IĞDIR ‘da KÖYDES
İçişleri Bakanlığınca 2005 yılında köylerin ve bağlıların yatırım programına
alınamayan içme suyu ve yol sorunlarının il Özel İdareleri ve Köylere Hizmet Götürme
Birlikleri aracılığı ile mahalli imkan ve kabiliyetlerin verimli bir şekilde kullanılarak kısa
sürede ve düşük maliyetle çözülmesi amacı ile KÖYDES (Köy Altyapısını Destekleme
Projesi) başlatılmıştır. Bu uygulamayla il bazında gelen ödeneklerin tamamı planlanan zaman
dilimi içerisinde öngörülen projeler için kullanılmıştır.
KÖYDES Projesi kapsamında Yüksek Planlama kurulunun kararları ile köylerimizin
yol, içme suyu, küçük su kaynaklarının değerlendirilmesi ve kanalizasyon altyapı sorunlarının
çözümlenerek köyde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla
iller ve alt hizmet programları itibariyle ödenek dağılımları yapılmıştır. Bu projelerin Köylere
Hizmet Götürme Birlikleri aracılığı ile gerçekleştirilerek kısa sürede etkin, halkın ve yerel
imkanların azami derecede katılımının sağlanması ve bu suretle köylerimizin alt yapı
sorunlarının bir an önce bitirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedefin ülke genelinde
gerçekleştirilebilmesine yerelde katkı sağlamak üzere ilk olarak teknik personel yoğunluklu
bir ekip oluşturulmuş ve ileri teknolojik imkanlarla donatılmış ve proje planlama-uygulama
çalışmalarına başlanmıştır.
Tüm bu çalışmalar gerçekleştirilirken hizmetlerde kalite, etkinlik, verimlilik,
saydamlık ve en önemlisi hesap verebilirlik ilkeleri göz önünde bulundurulmuştur. Zira
faaliyetlerin sağlayacağı katma değerin büyüklüğü kadar yapılan çalışmalarda şeffaflığın
sağlanması, toplum nezdinde sahiplenme duygusunu geliştirmekte ve devlete olan güvenin
artmasını sağlamaktadır. Bir başka önemli husus ise projelerde kaynakların etkin kullanımı
prensibine riayet edilmesi olmuştur. Öncelikle geliştirilecek alt yapı yatırımlarının
sağlayacağı katma değer dikkate alınmıştır. Yüksek planlama kurulunca kararında belirtilmiş
olan “Köye yönelik altyapı yatırım ödeneklerinin iller ve alt hizmet programları itibari ile
dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller' paralelinde aşağıda
sıralanan kriterler dikkate alınarak planlama yapılmıştır.
a)Nüfus yoğunluğu: Yapılacak çalışmalar projelendirilirken harcanacak birim maliyet ile kaç
kişiye hizmet götürüleceği dikkate alınmıştır. Benzer maliyet ile hizmet götürülecek birimler
arasında öncelik sırası belirlenirken nüfus sayısı fazla olan bölgelerden başlanarak yatırımlar
gerçekleştirilmiştir. Böylelikle maliyetlerde etkinlik sağlanmasına destek olunmuştur.
b)Havzanın durumu: Alt yapı çalışmalarının planlanması havza bazında gerçekleştirilmiştir.
Aynı coğrafik koşullarda yaşayan, aynı grup yoldan hizmet alan veya aynı su kaynağı
etrafında konuşlanmış köylerin sorunları bütüncül olarak algılanarak hizmet götürülmüştür.
c)Köyün tarımsal üretim değeri: Serhat ilimizin küçük bir coğrafi alanda yer alması sonucu
tarımsal üretim alışkanlıkları benzerlik göstermektedir. Sulama imkanları, eğim ve arazi
miktarı bakımından köylerimiz arasında derin farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle yüksek
tarımsal üretim değeri taşıyan köylerimizin alt yapı çalışmaları öncelikli olarak
değerlendirilmiştir

