döneminde Kırsal Kalkınma kavramına “Toplum kalkınması” başlığı 

altında yer verilmiştir. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’da kırsal kalkınma ile ilgili 

olarak kırsal alanlarda çeşitli hizmetlerin yapılması, yönetim kademeleri ile köy 

topluluklarının birlikte çalışmalarına olanak verecek koşulların yönetilmesi demek 

kooperatiflerin bu amaç için, araç kullanılması ilkeleri yer almaktadır. Kitlelerin 

eğitilerek toplumsal enerjinin harekete geçirilmesi amaçlanmıştır.117 Planlı döneme 

geçilmesiyle beraber Kırsal bölgelere hizmetlerin götürülmesinde artışlar söz konusu 

olmuştur. 

3.1.2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (BYKP) 

 Birinci beş yıllık kalkınma planındaki toplum kalkınması kavramı yerine 

“Köy ve köylü sorunları” başlığı kullanılmıştır. İkinci kalkınma planında toplum 

kalkınmasının, kullanılmamasına özen gösterilmiş, bu kavram yerine “Küçük toplum 

birimlerinde teşebbüs gücünün geliştirilmesi” isimli yeni bir başlık görülmüştür.118 

Örgütleme ve eğitim konusunda halk katılımı konusunun önemi vurgulanmıştır. 

3.1.3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (BYKP) 

 Bu planda ilk kez merkez köy yaklaşımına yer verilmiştir. Tarım, toprak 

reformu, kooperatifleşme, kredi ve pazarlama kolaylıkları planda yer almış 

önlemlerdir.119 kırsal kalkınmanın önündeki engeller aşılarak, sanayileşmeye önem 

verilmesiyle gerçekleşecek büyümenin, kırsal kalkınmayı sağlayacağı dile 

getirilmiştir. 

 

 
116. ERDENTUĞ, Nermin. “Türkiye’de Çağdaşlaşma Eğitim ve Kültür Münasebetleri”,Kültür Bakanlığı, Y.Ankara 1981, 

S.29 
117. ERAKTAN ve YILDIRAK. a.g.e. S.20 

118. ERAKTAN ve YILDIRAK. a.g.e. S.26 

119. KELEŞ. “Yerinden yönetim ve Siyaset” S.161 
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3.1.4. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (BYKP) 

 Kırsal alanlarda çalışanların gelir dağılımını iyileştirmek, varolan uçurumları 

asgariye indirmek, refahı yaygınlaştırmak ve kentte bulunan olanakları köylüye 

götürmek hedeflenmiştir. Kalkınmada köy – kentler bir model olarak kabul 

edilmiştir.120 Sanayi toplumuna köylünün katkı yaparak geçileceği, tarımsal 

gelişmenin köylü kalkınmasına özdeş saymış bir planlamadır.   

3.1.5. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (BYKP) 

 Bu planda kooperatifçilik desteklenmiştir. Tarım kredilerin başlıca ürünleri 

durumunu dikkate alarak önceliklere göre dağılımı her yıl programlarla 

belirlenecektir. Tarım kredilerine ağırlık verilecek, tarım ürünlerinin 

değerlendirilebilmesi için kredi ve pazarlama desteği arttırılacaktır.121 

 Beşinci beş yıllık kalkınma planında toplum kalkınması kavramının artık 

açıkça yer almadığını görüyoruz. Ama bu planda bölge planlaması, kalkınmada 

öncelikli yöreler ve köye götürülen hizmetler olmak üzere üç başlık altında ele 

alınmıştır. 

3.1.5.1. Bölge Kalkınması 

 Bu planda, dünyadaki gelişmelere paralel olarak “İktisadi açıdan gelişmekte 

olan bölgelerle, belirli sektörler açısından potansiyel gösteren bölgelerde gelişmenin 

hızlandırılması, kaynakların etkili kullanılmasının sağlanması” amacıyla “Bölge 

Planlama” sına geçilmesi öngörülmektedir.122 

3.1.5.2. Kalkınmada Öncelikli Yöreler 

   Bu kapsamda “Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerin kalkındırılması ve böylece bu bölgeler ile diğer 

bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının zaman içinde azaltılarak giderilmesi 

hedeflenmektedir.123 
 

 

 

 

 

 

 

120. KELEŞ. “Yerinden yönetim ve Siyaset” S.161 

121. DPT. “Beşinci beş Yıllık Kalkınma Planı” (1985 – 1989) Y. Ankara, S.54 

122. DPT. “Beşinci beş Yıllık Kalkınma Planı”, S.162 

123. DPT. “Beşinci beş Yıllık Kalkınma Planı”, S.163 
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3.1.5.3. Kırsal Alana Götürülen Hizmetler 

   Plana göre köylere götürülmekte olan hizmetler, başta içme suyu, elektrik, 

haberleşme, sağlık ve eğitim olmak üzere köy ve şehir arasındaki altyapı ve hayat 

standartları arasındaki farklılıkların giderilecek şekilde arttırılacaktır.124 

 Planda temel altyapı ve iktisadi hizmetlerin yaygınlaştırılması ve hizmet 

verimliliğini temin için merkez köylerin araç olarak kullanılması, kırsal alanda 

yaşayanların gelirini arttırmak toplumsal ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak 

üzere Entegre Kırsal Kalkınma Projeleri Uygulaması; boş zamanların 

değerlendirilmesi maksadıyla geleneksel köy el sanatlarının geliştirilmesi; kırsal 

kesimde alt yapının düzenlenmesi köylünün geçim kaynağı olan toprağın verim 

kabiliyetlerine göre en iyi şekilde kullanılması azami verimin alınması, miras 

hukukunda yapılacak değişiklikler ile mülkiyet rejiminde bozuklukların giderilmesi, 

işletmelerin miras ve benzeri yollarla küçülmesinin önlenmesinin sağlanacağı 

belirtilmektedir.125  

3.1.6. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (BYKP) 

 Beşinci beş yıllık kalkınma planında olduğu gibi, altıncı beş yıllık kalkınma 

planında da toplum kalkınmasına net olarak değinilmemiş, ancak bu faaliyetler için 

yapılması gerekenler bölgesel gelişme, kalkınma da öncelikli yöreler ve kırsal alana 

götürülen hizmetler olarak yine üç başlık altında ele alınmıştır. 

3.1.6.1. Bölgesel Gelişme 

 Planda kalkınmanın bölgeler arasında dengeli olması, bölgesel gelişme 

çalışmalarının refahı yükselteceği, bunun için de ekonomik, toplumsal, idari ve 

hukuki tedbirlerin alınması gerektiği bildirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
124. DPT. “Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı”, S.157 

125. DPT. “Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı”, S.158 
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3.1.6.2. Kalkınmada Öncelikli Yöreler 

 Altıncı plana göre başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere kalkınmada 

öncelikli yörelerin ekonomik, toplumsal ve kültürel yönden kalkındırılması ve 

böylece bu bölgeler ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının zaman 

içerisinde azaltılması temel hedeftir. Bu nedenle söz konusu bölgelerde kamu 

kaynaklarının tahsisinde bölgelerin gelişme potansiyelinin dikkate alınarak 

kalkınmada öncelikli yöreler lehine bir uygulama yapılması kalkınmada öncelikli 

yörelerin sorunlarına ilişkin çözüm tekliflerini geliştirmek üzere bölgedeki 

üniversitelerden birinin bünyesinde bir araştırma enstitüsü kurulması hedeflenmiştir. 

3.1.6.3. Kırsal Alana Götürülen Hizmetler 

 Hizmetlerin ve tarıma dayalı sanayi yatırımlarının merkez ve köy ve 

kasabalara yönlendirilmesi, toprağın rasyonel kullanımı için tarımsal yapı 

bozukluklarının giderilmesini amaçlayan projelere ağırlık verilmesi, kırsal alanda 

tarım dışı ekonomik faaliyetlerinin desteklenmesi, yaygın eğitim programı ve 

projelerinin çeşitlendirilerek arttırılması, kırsal alana götürülen sağlık hizmetleri ve 

üniversitelerin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. 

3.1.7. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (BYKP) 

 Bu planda da toplum kalkınmasına değinilmemiştir. Fakat toplumun 

kalkındırılması faaliyetleri için planda iki önemli başlığa yer verilmiştir. Kırsal 

altyapı ve bölgesel gelişme; 

3.1.7.1. Kırsal Altyapı 

 Bu planda, uygulanan tarım politikası doğrultusunda dengeli, sürdürülebilir 

ve çevreyle uyumlu tarımsal kalkınmanın sağlanmasına yönelik altyapının 

oluşturulmasının temel amaç olduğu, bu çerçevede ülke ekonomisine kısa sürede 

katkı sağlayacak projelere öncelik verilmesinin esas alınacağı, tarımsal su 

kullanımında randımanın arttırılması amacıyla kontrollü sulamaya yönelik çalışmalar 

ve sulama suyuyla tasarruf sağlayan metotların yaygınlaştırılacağı, arazi kullanım 

planlaması çalışmalarının başlatılacağı, mevcut altyapının etkin kullanım temin 

edileceği belirtilmekte ve bu amaçla gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemelerin 

gerçekleştirilmesi istenmektedir.126 

 

 

 

126. DPT. “Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı”, S.159 – 161 
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3.1.7.2. Bölgesel Gelişme 

 Bunun için ulusal kaynakların en yüksek ekonomik ve toplumsal faydayı 

sağlayacak şekilde geliştirilmesine ve bölgelerarası dengesizliklerin en aza 

indirilmesine çalışacak, kalkınmada öncelikle yörelerde nüfusun gelir seviyelerinin 

yükseltilerek refah düzeylerinin ülke ortalamalarına yaklaştırılması temel hedef 

olacak bu amaçla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Öncelikli olmak üzere, 

ülkenin gerekli olarak geri kalmış yöreleri için, kaynakları ve gelişme potansiyelleri 

göz önünde bulundurularak bölgesel gelişme projeleri hazırlanacaktır. Buna ilave 

olarak kalkınmada öncelikli yöreler için yeterli kaynak tahsisine devam edilecek, 

bölgelerin özelliklerine göre hayvancılık, tarım, el sanatları gibi faaliyetler 

desteklenecek, yapılacak kamu yatırımlarında, seçilecek bölgesel gelişme 

merkezlerine öncelik verilecektir. 

Küçük ve orta ölçekli Sanayi Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

(KOSGEP) kalkınmada öncelikli yörelerde girişimciliği Destekleme Projeleri 

uygulanacaktır. Kalkınmada öncelikli yörelerdeki İl Özel İdareleri ve belediyelerinin, 

tarım, imalat sanayisi, turizm ve diğer kamu hizmetleri sektörlerindeki projeleri 

yeterli kaynak ayrılarak desteklenmeye devam edilecektir.127 

3.1.8. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (BYKP) 

 2001 – 2005 yıllarını kapsayan VII. Beş Yıllık Kalkınma Planında doğrudan 

toplum kalkınmasından bahsetmemiş, fakat “Bölgesel Gelişme Hedef ve Politikaları” 

başlığı altında bir bölüm (7) yer almıştır. Bu bölümde Bölge planlaması, kalkınmada 

öncelikli yörelerin geliştirilmesi ve Kırsal Kalkınma olmak üzere üç ana başlıktan 

oluşmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
127. DPT. “Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı”, S.161 
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3.1.8.1.Bölge Planlaması 

 Bu bölümde bölgesel gelişme konusunda önemli mesafeler alınmasına 

rağmen bölgelerarası gelişmişlik farklarının sorun olmaya devam ettiği ifade 

edilmektedir. Bu çerçevede bölgelerin özellikleri, farklılıkları, gelişmişlik düzeyleri 

ve temel sorunları ile potansiyellerin belirlenmesine yönelik bölge planlama 

çalışmalarına devam edileceği gelir dağılımı dengesizliklerinin en aza indirilmesi, 

bölgesel gelişimlerin hızlandırılması ve rasyonel kaynak dağılımı açısından önem 

taşıyan, bölge planları ile uyumlu il düzeyinde il gelişme planları çalışmaları 

başlatılacağı belirtilmektedir.128 

 3.1.8.2.Kalkınmada Öncelikli Yörelerin Geliştirilmesi 

Planlı dönemde geri kalmış bölgelerin kalkınmalarında ve bölgeler arası 

gelişmişlik farklarının azaltılmasında olumlu gelişmeler sağlanmasına rağmen, 

bölgeler arası dengesizlikler hedeflenen ölçüde giderilememiştir. Bu amaçla 

ekonomik ve toplumsal kalkınmada bölgelerarası gelişmişlik farkları azaltılacak, 

kalkınmada öncelikli yörelerin gelişmesine hız kazandırılmaya devam edilecek, 

bölge planlaması yapılan alanlarda fiziksel planlama çalışmaları sürdürülecek, 

kalkınmada öncelikli yörelerde aile işletmeciliği geliştirmesine ve istihdam arttırıcı 

projelerin devamına hız verilecek, mera ıslahına ve mera yönetimi çalışmalarına 

önem verilecek, kalkınmada öncelikli yörelerde, merkezin nitelik taşıyan köylerin 

güçlendirilmesi, tarım ve hayvancılığa dayalı sanayilerin desteklenmesine devam 

edilecek, beceri kazandırma ve meslek edinme kurslarının yaygınlaştırılması 

sağlanacaktır.129 

3.1.8.3. Kırsal Kalkınma 

 Kırsal alandaki idari örgütlenme çalışmaları henüz istenen düzeye 

getirilememiştir. Mevcut yapısı da çağın gereksinimine uygun olarak yeniden 

yapılandırılması ihtiyacı sürmektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

128. DPT. “Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı”, S.59 – 61  

129. DPT. “Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı”, S.568– 70 
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 Bu bölümde sürdürülebilir kalkınma ilçesi çerçevesinde yerel potansiyellerin 

harekete geçirilerek, geliri ve istihdamın arttırılması temel amaç olarak belirlenmiştir. 

Bu maksatla sivil toplum örgütlerinin kalkınma sürecine katılımlarını arttırıcı 

düzenlemeler yapılacak, tarım dayalı sanayi geliştirilerek paketleme, muhafaza etme 

ve pazarlama yöntemleri konusunda gerekli teknik destek verilecek sulama 

projelerinin, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte 

yürütülecek, kırsal alanda yaşayan nüfusun gelirini arttırmak ve işsizliği azaltmak 

için yöresel potansiyeli bulunan turizm, el sanatları, hayvancılık, dokumacılık gibi 

alanları da girişimciler desteklenecektir.130 

3.2. Köy Kalkınma Modelleri 

Köyleri kalkındırma, dolayısıyla kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek için ciddi 

çalışmalar planlı dönemde yapılmıştır. Kırsal alana götürülen hizmetlerin sistemli ve 

kapsamlı bir şekilde götürülmesi için çabaları her alanda görmek mümkündür. 

Dolayısıyla bu bağlamda yeni model olacak bu konudaki çalışmaları devam ettirmek 

için arayışlar söz konusu olmuştur.  

Çeşitli dönemlerde uygulanan köy kalkınma maddelerinin birbirine benzeyen 

tarafları vardır. Ama aynı zamanda farklılıkları da vardır. Bazı kalkınma 

maddelerinde merkezi yönetim ağır basarken, diğerlerinde ve halkın potansiyel 

gücünün harekete geçirilmesi öne çıkmıştır. 

3.2.1. Örnek Köy Yaklaşımı 

 Bu maddelerden biri örnek köy yaklaşımıdır. 1963 – 1965 yılları arasında : 

Örnek Köy adı ile anılan köyleri kalkındırma modeli şu görüşlere dayanmaktadır.  

 1) Köye götürülen hizmetlerle eşgüdüm sağlamak 

 2) Götürülen Hizmetlerden aynı zamanda çevre köylerin de yararlanmasını 

sağlamak. 

 3) Köyle ilgili sorunlarda benzer özellikte olanları bir araya getirmek. 

 4) Başka köyler için somut bir gelişme modeli ortaya koymak.131 

 

 

 

 

 

 

130. DPT. “Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı”, S.70– 71 

131. KELEŞ. “Yerinden Yönetim ve Siyaset” 
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 Örnek Köy yaklaşımının hareket noktası, köylere alt yapı hizmetlerinin 

götürülmesidir. Alt yapı kalkınmaya uygun bir duruma getirildiği zaman, köylünün 

ekonomik sosyal yapısında ilerleme sağlayacak koşullar hazırlanmış olacaktır. Bu 

çalışmaları sürdürmek, yaralarını sarmak köylüye kalmıştır.132 

3.2.2. Çok Yönlü Kırsal Alan Planlaması 

 Bu planlamada, kırsal alanda canlı, kedi kendine yaşayabilir birimler, 

kuruluşlar yaratmak, köy ve kent arasındaki boşluğu kapatmak, farklılıkları azaltmak; 

kır bölgesini rahatça yaşanabilir bir duruma getirmek; bölgede varolan kaynakların 

ussal şekilde işletilmesini sağlamak, kır kesimini etkileyen bütün etkenlerin, zaman 

mekan çerçevesinde, kalkınmayı en kısa yoldan sağlayacak biçimde gelişmenin 

gerektirdiği bağlarla birbirine bağlı olarak planlamak şeklinde tanımlanabilir. 

 Çok yönlü kırsal alan planlamasının uzun vadeli amaçlar yanında kısa vadeli 

amaçlar da taşımaktadır. Bunlar;133 

 - Kırsal alandaki doğal kaynakların ve iş gücü potansiyelinin saptanması  

 - Kırsal alanda fiziki, ekonomik ve sosyal yönlerden gelişmenin sağlanması 

için kırsal alanda kişi başına düşen geliri arttırmak  

 - Köy ve kent toplumlarının yaşam standartları arasındaki farkı gidermek 

 - Kendi kendine yetebilen köy birimleri oluşturmak  

 - Köye hizmet götürebilecek birimler arasında eşgüdümü sağlamak. 

 Türkiye’de çok yönlü kırsal alan planlamasının başarısızlığa uğramasının en 

önemli nedeni, toplum kalkınması ile arasındaki ilişkinin anlaşılmamasıdır. Toplum 

kalkınması, çok yönlü kırsal alan planlanmasını tamamlayacağı yerde, toplum 

kalkınmasının yerine geçirilmiştir.134 

 Merkezi köyler kırsal yerleşme birimlerinin sayısının çokluğu ve dağınıklığı, 

yerel ve özeksel, bütün kamu hizmetlerinin bu birimlerinin her birimde sağlanmasını 

olanaksız kılmaktadır. Bu nedenle köy kümelerinin oluşturduğu, nüfusu bir ölçüde 

yoğun yerlerde, özekte bulunan bir yerleşim birimi “hizmet istasyonu olarak 

geliştirerek yerel toplulukları bu yoldan etkilemek ve halkın mallarını sağlamak 

“merkez köy” düşüncesinin ana çıkış noktası olmuştur.135 

 
132. GERAY, Cevat. KELEŞ, Ruşen. F.YAVUZ. “Şehircilik Sorunlar – Uygulama ve Politika”. A.Ü. İSBF.Y.1973, S.797 

133. GERAY. “Planlı Dönemde” S.230 

134. GERAY. “Planlı Dönemde Köye Yönelik Çalışmalar”, TODAİE, Ankara, 1974, S.242 

135. KELEŞ.  “Yerinden Yönetim ve Siyaset” S.157 
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Üçüncü beş Yıllık Kalkınma Planında merkez köylere ilişkin olarak şu amaçlar 

saptanmıştır.136 

 - Dağınık durumda bulunan kırsal yerleşim birimlerine götürülen hizmetlerin 

kapsam ve sınırını genişletme; maliyeti arttırıcı olumsuz nitelikteki unsurları 

gidermek. 

 - Sunulan hizmetlerden tüm köylü nüfusun yararlanmasını sağlamak. 

 - Kırsal yerleşim düzenini geliştirmek. 

3.2.3. Köy Kent 

 Ülkemizde uygulanan kırsal kalkınma modellerinin sık sık değişmesi sonucu, 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planına gelindiği zaman artık merkez köyler değil, 

köy kentlerden bahsedilmektedir. 

 Kalkınma planında Köy – Kentler şu şekilde açıklanmaktadır.137 Toplumdan, 

guruplar arasında gelir dağılımını iyileştirmek, tarımsal gelişmeyle birlikte köylünün 

kalkınmasına bir tutarak ve tarımdan sanayi toplumuna, köylünün katkısı ile sağlıklı 

bir geçişi sağlamak, köylünün kalkınma olanaklarını üretim gücünü ve gelirini 

arttırmak ve kırsal alanda yaşam düzeyini yükseltmektir. 

 Köy – Kent ile, yalnızca toplumsal, kamusal alt yapı gereksinimlerini 

karşılamak değil, bölge koşullarına uygun olarak ilgili endüstri kuruluşları ile 

ekonomik gelişmeyi sağlamak, iş olanakları yaratmak, kır ile kent arasındaki 

farklılığı azaltmak, bölgeler arasındaki dengesizliği gidermek amaçlanmıştır.138 

 Bu amaçlar üç bölümde toplanmaktadır. 

 1) Kırsal alanda yaşayanların tüm gereksinimlerinin en düşük maliyetle 

karşılamak. 

 2) Tarımdaki işsiz nüfusa iş olanakları yaratmak. 

 3) Büyük kentlere nüfus akımının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini 

sağlamak. 

