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IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ İLE KÖYLERE VE KÖY BİRLİKLERİ 

YARDIM TERTİBİNE KONAN ÖDENEĞİN DAĞITIM VE HARCAMA ESAS VE 

USULLERİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

 

AMAÇ VE KAPSAM: 

Madde 1- Bu yönetmelik esaslarına göre yapılacak yardımın amacı; iktisaden geri kalmış 

İlimiz köylerinin toplumsal kalkınması ile ilgili hizmetlere yardımdır. Bu yardımlar köylerde 

teşebbüs güç ve isteğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelmiş ve kendi 

imkânları ile köy tarafından girişilmiş veya teşvik suretiyle girişilecek teşebbüsleri 

desteklemek suretiyle köy toplumlarının daha üst hayat seviyesine ulaşmalarındaki gayretlerin 

ve köyün imar yönünden gelişmesinin artırılmasını sağlamaktadır. 

 İlimiz Özel İdaresi Bütçesine (Köylere ve Köy Birliklerine Yardım) adı ile konulacak 

ödenekleri, Vali ve Kaymakamlarca kendi mülki taksimatları içinde tespit edecekleri iktisaden 

geri kalmış bölgeler içindeki köylerde, köy teşebbüslerini teşvik etmek üzere (Beş yıllık 

kalkınma planlarında, küçük toplum birimlerinde teşebbüs gücünün geliştirilmesi 

programları) bölümünde tespit edilen ilkeler göz önünde bulundurularak sarf yerleri İl 

Encümenince kararlaştırılır. 

 

HUKUKİ DAYANAK: 

Madde 2- Bu yönetmelik, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7/b ve 43/e maddeleri 

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

TANIMLAR: 

Madde 3- Bu yönetmelikte geçen:  

A-Vali: Iğdır Valisini,  

B-Encümen: Iğdır İl Özel İdaresi İl Encümenini, 

C-Meclis: Iğdır İl Özel İdaresi  İl Genel Meclisini,  

D-Valilik: Iğdır Valiliğini,  

E-İl Özel İdaresi: Iğdır İl Özel İdaresini, 

F-Birlikler: Iğdır Merkez ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerini, 

G-İlçe: Iğdır İli sınırları içinde yer alan Merkez ve İlçelerini,  

H-Köy: Iğdır İli sınırları içinde yer alan köylerini, ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

 

İLKELER: 

 

Madde 4- Yardım yapılacak teşebbüslerin; 

 

A-Kalkınma planı esaslarına uygun olması, 

 

B-Köyün çoğunluğuna hizmet götürmesi, 

 

C-Yatırım programlarında olmayıp, köylü yardımı ile yapılacak işler olması. (Yatırım 

programlarına dâhil olup da köylü katkısı bulunan işlerde bu katkının tamamını karşılamaya 

köylü gücünün kifayet etmemesi) Köyle birlikte programlanması ve köy katkısının 

bulunması. 

 

YARDIM KONUSU OLABİLECEK İŞLER: 

 

Madde 5- Yardım konusu olabilecek işler aşağıda sıralanmıştır. 
 

A-Köy Konakları yapımı (Muhtar odası, misafirhane, okuma odası v.s.) ve onarımı, 

 

B-Köy orta malı fırın, cami, minare ve değirmenlerin yapım ve onarımı, 

 

C-Köy hamamı ve çamaşırhane tesisleri, köy okulu, öğretmen lojmanı, köy imam lojmanı 

yapım ve onarımı. 

 

D-Köy tüzel kişiliğine ait turistik yerlerin yapımı ve geliştirilmesi,  

 

E-Küçük sulama tesisleri yapımı (Devletçe de ele alınmayan nitelikte olanlar), 

 

F-Elektrik tesisleri yapımı (Devletçe yapılan ana tesisler dışında kalan diğer işler), 

 

G-Kanalizasyon yapımı ve köy içindeki akarsu yataklarının düzenlenmesi, 

 

H-Su baskınlarını önleyecek tesisler, 

 

I-Mera ıslahı, köy korusu, köy ormanı ve meyveciliği yapımı, bakımı ve geliştirilmesi 

 

İ-Telefon haberleşme tesisleri, 

 

J-Köy hudutları içinde su ürünleri ile tarımsal ürünleri yer altı ve yer üstü servetlerinin 

değerlendirilmesi ve üretimlerinin artırılmasına için yapılacak işler, 

 

K-Su ürünlerinin ve tarımsal ürünlerin satılması, işlenmesi ve değerlendirilmesi maksadı ile 

kurulacak işletmeler için lüzumlu araç ve gereçler, 

 

L-Hayvan banyolukları, ilaçlama için ve aşım durakları yapımı, köy orta malı damızlık 

temini, ahır yapımı ve onarımları, 

 

M-Köy umumi helâsı yapımı, 
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N-Köy içi yollarının yapımı ve bakımı, 

O-Köyün ortak malı taş, tuğla, kireç ve benzeri ocakların geliştirilmesi, 

Ö-Köy içi köprülerinin yapımı, 

P-Mezarlık çevre duvarlarının inşaatı, 

R-Park, bahçe, oyun ve spor alanları ve mesireliklerin yapımı, 

S-Köy toplum kalkınması yönünde faydalı görülecek diğer teşebbüsler, 

Ş-Bu esaslar dâhilinde köylerin kurdukları birlikler tarafından girişilecek yatırım ve benzer 

işler için de yardım yapılır. 

