
 

Amacı: 

 

Bamacı, susuz veya suyu yetersiz köy ve bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme 

suyuna kavuşturulması, köy yollarının kalite ve standartlarının 

yükseltilmesidir. 

  

 Kapsamı: 
 
 Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (İstanbul ve Kocaeli illeri hariç olmak üzere) il özel 
idarelerine devredilen projeler de dahil Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) 
kapsamındaki yatırımları içerir. 

 Köy yolları projelerine ilişkin esaslar:  
 

Köy yollarının onarımına ve kalitelerinin artırılarak iyileştirilmesine öncelik verilir. Zorunlu olmadıkça yeni köy yolu 
güzergahı açılmaz. Yeni güzergah açılması zorunlu olan durumlarda yararlanıcı nüfus, yaklaşık maliyet ve ihtiyacı 
belirten gerekçe bilgi için İçişleri Bakanlığına gönderilir.  
Köy yollarının yapımına veya iyileştirilmesine, merkezi yerleşimler ve bölgesel/yerel ana ulaşım akslarına yakın 
köylerden ve köy bağlısı yerleşim birimlerinden başlanır.  
Kullanım yoğunluğu fazla ve turizm potansiyeli yüksek olan yerleşimlerin yollarının yapımına veya iyileştirilmeleri 
ve standartlarının yükseltilmelerine öncelik verilir.  
Sanat yapılarının yeterli miktarda ve uygun standartlarda uzun vadeli ihtiyaçları karşılayacak şekilde yapımına 
azami özen gösterilir.  
Asfalt yol yapımına ilişkin projeler, grup köy yolları ile nüfusu fazla olan yerleşim birimlerine yoğunlaştırılır.  
Asfalt yol yapımında tarımsal üretim potansiyeli yüksek yörelere öncelik verilir.  

Köy içmesuları projelerine ilişkin esaslar :  
 
Bakım ve onarım ihtiyacı nedeniyle geçici olarak hizmet dışı kalmış içmesuyu tesislerinin hizmete açılmasına 
yönelik yatırımlara öncelik verilir.  
Köy içme suyu projelerinde, su kaynaklarının en kurak aylardaki debileri esas alınır ve su kaynağı yıl boyunca 
asgari düzeyde yeterli olmayan şebekeli içmesuyu projelerinin yapımına başlanmaz. Ancak, yeterli içmesuyu 
bulunan yerleşmelerin şebekeli içme suyuna kavuşturulmasına öncelik verilir.  
Su kaynağı olan ancak bugüne kadar içme suyu getirilememiş köyler ile su kaynağı olmayan köyler ve grup içme 
suyu projelerine öncelik verilir.  

Toprak ve küçük su kaynaklarını geliştirme altyapı projelerine ilişkin esaslar :  
 
Köy yolları ve köy içmesuları konusundaki altyapı ihtiyaçları karşılanan illerde kalan KÖYDES ödeneği toprak ve 
küçük su kaynaklarını geliştirme projelerine aktarılabilir.  
Sulama projelerinde, küçük su kaynaklarının en kurak aylardaki debileri esas alınır.  
Taşkın, sel baskınlarını önleme ve toprak koruma amacına da hizmet eden projelere, depolama yapısı 
tamamlanmış projelere ve DSİ gibi diğer kurumların yatırımlarına paralel olarak yürütülen projelere öncelik verilir.  
Bakım ve onarım ihtiyacı nedeniyle geçici olarak hizmet dışı kalmış sulama suyu tesislerinin hizmete açılmasına 
yönelik yatırımlara öncelik verilir.  

 