 

 

 

 
136. GERAY. “Türkiye’de Kırsal Yerleşme Düzeni ve Köy Kent Yaklaşımı”, A.Ü. SBF Dergisi, C.30 Ankara, 1975,S.55 

137. ÇAĞLAR, Yücel. “Köy Köylülük ve Türkiye’de Köy Kalkınması”, Ziraatçılar Derneği Y.Ankara, 1986, S.147 

138. GERAY. “Türkiye’de Kırsal” S.58 
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4. Kalkınma Modellerinin Değerlendirilmesi 

 Kırsal alanın kalkınması için Türkiye’de yukarıda izah edildiği gibi çeşitli 

kalkınma modelleri uygulanmıştır. Bu modellerde gidilen ana amaç, bölgeler arası 

gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak,, refah seviyesini arttırmak, v.b. sebeplerdir. 

Yalnızca bu maddeler Türkiye’de deneme aşamasında iken vazgeçilmiştir. Kırsal 

alanda Tokat’ta bu konuda ilerlemeler bir nebzecik sağlanmış, bu özel durum kendi 

durumlarını aşamamıştır. 

 Kalkınma maddelerinin başarısız olmasında rol oynayan çok sayıda faktörler 

bulunmaktadır. Kırsal kalkınma çalışmaları şu şekilde değerlendirilebilir. 

 Diğer ülkeler tarafından başarılı bir şekilde uygulanan kırsal kalkınma 

nedenleri, ülkemizde pek tutunamamıştır. Halk katılımının olmadığı modellerde 

başarı şansı azdır. Mutlaka halkın katılımının sağlanması şarttır. Ayrıca bir halkın 

modelinden kesin bir sonuç almadan başka bir modeli denememek gerekir. Tek 

model coğrafi sınırların geniş bir yerde tam tutulmayabilir, Türkiye buna örnek 

kalkınma modeline mutlaka kırsalda kalan köylünün gelirini arttırmaya yönelik 

olmalı, köylüye götürülen hizmetler yalnızca ekonomik değerlerle sınırlı olmamalı, 

sosyal ve kültürel boyutta da olmalı ayrıca merkezi idarenin, devletin, kırsal 

kalkınma için kaynak temin etmeli, bütün kalkınmalarda, devletin, ve köylü – devlet 

işbirliğiyle yapılacak şekilde saptanmalıdır.  

 Kırsal kalkınmada, yukarıda sayılan ilkelerde önem verilmediğinden başarılı 

sonuçlar alınmamıştır. Bir kırsal kalkınma çalışmalarında izah edilen eksiklikler 

yerine getirilirse önemli sonuçlar elde edilir. 

5. 1980 Sonrası Bölgesel Kalkınma Yaklaşımları 

 Bölgesel kalkınma, kırsal kalkınma şeklinde olup, Türkiye’de belli bir 

dönemde uygulanmıştır. 

 Bölgesel kalkınma çalışmalarını kırsal kalkınma çalışmalarından farklı bulan, 

bölge kalkınması içinde kentlerin de yer almasıdır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde geri 

kalmış yöreleri kalkındırmak ya da kentler arasında ki gelişmişlik farkını ortadan 

kaldırmak için, bölgesel çapta kalkınma çalışmaları yapılmaktadır. Örneğin Avrupa 

Topluluğu, üye ülkeler içinde geri kalmış bölgelerin kalkındırılmasına yönelik 

olarak, bu bölgeleri özel krediler ve sübvansiyonellerle desteklenmektedir.139 
 

139. İstanbul Kalkınma Vakfı (İKV) Avrupa Topluluğu Bölgesel Kalkınma Politikaları, İstanbul 1988, S.9 
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Avrupa Topluluğunun uyguladığı politikalarla şunlar amaçlanmıştır. 

 1) Tarımsal yapının iyileştirilmesi 

 2) Tarımda çalışanların azaltılması için fazla iş gücünün başka alanlara 

kaydırılması 

 3) Az gelişmiş bölgelerde yoksulluğun izlenmesi 

 Bölgesel kalkınma projeleri Türkiye’de de uygulanmıştır. Bu projelerden bir 

kısmı birkaç ili kapsarken, bir kısmı da sadece coğrafi bir bölgeyi kapsamaktadır. 

Bölgesel kalkınma, Kırsal kalkınmayla alakalı bir projedir. 

 Bu projelerden Çorum, Çankırı kırsal kalkınma projesi, 1972 yılında 

başlanılan bu projenin amacı; geri kalmışlığı gidermek, kırsal kesimde yaşayanları 

sosyo – ekonomik yönden kalkındırmak, tarımsal üretimi arttırarak halkın gelir 

düzeyini yükseltmektir. Bu amaca ulaşmak küçük çiftçiye yönelik tarımsal 

hizmetlerle altyapı yatırımlarının geliştirilmesine ve gerçekleştirilmesine 

çalışılmıştır.140 

 Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi; 1984 yılında başlamıştır. Tarımsal eğitsel, 

danışmanlık, kredi altyapı gibi hizmetlerini kapsamaktadır. Erzurum ilinin 1050 

köyüne hizmet götürmeyi amaçlayan bu proje, kırsal alanda istihdam olanaklarının 

gerçekleştirilmesi ve burada yaşayan insanların yaşam düzeylerinin yükseltilmesi 

yönünde uygulamalar yapılmıştır.141 

 Bingöl – Muş Kırsal Kalkınma Projesi bu yörenin kalkındırılması için 

hazırlanmış bir projedir. 1990 yılında başlamıştır. 

 Bu proje ile kırsal alanda yaşayan nüfusun, gelir ve yaşam düzeyinin 

yükseltilmesi için, bitkisel ve hayvansal üretimi arttırmak, köy yolları, köy içme suyu 

tesisi, el sanatları ve kredi gibi hizmetleri sağlayarak fakirliği azaltmak 

amaçlanmıştır. Proje ile fakir topraksız çiftçilere ve geri kalmış yerleşim yerlerine 

hizmet götürmede öncelik tanınacaktır.142 

 Yozgat Kırsal Kalkınma Projesi; bu projeye 1991 yılında uygulanmaya 

başlanmıştır. Amacı Yozgat ilinde tarımla uğraşan ailelerin özellikle kırsal nüfusun, 

gelir seviyesi düşük çiftçilerin gelir seviyesini yükseltmektir. 143 

 
140. Çankırı Sanayi Ticaret Müdürlüğü. “Çorum – Çankırı Kırsal Kalkınma Projesi”, S.5 

141. DOĞANAY, Filiz. “Kırsal Kalkınma” DPT. Ankara, 1963, S.35 

142. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. “Bingöl – Muş Kırsal Kalkınma Projesi”, Ankara, 1991 

143. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. “Yozgat Kırsal Kalkınma Projesi”, Ankara, 1991 
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6. Kırsal Kalkınma Stratejisinin ve Planlanması ve Uygulaması 

 Maliyeti kamuya ait birer sosyal politika zinciri olan kırsal kalkınma 

stratejisi, bir taraftan kırsal alanla rekabet gücünün artırılması ve bunun içinde kırsal 

topluma ekonomik fırsatlar tanınması, stratejinin ekonomik yönünü vurgularken, bir 

taraftan da kırsal alanda topluma mal edilmiş doğal kaynakların korunması 

stratejisinin sosyal yönünün teşkil etmektedir.144 

 Kırsal kalkınma stratejisi uygulanırken şunlara dikkat edilmelidir. 

 - Kırsal ve kentsel sektörler arasındaki mevcut dengesizlikleri ( bu 

dengesizlik kırsal kesim aleyhine ise) düzeltmek için, yatırım stratejisi düşünülürken, 

öncelik kırsal kesime verilmelidir.145 

 - Kırsal kalkınma politika ve programların merkezi hükümet mahalli idareler 

ve özel sektör kurumları arasında iş birliğiyle yürütülmelidir.146 

 - Kırsal kalkınma ve kırsal sanayilerde ağırlık, tarımsal faaliyetlerin 

sanayileşmesi ve tarımsal sanayi faaliyetleri çerçevesinde olmalıdır. Karar alma ve 

uygulamalarda yetki ve sorumluluk çiftçi kuruluşlarında olmalı, bunun için özel bir 

çiftçi örgütleme politikası uygulanmalıdır.147 

 - Türkiye’nin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve ora 

ölçekli sanayi işletmelerinin payını, etkinliğini arttırmak… amacıyla oluşturulan 

küçük ve orta ölçekli sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının 

(KOSGEB) imkanlarını kırsal alana yaygınlaştıran politikalara önem vermek, bu 

alanlardan sanayinin geliştirilmesi için önemli bir destek oluşturacaktır.148 

 - Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile kooperatif yatırımlarına teknik – 

ekonomik destek sağlanmalıdır.149 

 - Kırsal Kalkınma stratejilerinde, yayım sorunlarının ve yayımcıların ana 

konusunu kırsal kesimin örgütlenmesi çalışmaları oluşturulmalıdır.150 

 

 

 

 

144. TUĞ, Aydın. “Kırsal Kalkınma Stratejileri”, DPT, Ankara, 1975 S.14 

145. a.g.e. S.17 

146. KARAMAN, İsamail. “Dünyada ve Türkiye’de Kırsal Sanayi”, DPT, Ankara,1993 S.30 

147. TUĞ. a.g.e. S.20 – 22 

148. “Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı”, Kırsal Sanayi, DPT, Ankara,1994 S.52 

149. KARAMAN. a.g.e. S.34 

150. KARAMAN. a.g.e. S.34 
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 - Kırın kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla örgütlenmiş kamu kurum ve 

kuruluşlarının zamanlama, yerel sektörel ve toplumsal yönlerden birbirini 

tamamlayıcı çalışmalar yapmamasına neden olduğu kaynak savurganlığı 

önemlidir.151 

 - Projede görev alacak elemanların birden fazla görev almaları engellenmeli, 

proje başarısı doğrultusunda yoğunlaşmaları sağlanmalı, her türlü araç, gereç ve 

teknik ihtiyaçları başlangıçta karşılanmalıdır.152 

3. KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNİN KIRSAL 

     KALKINMADAKİ ROLÜ 

1. Kırsal Kalkınmada Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 

 Bu başlık altında, daha önce geniş bir şekilde analizi yapılan, Yerel Yönetim 

Birlikleri arasından Köylere Hizmet Götürme Birliğiyle, Türkiye tarihinde önemli bir 

konu olarak bilinen Kırsal Kalkınmanın kavrama arasında uyum sağlayıp 

sağlamadıkları, yapılarının buna müsait olup olmadığı irdelenmeye çalışıldı. En 

önemlisi olarak, Tezimizin de konusu olan Köylere Hizmet Götürme Biriliğinin 

Kırsal Kalkınmadaki Rolü noktasında da bilimsel veriler gölgesinde bir sonuca 

varılmaya çalışılmıştır.  

1.1. Kırsal Kalkınma Kavramı Açısından Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 

 Kırsal kalkınma, genel olarak kırsal toplulukların kendi girişim ve çabalarını 

kamu kesiminin işbirliğiyle, kalkınma yönünde harekete geçirmek anlamına gelir.153  

 Sanayileşme ve kentleşme sürecine bağlı olarak, kır ve kent olmak üzere iki 

yerleşim biriminin oluşmasına yol açmıştır. Bu oluşumun bir ucunda gelişmiş bir 

birim olan kent yer alırken, diğer ucunda da kırsal yerleşim birimleri yer almaktadır. 

Bunun sonucu olarak da genel kalkınmanın yanı sıra birde “Köy Kalkınmasının” 

daha genel bir değişle “Kırsal Kalkınma” sonucu gelmiştir.154 

 Kırsal kalkınmayla ve toplum kalkınması, amaçlarının aynı olması nedeniyle 

çoğu zaman Kırsal Kalkınma tanımı yerine Toplum Kalkınması tanımı kullanılmıştır.  

 

 
151. “Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı” a.g.e ,S.53 

152. a.g.e S.54 

153. ERAKTAN. ve YILDIRAK. a.g.e. S.5 

154. DPT. “Kırsal Sanayi 7.B.YKP.ÖİKR”, Ankara, 1994 S.48 
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 Nitekim Birleşmiş Milletler (BM) Kırsal Kalkınmayı şu şekilde 

tanımlamaktadır. “Küçük toplulukların içinde bulundukları ekonomik sosyal ve 

kültürel koşulları iyileştirmek amacıyla giriştikleri çabaların devletin bu konudaki 

çabalarıyla birleştirilmesi, bu toplulukların ulusal bütünle kaynaştırılması, ulusal 

kalkınma çabalarına gerekli katkıda bulunmalarının sağlanması olarak 

tanımlanmıştır.155 

 Kırsal kalkınma tanımları incelendiğinde aslında bir eğitim ve örgütlenme 

süreci olduğu 156 ve küçük toplulukların koşullarının değiştirilmesi ve geliştirilmesini 

içerdiği 157 görülmektedir. 

 Örgütlenme açısından ise, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri il ve ilçeler 

düzeyinde bir örgütlenme şeklinin aldığı, ayrıca belli bir coğrafi bölgeye hitap ettiği, 

hizmet alanına, adını taşıdığı yörenin coğrafi sınırları ile sınırlandığı bir örgüttür. 

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, yetkili organları başkan hariç seçimle işbaşına 

gelen, gelir ve giderleri olan, denetim mekanizması işleyen bir yapıdır. Amaçları 

açısından da incelendiğinde, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin daha öncede 

tanımları verilen kırsal kalkınmanın motoru olduğu ve iki örgütlenmenin amaç olarak 

birbiriyle örtüştüğü görülmektedir. 

1.2. Toplum Kalkınması (Kırsal Kalkınma) Öğeleri Açısından Köylere Hizmet 

       Götürme Birlikleri 

1.2.1. Kendine Yardım ve Destekli İmece İlkesi 

 Toplum kalkınması her şeyden önce yerel toplulukların kendi sorunlarını 

çözmek üzere girişkenliği ele alıp güçlerini birleştirilmesi ilkesinden hareket 

etmektedir. Topluluğum girişkenliği ele almasında devletin dışardan etkilenmesi 

gerekmektedir. Kendine yardım eden ve güçlerini birleştiren topluluklar, kendi 

güçlerinin yetmediği durumlarda da, devletin imkanlarıyla desteklenecektir.158 

Devletin yerel toplulukları harekete geçirip, dışardan etkilenmesine, kalkınma 

noktasında bir seferberlik başlatılması için desteklerinin alınmasına, Köylere Hizmet 

Götürme Birlikleri’ de kaymakam ve valilerin önemli bir rol üstlendikleri 

bilinmektedir. Destekleyen kurumda Köylere Hizmet Götürme Birlikleri olacaktır.  
155. ERAKTAN ve YILDIRAK a.g.e. S.6 

156. GERAY, Cevat.“Toplum Kalkınması Deneme Çalışmaları”(Bünyan Örneği) A.Ü. SBF Yayını Ankara,Sevinç Matbaası 
S.11 
157. YAVUZ, Fehmi. “Memleketimde Toplum Kalkınması (Köy Kalkınması)” 2. Baskı. Ankara 1969 S.9 

158.  GERAY. a.g.e S.7, GERAY, Cevat. Köy Kalkınması ve Genellik, “Amme İdaresi Dergisi” VII. Aralık, 1969, S.20   
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1.2.2. Duyulan İhtiyaçların Hareket ve Gönüllülük İlkesi 

 Toplulukları ve bireyleri duydukları ihtiyaçları gidermek üzere bir araya 

toplamak, iş başarmanın önemli bir yoludur. Toplum kalkınmasında duyulan 

ihtiyaçlardan hareket edilmesinin nedeni, çalışmaların gönüllülük ilkesine 

dayanmasından ileri gelmektedir.159 

 Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde kırsal kalkınmayı gerçekleştirebilmesi 

için, yerel düzeyde halkın gönüllü desteğini almak zorundadır. Bu destek söz konusu 

olunca, Köylere Hizmet Götürme Birliklerine verilen görevler daha etkin ve verimli 

bir şekilde yerine getirilmiş olur. 

1.2.3. Yerel Topluluğun Bir Bütün Olarak Ele Alınması 

 İlkesi toplum kalkınması çalışmalarında, topluluk ihtiyaçlarının tümünü ele 

alacak geniş kapsamlı bir yaklaşım söz konusudur. Böylece yerel topluluklara 

görülen çalışmaların derli toplu ve uyumlu bir biçimde yürütülmesi, toplum 

kalkınmasının ayırt edici bir özelliğidir. Eğitim sağlık, tarım v.b. çalışmalardan 

sadece biriyle topluluklarda beklenen kalkınmayı, değişmeyi sağlamaya çalışmak, 

toplum kalkınması anlayışıyla bağdaşmaz.160 

 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri yerel topluluğun ihtiyaçlarını hem il ve 

ilçe örgütleri aracılığı ile hem de kendi meclis üyeleri olan muhtarlar vasıtasıyla ve 

yine kendi doğal üyesi olan il genel meclisi üyeleri vasıtasıyla geniş kapsamlı bir 

şekilde tespit edip, birlik amaçları doğrultusunda hizmetlerin tek elden yürütülmesini 

sağlayacaktır. 

1.3. Kırsal Kalkınma Kapsamı Bakımından Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 

1.3.1. Yere Göre 

 Kırsal kalkınma yerel topluluğun sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda 

kalkınmasını konu edinmiştir. Belli bölgelerde, yerleşim yerlerinde yaşayan insanları 

iki kategoriye ayırmak mümkündür. Şehir toplumu, köy toplumu olarak, Birinci Beş 

Yıllık Kalkınma Planında olduğu gibi toplum kalkınmasının, genellikle köy 

topluluklarını kapsamına aldığı yolunda bir anlayış oldukça yaygındır. Toplum 

kalkınması yada kırsal kalkınmayı sadece köylülerin yerel ipoteğinden çıkartıp, 

aslında şehir toplumları da bu tür kalkınmanın içine almak mümkündür. 
 

 

159. a.g.e, S.9, a.g.e, S.20 

160. a.g.e, S.9, a.g.e, S.20 

 69



 Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde kendi üyesi bulundukları köye 

yerlerine hizmetin gitmesine öncülük ettikleri gibi, Köylere Hizmet Götürme 

Birliklerinin tip tüzükte de belirtildiği gibi geniş amaçları olduğundan şehir 

topluluklarında da kendi görevine girdiği noktalarda destek sağlar. 

1.3.2. Çalışma Alanına Göre 

 Toplum kalkınmasının kendi başına çalışacağı belli bir hizmet alanı yoktur. 

Toplum kalkınması, yerel topluluklara yönelen türlü hizmetleri kapsayan bir çalışma 

alanına sahiptir.161 1963 yılı programında tarım, sağlık, eğitim, pazarlama, küçük 

yatırımlar, konutların iyileştirilmesi, altyapı hizmetleri, tanıtım programları gibi 

genişçe bir çalışma alanı belirlenmiştir. Aslında bu konuların hemen hepsi, Köylere 

Hizmet Götürme Birlikleri’nin çalışma ve hizmet alanı dahilindedir. 

1.4. Kırsal Kalkınmada Örgütlenme ve Köylere Hizmet Götürme Birliği 

 Toplum kalkınması faaliyetlerini yürütmenin vazgeçilmez unsurlarından biri 

örgütlenmedir. Toplum örgütlenmesinin amacı insanlara sorun çözme kapasitesini 

arttırmak için yardım etmektir.162 

 Bu açıdan bakıldığı zaman Köylere Hizmet Götürme Birliklerinden 

faydalanmak mümkündür. Özellikle yeni çıkan 5335 sayılı Mahalli İdare Birlikleri 

Kanununa göre il ve ilçelerde iyi bir şekilde örgütlenmiş bulunan Köylere Hizmet 

Götürme Birlikleri örgütleme aşamasını tamamlamışlardır. Kırsal kalkınmada, 

sorunları çözmek için, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, örgüt disiplini içerisinde 

hizmetine devam etmektedir. 

 Toplum kalkınması bir eğitim sürecidir. Ayrıca toplum kalkınması halkın 

hareketi olarak bilinmektedir. Kalkınmanın gerçekleşebilmesi için, insanların bilgi, 

düşünce, diğer yapılarının yaşam stillerinin değiştirilmesi ve geliştirilmesiyle 

mümkündür. Bütün bu değişiklikle bir eğitim sürecinden geçmek ile mümkündür. 

 

 

 

 

 
161. GERAY. a.g.e. S.12 – 13 

162. KONGAR, Emre. “Toplum Kalkınması ve Toplum Örgütlenmesi”, “Amme İdaresi Dergisi”, IV., Aralık 1971, 

        S. 121 – 123 
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 Kırsal alanlardaki okulların küçük onarımları, hatta eksik derslik yapımı, 

hatta uzak köy okulların taşıma sorunu bile Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin 

faaliyet alanında gözüküyor. Çeşitli alanlarda, Halk Eğitimce kursların verilmesi için, 

malzeme desteği, yapı sorunu v.b. konularda da Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 

eğitimin bu yanına da hizmet götürmektedir. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 

böylece hem yetişen genç neslin, hem de yetişkin insanların eğitilmelerine katkı 

sağlayarak bunları nitelikli kişiler haline getirmektedir. Ayrıca toplum kalkınması 

faaliyetlerinde görev alacak personeli ve toplum önderlerini, kitle iletişim araçları 

v.b. yoluyla eğiterek programların başarıya ulaşmasına yardımcı olacaktır. 

2. Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Kırsal Kalkınmaya Etkisi 

 Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Kırsal Kalkınmaya etkisi bilinmektedir. 

Köylere Hizmet Götürme Birliği, varlık sebeplerini 5335 sayılı mahalli idarelerde 

birlikler adlı kanundan almaktadır. Bu kanunla, birliğin çalışma esasları gösterilmiş, 

başkan hariç, diğer organları seçimle gelen hukuki varlıkları da tartışma kabul 

etmeyecek kadar gerçek olan bir yerel yönetim birliğidir.  

 Birlikler Kanununa bakıldığı zaman, birlikler ile Köylere Hizmet Götürme 

Birliği’nin amaçları, yapacakları işler, kanunda belirtilmiştir. Çok farklı konularda 

bir takım görevler tevdi edilmiştir. Köylere Hizmet Götürme Birliği, kırsal bölgede 

merkezi hükümete yardım mahiyetinde görevler icra etmektedir. Köy yönetimine, 

onların yetişemediklerine yardım eden, sonra ise kırsal alan dediğimiz, yerlere 

yönelik bir takım görevler de vardır Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 

 Kırsal Kalkınmada, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin rolü gün geçtikçe 

artmaktadır. Uygulamada şu ana kadar kıt kaynaklarla hizmet icra eden ve yinede 

kendi çapında, Türkiye’nin dört bir yanında gelişmemiş köylerimizin kalkınması için 

ciddi çalışmalar yapılmıştır. Üyelerinin hepsinin köy muhtarlarından ve ilçedeki il 

genel meclisi üyesi olmalardan dolayı bu birliğin asıl fonksiyonunun kırsal alana ve 

dahasıyla köye yönelik olması kaçınılmaz olacaktır.  

Herkes biliyor ki köylerimizin içinde bulundukları durum, altyapı v.b. 

sorunlar açısından içler acısıdır. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki köylerimizin 

çoğunluğu 1990’lı yıllarda çeşitli nedenlerle (Güvenlik, Ekonomik) boşalmış, mamur 

olan bu köyler harabeye dönmüştür. Mevcut yapılar, ortak kullanım alanları olan 

(camii, okul, köy odası v.b. bütün meskenler) su ve yollar fonksiyon dışı kalmıştır. 
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2000’li yıllardan sonra köye dönüş ve rehabilitasyon kapsamında, il özel idareleri 

çeşitli kaynakları Köylere Hizmet Götürme Birliğine göndererek varolan bir takım 

sorunlar çözülmeye çalışılmıştır. Bu çalışmalar yeterli olmamıştır. Bu köylerimizin 

ve Türkiye’nin diğer tarafındaki kırsal yerleşme yerlerimizin büyük oranla yatırım ve 

kalkınma hamlelerine ihtiyaç duymaktadır. Mevcut köy yapılanmaları birer yerel 

yönetim birimi olmalarına rağmen, bütün bu sorunların üstesinden gelme gibi bir 

durumları yoktur. Dolayısıyla kırsal kalkınma ve köy kalkınması yeterli kaynağa 

sahip ve demokratik niteliği ağır basan bir örgütlenmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Buna 

uygun yapılanma 5335 sayılı kanunda da gösterildiği gibi köylerin bir araya gelerek 

kurdukları başkanlıklarını kaymakamların yaptığı Köylere Hizmet Götürme 

Birliğinde mevcuttur. Köylere Hizmet Götürme Birliği, köylerle iç içe olması 

yönetim kurulu üyelerinin muhtarlardan olması köy sorunlarının daha yakından 

görülüp çözülmesine yardımcı olur. Köylere Hizmet Götürme Birliklerine sürekli ve 

yeterli kaynaklar sağlanırsa, köy ve kırsal kalkınma noktasında önemli bir rol 

üstleneceği bilinmektedir.  

 Toplum kalkınması veya ekonomik ve sosyal alanlarda kalkınma, ancak 

insanın kalkınması ile mümkün olabilir. Teknolojik gelişmeye uygun bir takım araç 

ve gereçlerin kullanılması bile o toplumdaki insanların eğitilmiş olmalarıyla 

mümkündür.163 Köylere Hizmet Götürme Birliğine yeni görevler verilirken bu 

durumun göz ardı edilmemesi gerekir. 

 Toplum kalkınması çalışmalarında, yerel yönetim birimlerinin daha etkin 

kullanılması için yeterli gelir kaynaklarına kavuşturulması zorunludur. Önceden köy 

halkının yerel olanaklarıyla bugüne değin sürdürdüğü işlem, halkın katılımını 

aramaksızın devletin bir görevi durumuna sokulmuş olan, köylüyü her şeyi devletten 

beklemeye yöneltir. 164 

 

 

 

 

 
163. FİŞEK, Kurthan. “Türkiye’de Mülki İdare Amirliği”, Ankara Türk İdareciler Derneği, Bilimsel araştırmalar dizisi.1976,  
        S.212 – 217 
164. GERAY, Cevat. “Toplum Kalk nması Deneme Çalışmaları”, Büryan Örneği A.Ü.SBF yayım No: 228-210, Sevinç ı
        Matbaası Ankara 1967, S.30-35 
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Bütün bu, ihtiyaçları giderecek olan son zamanlarda yeterli kaynaklara 

kavuşturulan, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin, Köylere Yönelik Altyapılarını 

Destekleme Projeleri dediğimiz (KÖYDES) çalışmaları ile özellikle 2005 ve 2006 

yılında önemli icraatlar gerçekleştirilmiştir. İcraatlara bakıldığı zaman çoğu köyler 

yola kavuşmuş, suyu olmayan köyler sondajlama ile suya kavuşmuş, uzak 

kuyulardan yada mahalli imkanlarla açtırılan sağlıksız kuyulardan omuzlarında su 

çeken çoğu insan kapalı şebeke sistemine kavuşturularak evlerine kadar su 

getirilmiştir. Kanalizasyonu olmayan köyler kanalizasyona, yolu asfalt olmayan çoğu 

köy asfalta kavuşmuştur. Gelen paraların geldikleri, işler için, birinci öncelikle işler 

bitirilmiş, kaymakamların üstün gayreti ve yönlendirilmesiyle gelen paralardan ciddi 

tasarruflar sağlanmış, bu kaynaklarla programda olmayan ama önemli ihtiyaç gibi 

gözüken yukarıdaki sorunlar çözülerek, top yekün kalkınma seferberliği 

başlatılmıştır.  

 Köylere Yönelik Altyapılarını Destekleme Projeleri (KÖYDES) için bu 

kaynaklar, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin hesabına direkt aktarılmıştır. Köylere 

Hizmet Götürme Birliğinin başkanı olan kaymakamların kontrolüne alınarak 

hizmetlerin adil, hızlı verimli bir şekilde yapılması sağlanarak, herhangi bir siyasi 

imtiyazdan uzak hareket edilmiş ve 2005 – 2006 yıllarında Köylere Hizmet Götürme 

Birliği, kalkınmada önemli bir tarih yazmıştır. 2007 yılına girildiğinde, yapılan bu 

hizmetlerle, Köylere Hizmet Götürme Birliği, köy kalkınmasına ve kırsal kalkınmaya 

önemli bir katkı sağlayacaktır. 
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III. ÖRNEK OLAY 

1. ÖMERLİ İLÇESİ VE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME 

     BİRLİĞİ ÖRNEK UYGULAMASI 

1. Ömerli İlçesi 

Mardin ilinin 28 km doğusunda yer alır. İlçe, doğusunda Midyat, batısında 

Yeşilli, güneyinde Nusaybin ve İl merkezi, kuzeyinde Savur ilçesiyle komşudur. 

İlçenin toplam yüzölçümü 409 km2 kadardır. 2000 yılı Ekim ayında yapılan Genel 

Nüfus tespiti sonuçlarına göre İlçenin Merkez Nüfusu 7.353, köylerin nüfusu 8.609 

olmak üzere toplam nüfus 15,962 kişidir. Nüfusunun %49 unu Erkekler, %51 ni 

kadınlar oluşturmaktadır. Ömerli halkı geçimini genellikle tarım ve hayvancılıkla 

uğraşarak sağlamaktadır.  Yakın tarihe kadar nüfusun büyük bir kısmı çiftçilik ve 

hayvancılık ile geçinmekte iken son yıllarda küçük el sanatları, taşımacılık ve 

ticaretle uğraşın arttığı görülmektedir. Tarımda egemen faaliyet türü bağcılık olup, 

tahıl ve mercimek bunu izlemektedir. Tahıl ürünleri aile ihtiyacını karşılayacak kadar 

ekilmektedir. 

2. Ömerli İlçesi ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Kurulması 

Birliğimiz, 5 TEMMUZ 1994 tarih ve 21981 sayılı Resmi Gazetede 

Yayımlanan Bakanlar Kurulu kararının izni ile kurulmuştur. 

3. Ömerli İlçesi ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Yaptığı Hizmetler ve 

Yatırımlar 

Birliğimiz bundan önceki yıllarda köylülerin yetiştirdiği üzümün TEKEL 

Alkol ve İçki Fabrikalarına satış konusunda hizmetler vermiştir. Ayrıca tüm 

köylerimizin Okul, Cami, sağlık evi, Hidrofor vb. gibi köyün ortak malı halinde 

bulunan ihtiyaçları Birlik bütçesinden karşılanmıştır.  

Birliğimiz 2001 Mali yılında İlçemize bağlı muhtelif köylere 10.500,00 YTL. 

ve Muhtelif Kamu Kurum ve Kuruluşlarına da 5.500,00 YTL. tutarında hizmetler 

vermiştir. 2002 Mali yılında da Köylerimize yaklaşık 15.000,00 YTL. ve Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarına da yaklaşık 9.500,00 YTL. yardım sağlamıştır. 2003 Mali 

yılında Köylerimize Yapılan çeşitli hizmet ve yatırımların tutarı yaklaşık 21.500,00 

YTL. ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılan yatırım ve hizmet bedelleri yaklaşık 

6.500,00 YTL. civarındadır. 2004 Mali yılında Birliğimizin Köylerimize yaptığı 

hizmet ve yatırım tutarı 46.500,00 YTL. Kamu Kurum ve Kuruşlarına yapılan 
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yatırım ve  hizmetler  20.500,00 YTL’dir. 2005 Mali yılında Köylerimize  yapılan 

yatırım ve hizmet bedelleri 160.000,00 YTL. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılan 

yatırım ve hizmet bedelleri 30.000,00 YTL. civarındadır. Birliğimiz son 5 yıldan beri 

Başbakanlık GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa yürüttükleri Sözleşmeli 

Hayvancılık projesini uygulamaktadır. Bu amaçla GAP idaresi tarafından çeşitli 

köylerimize dağıtılan hayvanların sağlığını kontrol etmek amacı ile 1 Veteriner 

Hekim çalıştırılmaktadır.  Veteriner Hekimin ücretinin ¾ ‘ ü Birlik Bütçesi 

tarafından karşılanmaktadır. 2005 yılından beri Köy Merkezli Tarımsal Üretime 

Destek Projesi (KÖYMER) kapsamında  Köylü vatandaşlarımızın Tarımsal konuda 

bilinçlendirmeleri ve Tarımsal ürünlerden daha kaliteli ve daha verimli ürün elde 

etmek amacında 2 Ziraat Mühendisinin hizmetleri satın alınmaktadır.  

2005 Mali yılında Birliğimiz vasıtası ile İlçemize bağlı Pınarcık Şehitlik 

mezarlığı, Ünsallı Köyü Okulu büyük onarımı, Anıttepe Köyü Okulunun küçük 

onarımı Çınaraltı Köyü Cami tuvaletleri yapımı, Futbol sahasının platformunun 

yapılması ve çevresinin düzeltilmesi, İlçemiz Merkez Sağlık Ocağına ek salonun 

yaptırılması, Kaynakkaya Köyü Sağlık evinin küçük onarımın yaptırılması, Susuz 17 

köyümüze tankerle su nakliyesinin sağlanması, Muhtelif köylerimizde mevcut 

bulunan Jandarma Karakollarına muhtelif miktarlarda çimento ve inşaat malzemesi 

alınması, Bağ hastalıkları ile mücadele etmek amacı ile 1 adet Bilgisayarlı Erken 

uyarı ve tahmin cihazının alınması,  Muhtelif köylerimizin su ihtiyaçlarını karşılayan 

dalgıç motopomp veya Hidrofor alımları, ayrıca ilçemizde mevcut bulunan 

İlköğretim okullarının kapı değişimi, boya badana yaptırılması ve diğer Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarının bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, Fotokopi makine 

onarımları ve ödenek olmayan konulardaki talepleri yerine getirilmiştir. Birliğimiz, 

Köy Hizmetleri İlçe Bakım evinin hizmet binasını 3 yıllık ve Çok Amaçlı Toplum 

Merkezinin (ÇATOM) Hizmet binasının 5 yıllık kiralarını karşılamıştır.  

2002 yılından sonra Köye Dönüş Projesi hayata geçirildiğinden,  köy 

nüfusunun artması ile Köylere yönelik  Birliğimizin faaliyet ve yatırımları artmıştır. 
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4. Ömerli İlçesi ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Altı Yıllık Bütçesi  

2001 Yılı Gelir Bütçesi   :  30.931,00 YTL. 

2001 Yılı Gider Bütçesi  : 24.236,00 YTL. 

2002 Yılı Gelir Bütçesi  : 46.657,00 YTL. 

2002 Yılı Gider Bütçesi  : 50.377,00 YTL. 

2003 Yılı Gelir Bütçesi  : 46.041,00 YTL. 

2003 Yılı Gider Bütçesi  : 35.544,00 YTL. 

2004 Yılı Gelir Bütçesi  : 97.850,00 YTL. 

2004 Yılı Gider Bütçesi  : 83.677,00 YTL. 

2005 Yılı Gelir Bütçesi  :         379.564,00 YTL. 

2005 Yılı Gider Bütçesi  :         164.022,00 YTL. 

2006 Yılı Tahmini Gider Bütçesi :      2.650.000,00 YTL. 

Olarak gerçekleşmiştir. 

Bütçelerin incelenmesinde görüleceği gibi, ilk beş yılın bütçesi çok düşük 

seviyededir. Köylerin Altyapılarını Destekleme Projeleri (KÖYDES) ile ödenekler 

15 kat arttırılmıştır. 2006 yılında kaynaklar merkezden Köylere Hizmet Götürme 

Birlikleri Hesabına direkt aktarılmıştır.     

2. ÖMERLİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 

     KÖYLERİN ALTYAPILARINI DESTEKLEME PROJESİ 

     (KÖYDES) 

1. Köylerin Altyapılarını Destekleme Projeleri (KÖYDES) 

1.1. Tanım 

 Köylerin ve bağlıların 2005 yılı yatırım programına alınmayan içme suyu ve 

yolların vali ve kaymakamların önderliğinde, İl Özel İdareleri ve Köylere Hizmet 

Götürme Birliği aracılıyla mahalli imkan kabiliyetlerin verimli bir şekilde kullanarak, 

kısa sürede ve maliyetine çözümlemek amacını gütmektedir. 

 Proje Öncelikleri 

 - Hiç yolu olmayan köyler 

 - Stabilize kaplama yolu acil onarım isteyen köyler 

 - Tesviyesi bitmiş sanat yapıları hazırlanmış köy gurup yollarının stabilize 

kaplaması 

 - Standardı düşük stabilize yolların ıslahı 
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 - Asfalt kaplama ve beton yolların ıslahı 

 İçme Suyu Öncelikleri 

 - Hiç suyu olmayan köyler 

 - Suyu yetersiz olan köyler 

 - Şebekesi hiç olmayan köyler 

1.2. Ömerli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) 

 Yıllardır Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin kırsal kalkınmanın motoru 

olduğu bilinmektedir. Yalnız şu ana kadar Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ne bir 

yasal dayanakları ne de finansal kaynakları olmadığı için, bu birliklerin başkanları 

olan kaymakamların üstün gayreti ile şu ana kadar faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Ne 

zaman ki 5335 sayılı kanunun çıkması yeni gelir kaynaklarının bulunması ile 2005 

yılında bir anda yıldızları parlamış, gerçekten değeri anlaşılmış revaçta bir örgüt 

konumuna gelmiştir. 

 KÖYDES son iki yıldır, Bakanlar Kurulu düzeyinde tartışılan bir projedir. Bu 

projeyle, kırsal kalkınmada önemli roller üstlenen, Köylere Hizmet Götürme 

Birliklerine bu kadar güvenilip, önemli kaynaklar gönderilmesinin sebebi, 

kaymakamların üstün gayretleri ve çalışmalarıdır. 

 KÖYDES ile Türkiye’nin kırsal tablosu kısa zamanda bitecek, toplum, hem 

sosyal, hem kültürel, hem de ekonomik yönden ileri seviyeye gelecektir. Gönderilen 

bütün ödenekler, Maliye Bakanlığınca yayınlanan esas ve usullere ilişkin ilkeler 

doğrultusunda harcanmaktadır. 

1.3. Ömerli’de 2005 Yılı KÖYDES Uygulamaları 

 Ömerli özelinde de 2005 yılında 8 km stabilize yol için 200.000 (ikiyüzbin) 

YTL kaynak Ömerli Köylere Hizmet Götürme Birliğine gönderilmiştir. Köylere 

Hizmet Götürme Birliği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Alınan 

tekliflerle, 8 km’lik yolu stabilizesi 80.000 (seksenbin) YTL’ye yaptırılmıştır. 

Tasarruf edilen miktar 120.000 (yüzyirmibin) YTL dir. 10 (on) adet sanat yapısı 

30.000 (otuzbin) YTL’ye yaptırılmış, bir 9 km’lik yol daha stabilize edilmiştir,  yine 

de 20.000 (yirmibin) YTL 2006 yılına devretmiştir. 

 Burada 2005 yılında Köylerin Altyapılarını Destekleme Projesi (KÖYDES) 

ile ilgili ufak birimlerden bahsedildi. Böylece, yine kaymakamların üstün gayreti ile 

daha az kaynakla, daha kısa zamanda, ve daha kaliteli hizmetleri Köylere Hizmet 
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Götürme Birlikleri başarmıştır. Türkiye’nin dört bir yanında Köylerin Altyapılarını 

Destekleme Projesi (KÖYDES) uygulamaları hem aktif hem de bu kadar revaçta olan 

örgütlerdir. 

1.4. Ömerli’de 2006 Yılı KÖYDES Uygulamaları 

 Daha önce bir ilçede Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin kıt kaynaklardan 

dolayı Birlik bütçesi sınırlı rakamlarla telaffuz edilirken, Köylerin Altyapılarını 

Destekleme Projesi (KÖYDES) özel olarak merkezden, köylerin altyapılarını 

desteklemek için yüklü miktardaki kaynakları, bir plan ve program dahilinde, 

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin adlarına aktarılmıştır. Bu kaynakları optimal 

düzeyde, daha kısa bir zamanda ve daha az maliyetle yaptırma imkanı doğmuştur.  

 Ömerli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine yaklaşık 37 km yol için 

asfalt, 13 km için stabilize yol yapımı maksadıyla yaklaşık 1.459.104,00 YTL 

gönderilmiştir. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki bu kaynak bir anda birlik 

hesabımıza, Maliye Bakanlığından aktarma yapılması şaşırtıcı bir durumdu. Ayrıca 

yedi köyün kapalı su şebekesi için ve dört köyün sondajlama çalışması için yaklaşık 

1.017.000,00 YTL gönderilmiştir. Ayrıca bir köyümüzün kanalizasyon projesi için 

ise 82.000,00 YTL ödenek ayrılmıştır. Toplam 2.500.000,00 YTL ödenek 

aktarılmıştır. Eskiden olmuş olsaydı bu para geldiği gibi çarçur edilebilirdi. Ömerli 

Köylere Hizmet Götürme Birliği gelen bu ödeneğin minimum hepsinde %25 kırımla 

bu işlerin hepsini yaptırabilirsek, tasarruf edilen miktardan, on’dan fazla köyün yol 

ve su sorunu bitecektir. 

 Köylerin Altyapılarını Destekleme Projesi (KÖYDES) uygulamalarının 

olduğu yerlerde, tasarruf edilen miktarlarla, kırsal yörelerde daha güzel ve faydalı bir 

şekilde de uygulanırsa iyi sonuçlar alınır. 

 Yol sorunu, su sorunu, şebeke sorunu, kısaca altyapı sorunu bitmiş bir bölge 

kırsal kalkınma açısından önemli mesafeler almış olur. 

 1990’lı yıllardan sonra Ömerli İlçesinin mevcut 42 köyünden yaklaşık 33 

tanesi güvenlik gerekçesiyle boşalmıştı. 2000’li yıllardan sonra insanlar kendi 

köylerine geri dönüş yaptılar. Yalnız uzun süre bakımsızlıktan harabeye dönmüş 

evler, okullar, camiler, yollar adeta bir harabe görüntüsünü andırıyordu. 

