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 Ġlgi yazınızda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının 

karĢılanmasından sorumlu olan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 5286 sayılı Kanunla 

kaldırıldığı, bu hizmetler için tahsis edilen ödeneğin yeni Kanun kapsamında hangi kurum 

bütçesi içerisinde ve nasıl tahsis edileceği, önceleri Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 

yürütülen proje, sondaj, pompa ve inĢaat uygulamalarından hangi kurumun sorumlu 

olduğundan bahisle, 2006 yılı ve sonrası askeri içme suyu programlarına yönelik 

planlamaların sağlıklı olarak yapılabilmesi amacıyla konu hakkında planlama ve uygulama 

esaslarının bildirilmesi istenmektedir. 

Bilindiği gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı bu güne 

kadar 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün TeĢkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanuna göre, Milli Savuma Bakanlığı ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan 

protokol esaslarına göre karĢılanmakta iken, 5286  sayılı Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunla 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldırılmıĢtır. 3202 sayılı Kanunun ise bazı hükümleri 

kaldırılmıĢ ve Kanunun adı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun olarak değiĢtirilmiĢtir. 

3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun “Hizmetler” baĢlıklı 2 nci 

maddesinin (e) bendinde “Köy ve bağlı yerleĢme birimlerine, askeri garnizonlara sağlıklı, 

yeterli içme suyu ve kullanma suyu tesislerini yapmak, geliĢtirmek ve yapımına destek olmak, 

sondaj kuyuları açmak, bu maksatla umuma ait sular ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve 

tahsis edilmiĢ veya köyün veya köylerin eskiden beri intifaında bulunmuĢ olan suları; köylerin 

ve bağlı yerleĢme birimlerinin, askeri garnizonların ihtiyacına göre tevzi etmek, kısmen veya 

tamamen baĢka köye, köylere, bağlı yerleĢme birimlerine, askeri garnizonlara tahsis etmek ve 

tahsis Ģeklini değiĢtirmek” hükmü yer almaktadır. 

5286  sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda 

DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesinde; “bu konuda belirtilen 

hizmetler, Ġstanbul ve Kocaeli illeri dıĢında il özel idarelerince, Ġstanbul ve Kocaeli illerinde 

ise il sınırları dahilinde yapılmak üzere büyükĢehir belediyelerince yerine getirilir. 

Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü taĢra teĢkilatının bölge müdürlüklerince 

yürütülen hizmetler, bölge müdürlüğü kapsamına giren illerin il özel idarelerince her yıl 

müĢtereken yapılacak iĢ programı çerçevesinde yürütülür…” denilmektedir. 



Diğer taraftan, 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 3 üncü maddesine göre il özel 

idareleri idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kiĢileridir. Dolayısıyla yatırım programlarını 

kendi karar organlarının onayına istinaden yapmaktadır. 

Bu çerçevede, her mali yılda bütçe kanunlarına konulan hükümlerle Bakanlıkların 

ihtiyacını temine yönelik yatırım ödeneklerinin il özel idarelerine aktarılmasına imkan 

tanınmakta ve il özel idarelerince yatırım ve hizmetlerin gerçekleĢtirilmesi sağlanmaktadır. 

Bu esaslar çerçevesinde, askeri garnizonların içme suyu ihtiyacı için Milli Savunma 

Bakanlığı bütçesine konacak ödeneklerin il özel idarelerine aktarılması ve ihtiyaca göre ilgili 

il valisi ile protokol yapılarak hizmetlerin yerine getirilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim.  
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