
2005-2010 YILLARI KÖYDES PROJESĐ 
 
 
2005 YILI KÖYDES PROJESĐ 
 
A) ĐÇMESULARI:  

32  yeni tesis, 5 tesis geliştirme  olmak üzere toplam 37 proje ile 
37 adet yerleşim birimi içme suyuna kavuşturulmuştur. 
      Đçme suları için toplam  1.448.000 YTL  harcanmıştır. 
B) KÖY YOLLARI: 
a) Stabilize: 16 adet proje ile 82,5 km stabilize kaplama, 
b) Tesviye: 1 adet proje ile 5 km yol tesviyesi , 
c)Sanat yapıları: 10 proje ile 17 adet sanat yapısı (menfez,istinat 
duvarı) yapılmıştır. 

Köy yolları sektöründe 27 adet proje için toplam  1.133.000,00 
YTL harcanmıştır. 

 
2005 yılında 64 adet proje için toplam 2.581.000,00  YTL 

ödenek harcanmış olup bu işlerin tamamı bitmiştir 
 
2006 YILI KÖYDES PROJESĐ 
 
A) ĐÇMESULARI:  

42 yeni tesis, 17 adet tesis geliştirme olmak üzere toplam 59 
proje ile 59 adet  yerleşim birimi içme suyuna kavuşturulmuştur. 
      Đçme suları için toplam  5.591.000,00 YTL harcanmıştır. 
B) KÖY YOLLARI: 
a) Stabilize: 8 adet proje ile 50,3 km stabilize kaplama,  
b) 1.Kat Asfalt Kaplama: 29 adet proje ile 141,6 km 1.kat asfalt 
kaplama,  
c) 2.Kat Asfalt Kaplama: 28 adet proje ile 195 km 2.kat asfalt 
kaplama,  
d)Sanat yapıları: 30 adet proje ile 85 adet sanat yapısı 
(köprü,menfez,istinat duvarı,büz), 

Köy yolları sektöründe 95 adet proje için toplam 11.125.300,00 
YTL harcanmıştır. 
 



C) SULAMA:  
Sulama sektöründe 22 adet proje gerçekleştirilmiştir. Toplam 

1.301.700 YTL harcanmıştır.1579 hektarlık  alan sulanabilir duruma 
getirilmiştir. 
D) KANALĐZASYON:  

Kanalizasyon sektöründe  2 adet proje gerçekleştirilmiş olup 
toplam  300.000 YTL harcanmıştır. 

 
2006 yılında 178 adet proje için ortak alım ödeneği olan 

2.500.000,00 YTL ile birlikte toplam 20.818.000,00 YTL ödenek  
harcanmış olup bu işlerin tamamı bitmiştir. 
 
2007 YILI KÖYDES PROJESĐ 
 
A) ĐÇMESULARI:  

24 adet yeni tesis, 41 adet tesis geliştirme ve 8 adet bakım ve 
onarım işi  olmak üzere toplam 73 proje ile 73  adet  yerleşim birimi 
içme suyuna kavuşturulmuştur 
      Đçme suları için toplam  5.305.000,00 YTL harcanmıştır. 
 
B) KÖY YOLLARI: 
a) 1.Kat Asfalt Kaplama: 26 adet proje ile 104,9 km 1.kat asfalt 
kaplama,  
b) 2.Kat Asfalt Kaplama: 33 adet proje ile 154,85 km 2.kat asfalt 
kaplama,  
c)Sanat yapıları: 33 adet proje ile 98 adet menfez ve 5 adet köprü 
yapılmıştır. 

Köy yolları sektöründe 92 adet proje için toplam 10.275.000,00 
YTL  harcanmıştır. 
 

2007 yılında 165 adet proje için ortak alım ödeneği olan 
3.690.000,00 YTL ile birlikte toplam 19.270.000 YTL Ödenek 
harcanmış olup bu işlerin tamamı bitmiştir.  
 