 Köylere Hizmet Götürme Birliklerine İl Özel İdaresinden gönderilen 

ödenekler ve son iki yıldır, Köylerin Altyapılarını Destekleme Projesi (KÖYDES) 
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kapsamında gönderilen kaynaklar, buralardaki kırsal ve gelişmemiş alanları mamur 

hale getirecektir. 21. yy’ın Avrupa Birliğine giriş sürecindeki ülkemizin bu kırsal 

tablosunu değiştirecek olan, Köylerin Altyapılarını Destekleme Projesi (KÖYDES), 

ve beraberinde Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin katkı ve fedakarlıkları 

olacaktır. 

2. 2006 Yılı Köye Yönelik Altyapı Yatırım Ödeneklerinin İller ve Alt Hizmet 

Programları İtibariyle  Dağılımı, Kullandırılması, İzlenmesi ve Denetimine 

İlişkin Esas ve Usuller 

2.1. Kapsam 

Bu karar, mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden İstanbul ve Kocaeli 

illeri  hariç il özel idarelerine devredilen projeler ile diğer yatırımlar ve Köylerin 

Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) hizmetleri kapsamındaki 

yatırımlardır. 

2.2. Genel Esaslar 

 1. Köye yönelik altyapı yatırım ödeneklerinin iller ve alt hizmet programları 

(köy yolları, köy içme suları, toprak ve küçük su kanallarını geliştirme ve köy 

kanalizasyonları) itibarıyla dağılımı, geçmiş yılların ödenek tahsisi ve 

gerçekleşmeleri de dikkate alınarak, ihtiyaç öncelikleri doğrultusunda tespit 

edilmiştir. 

 2. 5437 sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun; 14. maddesinin 

(b) ve (c) bentlerinde belirtilen ve 2006 yılı yatırım programında alt hizmet 

programları itibarıyla dağılımı gösterilen 600 milyon YTL tutarındaki ödenek EK I 

sayılı cetvelde belirlenen şekliyle; 11/e maddesi çerçevesinde yıl içinde köye yönelik 

altyapı yatırımlarına aktarılması konusunda Maliye bakanı yetki verilen ödenekler 

EK II sayılı cetvelde belirlenen şekliyle, iller ve alt hizmet programları itibarıyla 

tahsis edilmiş ve her iki ödenek toplamı EK III sayılı cetvelde ayrıca gösterilmiştir. 

 3. EK III sayılı cetvelde tahsis edilen ödeneklerin Köylere Hizmet Götürme 

Birlikleri aracılığıyla kullanılması veya kullandırılması esastır. Söz konusu 

ödeneklerin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve projeler itibarıyla dağılımı, EK 

IV’de yer alan forma göre; Valinin başkanlığında, İl Genel Meclisi Başkanı, ilgili 

vali yardımcısı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Kaymakamlar’dan oluşan tahsisat 

komisyonu tarafından tespit edilir. 
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 4. Tahsisat komisyonu, uygulanacak projeler için gerekli olan malzeme, 

makine teçhizat, araç – gereç ve akaryakıt gibi ihtiyaçların ortak alımla 

karşılanmasına karar verebilir. Bu takdirde ihtiyaç duyulan yıllık ödenek miktarı 

tespit edilerek, EK VI sayılı forma ayrı olarak işlenir. 

 5. Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il özel idarelerine devredilen 

devam eden projeler için ayrılacak ödenek tutarı da projeler itibarıyla tahsisat 

komisyonu tarafından belirlenerek EK V sayılı forma işlenir. Devam eden projelere 

ayrılan ödenek, ilin toplam ödeneğinin yüzde 20’sini aşamaz. Devam eden projeler 

ve ortak alım için ayrılan ödenekler, il özel idaresi tarafından açılacak ayrı hesaplarda 

tutulur. 

 6. Tahsisat komisyonu tarafından tespit edilerek, EK IV ve EK V sayılı 

formları işlenen ödenek dağılımları, valinin onayı ile kesinleştirilerek iş bu kararın 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde İçişleri Bakanlığı Mahalli 

İdareler Genel Müdürlüğüne gönderilir. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü EK IV ve 

EK V sayılı formlardaki ödenek dağılımı ve bilgiler çerçevesinde hangi köylere 

hizmet götürme birliği veya il özel idaresi hesabına ne kadar miktarda kaynak 

aktarılacağına ilişkin bilgiler ile tahakkuk için gerekli bilgileri de içeren icmal listeyi 

hazırlar ve Maliye Bakanlığına gönderir, Maliye Bakanlığı bu icmal listelere uygun 

olarak kaynak aktarımını gerçekleştirir. 

 7. Maliye Bakanlığı yetkisinde bütçeleştirilen proje ödeneklerinin tamamı 

Maliye Bakanlığı tarafından en geç Eylül 2006 sonu itibarıyla serbest bırakılır. 

Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden devredilen devam eden projelere tahsis 

edilen ödenekler ile ortak alıma konu olan ödenekler il özel idaresi hesaplarına, diğer 

ödenekler ise EK IV sayılı formlara göre Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 

hesabına aktarılmak suretiyle kullandırılır. Bu ödenekler amacı dışında kullanılmaz 

ve atıl durumda bekletilmez. 

 8. Planlanan bütün projelerin tamamlanması sonucunda artan veya herhangi 

bir sebeple kullanılmayan ödeneklerin, ihtiyacı olan diğer Köylere Hizmet Götürme 

Birliklerinin hesaplarına aktarılması konusunda vali yetkilidir. Söz konusu aktarma 

işlemi, ödenek fazlası bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin talebi üzerine 

yapılır. 
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 9. Projeler yıl içinde tamamen bitirilecek şekilde planlanacak ve 

uygulanacaktır. Proje planlaması ve uygulaması fiziksel hedefleri en üst düzeyde 

sağlayacak şekilde yapılacaktır. Alt hizmet programları itibarıyla, projelerin 

uygulanması sonucunda yıl içinde ulaşılması öngörülen hedefler en geç Nisan 2006 

sonuna kadar Valilerce kamuoyuna duyurulur. 

 10. Köye yönelik altyapı yatırımları için ilgili idarelerin makine parkında, 

işletme bakım ve kar mücadelesi makineleri dışında genişlemeye gidilmeyecektir. 

Mevcut makine ve personel kapasitesi azami düzeyde kullanılacaktır. Makine parkı 

ve personel yetersizliği durumunda yapım ve büyük onarım hizmetleri öncelikle 

hizmet alımı yöntemiyle gerçekleştirilecektir. 

 11. Tahsis edilen ödeneklere yatırımla ilişkili akaryakıt ve madeni yağ 

giderleri ile makine teçhizat, yedek parça ve diğer işletme giderleri dahil olup, yıl 

içinde söz konusu giderler için herhangi bir şekilde ilave ödenek talebinde 

bulunulmayacaktır. 

 12. Askeri garnizonların içme suyu projelerine de talep halinde, yukarıda 

belirtilen usuller dahilinde ödenek ihtiyaçları tespit edilmek suretiyle kaynak 

aktarılır. 

2.3. 2006 Yılı Köye Yönelik Altyapı Yatırımları Kapsamında Hazırlanacak  

Projelere İlişkin Esaslar 

 13. Mevcut olduğu durumlarda, bölgesel gelişme planlarına, il gelişme 

planına, stratejik planlara ve yatırım ve çalışma programlarına uygun projelerin 

hayata geçirilmesine öncelik verilecektir. 

 14. Projelerin planlanması ve gerçekleştirilmesinde tam zamanlı yerleşik 

nüfusu yüksek ve nüfus artış hızı en yüksek olan, gelişme ve çevresine hizmet verme 

potansiyeli bulunan yerleşmelere öncelik verilecektir. Nüfus azalması nedeniyle 

yakın zamanda tamamen veya büyük oranda boşalması beklenen yerleşmeler 

öncelikli olarak değerlendirilmeyecektir. 

 15. Birden fazla yerleşime hizmet edecek veya yarar sağlayacak entegre 

projeler ile yapılabilirliği ve ön hazırlıkları en yüksek düzeyde olan projelere öncelik 

verilecektir. 

 16. Bütün projelerde işgücü, sermaye, arazi gibi yatırım girdileri itibariyle 

yöre halkının ayni veya nakdi katkısı (eş finansman katkısı) dikkate alınacak, söz 
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konusu ayni ve nakdi katkısı en yüksek olan projelerin uygulanmasına öncelik 

verilecektir. 

 17. Afetlerden kaynaklanan risklerin azaltılması ve afet hasarlarının telafisine 

yönelik projelere öncelik verilecektir. 

 18. Köy yollarına ayrılan ödeneklerin kullanımında; 

- Zaruri olmadığı sürece yeni köy yolu güzergahı açılamayacaktır. Yeni güzergah 

açılması zorunlu olan durumlarda mümkün olduğu ölçüde mevcut Birinci Derece 

Öncelikli Köy Yolları Master Planına uyulacaktır. 

- Köy yolları yapımına veya iyileştirmesine, merkezi yerleşimlere ve bölgesel/yerel 

ana ulaşım akslarına yakın köylerden ve köy bağlısı yerleşim birimlerinden 

başlanacaktır. 

- Taşımalı eğitim ihtiyacı ve turizm potansiyeli yüksek olan yerleşimlerin yollarının 

yapımına veya iyileştirilmesi ve standartların yükseltilmesine öncelik verilecektir. 

- Birinci derecede öncelikli köy yolları üzerindeki sanat yapılarının yeterli miktarda 

ve uygun standartlarda yapımına azami özen gösterilecektir. 

- Asfalt yol yapımında tarımsal üretim potansiyeli yüksek yörelere öncelik 

verilecektir. 

 19. Köy içme sularına ayrılan ödeneklerin kullanımında; 

- Bakım ve onarım ihtiyacı nedeniyle geçici olarak hizmet dışı kalmış içme suyu 

tesislerinin hizmete açılmasına yönelik yatırımlara öncelik verilecektir. 

- İçme suyu projelerinde en kurak aylardaki kaynak debileri esas alınacak; su kaynağı 

yıl boyunca asgari düzeyde yeterli olmayan şebekeli içme suyu projelerinin yapımına 

başlanmayacaktır. Ancak yeterli içme suyu bulunan yerleşmelerin şebekeli içme 

suyuna kavuşturulmasına öncelik verilecektir. 

- Su kaynağı olan ancak bugüne kadar su getirilememiş köyler ile su kaynağı 

olmayan, bugüne kadar su getirilmemiş köylere öncelik verilecektir. 

- Grup isale hatları problemli olan yerlerde, gruptan ayrılabilecek durumda olan 

köylerin şebekeli içme suyuna kavuşturulmasına öncelik verilecektir. 

 20.Toprak ve küçük su kaynakları geliştirmeye ayrılan ödeneğin kullanımında 

- Sulama projelerinde en kurak aylardaki kaynak debileri esas alınacaktır. 

 82



- Taşkın önleme ve toprak koruma amacına da hizmet eden projelere, depolama 

yapısı tamamlanmış projelere ve DSİ gibi diğer kurumların yatırımlarına paralel 

yürütülen projelere öncelik verilecektir. 

- Bakım ve onarım ihtiyacı nedeniyle geçici olarak hizmet dışı kalmış sulama suyu 

tesislerinin hizmete açılmasına yönelik yatırımlara öncelik verilecektir. 

 21. Köy kanalizasyonlarına ayrılan ödeneğin kullanımında; 

- Kanalizasyon projelerinde; büyük yerleşimler ve önemli su kaynakları civarındaki 

yerleşmeler hariç olmak üzere, özellikle küçük ve orta büyüklükteki kırsal 

yerleşimlerde, gerekli görülmediği takdirde taşıyıcı şebeke uygulaması 

yapılmayacak; sızdırmazlığı temin edilmiş, yeterli büyüklükteki modern foseptik 

yöntemine ve yatırım ve işletme maliyetleri düşük olan doğal arıtma sistemlerine 

ağırlık verilecektir. 

 22. Yerel düzeyde; yatırım projelerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve 

denetimden vali sorumludur. Vali, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet 

Planlama Teşkilatınca müştereken belirlenecek formata uygun olarak hazırlayacağı 

raporu aylık olarak İçişleri Bakanlığına gönderir. 

 23. Merkezi düzeyde; iş bu kararda yer alan ödeneklerin izlenmesi, 

değerlendirilmesi ve denetimini yapmak üzere; Başbakanlık müsteşarının 

başkanlığında, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Maliye bakanlığı Müsteşarı ve Devlet 

planlama Teşkilatı Müsteşarından oluşan ve üç ayda bir toplanacak olan izleme 

kurulu oluşturulur. Valiliklerce gönderilen raporlar söz konusu kuruluşların uzman 

düzeyinde görevlendireceği çalışma gurubu tarafından incelenerek üçer aylık 

dönemler itibariyle harcama durumunu, fiziksel gerçekleşmeleri ve performans 

bilgilerini içeren bir değerlendirme raporu ile birlikte izleme kuruluna sunulur. 
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GENEL 

İL  :MARDİN  HİZMET BİRLİĞİ : ÖMERLİ KÖYDES  

İLÇE  :ÖMERLİ  HESAP NUMARASI: 26848560-5002 

     BANKA ŞUBE ADI :ÖMERLİ ZİRAAT BNK 

     ŞUBE KODU  :0630 

     VERGİ KİMLİK NO:6550004868 

 

 

 

 

 

 

 

ÖMERLİ İLÇESİ KÖY YOLLARI KÖYDES 2006 PROGRAMI 

PROJE 

ADI YERİ (KÖY/ÜNİTE) 

NİTELİĞİ 

(1) 

KONUSU 

(2) 

ÖDENEĞİ 

(YTL) 

Köy Yolu İlçe Çıkışı-Kocakuyu-Çatalyurt-Göllü Yol Standardının 

Geliştirilmesi 

1 Kat Asfalt 

Köy Yolu Ky.İlt-Çalışan-Beşikkaya Yol Standardının 
Geliştirilmesi 

1 Kat Asfalt 

 

 

  840.000,00 

 
Köy Yolu Ky.İlt-Beşikkaya-Kayaballı-Ünsallı Yol Standardının 

Geliştirilmesi 
Stabilize Kaplama   280.000,00 

Köy Yolu Ky.İlt-Kaynakkaya-Kayagöze-

Harmankaya-Duygulu 

Yol Standardının 
Geliştirilmesi 

1 Kat Asfalt 

Köy Yolu Ky.İlt-Taşlıca Yol Standardının 
Geliştirilmesi 

1 Kat Asfalt 

 

  339.104,00 

 TOPLAM 1.459.104,00 
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GENEL 

İL  :MARDİN  HİZMET BİRLİĞİ : ÖMERLİ KÖYDES  

İLÇE  :ÖMERLİ  HESAP NUMARASI: 26848560-5002 

     BANKA ŞUBE ADI :ÖMERLİ ZİRAAT BNK 

     ŞUBE KODU  :0630 

     VERGİ KİMLİK NO:6550004868 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖY KANALİZASYONLARI ( Tamamlayıcı Küçük Çevresel Yatırımlar (1) Dahil) 

PROJE 

ADI YERİ (KÖY/ÜNİTE) 

NİTELİĞİ 

(1) 

KONUSU 

(2) 

ÖDENEĞİ 

(YTL) 

Kanalizasyon İkipınar Yeni  Tesis Şebeke + Fosseptik  82.206,00 

 TOPLAM 82.206,00 
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GENEL 

İL  :MARDİN  HİZMET BİRLİĞİ : ÖMERLİ KÖYDES  

İLÇE  :ÖMERLİ  HESAP NUMARASI: 26848560-5002 

     BANKA ŞUBE ADI :ÖMERLİ ZİRAAT BNK 

     ŞUBE KODU  :0630 

     VERGİ KİMLİK NO:6550004868 

 

 

 

 

 

 MARDİN – ÖMERLİ    

PROJE S.NO 

ADI YERİ (KÖY/ÜNİTE) 

NİTELİĞİ 

(1) 

ÖDENEĞİ 

(YTL) 

1 Köy İçme Suyu Projesi Ömerli – Pınarcık   Yeni Tesis 125.000,00 

2 Köy İçme Suyu Projesi Ömerli – Işıkdere  Yeni Tesis 100.000,00 

3 Köy İçme Suyu Projesi Ömerli – Fıstıklı  Yeni Tesis 200.000,00 

4 Köy İçme Suyu Projesi Ömerli – Harmankaya  Yeni Tesis 125.000,00 

5 Köy İçme Suyu Projesi Ömerli – Kocasırt  Yeni Tesis 200.000,00 

6 Köy İçme Suyu Projesi Ömerli – Tokdere  Yeni Tesis 105.000,00 

7 Köy İçme Suyu Projesi Ömerli – Taşgedik  Yeni Tesis   95.000,00 

8 Sondaj Kuyusu Ömerli – İkitepe  Yeni Tesis   12.000,00 

9 Sondaj Kuyusu Ömerli – Topağaç  Yeni Tesis   20.000,00 

10 Sondaj Kuyusu Ömerli – Kayadere  Yeni Tesis   15.000,00 

11 Sondaj Kuyusu Ömerli – Göllü  Yeni Tesis   20.000,00 

 TOPLAM 1.017.000,00 
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3. Ömerli İlçesi ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Gelecekteki Hedefleri  

Birliğimiz, KÖYDES Projesi kapsamında gelecekteki hedefleri maddeler 

halinde: 

1. Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz, Köylerin Altyapılarını Destekleme 

Projesi (KÖYDES) kapsamında 2,5 trilyon YTL birliğimiz hesabına aktarılmıştı. 

Tablolarda yukarıda gösterildiği gibi 32 km’lik 1. kat asfaltın 7,5 km 2. kat asfaltın 

kaplaması 2006 yılında bitirilecektir. 

2. Yaklaşık olarak 16 km yol  stabilizesi genişletilecektir. 

3. Yedi köyümüzün içme suyu kapalı şebeke sistemine kavuşturulması 

sağlanacaktır. 

4. On köyümüze sondaj kuyuları açtırılacaktır. 

5. 42 köyümüzün 33 tanesinin çeşitli nedenlerle boşaltılmıştır. Boşaltılan 

köylerin harabe hale dönüştüğü daha önce bahsedilmiştir. 

6. Dolayısıyla köylerimizin çoğunda hala yol ve su sorunları bulunmakta 

mahalli imkanlarla açtırılan kuyuların sağlıksız olarak kullanıldığı tarafımızdan tespit 

edilmiştir. yolları olmayan ve halen yolları ham yol olan köylerimizin bulunduğu 

tarafımızdan müşahede edilmiştir. Özellikle Köylere Hizmet Götürme Birliğimizin 

belli bir süreçte kırsal kalkınmaya olan katkısı hep bilinmekteydi. Köylerin 

Altyapılarını Destekleme Projeleri (KÖYDES) ile Ömerli Köylere Hizmet Götürme 

Birliğine gönderilen 2,5 trilyon YTL ödenekten yukarıda izah edilen köylerimizin 

yol, su v.b. sorunları 2006 yılında bitirebileceğimiz gibi gönderilen bu yüklü 

ödenekten 1/5 oranında tasarruf edileceği planlanmaktadır. Tasarruf edilen 

miktarlarla 22 km ham yolumuz yeniden kırıcılar ve dozerlerle onarılacak ve 

stabilize kaplama yapılacaktır. Yine tasarruf edilen miktarlarla değişik köylerimize 

ait stabilizesi hazır 10 km’lik yolun asfalt çalışması yapılacaktır. Bütün köylerimizde 

ihtiyaç duyduğumuz 30 adet sanat yapısı bitirilecektir. 10 adet köyümüzün kapalı su 

şebekesi sistemine kavuşturulması sağlanacaktır. Kanalizasyonu olmayan 

köylerimizin Köylerin Altyapılarını Destekleme Projesi (KÖYDES) 2007 

programına alınması için projeleri çizdirilecektir. 

Netice itibariyle gönderilen ödeneğin yukarıda sayılan işlerin yapılabileceği gibi yine 

tasarruf edilen miktarlarla 2006 yılında sondajı vurulmamış köy kalmayacak kapalı 

su şebekesi olmayan sadece 10 köyümüz kalacaktır. 2007 yılındaki Köylerin 
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Altyapılarını Destekleme Projesi (KÖYDES) programında asfaltlanmayan yolların 

asfaltlanması sağlanacak, kapalı su şebekesi sorunu olan köylerimiz kapalı su 

şebekelerine kavuşturulacaktır. Böylece Ömerli Köylere Hizmet Götürme Birliği 21. 

y.y. dünyasında Avrupa Birliğine Giriş sürecindeki ülkemizin bu bölgesinde kırsal 

kalkınma  süreci tamamlamış olabileceği planlanmaktadır. 

4.Ömerli Köylere Hizmet Birliğince Çıkarılan Yönergeler 

 

ÖMERLİ İLÇESİ KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ ALIM-

SATIM İHALE YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Esaslar 

AMAÇ :  

Madde –1 Bu yönergenin amacı; Ömerli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği 

harcamalarda uygulanacak esas ve usullerin belirlenmesidir. 

KAPSAM : 

Madde – 2 Ömerli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliğinin alım, satım, hizmet, 

yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu yönerge 

hükümlerine göre yürütülür. 

DAYANAK :  

Madde- 3 Bu yönetmelik Ömerli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği 

Tüzüğünün 25. Maddesine dayanılarak çıkarılmıştır. 