 

YARDIMDAN YARARLANACAK KÖYLERİN ÖNCELİK SIRASI: 

 

Madde 6- 

A-Köyün kuruluş yeri itibariyle özel sorunları bulunması, 

B-Köyün ekonomik, sosyal ve alt yapı tesisleri yönünden geri kalmış olması ve Devlet- İl 

yardımlarından az faydalanmış bulunması, 

C-Hizmetten faydalanacak nüfusun fazlalığı, 

D-Köyün imkânları ile başlamış ve mali yetersizlik sebebiyle tamamlanamamış işlerden 

bulunması, 

E-Köyün turistik öneme haiz olması, 

F-Köyün projeye katılma oranının yüksek olması, 

G-Valilikçe her yıl muhtarları üstün başarılı seçilen köylerdeki tesislere yardım yapılması, 

H-Yapılacak yardım ile köyün ele aldığı teşebbüsün hemen ikmal edilebilecek ve hizmete 

girebilecek nitelikte olması, 

I-Tabi afete maruz kalmış olması, 

 

YARDIMIN MİKTARI VE VERİLME ŞEKLİ: 

Madde 7- 

A-Yapılacak yardım köyün ekonomik ve sosyal durumu göz önüne alınarak sağlanacak köy 

katkısı ile hizmetin köy halkına sağlayacağı fayda esas alınarak miktarı İl Encümeninin 

takdiri ile belirlenir. 

B-Yardım ayni ve nakdi olarak yapılabilir. 

C-Yapılacak yardımlar için proje ve keşif istenmesi ana ilkedir. Ancak 10.000,00TL’yi 

aşmayan yardımlar için proje ve keşif şartı aranmaz. Bu oranlar her yeni değerlendirme 

oranında arttırılır. 

1)02/02/2018 tarihli ve 24 sayılı İl Genel Meclisi Kararı ile “8.000,00TL” olan yardım üst limit sınırı 

“10.000,00TL” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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HARCAMALARIN İZLENMESİ VE GEREKTİĞİNDE YARDIMIN KESİLMESİ: 

 

Madde 8- Valilik Makamı yardımın yerinde ve vaktinde sarf edilip edilmediğini, ilgili daire 

müdürleri ve Kaymakamlar aracılığı ile tetkik ve kontrol ettirir. 

Yardımın maksadına uygun şekilde harcanmadığının tespit edilmesi halinde, 

Kaymakamın veya ilgili daire müdürünün teklifi üzerine İl Encümeni kararı ile yardım kesilir 

ve ödenen miktar geri alınır. 

Yardımın kesilmesi halinde, artan para ve ayni yardımlar İl Encümeninin uygun 

gördüğü ve yardım konusu olan diğer işlere tahsis olunur.  

Yılı içinde harcanamayan paraların müteakip yıllarda aynı maksatla kullanılmasına 

devam olunur. 

 

TEKNİK VE İDARİ YARDIM: 

Madde 9- İl ve İlçelerin ilgili daireleri projelerin hazırlanmasında ve proje uygulamasının 

kontrolünde teknik ve idari yardımda bulunurlar. 

İlçelerde Kaymakamlar işlerin vaktinde ve iyi bir şekilde tamamlanmasında yetkili ve 

yardımcı olacaklar ve yardımın amacına ulaşmasını takip edeceklerdir. 

 

YARDIM İSTEME VE UYGULAMA ŞEKLİ: 

Madde 10- Yardım isteğinde bulunan köy muhtarı isteğin amaç ve kapsamını köyce hangi 

konularda ve ne miktarda katkıda bulunacaklarını belirten bir ihtiyar kurulu kararı eklemek 

suretiyle İlçelerde Kaymakamlara, Merkez İlçede İl Özel İdaresine yazılı olarak müracaatta 

bulunur. Bu maksatla her konu için ayrı müracaat formu doldurulur. (Birlikler için birlik 

başkanının yazılı müracaatı gerekir.) 

Kaymakamlığa yapılan müracaatlardan uygun görülenler istek hakkında görüş ve 

kanaat belirtilerek İl Özel İdaresine gönderilir. 

Valiliğe yapılan ve ilçelerden gelen istekler, Valinin tensibi halinde İl Encümeninde 

görüşülerek köyler ve işler arasındaki öncelik sırasına ve imkânlara göre yardım yapılması 

karara bağlanır. 

Yardım yapılması kararlaştırılan işlerin gerekli görüldüğü takdirde projeleri ilgili 

daireler tarafından hazırlanır. Lüzumu halinde Valilik projeleri mevzuat hükümleri dairesinde 

serbest bürolarda yaptırılabilir. Bu maksatla yapılacak proje bedelleri İl Özel İdare 

bütçesinden karşılanır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER: 

 

Madde 11-İl Genel Meclisin 07.04.2016 tarih ve 60 sayılı kararı ile değiştirilen Yönetmelik 

ek ve değişiklikleri, İl Genel Meclisin 03.10.2018 tarih ve 149 sayılı kararı ile yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

 

YÜRÜRLÜK: 

 

Madde 12- Bu Yönetmelik, Iğdır İl Genel Meclisi kararının kesinleşmesi ve İçişleri Bakanlığı 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 07.06.2007 tarih ve 14645 sayılı genelgesine göre 

mahalli gazetede veya diğer yayın yolları ile ilan edilerek yürürlüğe girer. 

 

 

YÜRÜTME:  

 

Madde 13- Bu Yönetmelik hükümleri Iğdır İl Özel İdaresi tarafından yürütülür. 

  

 

 