 
 
 



2008 YILI KÖYDES PROJESĐ 
 
A) ĐÇMESULARI:  

1 adet yeni tesis, 42 adet tesis geliştirme işi  olmak üzere toplam 
43 proje ile 43  adet  yerleşim birimi içme suyuna kavuşturulmuştur 
      Đçme suları için toplam  3.566.000,00 YTL harcanmıştır. 
 
B) KÖY YOLLARI: 
a)Stabilize kaplama: 2 adet proje ile 4 km stabilize kaplama,  
b)1.Kat Asfalt Kaplama: 3 adet proje ile 13,1 km 1.kat asfalt kaplama,  
c) 2.Kat Asfalt Kaplama: 3 adet proje ile 23,8 km 2.kat asfalt kaplama,  
d)Sanat yapıları: 9 adet proje ile 24 adet menfez ve 1 adet köprü 
yapılmıştır. 

Köy yolları sektöründe 17 adet proje için toplam 1.610.000,00 
YTL  harcanmıştır. 
 

2008 yılında 60 adet proje için toplam 5.176.000,00 YTL 
Ödenek harcanmış olup bu işlerin tamamı bitmiştir. 

 
2009 YILI KÖYDES PROJESĐ 
 
A) ĐÇMESULARI:  

KÖYDES Ek program kapsamında, artan ödenekler ile 1 adet 
yeni tesis, 18 adet tesis geliştirme işi  olmak üzere toplam 19 proje ile 
19  adet  yerleşim birimi sağlıklı içme suyuna kavuşturulmuştur 
       
 
B) KÖY YOLLARI: 
a)Stabilize kaplama: 3 adet proje ile 4,4 km stabilize kaplama, 
b)Yol Onarımı: 1 adet proje ile 1,4 km yol onarımı,  
b)1.Kat Asfalt Kaplama: 3 adet proje ile 8,4 km 1.kat asfalt kaplama,  
c) 2.Kat Asfalt Kaplama: 41 adet proje ile 290,75 km 2.kat asfalt 
kaplama,  
d)Sanat yapıları: 2490 mt. istinat duvarı, 4370 mt. beton hendek,14 
adet menfez ve 2 adet köprü ve 128 adet büz alımı yapılmış olup; 
 

Köy yolları sektöründe toplam 53 proje yapılmıştır. 



 
2009 yılında 72 adet proje için ortak alım ödeneği olan 

150.242,00 TL ile birlikte toplam 5.176.000,00 TL Ödenek 
harcanmış olup bu işlerden içme suları sektöründeki işlerin 
tamamı bitmiştir.Köy yolları sektöründe bulunan 8 adet işin 
yapımı ise mevsim şartlarının olumsuzluğu nedeniyle 2010 yılına 
ertelenmiş olup devam etmektedir.  

  
2010 YILI KÖYDES PROJESĐ 
 
A) ĐÇMESULARI:  

Merkez ilçeye bağlı 1 adet tesis geliştirme işi  için 140.000,00 
TL ödenek ayrılmış olup, etütleri yapılmış, proje çalışmaları devam 
etmektedir. 
       
 
B) KÖY YOLLARI: 
a)Stabilize kaplama: 121,95 km. km stabilize kaplama, 
b)Yol Onarımı: 16,05 km yol onarımı ve yol genişletme,  
b)1.Kat Asfalt Kaplama: 35,2  km 1.kat asfalt kaplama,  
c) 2.Kat Asfalt Kaplama: 27,3 km 2.kat asfalt kaplama,  
d)Sanat yapıları: 330 mt. istinat duvarı, 22 adet menfez olmak üzere, 

Köy yolları sektöründe 66 proje için 5.153.600,00 TL ödenek 
ayrılmıştır.Proje ve keşif  çalışmaları tamamlanmış olup, işlerin bir 
kısmı devam etmekte, bir kısmı ise  ihale aşamasındadır. 

Ayrıca Đlimize ait coğrafi bilgileri içeren sayısal harita 
hazırlanması için 200.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, hazırlık 
çalışmaları devam etmektedir.  
 

2010 yılında toplam 67 adet proje için toplam 5.493.600,00  
TL Ödenek tahsis edilmiştir. 

  
 