TANIMLAR : 

Madde-4 Bu yönetmelikte yer alan ; 

a) Birlik  : Ömerli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliğini, 

b) Meclis  : Ömerli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Meclisini, 

c) Yönetim Kurulu : Ömerli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Encümenini, 

d) Birlik Başkanı : Ömerli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanını, 

e) Alım-Satım : Taşınır ve taşınmaz ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve 

hakların alım satımı 

f) Hizmet  : Aylıklı, ücretli yevmiyeli ve sözleşmeli personelin istihdamı 

hariç olmak üzere gerçek ve tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, 

sondaj,imalat, istikşaf, etüt, harita plan proje, kontrollük, müşavirlik, temizlik ve her  
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türlü hizmetlerini, 

g) Yapım  : Her türlü inşaat ihzarat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, yıkma, 

değiştirme,iyileştirme, yenileştirme ve montaj işlerini, 

h) Kira  : Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanmasını veya 

kiraya verilmesini, 

i) Trampa ve Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi : Borçlar Kanunu ile Türk 

Medeni Kanunun’ un trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile maddelerinde 

gösterilmiş işlemleri, 

j) Taşıma   : Yükleme, taşıma, boşaltma, depolama ve bunlara ilişkin 

ambalaj işleri, 

k) Uygun bedel : Eksiltmelerde tahmin edilen bedelin üstünde olmamak kaydı 

ile teklif edilen, bedellerin en düşüğü veya Yönetim Kurulu tarafından tercihe layık 

görüleni, artırmalarda tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen 

bedellerin en yükseğini veya Yönetim Kurulu tarafından tercihe layık görüleni, bedel 

tahmini yapılmayan ihalelerde ise teklif edilen bedellerin uygun görüleni, 

ı)  İstekli : İhaleye katılan, gerçek kişi veya tüzel kişi veya kişilerin, 

m) İhale : Bu yönetmelikte usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek 

birisi üzerinde bırakıldığını gösteren sözleşmeden önceki işlemleri, 

n) Müteahhit veya taşeron : Üzerine ihale yapılan istekli veya isteklileri, 

o) Şartname : Yapılacak işleri genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini 

gösteren belge ve belgeleri 

p) Sözleşme : Birlik ile müteahhit, taşeron veya müşteri arasında yapılan anlaşmayı 

kapsar. 

r) Müşteri : Artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri ifade 

eder.  

İHALE KOMİSYONU : 

Madde- 5 Birlik Başkanı İlgili İdarenin Memurlarından birinin Başkanlığında toplam 

üç kişiden  oluşacak komisyonları görevlendirir. 

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI : 

Madde-6 Bu yönetmeliğe göre yapılacak olan ihalelere katılabilmek için kanuni 

ikametgah sahibi olmak, idarece istenilen her çeşit teminat ve belgeleri ibraz etmek 

gereklidir. Ancak Yönetim Kurulu, teminat ve belgeleri kişi veya kuruluşun 
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güvenirliğini dikkate alarak isteyip istememekte veya gerekli başka belgeleri 

istemekte serbesttir. 

İHALEYE KATILAYAMAYACAK OLANLAR : 

Madde- 7 Aşağıda sayılan kişi veya doğrudan, dolayı olarak, kendileri veya 

başkaları adına hiçbir şekilde Birlik tarafından açılan ihalelere katılamazlar: 

 a) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu veya 

diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu İhalelerine 

katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 

kapsamına giren suçlardan veya 4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile 

Mücadele Kanununda sayılan suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. 

 b) Birliğin ihale yetkilileri ile ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini 

hazırlamak , yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla  görevli olanlar, 

 c) (b) bendinde belirtilen şahısların eşleri, ikinci dereceye kadar (İkinci derece 

dahil) kan ve sıhri hısımları ile bunların ortakları. 

 Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici 

teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi 

aşamasında tespit edilememesi nedeni ile bunlardan biri üzerinde ihale kalmışsa, 

teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

ŞARTNAMELER : 

Madde- 8 İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve ekleri Birlikçe 

hazırlanır. Ancak, Birlik Başkanınca doğrudan yapılacak alımlar ile pazarlık usulü ile 

yapılacak ihalelerde şartname hazırlanması zorunlu değildir. Kapalı Teklif Usulü ile 

yapılacak ihalelerde Birlik Yönetim Kurulu Şartname hazırlanmamasına karar 

verebilir. 

İKİNCİ KISIM 

İhale İşlemleri 
ONAY BELGESİ : 

Madde- 9 Birlik bünyesinde yer alan idari birimler ihtiyaç duydukları mal ve hizmet 

alımları ile yapım işleri için Birlik Başkanlığına yazılı teklifte bulunurlar. Bu teklifler 

Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. İhalesi yapılacak her iş için bir onay 

belgesi hazırlanır. Onay belgesinde, İhale konusu işin nevi, niteliği miktarı, ihalede 

uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat 
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miktarı, şartname ve eklerinin bir bedel karşılığı verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı 

verilecekse bedelinin ne olacağı gösterilir. 

İLAN :  

Madde –10 Teminat alınıp alınmamasın, teminat alınacaksa oranını belirlemeye 

Yönetim Kurulu yetkilidir. 

İHALE KARARLARININ ONAYI VE İPTAL EDİLMESİ : 

Madde-11 İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları, Birlik Başkanınca 

karar tarihinden itibaren en geç 10  iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. 

FATURA ARKASI KOMİSYON KARARI : 

Madde- 12 Yönetmeliğin 14. Maddesine göre pazarlıkla yapılacak alımlarda KDV. 

Dahil 500.000.000 TL.’ ye kadar olan alımlar için ihale komisyonunca tasdik olunan 

fatura veya benzeri belgeler  komisyon kararı yerine geçer. 

YÖNETİM KURULUNUN İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBEST 

OLMASI : 

Madde- 13 Yönetim Kurulu gerekçesini belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. Yönetim Kurulu’nun ihaleyi yapmama kararı kesindir. 

PAZARLIK USULÜ : 

Madde- 14 Yönetim Kurulu veya yetkili kıldığı kişi tarafından işin nitelik veya 

gereğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel 

üzerinde anlaşmak sureti ile yapılır. Pazarlık sureti ile yapılacak ihalelerin parasal 

limiti  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/ d maddesi gereğince yapılacak ihaleler 

için her yıl belirlenecek parasal limittir. 

KAPALI TEKLİF USULÜ : 

Madde- 15 Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleler, Yönetim Kurulunca ilan 

yapılarak alınan tekliflerin değerlendirilmesi veya ilan yapılmaksızın en az üç teklif 

almak sureti ile alınan tekliflerin değerlendirmesi sureti ile yapılır. Kapalı Teklif 

Usulü, 14. Madde de Pazarlık Usulü için belirlenen limiti aşan ihale miktarları için 

uygulanır.  
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ÖDEMELERDE DÜZENLENECEK BELGELER : 

Madde- 16 Birliğin tüm ödeme işlemleri verile emri ile yapılır. Ödemenin 

yapılabilmesi ve verile emrinin usulüne uygun düzenlenebilmesi için, alınan mal ve 

hizmetin ihale usulüne göre gerekli olan; Yönetim Kurulu Kararı, Onay Belgesi, 

hazırlanmışsa Şartname, ilan yapılmışsa Tutanağı, teklif almışsa Teklif Mektupları, 

Fatura veya harcama pusulası, ihale komisyonu kurulmuşsa İhale Komisyon Kararı, 

teslim-tesellüm belgesi konulacaktır. 

VERİLE EMRİNİN TAMAMLANMASI VE SORUMLULAR : 

Madde- 17 Verile emrinin düzenlenmesinden ve tamamlanmasından Birlik saymanı 

ve Tahakkuk Memuru  sorumludur. Sayman ve Tahakkuk Memuru verile emrini 

tamamladıktan sonra Birlik Başkanına (İta Amiri olarak) imzaya sunar ve İta  

Amirinin imzasından sonra da işlem tamamlanmış olur. 

SÖZLEŞME  : 

Madde- 18 İhalenin niteliği göz önüne alınarak Yönetim Kurulu sözleşme 

yapılmasına karar verebilir. Yönetim Kurulu adına sözleşme yapmaya ve 

imzalamaya Birlik Başkanı veya onun görevli kılacağı kişi yetkilidir. 

MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ : 

Madde- 19  Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul 

işlemleri, Birlik saymanı ve ilgili birimin amiri veya görevlendireceği memur 

tarafından yapılır. 

KİRALARDA SÖZLEŞME SÜRESİ : 

Madde- 20 Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi Yönetim Kurulu 

tarafından tespit edilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler 

RESMİ KURUMLARA YAPILAN ALIM-SATIM İŞLEMLERİ : 

Madde- 21 Genel ve katma bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler, köyler ve 

bunların kurdukları Birlikler, kamu iktisadi kuruluşları, özel kanunlarla kurulmuş ve 

kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar ve sermayesinin 

yarıdan fazlası kamuya ait idarelerden mal-hizmet alım satımı ile yapım işleri, 

Yönetim Kurulu Kararı ile bu kurum ve kuruluşlara yapılacak anlaşma ve protokol 

ile gerçekleştirilir.  
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BİRLİK BAŞKANININ ALIM YETKİSİ : 

Madde- 22 Birlik işlerinin aksatılmadan yürütülmesi için 4734 Sayılı Kamu hale 

Kanununun 22/ d maddesinde belirtilen limitin % 15’ ini geçmeyen mal ve hizmet 

alımı ile yapım işleri, Yönetim Kurulu kararına ihtiyaç duyulmaksızın Birlik Başkanı 

tarafından tek başına yapılabilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar 

YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR : 

Madde – 23 İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve “ sonuçlandırması 

sırasında;” 

a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama sureti ile veya başka 

yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, 

b) Pazarlık Usulü yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti 

kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret veya 

davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve 

tartışma yapmak, 

c) İhale işlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya 

teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine 

getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi 

sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, yasaktır. 

İDARECELERCE İHALELERE KATILMAKTAN GEÇİCİ  YASAKLAMA : 

Madde- 24 23. Maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, 

bu fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa idarelerce o ihaleye iştirak 

ettirilmeyecekleri gibi fiil ve davranışlarının özelliğine göre Yönetim Kurulu 

bakanlık tarafından, haklarında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama 

kararı verilir. Haklarında bu yolda işlem yapılanların sermayesinin çoğunluğuna 

sahip bulunduğu tespit edilen tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır. Üzerine 

ihale yapıldığı ve Yönetim Kurulunca talep edildiği halde usulüne  göre sözleşme 

yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir 

sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak 

getirmeyen müteahhit veya müşteriler hakkında da Yönetim Kurulu tarafından, bir 

yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. 
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HİLELİ İNŞAAT VE ONARI M: 

Madde- 25 Gayri Menkullerin yapım ve onarımlarında  kesin kabul tarihlerinden 

itibaren 5 yıl içinde malzemenin hileli olmasından veya yapım ve onarımın teknik 

icaplara uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyan, Borçlar 

Kanununun 360 ncı maddesi gereğince ve 363 ncü maddesindeki sürede müteahhide 

ikmal ve tazmin ettirilir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Son Hükümler 

HÜKÜM BULUNMAYAN HÜKÜMLER : 

Madde- 26 Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Birlik Tüzüğüne aykırı 

olmamak kaydıyla Birlik Yönetim Kurulunun vereceği kararlar doğrultusunda işlem 

yapılır. 

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 

Madde- 27 Bu Yönetmelik Birlik Meclisince kabul edilip, İl Valisi tarafından 

onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME : 

Madde- 28 Bu yönetmelik hükümlerini Birlik Başkanı yürütür. 
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5.Ömerli İlçesi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği  Tüzüğü 

Birliğin adı    :  

Madde 1- Birliğin adı “Ömerli İlçesi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği”dir. 

Birliğin merkezi   :  

Madde 2- Birliğin Merkezi Ömerli İlçesidir. 

Birliğin çalışma alanı ve süresi : 

Madde 3- Birliğin Faaliyetleri, Ömerli İlçesi ile Birliğe Üye köylerin yetki 

alanları ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır. 
Birliğin Üyeleri   : 

Madde 4-  Köyler şunlardır: Akyokuş köyü, Alıçlı Köyü, Anıttepe Köyü, Beşikkaya 

Köyü, Çalışan Köyü, Çatalyurt Köyü, Çayıralanı Köyü, Çınaraltı Köyü, Çimenlik 

Köyü, Fıstıklı Köyü, Göllü Köyü, Güzelağaç Köyü, Harmankaya Köyü, Havuzbaşı 

Köyü, Işıkdere Köyü, İkitepe Köyü, İkipınar Köyü, Kayaballı Köyü, Kayadere Köyü, 

Kayagöze Köyü, Kayaüstü Köyü, Kaynakkaya Köyü, Kocakuyu Köyü, Kocasırt 

Köyü, Kovanlı Köyü, Kömürlü Köyü, Mutluca Köyü, Ovabaşı Köyü, Öztaş Köyü, 

Pınarcık Köyü, Salihköy Köyü, Sivritepe Köyü, Taşgedik Köyü, Taşlıca Köyü, 

Tavuklu Köyü, Tekkuyu Köyü, Tokdere Köyü, Topağaç Köyü, Ünsallı Köyü ve 

Yaylatepe Köyü  

Köyleri Birliğin Kurucu Üyeleridir. (Yeniden kurulacak köyler de Birliğe 

üyedir.) 

Birliğin amacı ve üyelerce birliğe devredilen görev ve hizmetler: 

Madde 5- Birlik, Ömerli Merkezine bağlı tüm köylere; ihtiyaçların 

karşılanması ve hizmetlerin yerine getirilmesinde yardımcı olur veya gerektiğinde 

hizmeti bizzat yapar. 

 Köy halkının yararına olan ekonomik, sosyal, kültürel, sınai tesis ve 

hizmetleri yaptığı gibi köylerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlayacak 

ürünlerini değerlendirerek her türlü sanayi ve ticari kuruluşları kurar ve işletir veya 

kuranlara yardımcı olur. 

 Köylerin yol, su, okul, lojman, cami, sağlık tesisi, köy konağı, kanalizasyon, 

kültürel ve tabii varlıkların korunması vb. her türlü hizmet ve yatırımları yapar veya 

yapanlara yardımda bulunur.Köylerdeki her türlü sağlık, eğitim, kültürel ve spor 
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faaliyetleri ve hizmetleri bizzat yapar, destekler ya da yapan kuruluşlara maddi 

yardımda bulunur. 

 Birlik, tarım ürünlerinin üretim ve pazarlanması konusunda hiçbir faaliyette 

bulunamaz. Ancak İlçe merkezine bağlı köylerin tarım faaliyetlerin özendirilmesi ve 

organik tarımın geliştirilmesi konularında köylülerin bilinçlendirilmesinde katkıda 

bulunulur. İlçe merkezine bağlı köyler ile köylere hizmet götüren tüm kamu kurum 

ve kuruluşlarının; temin edilmesinde güçlükle karşılaşılan, aciliyeti veya ödenek 

sıkıntısı olan demirbaş, kırtasiye, büro mal ve malzemeleri, araç satın alımı, bina 

yapımı, bina ve araç gereç bakım-onarımları, akaryakıt, boyama, restorasyon, 

iletişim, ilan, broşür, temizlik vb. her türlü ihtiyaçlarını temin eder veya teminine 

yardımcı olur. Bu işlerin müteahhitliğini veya taşeronluğunu yapar. bilinçlendir 

El sanatlarını geliştirmek için faaliyetler yapar ve yapanlara yardım 

eder.Tarihi ve Kültürel yapıların korunması ve restorasyonu için gerekli desteği 

sağlar.Sınır ticaretini geliştirmek için çalışmalar yapar ve yapılan faaliyetlere katkıda 

bulunur.Sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak köyden 

kente göç etmiş insanların sorunlarına çözüm bulur, bu alanda yapılan faaliyetlere 

yardım eder, bunlar için kreş, çocuk yuvası ve ihtiyaç olan diğer kurumların 

açılmasına yardımcı olur. 

Spor, sosyal ve kültürel alanlarında yapılan her türlü etkinliği destekler, 

seminer, panel fuar, şenlik, panayır, festival vs. gibi etkinliklere katkıda bulunur. 

Eğitimin geliştirilmesi ve sorunlarının giderilmesi için her türlü faaliyeti 

destekler ve bu alanda araç ve gereçlerin temini, bina ve lojmanlarının yapımı ve 

tamiratını yapar, yapanlara yardımcı olur. 

Çevre ile ilgili faaliyetlerde bulunur veya bu tür faaliyetlerde bulunanlara 

yardım eder. 

İl özel idaresi ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, köylere ilişkin yapım, bakım 

ve onarım işlerini, birliğe gerekli kaynağı aktarmak suretiyle yapılacak anlaşmaya 

göre gerçekleştirebilir. 

Üye köyler birliğin amacı kapsamına giren ve birlik tarafından yapılması 

kararlaştırılan hizmetlerin yapılmasına yardımcı olur, bu hizmetlerle ilgili yasalarla 

verilen görev ve yetkileri, Birliğe devreder. Ancak yetkinin birliğe devri, üye 

köylerin yetki ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
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İlçelerde özellikle Köylere ait hizmetlerin yürütülmesinde yardımcı olmak , 

hizmetleri yapmak, yaptırmak ve toplumsal kalkınmada kırsal kalkınmayı sağlamak 

adına projeler geliştirmek. Köylerin sağlık sosyal, kültürel, alt ve üst yapı 

konularında kalkınmanın gerçekleşmesi için her türlü girişimi desteklemek  

Genel, Katma ve Özel bütçeli bütün Kamu Kurum ve Kuruluşları, köye ve İlçe 

Merkezine yönelik bütün yapım, bakım ve onarım işlerini Köylere Hizmet Götürme 

Birliği aracılığı ile gerçekleştirebilir. Bu tür hizmetlerin hem ilçe merkezinde hem de 

Birliğimiz üyeleri tüm köylerimizde Birliğimizce yapılabilmesi için, gerekli kaynağın 

bu kamu kurum ve kuruluşlarına   Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılır ve söz 

konusu iş (işler) Birliğin tabi olduğu esas ve usullere göre sonuçlanır.  

Birlik köylerde bulunan tüm kamu hizmet binalarını ve oturma konutlarını, İlçe 

Merkezinde Köylere Hizmet Götüren bütün Kamu Kurum ve Kuruluşların ve özel 

tahsisli Kamu konutu olması hasebiyle ayrıca Birlik Başkanının da konutu olması 

sebebi ile Kaymakamlık Hizmet Binasının ve konutunun yapım, bakım ve onarım 

işlerini kendi bütçe imkanları  ölçüsünde yönetim kurulu kararı ile yaptırabileceği 

gibi, bu hizmetlere yönelik bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gönderilen 

ödeneğin Birlik aracılığı ile yapılması sağlanır. Köylere Hizmet Götürme Birliği bu 

amaçları gerçekleştirebilmesi için gelir getirici faaliyetlerde bulunabilir, makine parkı 

kurabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Köylere Hizmet Götürme Birliği 237 Sayılı 

Taşıt Kanununa tabi olmadığı için araç satın alabilir, yada araç satabilir.  Tüm ilçe ve 

Köy merkezlerinde sosyo kültürel kalkınmayı gerçekleştirebilmek, barış ve 

dayanışma ortamını sağlayabilmek için sporsal faaliyetleri destekleyebilir, İlçenin ve 

Köylerin tanıtımına yönelik festivaller için broşür çıkarabilir. Modern hayvancılık 

uygulanabilmesi için projelere öncülük edebilir. Ayrıca bu konuda  gerekli gördüğü 

harcamaları yapar. 

Yukarıda belirtilen hizmetleri Encümen Kararı doğrultusunda günün 

koşullarına göre yerine getirir, personel istihdam eder, her türlü araç ve gereci alır, 

organizasyonlar kurar, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. 
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Birliğin organları: 

Madde 6- Birliğin organları şunlardır. 

1-  Birlik Meclisi 

2-  Birlik Encümeni 

3-  Birlik Başkanı 

BİRLİK MECLİSİ’NİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ 

Birlik meclisinin kuruluşu: 

Madde 7- Birlik meclisi; Ömerli İlçesi Kaymakamı veya görevlendireceği 

kişinin Başkanlığında üye köylerin muhtarları ile Ömerli  ilçesine bağlı il genel 

meclis üyelerinin katılımından teşekkül eder. 

Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile 

sona erer. Ancak birlikle ilgili rutin ve yapılması zorunlu iş ve işlemlerin 

aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, idarede devamlılık ilkesine dayanılarak yeni 

mahalli idareler seçimleri neticesinde Birlik Meclisi toplanarak yeni organlarını 

oluşturuncaya kadar mevcut encümen üyelerinin bu görevlerine ilişkin görev ve 

yetkileri, yeni yönetimi taahhüt altında bırakacak iş ve işlemlerden kaçınmak 

suretiyle devam eder. 

Meclisin seçimle gelen üyeliklerinin boşalması durumunda, yerine yedekleri ya 

da vekilleri getirilir. 

Muhtarlık ve il genel meclisi üyeliğini kaybedenler, birlik meclisi üyeliğini de 

kaydetmiş sayılırlar. 

 

Birlik Üyesi Köylerin mecliste temsil edilmeleri: 

Madde 8- Birlik meclisine üye köyler, mecliste köy muhtarı ya da muhtar 

vekili tarafından temsil edilir. 

