
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AÇIKLAMA 

Bu çalışmaların amacı, son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti yardımları kapsamında 
KKTC'ne yapılan yardımların yerleşim birimi bazında ortaya konulmasıdır. Yatırımların 
yerleşim birimleri bazında ortaya konulmasının daha sonra alınacak yatırım 
kararlarında dikkate alınabilecek bir veri tabanı sağlayabileceği düşünülmüştür. 

KKTC'nde yapılan yardımların bir bölümü münhasıran yerleşim birimi bazında 
olmakla birlikte, pek çok büyük projeyi sadece yerleşim birimi ile izah etmek mümkün 
olmamaktadır. Bunlar genellikle ülke geneline ekonomik ve sosyal katkı sağlayan ana 
karayolları, limanlar, su taşıma projeleri gibi önemli projelerdir. 

Bir bölüm proje ise prensip olarak ülkenin mümkün olan tüm yerleşim 
birimlerinde uygulanmaktadır, örneğin damla sulama, hayvanların soy kütüğünün 
tutulması, tarımsal araştırmalar vb. projeler bu kategoridedir. Bu neviden olan 
projeler genellikle yerleşim birimleriyle iliklendirilmemiş ve çalışmanın kapsamı 
dışında tutulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yerleşim Yeri 1997 1998 1999 2000 

LEFKOŞA İLÇESİ 

Merkez *Şehir içi asfaltlama  
*içmesuyu şebeke takviyesi 

*M Huso Caddesi'nin Aydınlatılması 
*Yeni Tören Alanı vs tribün yapımı  
* Ecevit Anadolu Lisesi bina yapımı 
*Atatürk Öğretmen Koleji tuna 
yapımı  
*9 Eylül İlkokulu derslik, tuvalet ve 
klan bina çevre bakım ve onarımı 
bilgisayar lab . anasınıfı döşemesi  
*Atatürk Meslek Lisesi derslik ve 
atölye yapımı, Anaokulu bina 
inşaatı  
*Şht-Ertuğrul İlkokulu ilave derslik 
*Necatı Taşkın İlkokulu ek 2 derslik 
Türk Lisesi motor atölyesi yapımı  
*Lefkoşe Türk Lisesi tamiri  
*20 Temmuz Fen Lisesi tamiri Türk 
Maarif Koleji ek derslik, öğretmen 
odası yapımı  
*Cumhuriyet Parkı ağaçlandırma 
*Büyük Han'ın Restorasyonu 

Kumsal   yolu yapımı  
*Polis Genel Müdürlüğü Bina 
yapımı  
* Ecevit Anadolu Lisesi bina 
yapımı *Atatürk Öğretmen Koleji 
bine yapımı *Lefkoşe Türk Llsesi 
bakım onarımı *Bayraktar 
Ortaokulu 5 derslik İlavesi, 
bilgisayar lab tepegöz. printer 
alımı *Maarif Kız öğrenci Yurdu 
boya ve bad. 
*Atatürk Stadyumu çevre düz. Elk 
işleri  
"Spor salonu tamiri  
*Kaldırım yapımı, çevre 
düzenlemesi *Fuar alanı çevre 
düzeni ve havuzun renovasyonu 
*Cumhuriyet Parkı çevre düzeni 
*Adliye Binasının Restorasyonu 
*Büyük Han'ın Restorasyonu 

•Kumsal    Kermiya yolu 
yapımı  
*Polis Genel Müd. Bina 
yapımı  
* Öğretmen Koleji bina 
yapımı 
 *Maarif Koleji bina yapımı  
*20 Temmuz F Lisesi Çevre 
duv  
*Türk Maarif Koleji kapalı 
spor salonu tadilatı 
*Yenicemi İlkokulu Genel 
tamir  
*9 Eylül İlkokulu © ek derslik 
*Sedat Simavi Meslek Lisesi 
ElektrikAtölyesi 
*Adliye Binalarının 
Restorasyonu  
*Büyük Han'ın Restorasyonu 
*Şehiriçi kaldırım yapımı  
*Çevre düzenlemesi. 
ışıklandırma 

Alayköy *Çocuk parkı *Belediye Binası 
*Organize Sanayi Bölgesi yapımı 

•İlkokul genel tamın  
*Organize Sanayi Böl. yapımı  

*Organize Sanayi Bölgesi 
yapımı 
*Köyiçi  asfaltlama. Spor 
Malz 

Balıkesir •İçmesuyu takviye *İİlkokul çatı tamiri   

Cihangir 'içmesuyu takviye ve ivale 
ha 

•Yeni minare yapımı •Koy yolunun yapımı  

Çukurova *İçmesuyu takviye ve 
ishale 

 *K6y yolunun yapımı  

Değirmenlik *İçmesuyu takviyesi ve 
isale hattı yapımı  
*Asfalt yol yapımı 

*İçmesuyu ishale hattı yapımı *Ortaokul ek 4 derslik ,merdiven, 
tepegöz, printer. kitaplık. 
bilgisayar ilkokul tamın 