Meclisin görev ve yetkileri: 

Madde 9-  Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek. 

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan 

birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında 

aktarma yapmak. 
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c) Borçlanmaya karar vermek. 

d) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar 

vermek. 

e) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini 

belirlemek. 

f) Şartlı bağışları kabul etmek. 

g) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni 

Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek. 

h) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile 

yapılmasına karar vermek. 

i) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas 

komisyonu üyelerini seçmek. 

j) Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek. 

k) Birlik tüzüğünde değişikliği kabul etmek. 

l) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 

m) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara 

bağlamak. 

n) Birliğe üye köylerin bütçelerine koyacakları katılma payı miktarının 

     artırılmasına karar vermek. 

o) Kuruluş amacında belirtilen görevlerle ilgili olarak yabancı ve 

milletlerarası kuruluşlarla yapılacak işbirliği konusunda karar vermek. 

p) Birliği tanıtıcı amblem, flama vb. hususlarda karar vermek. 

q) Birlik başkanı tarafından görüşülmesi istenilen diğer konular hakkında 

karar vermek. 

r) Bu maddede sayılan ve birlik meclisince uygun görülecek görevlerin bir 

kısmının birlik encümenine devrine karar vermek. 

s) Birliğin feshine karar vermek. 

Meclis başkanlık divanı: 

Madde 10- Mahalli idareler genel seçimlerini müteakip meclis Ömerli 

Kaymakamının  çağrısı üzerine en geç 30 gün içinde Ömerli Kaymakamı veya 
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görevlendireceği kişinin  başkanlığında toplanarak, ilk iki yıl için meclis birinci ve 

ikinci meclis başkan vekili ile 2 katip üyeyi seçer. Seçilen başkanlık divanı ilk iki yıl 

için görev yapar, ilk iki yıldan sonra seçilen başkanlık divanı üyeleri ilk mahalli 

idareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle meclis başkanlık 

divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye 

seçilir.  

Meclis toplantı ve karar yeter sayısı: 

Madde 11- Birlik meclisi her yıl Mayıs ve Ekim aylarında olağan olarak 

Ömerli İlçe merkezinde toplanır. Mayıs ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır. 

Birlik Meclisi’nin çeşitli nedenlerle olağan olarak öngörülen aylarda 

toplanamaması halinde, olağan toplantı yapmak üzere en geç bir ay içerisinde Birlik 

Başkanı tarafından ek otuz günlük süre verilmek suretiyle toplantıya çağrılır. 

Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu 

ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. 

Tüzük değişikliği ve Birliğin feshine ilişkin kararlarda meclis; üye tamsayısının 

üçte iki çoğunluğu ile kararını verir. 

Birlik Başkanı, üye köy meclislerinden birinin talebi, meclis üyelerinin üçte 

birinin gerekçeli teklifi veya acil durumlarda kendisinin lüzum görmesi üzerine birlik 

meclisini olağanüstü toplantıya çağırır. Toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, başkan 

tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı meclis üye tam sayısının 

dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla 

alınır. Ancak bu sayı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. 

Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş 

görüşülemez.  

Birlik meclisinin kararlarının kesinleşmesi: 

Madde 12- Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik 

başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden 

görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir. Yeniden görüşülmesi 

istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de birlik meclisi üye tam 

sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. 

Birlik Başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idari yargıya 

başvurabilir. 
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Birlik meclis kararlarının yürürlüğe girmesi: 

Madde 13-  Kesinleşen meclis kararları Mardin Valiliğine gönderilmekle ile 

yürürlüğe girer.  

İhtisas komisyonları: 

Madde 14-  Birlik Meclisi, dönem başı toplantısında üyeleri arasından en az üç 

en fazla beş kişiden oluşan plan ve bütçe komisyonu’nu kurarak komisyon üyelerini 

seçer. 

Birlik meclisi, birliğin faaliyet konularında gerekli göreceği diğer ihtisas 

komisyonlarını kurabilir.Bu komisyonların da sayısı en az üç en çok beş kişiden 

oluşur. 

Komisyonlar, kendilerine havale edilen işlerle ilgili raporlarını birlik meclisine 

sunar.Birlik meclisinin ilk toplantısına kadar raporların sunulmaması durumunda 

konu, Birlik Başkanı tarafından doğrudan meclis gündemine alınabilir. 

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ 

Birlik encümeninin oluşumu:  

Madde 15- Birlik encümeni; Ömerli Kaymakamı başkanlığında meclisin, 

muhtar üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki ve il genel meclisi üyeleri 

arasından gizli oyla seçeceği iki olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi 

dolan kişiler yeniden seçilebilir.  

Meclis üyeleri arasından encümen üyeliğine aday olan köy muhtarı ve il genel 

meclisi üyeleri, birlik meclisi’nin (gizli) oy’una sunulur. Birlik meclisinde yapılacak 

gizli oylamada en çok oyu alan iki muhtar ile iki il genel meclisi üyesi bir yıl için 

encümen üyeliğine seçilir.  

Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu 

görev başkanın görevlendirmesi durumunda birlik müdürü (genel sekreter) veya 

görevlendireceği encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür. 

Encümenin görev ve yetkileri: 

Madde 16-  Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip 

birlik meclisine görüş bildirmek. 

b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak. 
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c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. 

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma 

yapmak. 

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 

f) İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar 

vermek. 

g)  Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin 

meclis kararlarını uygulamak. 

h) Birliğin alım, satım,ihale ve hesap iş ve işlemlerini günün koşullarına 

göre yapmak. 

i) Hizmet alımı yapılmasına karar vermek. 

j) Ekonomik canlılığı ve istihdamı artırıcı faaliyetlerde bulunmak. 

k) Tüzüğün amacı içine giren konularda harcama yapılmasına karar 

vermek. 

l) Aylık hesap cetvellerini incelemek ve karara bağlamak. 

m) Şartlı yardımların amacına uygun bir şekilde kullanılması hususunda 

gerekli kararı vermek. 

Birlik encümeni toplantı ve karar yeter sayısı: 

Madde 17-  Birlik encümeni, ayda bir defadan az olmamak üzere üye tam 

sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve 

katılanların çoğunluğu ile karar verir. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf 

çoğunluğu sağlamış sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.Başkan, acil durumlarda 

encümeni toplantıya çağırabilir. 

Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından re’sen 

gündeme getirilmeyen veya havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri 

başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. 

Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.  
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BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ 

Birlik başkanı: 

Madde 18-  Birlik başkanı Ömerli İlçesi Kaymakamıdır. 

Birlik başkanının görev ve yetkileri: 

Madde 19-  Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin 

temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak. 

b) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı 

hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili 

olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak. 

c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.  

d) Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek. 

e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. 

f) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 

h) Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak. 

i) Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek 

aktarmalarını yapmak. 

j) Birlik personelini atamak. 

k) Birliği denetlemek. 

l) Şartsız bağışları kabul etmek. 

m) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını 

gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

n) Birliğin üst yöneticisi ve harcama yetkilisi görevlerini yapmak. 

o) Meclis ve Encümeni toplantıya çağırmak, birliğin amacı ve faaliyet 

alanı ile ilgili konularda meclis ve encümene teklifte bulunarak karara 

bağlanmasını sağlamak. 

p) Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak, sonuçlarını izlemek ve 

değerlendirmek. 
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q) Birlik bütçesinin ita amirliğini yapmak ve gerektiğinde birlik genel 

sekreterine ita amirliği yetkisini vermek. 

r) Eğitim, spor, tarım ve hayvancılıkla ilgili yarışmalar düzenlemek. 

s) Tüzüğün amacında belirtilen görevlerle ilgili olarak kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla işbirliği yapmak. 

t) Birlik tarafından çıkarılan Yönetmelikte veya ilgili diğer mevzuatta 

belirlenen limitler dahilinde tek başına harcama yapmak. 

BİRLİK TEŞKİLATI VE GÖREVLİLERİ 

Teşkilat: 

Madde 20-  Birlik teşkilatı, birlik müdürü (genel sekreter), yazı işleri müdürü, 

mali hizmetler birimi (birlik saymanı) ile  teknik işler biriminden oluşur. Birlik 

müdürü (genel sekreter) ve yazı işleri müdürü görevleri tek kişi tarafından 

yürütülebilir. 

Birlik personeli: 

Madde 21- Birlik müdürünü (genel sekreter), birim amirlerini ve diğer 

personeli birlik başkanı atar. Ancak birlik müdürü (genel sekreter) ve birim 

amirlerinin atamaları hakkında ilk toplantıda meclise bilgi verir. 

Birlik personelinin kadroları birlik meclisi tarafından ihdas edilir. Ancak, 

Birliğin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 

Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu 

bulunacak miktarın % 10'unu aşamaz. 

Birlik Başkanı tarafından, birlik hizmetlerini yürütmek üzere diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarından personel görevlendirilebilir.Bu şekilde görevlendirilenler 5355 

Sayılı Mahalli İdareler Birlikleri Kanunu’nun 18. maddesi hükümlerine tabidir. 

Birlik müdürünün (genel sekreterinin) görevleri: 

Madde 22- Birlik Müdürü (Genel Sekreteri) Birliğe ait hizmetlerin başkan 

adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.  

Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Müdürüne (Genel Sekreterine) devrettiğini bir 

yönerge ile belirler.  

MALİ HÜKÜMLER 

Birliğin gelirleri: 

Madde 23-  Birliğin gelirleri şunlardır: 
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a) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları. 

b) Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek 

hizmet karşılığı ücretler. 

c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler. 

d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle 

değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler. 

e) Kira ve faiz gelirleri. 

f) Bağışlar. 

g) İl özel idaresi bütçesinden ayrılacak pay. 

h) Diğer gelirler. 

Birliğin giderleri: 

Madde 24-  Birliğin giderleri şunlardır: 

a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler. 

b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, 

ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile 

diğer giderler. 

c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için 

yapılacak giderler. 

d) Birliğin amacı içinde sayılan hizmet binalarının, tesislerin, araç ve 

gereçlerin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler. 

e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri. 

f) Dava takip ve icra giderleri. 

g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri. 

h) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer 

proje giderleri. 

i) Temsil, tören ve ağırlama giderleri. 

j) Hizmet alımı giderleri. 

k) Birliğin amacı içinde sayılan kurum ve kuruluşlar ile faaliyetlerde 

kullanılan araçların bakım-onarım ve akaryakıt giderleri. 
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l) Bu tüzüğün 5, 9, 16 ve 19. maddelerinde belirtilen faaliyetlere ilişkin 

giderler. 

m) Diğer giderler. 

Üyelerin birliğin (kuruluş) faaliyet giderlerine katılım payları: 

Madde 25-  Üye köyler her yıl bütçelerinden en az 25 (Yirmibeş) YTL.yi birlik 

faaliyet giderlerine katılım payı olarak birliğe öderler.Birlik meclisi bu miktarı 

artırmaya veya eksiltmeye yetkilidir.  

Birlik bütçesi  

Madde 26-  Birlik bütçesi, her yıl Ocak ayı başından Aralık ayı sonuna kadar 1 

yıla ait gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri 

gösteren bir meclis kararıdır. 

Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları 

eklenebilir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.  

Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik müdürü (genel 

sekreter), bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından 

sorumludur.  

Birlik meclisi, birlik bütçesini Ekim ayı olağan toplantısında görüşerek kabul 

eder. 

Birlik bütçesinin kesinleşmesi, onaylanması ve yürürlüğe girmesi:  

Madde 27-  Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 12 ve 

13 üncü maddesindeki usullere göre karar verilerek Mardin Valisi onayı ile kesinleşir 

ve ait olduğu yılın Ocak ayının birinci gününde yürürlüğe girer. 

Üst yönetici: 

Madde 28-  Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır.  

Harcama yetkilisi: 

Madde 29-  Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini 

birlik müdürüne (genel sekreter) devredebilir.  

SAYMANIN GÖREVLERİ : 

MADDE 30-  

 Saymanın görevleri şunlardır: 

1- Birliğin bütçesini hazırlamak, 
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2- Birliğin gelir ve gider bütçeleri ile ilgili defter kayıtlarını tutmak ve hesap 

işlerini yapmak, 

     3- Birlik bütçesine konan gelirleri tahsil etmek ve ettirmek, 

4- Birlik gider bütçesindeki ödeneklere ait giderlerin ödenmesini sağlamak, 

5- Mutemetlere verilen avans ve adlarına açılan kredilerle ilgili gider 

belgelerini incelemek ve mahsup etmek. Mahsup dışı kalan avans ve kredi varsa 

araştırmak ve mahsubunu sağlamak, 

6- Bütçe kesin hesaplarını hazırlamak ve yetkili kurulların onayına sunmak. 

7- Kanun ve diğer mevzuatla Belediye Saymanlıklarına verilen diğer 

görevleri yapmak, 

Birlik Saymanları, Belediye Muhasebe Usulü Hakkındaki Tüzük ile Belediye 

Saymanlıklarına diğer mevzuatla verilen yükümlülüklerle sorumludur 

Çalışma programı: 

Madde 31- Birlik meclisi aynı toplantıda çalışma programını bütçeyle birlikte 

görüşerek kabul eder. Bütçe, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanır. 

Birliğin alım, satım, ihale ve hesap işleri: 

Madde 32-  Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 237 Sayılı Taşıt Kanununa ve Sayıştay Kanununa tabi 

değildir. 

Birlik, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan İhale Yönetmeliğine tabidir. 

Birliğin tutacağı defterler: 

Madde 33- Birlik, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan (Köylere Hizmet 

Götürme Birlikleri ile ilgili) Birlikler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde öngörülen 

defterleri tutar. 

1- Karar Defteri, 

2- Gelir-Gider defteri, 

3- Demirbaş defteri, 

4- Banka Hesabı Cari defteri, 

5- Gelen-Giden Evrak Kayıt defteri, 

6- Zimmet defteri. 
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Birliğin geliri bir alındı belgesi ile tahsil edilir ve paraları bankada muhafaza 

edilir. 

Birliğin giderleri, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen evrak ile 

yapılır. 

Üye mahalli idarelerin ve vatandaşların birlik hizmetlerinden faydalanma 

usulleri: 

Madde 34- Üye köyleri temsilen köy muhtarı veya köyde yaşayan vatandaşlar 

tarafından birliğe yapılacak başvurular öncelikle birlik başkanı tarafından 

değerlendirilir. Birliğin yetkili organ kararlarını gerektiren konular birlik başkanınca, 

karara bağlanmak üzere birliğin ilgili organına teklif edilir. 

Taleplerin değerlendirilmesinde talep konusu işle ilgili olarak birlik bütçe 

imkanlarının uygun olması, aciliyetinin bulunması ya da birlik amacı içinde 

bulunması hususları göz önünde bulundurulur. 

Birlik başkanı, talebin değerlendirilmesi için başka kriterler de belirleyebilir. 

Birliğin üyelerinin sorumluluğu: 

Madde 35-  Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel 

kişiliği sorumludur. 

Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye köylerin 

tüzel kişiliğini bağlamaz. 

Yönetmelik yapılması: 

Madde 36- Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek üzere 

yönetmelik çıkarılabilir. 

Yönetmelik, birlik meclisi tarafından kabul edilir ve Tüzüğün 11, 12 ve 13’üncü 

maddesindeki esas ve usullere göre Mardin Valisi’nin onayı ile kesinleşir ve 

yürürlüğe girer. 

Birliğe katılma: 

Madde 37- Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen köylerin, kendi 

meclislerinde alacakları katılma kararının, birlik meclisince kabulü ve Ömerli 

Kaymakamının  onayı ile katılımları gerçekleşmiş olur. 

Birlikten ayrılma:  

Madde 38-  Üye mahalli idareler kendi meclis kararları ile birlikten ayrılırlar. 
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Tüzük Değişikliği: 

Madde 39-   Birlik tüzüğünün değiştirilmesi, birlik meclisi üye tam sayısının 

üçte iki çoğunluğunun kararı ve Mardin Valisi’nin onayı ile kesinleşerek yürürlüğe 

girer. 

Birliğin Feshi:   

Madde 40- Birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı 

kararla, birlik feshedilebilir. 

Birliğin tasfiyesi, Ömerli Kaymakamı tarafından belirlenen üç kamu 

görevlisince yürütülür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. 

Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak karar doğrultusunda veya üye 

köylerin en son genel nüfus sayımı kesin sonuçlarına göre tespit edilen nüfusları 

oranında üye köylere dağıtılır. 

Birliği tanıtıcı amblem ve flama kullanımı:   

Madde 41- Birliği tanıtıcı amblem ve flama kullanımı veya değiştirilmesine 

ilişkin kararlarda birlik meclisinin üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun kararı 

aranır.Bu kararlar Mardin Valisi’nin onayı ile yürürlüğe girer.  

Yeniden değerleme oranının uygulanması:   

Madde 42- Bu tüzüğün 25. maddesinde belirtilen parasal miktarlar hariç olmak 

üzere diğer parasal miktarlar, her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre 

belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır. 

Geçici Madde 1-  

Bu tüzüğün 32. maddesinde belirtilen Yönetmeliğin İçişleri Bakanlığı 

tarafından 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’na dayanılarak 

yayımlanmasına kadar geçecek süre zarfında Birlik tarafından daha önce çıkarılmış 

bulunan “Ömerli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Alım-Satım ve Yapım İşleri 

İhale Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. 

İçişleri Bakanlığı tarafından bu konuda hazırlanan “İhale Yönetmeliği”nin 

yürürlüğe girmesiyle birlik tarafından uygulanan sözkonusu yönetmelik yürürlükten 

kalkar. 
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Geçici Madde 2-  

Bu tüzüğün 33. maddesinde belirtilen Birlikler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliği’nin İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılarak yürürlüğe girmesine kadar 

mevcut kayıt ve defterlerin tutulmasına devam edilir.  

Yürütme: 

Madde 43-  Bu tüzük hükümleri birlik başkanı tarafından yürütülür. 

Yürürlükten kalkma Hükmü: 

Madde 44- 5355 sayılı kanun doğrultusunda hazırlanan bu tüzük’ ün onaylanması 

ile, mevcut Tüzük’ ün hükümleri kalkar. 26.09.2005 Tarihli Meclis üyelerinin 

görüşüne sunularak oy birliği ile kabul edilmiştir. 
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6. Mahalli İdare Birlikleri Tip Tüzüğü 

TİP TÜZÜK 

BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ 

Birliğin adı:  

Madde 1- Birliğin adı.........................................Birliğidir. 

Birliğin Kısa adı ……………. dır. 

Birliğin merkezi:  

Madde 2- Birliğin Merkezi...................................... dır. (Birliğin faaliyet alanı 

içerisinde tüzükte belirtilecek yerdir. Faaliyet alanı dışında birlik merkezi seçilemez) 

Birliğin çalışma alanı ve süresi: 

Madde 3- Birliğin Faaliyetleri, Birliğe Üye........................ (üye mahalli idare 

birimlerinin isimleri) yetki alanları (sulama sahası) ile sınırlı olup, çalışma süresi 

sınırsızdır. 

Birliğin üyeleri/kurucuları (Yeni kurulan birliklerde kurucular olarak 

yazılacaktır): 

Madde 4-.............................................................. (Tek tek üye mahalli idare 

birimlerinin isimleri yazılacaktır) Birliğin üyeleridir / kurucularıdır. 

Birliğin amacı ve üyelerce birliğe devredilen görev ve hizmetler. 

Madde 5-  (Buraya birliğin amacı ve birlik üyesi olan mahalli idarelerin hak, 

görev ve hizmetlerinden hangisinin birliğe devri ve tevdi olunduğu yazılır. Birliğin 

amacı, üye mahalli idarelerin bütün görevlerini kapsayacak şekilde genel amaçlı 

olamayacağı gibi amacı açıkça belirlenmelidir.) 

Birliğin organları: 

Madde 6- Birliğin organları şunlardır. 

1-  Birlik Meclisi 

2-  Birlik Encümeni 

3-  Birlik Başkanı 

BİRLİK MECLİSİ’NİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ 

Birlik meclisinin kuruluşu: 

Madde 7- Birlik meclisi üye mahalli idare meclislerinin kendi üyeleri arasından 

seçecekleri ...................şer üyeden oluşur.( Üye mahalli idarelerin meclisleri kendi 

üyeleri dışında belediye meclisi üyeliğine seçilme şartlarını taşımak şartıyla  dışardan 
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üye seçebilirler. Dışarıdan seçilecek üye sayısı mahalli idare meclisinden seçilenlerin 

üçte birini geçemez). Asıl üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir. Üye 

mahalli idare birimlerinin başkanları birliğin doğal üyesidir. (İl özel idarelerde Vali, 

belediyelerde belediye başkanı ve köyler için muhtar) 

(Sulama birliklerinde) birlik meclisi, üye ….. il özel idaresinden Vali …… 

belediyesinden belediye başkanı. …………… köylerinden muhtarın ve sulama 

faaliyetinden faydalanan (belediye meclis üyeliğine seçilme şartlarına sahip olan) 

………köyünden …… çiftçinin, ……köyünden …… çiftçinin katılımından teşekkül 

eder. (Burada üye özel idareler için Vali, belediyeler için belediye başkanı ve köyler 

için muhtarlar doğal üyedir. Tüzükte sulama alanı dikkate alınarak hangi mahalli 

idare biriminden ne kadar üyenin meclise seçileceği tüzükte belirtilmek durumunda 

olup, belirtilen bu sayıya göre üyeler mahalli idare meclisi gözetiminde belirlenir.)  