* Köy içi asfaltlama 

Demirhan *Spor sahası çevre 
tellemesi 

   

Dilekkaya   *Köy yolunun yapımı  

Düzova *Yeni sıra-sandalye alımı *İlkokul soyunma odası ve tuvalet 
yapımı bilgisayar alımı 

*Okul genel tamiri  

Erdemli   *Köy yolunun yapımı  

Gazikoy  *Yeni minare yapımı   

Geçitköy  *Yeni minare yapımı   

Galibolu  *2 adet derslik ilavesi   

Gönyelı *Asfatl yol yapımı 
*Işıklandırma  
*İçmesuyu takviyesi 

*İlkokul tamiri  
*Işıklandırma 

*ilkokul genel bakımı 
*Ek 4 derslik 
*Bilgisayar printer.tepegöz 

Kaldırım 

Hamitköy  *İlkokul bakım İstinat duvarı 
*Astaltlama Hamıtköy-Kaymaklı) 

*İçmesuyu deposu onarımı  



Kırıkkale  *Yeni minare yapımı "Koy yolunun yapımı  

Yenice koy *İçmesuyu takviyesi ve 
ishale hattı 

 *Köy yolunun yapımı  

Yiğitler  *İçmesuyu ishale hattı yenileme *Köy yolunun yapımı  

Yılmazköy *içmesuyu takviyesi    

GİRNE İLÇESİ 
   

Merkez  Turizm Limanı Gümrük 
Binası  
*Girne-Boğaz yolu yapımı  
*İçmesuyu kuyusu (3 adet)  
*Anafartalar Lisesi salon 
tamiri  
*Halk kütüphanesi bakımı  
*Milli arşiv tamiratı  
*2 oda(strong-room) hav tesisi 
*Çevre düzenlemesi 

*Turizm Limanı mendireğinin 
onarımı  
*Leftosa-Girne (Boğaz) yolu yapımı 
*Içmesuyu takviyesi 
*Kordonboyu Kaldırım ve 
aydınlatma  
*Atatürk anıtı ve çevre düzenlemesi 
*N.Ersln Pasa camii İnşaatı  
*N.Ersln Paşa camii çevre yolu yap. 
*Anafartalar Lisesi bahçe duv yapım 
*Girne Öğretmenevi kompleksi, 
trafo yüzme havuzu, bahçe 
düzenlemesi ve aydınlatma  

*Turizm Limanı rıhtımının 
uzatılması 
*Turizm Limanı Yolcu Salonunun 
renovasyonu 
*Boğaz -Lefkoşe yolu alt temel 
inşa.  
*Pratik Kız Sanat Okulu genel 
tamiri  
*Girne Öğretmenevinın tefrişi 
*Milli Arşiv binası 2 strong-room 
19 Mayıs Maarif Koleji 2 soyunma 
odası. wc inşaatı, çatı İzolasyonu, 
bilgisayar, tepegöz, printer. 
kitaplık  
*Anafartalar Lisesi atölye binası 
ve derslik tamiri, bilgisayar. 
tepegöz printer alımı  
*N.Ersin Paşa cami inşaatı 

*Spor Salonu (lll etap) yapımı 
*Milli Arşiv 3 etap inşaatı 
*Kaldırım 

Ağırdağ *İçme suyu takviyesi *Asfaltlama 
*Okula sıra-masa yardımı 

*İlkokula 2 derslik ilavesi, tamirat  

Akçiçek * İçme suyu ishale hattı yenileme * İçme suyu şebeke yenilemesi  

Akdeniz * İçme suyu * İçme suyu takviye  

Alsancak *Asfalt yol yapımı *Kaldırım yapımı  *İmam lojmanı yapımı  
*Asfalt 

Arapköy * İçme suyu takviyesi    

Bahçeli   *llkok. 2 derslik.sıra-masa,bahçe   

Beşparmak * İçme suyu takviyesi *ilkokulun tamiri ve elektrik işleri   

Beylerbeyi * İçme suyu takviyesi  
* İçme suyu kuyusu 

* İçme suyu şebeke yenileme * İçme suyu takviyesi  
*Şebeke yenileme 

 

Boğazköy * İçme suyu kuyusu * İçme suyu şebeke yenileme ve ek *Okulun genel tamiratı  

Çamlıbel * İçme suyu takviyesi * İçme suyu takviyesi, şebeke 
yapımı 

* İçme suyu takviye, ilkokulun 
tamiratı 

 

Çatalköy *Asfalt yol yapımı 
* İçme suyu kuyusu 
* İçme suyu takviyesi 

*İlkokul çatı izolasyonu  
*Asfalt yol yapımı (irtibat yolu)  
* İçme suyu takviyesi; şebeke 
ilavesi 