(Köylere hizmet götürme birlikleri) Birlik meclisi, (merkez ilçelerde) Vali, 

(diğer ilçelerde) kaymakam başkanlığında üye köylerin muhtarları ve o ilçenin il 

genel meclis üyelerinin katılımından teşekkül eder. 

Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile 

sona erer. 

Meclisin seçimle gelen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedekleri 

getirilir. 

Belediye başkanlığı, muhtarlık, il genel meclisi ve belediye meclisi 

üyelikleriyle köy ihtiyar meclisi üyeliğini kaybedenler, birlik meclisi üyeliğini de 

kaydetmiş sayılırlar. 

(Sulama birliklerinde) Birliğin çiftçi üyelerinin seçimi 

Madde 8- Birlik, sulama sahalarını dikkate alarak, her üye mahalli idare 

biriminin meclise seçip göndereceği üye sayısını birlik tüzüğünde tespit eder. Birlik 

üyesi mahalli idareler, mahalli idareler genel seçimlerinin ardında, yirmi gün 

içerisinde birlik meclisinde temsil edilecek üyelerin seçimini yapar. 

Mahalli idareler genel seçimlerini takiben üye mahalli idareler, sulama 

faaliyetinde faydalanan ve o mahalli idare biriminde oturan çiftçilere ait listeyi 

birlikten alarak birlik meclis üyeliğine seçim yapılacağı gün, yer ve saati ile listeyi 

çeşitli yollarla seçimden onbeş gün önce duyurur. Sulama faaliyetinde faydalanan ve 

o mahalli idare biriminde oturan çiftçiler,  seçimden yedi gün öncesine kadar ilgili 
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belediye veya köy muhtarlığına müracaat ederek isimlerini tespit ettirirler. İlgili il 

özel idaresi, belediye veya muhtarlık, çiftçilerin kendileri veya diğer çiftçilerle ilgili 

itirazı beş gün içinde sonuçlandırır. Seçim günü listede isimleri bulunan çiftçiler oy 

kullanırlar ve aday olabilirler. Seçimlerde siyasi partiler aday gösteremezler. 

Seçimde en fazla oy alandan başlamak kaydıyla, o mahalli idare biriminin 

seçeceği kadar asil ve en son seçilenden itibaren ve en fazla oy alan asil üyelerin 

yarısı kadarda yedek üye seçilir. (Örneğin, üye mahalli idarenin seçeceği üye sayısı 

(6), kendisine en fazla oy çıkan altı kişi asil, yine aynı seçimde bu altı kişiden sonra 

en fazla oyu alan (3) kişide yedek üye seçilmiş olur.) 

Seçimler, il özel idareleri ve belediyelerin kendi meclislerince seçecekleri bir 

sandık başkanının başkanlığında ve kendi meclislerinde temsil edilen her siyasi 

partiden en az bir meclis üyesinin katılımı ile oluşacak sandık kurulunun gözetiminde 

yapılır. Diğer meclis üyeleri de gözlemci sıfatıyla seçimlerde bulunabilirler. Köylerde 

ise muhtarın başkanlığında ve ihtiyar heyeti üyelerin tamamının katılımında sandık 

kurulu oluşur. Köylerde yapılan seçimlerde siyasi parti temsilcileri bulunmaz. 

Seçimlerde oy kullanan çiftçiler,  en fazla o mahalli idare biriminin seçeceği 

aday sayısı kadar oy pusulasına isim yazar. Oy pusulasında fazla isim bulunması 

durumunda o oy geçersiz sayılır. Oy pusulasına seçilecek üyelerin sayısından az isim 

yazılması durumunda oy geçerlidir. ( Örneğin, mahalli idare biriminin seçeceği asil 

üye sayısı (6), oy pusulasına (7) veya (9) gibi fazla isim yazılması durumunda o oy 

geçersizdir. Ancak (6), veya (5), (3), (1) gibi isim yazılması durumunda o oy geçerli 

olup pusulada isimleri olan adaylara bir oy daha yazılır.) 

Seçilen bu üyeler yapılacak ilk mahalli idareler genel seçimlerine kadar görev 

yapar. 

Mahalli idare birimlerinin mecliste temsil edilmeleri: 

Madde 9- Birlik meclisine üye mahalli idareler,…..nüfusa kadar ….. üye 

seçerler ve/veya katılım payı oranı birlik bütçesinin %....sine kadar olanlar ….üye 

seçerler. 

(Birlikler, mahalli idare birimlerinden seçimle gelecek üye sayılarının tespiti de 

nüfus ya da birliğe katılım payı esas alınarak bu kriterlerden birini veya ikisine göre 

belirleyebilirler.)(Sulama birliklerinde sulama yapılan alan esas alınarak üye sayısı 

belirlenir.) 
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Meclisin görev ve yetkileri: 

Madde 10-  Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: 

t) Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek. 

u) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan 

birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında 

aktarma yapmak. 

v) Borçlanmaya karar vermek. 

w) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar 

vermek. 

x) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini 

belirlemek. 

y) Şartlı bağışları kabul etmek. 

z) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni 

Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek. 

aa) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile 

yapılmasına karar vermek. 

bb) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas 

komisyonu üyelerini seçmek. 

cc) Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek. 

dd) Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek. 

ee) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 

ff) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara 

bağlamak. 

gg) ……………( Eğer var ise, yukarıda sayılanlar dışındaki görev ve 

yetkiler yazılabilir.) 

Meclis başkanlık divanı: 

Madde 11- Mahalli idareler genel seçimlerini müteakip (Yeni kurulan birlikler 

aynı zamanda ‘’ ve birliğin kuruluşundan itibaren’’ ibaresini de yazmaları 

gerekmektedir.)   meclis…. ( Birlik    merkezinin bulunduğu mülki idare amiri olan 

vali ya da kaymakam yazılacak) çağrısı üzerine ………gün içinde (en fazla 30 gün) 
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en yaşlı meclis üyesinin başkanlığında toplanarak, ilk iki yıl için meclis, başkanı, 

birinci ve ikinci meclis başkan vekili ile …. katip üyeyi seçer. Seçilen başkanlık 

divanı ilk iki yıl için görev yapar, ilk iki yıldan sonra seçilen başkanlık divanı üyeleri 

ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle başkanlık 

divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye 

seçilir.  

Meclis toplantı ve karar nisabı: 

Madde 12- Birlik meclisi her yıl …….. aylarında (yılda en az iki ay 

belirlenmek zorunda) olağan olarak birlik merkezinde toplanır. Meclis, üye tam 

sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar 

yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Meclis başkan ve 

meclis üyelerinin üçte birinin veya üye mahalli idare meclislerinin talebi üzerine 

olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan 

tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte 

birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. 

Ancak bu nisap meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Olağanüstü 

toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez.  

Birlik meclisinin kararlarının kesinleşmesi: 

Madde 13- Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik 

başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını geri gönderir. Meclis kararında 

ısrar ederse veya 5 gün içerisinde başkan kararı mülki idare amirine gönderir ya da bu 

süre zarfında herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir.  

Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar ….. Valiliğinin/İçişleri Bakanlığının onayı 

ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.(Bir il dâhilinde kurulan birliklerin tüzük 

değişikliğine ilişkin meclis kararlarının onay mercii vali, birden fazla il dâhilinde 

faaliyet gösteren birliklerin tüzük değişikliğine ilişkin meclis kararlarının onay mercii 

İçişleri Bakanlığıdır.) 

Birlik meclis kararlarının yürürlüğe girmesi: 

Madde 14-  Kesinleşen meclis kararları …. Valisine (veya ilgisine göre 

Kaymakama) göndermekle yürürlüğe girer.(Birlik meclis kararları, bir ilçe dâhilinde 

faaliyet gösteren birliklerde kaymakama, birden fazla ilçe dâhilinde faaliyet gösteren 

 115



birliklerde valiye ve birden fazla ilde faaliyet gösteren birliklerde birlik merkezinin 

olduğu ilin valisine gönderilir.) 

İhtisas komisyonları: 

Madde15-  Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe 

komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik 

meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet 

konularında diğer ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu 

komisyonlara üye seçebilir. 

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ 

Birlik encümeninin oluşumu:  

Madde 16- Birlik encümeni,  birlik başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasında 

bir yıl için seçeceği ….. (en fazla 7) üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı 

toplantısında ve gizli oyla yapılır. (7 üst sınır olup birlik tüzüğünde bu sayı 

aşılmamak kaydıyla encümen sayısı belirtilir.) Görev süresi dolan kişiler yeniden 

seçilebilir. 

(Üye sayısı dörtten fazla olan birliklerin tüzüklerinde encümen üyelerinin farklı 

mahalli idareler birimlerinden seçileceğine ilişkin hüküm bulunmalıdır.) 

(Ülke düzeyinde örgütlenen birliklerde) Birlik encümeni birlik başkanı ve birlik 

meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği …… (en fazla 14) üyeden 

oluşur. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir. (Burada 14 üst sınır olup birlik 

tüzüğünde bu sayı aşılmamak kaydıyla üye sayısı belirtilir.) 

 

(Köylere hizmet götürme birlikleri) Birlik encümeni, vali (merkez ilçe dışında 

Kaymakam), meclisin muhtar üyeleri arasından bir yıl için seçeceği iki ve il genel 

meclisi üyeleri arasından seçeceği iki olmak üzere beş kişiden oluşur. Görev süresi 

dolan kişiler yeniden seçilebilir. (Encümenin muhtar kontenjanından gelen üyelerini 

ve il genel meclisi kontenjanından gelen üyelerini meclis üyelerinin tamamı 

seçecektir. Encümenin muhtar üyelerini sadece muhtar üyeler ve il genel meclis 

üyelerini sadece il genel meclis üyeleri seçmeyecektir.) 

Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu 

görev başkanın görevlendirmesi durumunda birlik müdürü (genel sekreter) veya 

görevlendireceği encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür. 
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Encümenin görev ve yetkileri: 

Madde 17-  Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: 

n) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip 

birlik meclisine görüş bildirmek. 

o) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak. 

p)  Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. 

q) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma 

yapmak. 

r) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 

s) İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar 

vermek. 

t)  Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin 

meclis kararlarını uygulamak. 

u) ……………( Eğer var ise, yukarıda sayılanlar dışındaki görev ve 

yetkiler yazılabilir) 

Birlik encümeni toplantı ve karar nisabı: 

Madde 18-  Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt 

çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu 

ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. 

Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. 

Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale 

edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem 

maddesi teklif edebilir. 

Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.  

BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ 

Birlik başkanı: 

Madde 19-  Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel 

seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri 

ile birlikte iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda diğer başkanlık divanı 

üyeleri gibi birlik başkanını da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 

11’uncu maddesindeki usullere göre seçer.(Köylere hizmet götürme birlikler ile ülke 
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düzeyinde örgütlenen il özel idaresi birliğinde başkan seçilmemektedir. Kanunun bu 

birliklerin başkanlarının kim olacağını göstermiştir.) 

Birlik başkanının görev ve yetkileri: 

Madde 20-  Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin 

temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 

u) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak. 

v) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı 

hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili 

olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak. 

w) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.  

x) Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek. 

y) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. 

z) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

aa) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 

bb) Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak. 

cc) Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek 

aktarmalarını yapmak. 

dd) Birlik personelini atamak. 

ee) Birliği denetlemek. 

ff) Şartsız bağışları kabul etmek. 

gg) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını 

gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

hh) ……………( Eğer var ise, yukarıda sayılanlar dışındaki görev ve 

yetkiler yazılabilir.) 

Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye 

başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin 

hükümleri uygulanır. 
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BİRLİK TEŞKİLATI VE GÖREVLİLERİ 

Teşkilat: 

Madde 21-  Birlik teşkilatı, birlik müdürü, yazı işleri müdürü, mali hizmetler 

birimi ile (birliğin faaliyet alanına göre kurulacak) teknik işler biriminden 

oluşur.(Ülke düzeyinde kurulan birliklerle, üye sayısı yüzden fazla olan birliklerde 

birlik müdürü yerine genel sekreter, yazı işleri ve mali işler biriminin yanında en 

fazla üç birim daha kurulabilir.)( Bu birimler gerektiğinde tek görevli tarafından da 

yürütülebilir.) 

Birlik personeli: 

Madde 22- Birlik müdürünü (genel sekreter), birim amirlerini ve diğer 

personeli birlik başkanı atar. Ancak birlik müdürü (genel sekreter) ve birim 

amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir. 

(Köylere hizmet götürme birlikleri ve üyelerinin tamamı köylerden oluşan 

birlikler dışında kalan tüm birlikler için) Birlik, Belediye Kanununun belediye 

personeli ile ilgili düzenlemelerine, birlik personelinin atama, yükselme haklar, 

ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca Belirlenen 

Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin 

Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi 

Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliği 

hükümlerine tabidir. 

 

(Köylere hizmet götürme birlikleri ve üyelerinin tamamı köylerden oluşan 

birlikler için) Birlik personelinin karoları birlik meclisi tarafından ihdas edilir.( 

Ancak, köylere hizmet götürme birliklerinin) Birliğin, yıllık toplam personel 

giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin Vergi Usul Kanununda belirlenen 

yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 10'unu 

aşamaz. 

Birlik müdürünün (genel sekreterinin) görevleri: 

Madde 23- Birlik Müdürü (Genel Sekreteri) Birliğe ait hizmetlerin başkan 

adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.  
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Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Müdürüne (Genel Sekreterine) devrettiğini bir 

yönerge ile belirler.  

MALİ HÜKÜMLER 

 Birliğin gelirleri: 

Madde 24-  Birliğin gelirleri şunlardır: 

i) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları. 

j) Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek 

hizmet karşılığı ücretler. 

k) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler. 

l) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle 

değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler. 

m) Kira ve faiz gelirleri. 

n) Bağışlar. 

o) Köylere hizmet götürme birlikleri için il özel idaresi bütçesinden 

ayrılacak pay. 

p) Diğer gelirler. 

Birliğin giderleri: 

Madde 25-  Birliğin giderleri şunlardır: 

 

n) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler. 

o) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, 

ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile 

diğer giderler. 

p) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için 

yapılacak giderler. 

q) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, 

yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler. 

r) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri. 

s) Dava takip ve icra giderleri. 

t) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri. 
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u) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer 

proje giderleri. 

v) Temsil, tören ve ağırlama giderleri. 

w) Diğer giderler. 

 

Üyelerin birliğin (kuruluş) faaliyet giderlerine katılım payları: 

Madde 26-  Üye mahalli idareler her yıl bütçelerinin %...sını birlik faaliyet 

giderlerine katılım payı olarak birliğe öderler. (Birlikler tüzüklerinde yukarıda 

belirtilen kriter dışında başka kriterler belirleyebilirler.) 

Birlik bütçesi  

Madde 27-  Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider 

tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis 

kararıdır. 

Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. 

Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.  

Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik müdürü (genel 

sekreter), bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından 

sorumludur.  

Birlik meclisi, birlik bütçesini …… (üye mahalli idare birliklerinin bütçe 

görüşmeleri de dikkate alınarak belirlenen ve birlik tüzüğünde yılın son toplantısının 

olduğu ayda) ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder. 

Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve 

mecliste ikince düzeye kadar görüşülerek kabul edilir. 

Birlik bütçesinin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi:  

Madde 28-  Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 13 ve 

14 üncü maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer. 

Üst yönetici: 

Madde 29-  Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır.  

Harcama yetkilisi: 

Madde 30-  Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini 

birlik müdürüne (genel sekreter) devredebilir.  
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Çalışma programı: 

Madde 31- Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul 

eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır. 

Birliğin alım, satım, ihale ve hesap işleri: 

Madde 32-  Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir. (Köylere hizmet 

götürme birlikleri (üyeleri arasında il özel idaresi ve belediye olmayan) ve üyelerinin 

tamamı köylerden oluşan diğer birlikler İhale Kanunlarına, Sayıştay Kanununa ve 

5018 sayılı Kanununa tabi değildir.) 

(Köylere hizmet götürme birlikleri ve üyelerinin tamamı köylerden oluşan diğer 

birlikler ise) Birlik, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan İhale Yönetmeliğine 

tabidir. 

Birliğin tutacağı defterler: 

Madde 33- Birlikler, Belediyeler, Bağlı İdare ve Birlikler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliğinde, birlikler için öngörülen defterleri tutarlar.  

(köylere hizmet götürme birlikleri ve üyelerinin tamamı köylerden oluşan diğer 

birlikler ise) Birlik, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Birlikler Bütçe ve 

Muhasebe Yönetmeliğinde öngörülen defterleri tutarlar. (köylere hizmet götürme 

birlikleri ve üyelerinin tamamı köylerden oluşan diğer birlikler için hazırlanan 

Yönetmelik) 

(Ayrıca, sulama birlikleri yönetmelikte belirtilen defterlerin yanı sıra, sulama 

faaliyetinde faydalanan çiftçileri kaydetmek üzere (sulama faaliyetinde faydalanan) 

Çiftçi Kayıt Defteri tutmak zorundadır.) 

Üye mahalli idarelerin ve vatandaşların birlik hizmetlerinden faydalanma 

usulleri: 

Madde 34-  ( bu maddede birlikler, faaliyet konularına göre üye mahalli idare 

birimlerinin ve faaliyet sahasında yaşayan vatandaşların birlik hizmetlerinde hangi 

şartlarda ne şekilde ve hangi esasa göre faydalanacakları belirtilmek zorundadır. 

Örneğin alt yapı birliklerinde, su ve kanalizasyon hizmetinin önceliğin imarlı 

alanlara, bunlar içinde de sitelere ve çok katlı binalara verilecek gibi) 
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Birliğin üyelerinin sorumluluğu: 

Madde 35-  Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel 

kişiliği sorumludur. 

Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye 

....................................tüzel kişiliğini bağlamaz. 

Yönetmelik yapılması: 

Madde 36-  Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle 

düzenlenir. (Bu maddeyi yönetmelik çıkaracak birlikler yazacaklardır.) 

Yönetmelik, birlik meclisi tarafından kabul edilir ve Tüzüğün 13 ve 14’üncü 

maddesindeki esas ve usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer. 

Birliğe katılma: 

Madde 37- Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare 

birimleri kendi meclislerinde alınacakları katılma kararının, birlik meclisince kabulü 

ve …….. (tüzük değişikliğini onaylamaya yetkili makam yazılacak) onayı ile katılım 

gerçekleşmiş olur. (Ülke düzeyinde örgütlenen il özel idareleri ve belediyeler 

birliğine katılma yoktur. Kanun gereği il özel idareleri ve belediyeler bu birliklere 

doğrudan üyedirler.) 

Birlikten ayrılma:  

Madde 38-  Üye mahalli idareler kendi meclis kararları ile birlikten ayrılırlar. 

(Su, atık su, katı atık ve benzeri altyapı hizmetleri ile çevre ve ekolojik 

dengenin korunmasına ilişkin projelerin zorunlu kılması durumunda;, bu amaçla 

kurulmuş birliğe Bakanlar kurulunca katılmasına karar verilen mahalli idareler, 

Bakanlar Kurulunun izni ile birlik üyeliğinde ayrılabilirler) 

(Ülke düzeyinde örgütlenen il özel idareleri ve belediyeler birliğinden ayrılma 

yoktur.) 

Tüzük Değişikliği / (Tüzüğün kesinleşmesi): 

Madde 39-   Birlik tüzüğü, birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki 

çoğunluğunun kararı vali/içişleri bakanı onayı ile gerçekleşir.( Birlik aynı il 

içerisinde faaliyet gösteriyor ise  onay makamı vali, birden fazla il ise onay makamı 

içişleri bakanıdır. 
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(Yeni kurulan birlikler ise) Birlik tüzüğü, birliği kuracak mahalli idarelerin 

meclislerinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edildikten sonra 

vali/İçişleri bakanının onayı ile kesinleşir.  

Birliğin tasfiyesi:   

Madde 40- Birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı 

kararla feshedilebilir. 

Birliğin tasfiyesinin, mülki idare amirince belirlene üç kamu görevlisince 

yürütür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, 

birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal 

varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare 

birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır. 

Birlik meclisinin ilk toplantısı : .(Bu maddeyi, yeni kurulan birlikler 

tüzüklerine yazılacaklardır.) 

Geçici Madde 1- Birlik Meclisi bu tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren en 

geç bir ay içerisinde merkezinin bulunduğu yer mülki idare amirince belirlenen bir 

yerde ve günde toplantıya çağrılır 

Yürütme: 

Madde 41-  Bu tüzük hükümleri birlik başkanı tarafından yürütülür. 
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SONUÇ 

 Mahalli idarelerin geçmişi uzun yıllara dayanmasına rağmen, mahalli 

idarelerin tek başlarına yapamadıkları işleri daha rahat bir şekilde yerine 

getirebilmeleri için bir araya gelerek Birlik Kurma fikirleri ise cumhuriyet tarihinde 

görülmeye başlanmıştır. Anayasalarımızda 1960’tan sonra yerel yönetim birlikleri 

anayasal bir zemin bulmuşlardır. Bu birlikler zamanla artmış, farklı amaç ve uğraş 

alanları olunca günümüzde sayıları 1.000 (bin)’i geçmiştir. 

 Yerel Yönetim Birlikleri, çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkmışlardır. Yerel 

yönetimler, özellikle kaynak yetersizliği ve merkeze bağlılığın olması gibi sorunları 

çözünce, revaçta olmaya başlamışlardır. 

 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri de bir mahalli idare birliği olmasına 

rağmen, günümüzde önemli fonksiyonları icra etmektedir. Köylere Hizmet Götürme 

Birliklerinin diğer birliklerden farklı olmasının sebebi, bu örgütlenmenin vali ve 

ilçelerdeki kaymakamların üstün gayreti ile kurulmuş olmasıdır. Halktan herhangi 

yerel bir destek görmeyen Köylere Hizmet Götürme Birliği, tamamiyle 

kaymakamların gayreti ile kuruldukları içini mülki idare amirlerinin de, bir nevi 

yavru kuruluşu olarak ta görülebilir. 

 Kırsal kalkınma, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile birlikte gündeme 

gelmiştir. Ancak, planlı dönemde köye yönelik girişimler, köyün sosyal yapısını  

değiştirmekten uzakta kalmıştır. Ne yazık ki, bu güne kadar olan girişimlerin 

toplumsal yapı ile çelişki yaratması, karşı güçlerin engellemeleri, ülkede yaşanan 

ekonomik güçlükler, yetişmiş eleman azlığı Türkiye’nin kırsal kalkınma ile ilgili 

işlere yeterince zaman ayırmasına ve planladığı ölçüde sorunları çözümlenmesine 

engel olmuştur. 

 Kırsal kalkınma hem ekonomik, hem de sosyal ve kültürel boyutlu bir 

kalkınmadır. İlerlemenin sağlanabilmesi için kırsal alanda gelir düzeyini arttıracak 

önlemler alınmalıdır. Kırsal alandaki hem insan gücünü hem potansiyel gelir 

kaynaklarını iyi değerlendirip bu kalkınmanın başarıya ulaşması için fırsatları iyi 

değerlendirmek gerekir. 

 Türkiye’de kırsal alanlar ile kentler arasındaki farklılıkların artmasıyla 

birlikte yol, su, sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçlar devletin sınırlı olanakları 

nedeniyle yeterince karşılanamamaktadır. Bu durum kırsal kesim insanını çeşitli 

 125



arayışlara itmektedir. Güç olgusu, bu sorunların insanın çileden çıktığı dönemin 

adıdır. Köylere Hizmet Götürme Birliklerine, bu noktada kaynaklar aktarıldığı 

zaman, yerinde sorunlar görülecek, sorunlara daha kısa zamanlı olarak, müdahalede 

bulunulacak. Kalkınmaya yönelik, modern hayat tarzına yönelik, çabalar şu ana 

kadar hep Köylere Hizmet Götürme Birliklerinden geldi. Bu desteğin verilip, 

birliklerin önü açılırsa, daha az maliyetle, daha güzel ve daha çok iş, başarılmış olur. 

 Toplum kalkınmasında kırsalda yaşayan halkın faal olması, destek çıkması ve 

böylece Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin elini güçlendirilmesi gerekir. Halktan 

destek almayan hiçbir gayret, kalıcı olmaz. 

 21. y.y. dünyasında ve Avrupa Birliğine giriş sürecindeki ülkemizin kırsal 

kalkınma konusunda önemli atılımlar yapma zamanı gelmiştir. Kırsal alanın 

kalkınması, top yekün bu yörelerde, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmanın 

sağlanması, yol, su, elektrik, güzel şeylerin gerçekleşmesi için yöneticilerin büyük 

rolü vardır. Mehtap kapanında Türkiye’deki taşra yönetimi sorumluluğun özellikle 

vali ve kaymakamlarda toplanması, kalkındırma görevlerinin de kaymakamların 

sorumluluğuna verilmesi ve ilçelerde kaymakamların, sınırlı imkan ve yetkilerle 

sağladığı başarılar, toplum kalkınmasında, kırsal kalkınmada mülki idare amirlerinin 

önemini ortaya koymaktadır. 

 5335 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun çıkmasıyla birlikte, Köylere 

Hizmet Götürme Birlikleri önemli bir yasal dayanağa kavuştu. Böylece, Köylere 

Hizmet Götürme Birlikleri bir kamu tüzel kişisi olup, faaliyetler konusunda daha 

önemli hizmetlerde bulunması için fırsatlar verildi. 

 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, kamu bürokrasisinde en büyük sorun 

olarak bilinen kırtasiyeciliğin önlenmesi konusunda önemli avantajlar sağlamaktadır. 

Yerel düzeyde ortak ihtiyaçların belirlenmesi, analiz edilmesi bu ihtiyaçların 

giderilmesi için finansal kaynak sağlanması dahil, birlikler ve Köylere Hizmet 

Götürme Birlikleri hizmetin sunulması noktasında daha seri davranmaktadır. 

 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri halkın yönetime katılması ve 

demokratikleşme noktasında önemli katkılar sunduğu da bilinen bir gerçektir. İlçe 

düzeyinde Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin meclis üyeleri seçilen muhtarlar 

ve o ilçeden seçilen il genel meclisi üyeleridir. Bu durumda köylümüz kendi 
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sorunları konusunda, doğrudan karar alır ve bu kararın yerine getirilmesini takip 

edebilir. 

 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, 5335 sayılı Mahalli İdare Birlikleri 

Kanununun da çıkmasıyla beraber yasal bir zemine kavuşması yanuında sürekli ve 

tatmin edici bir kaynağa kavuşturulamamıştır. Kırsal kalkınmanın Türkiye genelinde 

yasal boşluklardan ötürü net bir şekilde yerine getirilmediği, Köylere Hizmet 

Götürme Birliklerinin de kırsal kalkınma konusunda bu boşluğun yasal düzeyde 

dolduramayacağı kanaati hakimdir. 

 5335 sayılı kanunla, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin finansal yönden 

nasıl destekleneceği net olarak dile getirilmemiştir. Yapılacak bir yardım İl Özel 

İdaresinin insiyatifine bırakılmıştır. İl Özel İdareleri ihale kanununa tabii 

olduklarından ilde kolayca halledemedikleri meseleleri Köylere Hizmet Götürme 

Birliklerine havale etmektedirler. 

 Hükümetin Köylerin Altyapılarını Destekleme Projeleri (KÖYDES)’i bütün 

köylerin alt yapılarını düzeltmek üzere ortaya attığı ve bu projelerinde ciddi takipçisi 

oldukları bilinmektedir. Altıyüzmilyon dolar gibi büyük bir kaynak Köylere Hizmet 

Götürme Birliklerinin hesaplarına direkt aktarılmıştır. 25 yıldır Köy Hizmetleri 

Genel Müdürlüğüne bağlı Köy Hizmetleri İl Müdürlükleri tarafından yapılamayan 

hizmetler, Köylere Hizmet Götürme Birliklerince bir yılda yapılmıştır. Bu başarının 

sırrı kaynakların optimal düzeyde harcanmasını takip edecek Mülki İdare Amirlerinin 

varlığıdır.Gelirlerin sürekli olmayacağı KHGB ni endişelendirdiği gibi kırsal 

kalkınma konusunda 2006 yılında gösterilen başarıların kesintiye uğrayabileceği 

tahmin edilmektedir. 

 Kırsal kalkınma bir süreçtir. Bu sürecin sekteye uğramaması için finansal 

kaynakların yıldan yıla arttırılarak Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin hesabına 

aktarılması ülkenin kalkınması için önemli bir adım olacaktır. 

 Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin finansal yönden desteklenmesi ve bu 

konuda bir sürekliliğin sağlanması için genel bütçe vergi gelirinden belli bir payın 

sürekli olarak aktarılması gerekir. İl özel idarelerinin bütçelerinden %10 u kadar bir 

payın da direkt olarak bütçelendirilip Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin 

hesaplarına aktarılması, kırsalımızdaki geri kalmışlığı bir nebzecik önleyecektir. Aksi 
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takdirde finansal kaynak sıkıntısı çeken bir birlik, il özel idarelerine yada valilerin 

karşısında dilenci konumuna düşecekleri bilinmektedir. 

 2005 yılında çıkartılan il özel idaresi kanunuyla önemli bazı değişiklikler 

yapılmıştır. Bu değişiklikler de, kırsal kalkınmanın daha kısa sürede sağlanabilmesi 

için önemli kararlardır. Kırsal da çok önemli fonksiyonları olan, Köy Hizmetleri 

Genel Müdürlüklerinin kaldırılarak tamamıyla il özel idarelerine devredilmesi önemli 

bir gelişmedir. Eski hantal yapısı, personelinin çalışamaz derecedeki durumları ihale 

kanununa tabii olmaları, Türkiye de hizmetlerin hep aksamasına, yada verimli 

yapılmamasına sebep olmuştur. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı il 

müdürlüklerinin 20 yılda yapamadığı yol, su, kanalizasyon hizmetlerini Köylere 

Hizmet Götürme Birliği bir yılda yerine getirmiştir. 

 Kalkınmanın vazgeçilmez unsuru olarak kabul edilen, ekonomik ve sosyal 

kalkınmanın, metodu olan Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, kamu hizmetlerinin 

halk tabakalarına kolayca indirilmesini sağlayan, önemli bir araçtır. 

 Hizmetlerden daha çok sayıda insanın yararlanmasını prensip olarak kabul 

eden Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, kalkınma faaliyetlerinde halkın da 

potansiyel gücünü destek olarak merkezi yönetimin yükünü hafifletmektedir. 

Kalkınma adına üstlendiği fonksiyonu yerine getiren ve getirecek olan bu örgütlenme 

personel açısından da sıkıntı yaşamaktadır. Çok önemli fonksiyonu icra eden bu 

örgütlenme, norm kadro sistemine dayalı bir düzenlemeye ihtiyacı vardır. 

 Avrupa Konseyince kabul edilen Avrupa yerel özerklik şartı, vesayet 

denetiminin olmamasını kural olarak belirlemiştir. Bu durumda yerel düzeyde 

kurulan birliklerin yanında, Köylere Hizmet Götürme Birliklerini de bir nevi özerk 

bir yapısı özerklik şartına da uygundur.  

 Yıllardır tartışılan ilçe özel yönetimlerine en iyi alternatif örgütlenme Köylere 

Hizmet Götürme Birlikleridir. Çünkü Köylere Hizmet Götürme Birlikleri sürekli bir 

kaynağa kavuşturulursa, yetkili organları da seçimle işbaşına geldiği için ilçe özel 

yönetimleri için ayrı bir  alternatif olarak gösterilebilir. 

 Mahalli idare birliklerinin tümü önemli fonksiyonları olan, kendi hizmet 

alanında ülke kalkınmasına ciddi katkılar sunan örgütlenmelerdir.. Bu birliklerden 

üyesi sadece köylerin ve il genel meclisin o ilçedeki görevlilerinden oluşan Köylere 

Hizmet Götürme Birlikleri ise, uzun yıllardır, kıt kaynaklarla, ciddi alanlarda 
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hizmette bulunmuştur. Hatta halkın katılımını sağlayan, demokrasi kültürü 

yerleştiren bir faydası da mevcuttur. 

 Yerel katkılarını, kanunun her türlü imkanlarıyla destekleyerek olumlu sonuç 

alan, kaymakam ve valiler Köylerin Altyapılarını Destekleme Projesi 

(KÖYDES)’den de kırsal kalkınmanın sağlanabilmesi için önemli çaba gösterdikleri 

bilinmektedir. Dolayısıyla kırsal görüntünün bertaraf edilebilmesi için uygulamaya 

konulan Köylerin Altyapılarını Destekleme Projeleri (KÖYDES) de yasal bir zemine 

oturtulmalı, devamı sağlanmalıdır. Kaynaklar bulundukça, Köylere Hizmet Götürme 

Birliklerine gönderilmelidir.Bu uygulama devam ederse Köylerin Altyapılarını 

Destekleme Projesi (KÖYDES)’den gelen paraların optimal düzeyde ve daha kısa 

zamanda harcanmsaıyla kırsal kalkınma gerçekleşebilir. Köylere Hizmet Götürme 

Birliklerine, Köylerin Altyapılarını Destekleme Projesi (KÖYDES)’den  2006 yılında 

yaklaşık 600 milyon dolar gönderildi. Bu büyük parasal rakama kırsal alanlarda, bir 

kalkınma seferberliği başlatıldı. Yolu olmayan, suyu olmayan, okulu olmayan köy 

yada kırsal alan kalmayınca, kırsal kalkınma da başarıya ulaşma şansı artmış olur. 

2006 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliklerine, Köylerin Altyapılarını 

Destekleme Projesi (KÖYDES)’den gönderilen kaynaklar, yerinde, zamanında ve 

daha kısa bir sürede bu örgütün  başkanı olan kaymakamların, gösterecekleri 

performans, son yıllarda etkinliğini kaybettiğine inanılan mülki idare amirleri, 

mesleğin geleceği adına da önemli bir projedir. 

 Güçlü yerel yönetimler, öncelikle hem merkezi hükümetin yükünü 

hafifletmekte, hem de toplum kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. Dolayısıyla 

bir yerel yönetim birliği olan Köylere Hizmet Götürme Birliklerine daha çok yetki 

verilip, ciddi kaynaklar temin edilirse, ayrıca kaymakam ve valiler netice olarak her 

türlü destek sağlanırsa, kırsal kalkınmada, önemli mesafeler kat edilmiş olunur. 

 Kırsal kalkınma konusunda Köylere Hizmet Götürme Birliği modelinin son 

derece yararlı olacağı tezimizde işlendi. Somut olarak da Ömerli İlçesi Köylere 

Hizmet Götürme Birliği uygulamasından da  kanıtlandı. Bu sistemin her yönüyle iyi 

işletilmesi önemlidir. 21. y.y.’ın Türkiye’sine yakışan, modern bir yaşam standardını 

yakalamış altyapı sorunları bitmiş kalkınma hamleleri gerçekleştirilmiş gelişmiş ülke 

standardını yakalamaktır. 
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ÖZET 

 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, şu ana kadar ortaya koydukları hizmetler 

bakımından, il, ilçe ve köy yönetimleri için önemsenen kırsal kalkınmanın da motoru 

olarak bilinen bir örgüttür. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, ilçelerdeki ve 

köylerdeki hizmetleri daha etkin ve kısa zamanda yapmak için, kaymakamlar ve 

nadiren de olsa valilerin desteği ile kuruldukları bilinmektedir. Şu ana kadar önemli 

hizmetleri, kıt kaynaklarla yaparken, dayandıkları kanuni bir düzenlemeleri de 

mevcut değildi. Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin şu ana kadar yeteri derecede 

gelişememesinin sebebi, yeterli kaynaklarla finanse edilmemesi ve yasal bir boşluğun 

olmasıydı. 2005 yılında 5335 sayılı mahalli idare birlikleri kanununun çıkmasıyla 

beraber, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri yasal bir zemine oturtulduğu gibi, gelir 

kaynakları konusunda da önemli hukuki düzenlemeler yapıldı. Böylece, 2005 ve 

2006 yılında bütçeden önemli parasal kaynak, Köylerin Altyapılarını Destekleme 

Projeleri (KÖYDES) adıyla direkt olarak Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin 

hesabına aktarıldı. Örnek olarak 2006 yılında, Köylerin Altyapılarını düzeltmek, yol 

ve su sorununu çözmek gayesiyle 600 milyon dolar gibi büyük bir rakam, 

ilçelerimizin adına kurulu Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin direkt hesabına 

aktarıldı. Güvenlik gerekçesiyle boşalan köyler,  Köylerin Altyapılarını Destekleme 

Projeleri (KÖYDES) ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin vasıtasıyla kırsal 

görünürden kurtulacaktır. Kamu İhale Kanununa tabi olmayan Köylere Hizmet 

Götürme Birlikleri, önemli bir icraatın içinde görünmektedir. Kaynakların sürekli 

Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılması, en önemlisi Mülki İdare 

Amirlerinin üstün gayretleri, adil yaklaşımları ve devletin en ufak bir kuruşuna sahip 

çıkma anlayışları, kırsal kalkınmanın gerçekleşebilmesi için önemli avantajlar olarak 

bilinmektedir. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri toplumsal destekli, yerel politik ve 

esnafın inandığı ve desteklediği bir örgüt haline getirilmelidir. Köylere Hizmet 

Götürme Birliklerinde kırsal kalkınma konusunda bir nevi görev üstlenmiş olan 

kaymakamların ve valilerin kişisel çaba ve girişkenliklerine hatta özverilerine bağlı 

olmaktan kurtarmak gerekir. 
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Eskiden olduğu gibi, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri kırsal kalkınmada 

öncü rolü oynayacak, yerel düzeydeki dinamikleri harekete geçirecek, yerel 

yönetimlere bir alternatif değil, tam manasıyla yerel yönetimleri güçlendirmeye 

dayalı işlevsel önemini koruyacaktır. 

 5335 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile Köylere Hizmet Götürme 

Birlikleri yasal bir anlam kazanmış, gelir ve giderleri içişleri bakanlığı tarafından 

düzenlenen tip tüzükle belirtilmiştir. Özellikle ülkemizin dört bir yanında kurulan 

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, geniş amaçlarıyla, bütün köylerimizin, kırsal 

bölgelerimizin kırsal kalkınması için önemli işlevler üstlenmiştir. Köylerin 

Altyapılarını Destekleme Projeleri (KÖYDES) kapsamındaki işlerin yapılmasıyla 

hem sosyal, hem kültürel hem de ekonomik yönden kırsal kalkınmanın 

gerçekleşebilmesi adına önemli sonuçlar elde edilecektir.  

                 Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin finansal yönden sürekli bir şekilde 

desteklenmesiyle kırsal alan kalkınması alanında önemli icraatların görüleceği 

herkesçe bilinmektedir.  Avrupa birliğine giriş sürecindeki ülkemizde, daha müreffeh 

bir topluluğun ortaya çıkması ülke genelinde kırsal kalkınma seferberliğini 

başlatmaya bağlıdır.Bu kalkınma seferberliğinin günümüzde Köylere Hizmet 

Götürme Birlikleri vasıtasıyla gerçekleşmekte olduğunu müşahede etmekteyiz 

                   Netice olarak  daha modern, daha çağdaş bir Türkiye’nin temelleri, kırsal 

kalkınma hamlesinin gerçekleştirilmesiyle atılmış olacaktır. 
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SUMMARY 
 
Village Service Unions are the dynamic center of rural development which is 

important for provincial, districts and village managements in regard to services 

accomplished by them till this time.  Village Service Unions have been established 

mainly by supports of Governor of district and rarely by Governors in order to realize 

the services at districts and villages effectively and timely. Even though they do not 

have legal arrangements and regulations to support them till today, they have realized 

important services with limited resources. Legal loopholes and insufficient financial 

supports are the main reasons that Village Service Unions could not be developed 

adequately until today. Upon issuance of Local Authority Unions Law of No.: 5335 

on 2005, Village Service Unions had a legal base for its actions and important legal 

arrangements has been made concerning to income sources of them. Consequently, a 

significiant financial source has allocated and deposited to Village Service Unions 

account in 2005-2006 budget with the name of Village Sub-structure Supporting 

Projects (KÖYDES). For example in 2006, comparatively very big amount like 600 

mi USD has been deposited to direct account of Village Service Unions on behalf of 

our districts in order to improve sub-structures and solve transportation and water 

problem of our villages. The villages emptied due to security matters will be free 

from rural appearance through Village Sub-structure Supporting Projects (KÖYDES) 

and Village Service Unions. Village Service Unions which are not subject to State 

Bidding Act, look likes executing very important jobs. Continuous transferring of the 

resources to Village Service Unions, best efforts and struggles and fair approaches of 

local authorities and their understanding to protect every kurus of the State are the 

most important advantages to realize rural development.  

 Village Service Unions should be made an organization such that supported 

and relied by local politicians and tradesmen and craftmen. It is necessary to make 

Villages Service Unions independent from kaimakam’s and governors personal 

initiatives and struggles even from their self-sacrifices those anyway charged rural 

development.  

 Like as before, Village Service Unions, will play the leading role in 

development of countries and activate local dynamics and keep its functional 

importance to strengthen local authorities not as an alternative to them.  
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 Upon issuance of Local Authority Unions Law of No.: 5335, Village Service 

Unions had a legal meaning and its incomes and expenses has been regulated by 

typical guidelines by Ministry of Internal Affairs. Villages Service Unions, which are 

distributed all over Turkey, has undertaken very important functions for development 

of rural regions and all our villages. Upon completion of the projects under Village 

Sub-structure Supporting Projects (KÖYDES), significiant results could be obtained 

in regard to development of rural regions for social, cultural and also for economical 

point of view.  

 It is known by everybody that important achievements will be seen in 

development of rural regions by financial support of Village Service Unions 

continuously. Having a more prosperous society in Turkey desiring to enter 

European Union depends to initiate rural development programme for all over 

Turkey. We observe that this rural development programme are being realized by 

Village Service Unions nowadays.  

 Consequently, the bases of more modern and contemporary Turkey will be 

founded by realization of rural development attack. 
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