*Köy yolunun yapımı *Kaldırım 

Dikmen * Asfaltlama 
*Yeni sıra - masa temini 
*İmam lojmanı yapımı 

* Asfaltlama 
*İlkokula 2 derslik ilavesi 

 *Kaldırım 
*Düğün Salonu için Malzeme 

Esentepe *Asfalt yol yapımı  
* İçme suyu  

*Asfalt yol yapımı  
*Mezarlık yolu yapımı 

*Takviye İçme suyu Sinema Salonu için Malzeme 



Göçeri * İçme suyu takviyesi    

Karaağaç *İçme suyu kuyusu    

Karaman *İçme suyu kuyusu  *Atatürk büstü  

Karaoğlanoğlu   *Takviye içme suyu temini *14 derslik yeni ilkokul inşaatı 

Karşıyaka *içme suyu kuyusu *içme suyu kısmi şebeke yenilemesi 
*içme suyu ishale hattı yenileme 

*İçme suyu şebeke yenileme ve 
gelişt. 

 

Kayalar *Telefon şebekesi tesisi  *Köy yolunun yapımı  
*içmesuyu geliştirme 

 

Kozanköy *içme suyu kuyusu    

Lapta *Asfaltlama  
*içme suyu kuyusu 
*içmesuyu şebeke 
yenileme  
*Yeni sıra-masa alımı 

*Sahil şeridi kanalizasyon yapımı 
*İlkokula 3 derslik İlavesi *Çevre 
düzenlemesi 

*içmesuyu geliştirme 
*Lapta - Karşıyaka köy yolunun 
yapımı 
*Bilgisayar lab;printer,tepegöz 
alımı 

*Kaldırım 

Malatya *içmesuyu şebeke 
yenileme 

   

Ozanköy *içmesuyu takviyesi 
*içmesuyu şebeke 
yenileme 

*Asfalt yol yapımı (Beylerbeyi - 
Ozanköy) 

 *Ozanköy - Çatalköy yolunun 
yapımı 

Pınarbaşı *İçmesuyu şebeke 
yenileme 

*Havaalanı pist onarımı 
 *Asfalt yol yapımı (irtibat yolu) 

*Köy yolunun yapımı  

Sadrazamköy *içmesuyu takviyesi *Telefon şebekesi tesisi  *Atatürk Büstü yapı 

Tepe başı  *ilkokul 3 derslik ilavesi *Bilgisayar, tepegöz  

Zeytinlik   Takviye içmesuyu şebekesi 
*Zeytinlik-Dağ sitesi köy yolunun 
yapımı 
 *Atatürk büstü 

*Köy yolunun yapımı 

GÜZELYURT İLÇESİ 
   

Merkez *Kültür Merkezi inşaatı 
*Güzelyurt kapalı spor salonu 
inşaatı 
*Sulama suyu kuyusu (1 adet) 
*Içmesuyu kuyusu (2 adet) 

*Kültür Merkezi inşaatı  
*Esnaf Sitesinin kaldırımlaşması  
*Soii Harabeleri bazıkalarının uzay çatı 
ile kaplanması 
 

*Kültür Merkezi inşaatı  
* Ticaret Lisesi tamiri,bilgisayar, 
printer, tepegöz 
*Okullararası yol yapımı 
*Şht.Turgut Ortaokulu 
çatı izolasyonu ve ek 3 atölye 
*Bilgisayar printer, tepegöz 
*Kurtuluş Lisesi tamiri 3 yeni 
atölye, bilgisayar 1 printer 1 tepegöz 
*özgürlük İlkokulu Atatürk büstü ve 
çevre düzenlemesi, bilgisayar, 1 
printer,1 tepegöz 
*İçmesuyu takviyesi yapımı 

* Maarif Koleji 3 ek derslik 
*Kültür Merkezi donanımı 
 

Akçay *Sulama suyu takviyesi 
*Sulama suyu kuyusu 

 *İlkokul genel tamiri  

Aydınköy *Sulama suyu kuyusu    

Bostancı(Aşağı) *Sulama suyu takviyesi 
*Sulama suyu kuyusu (2 
adet) 

*İlkokul genel tamiri *Fikri Karayel ilkokulu tamiri  
*Köy anayolunun yapımı 

 

Bostancı(Yukarı) *Sulama suyu takviyesi *Asfalt yol yapımı(Taşpınar-
Bostancı) 

*Köy anayolunun yapımı 
(Güzelyurt-Bostancı) 

 



Doğancı *Sulama suyu takviyesi 
*Damla sulama kuyusu 

*Içme suyu takviyesi 
 *ilkokul çatı izolasyonu 

*Okulun tamiri *1 derslik ilavesi 

Cengizköy  *Köy anayolunun yapımı   

Çamlıbel *Içmesuyu takviye *ilkokul genel tamiri *Atatürk büstü  
*İlkokul genel tamiri 

 

Çamlıköy  *Köy anayolunun yapımı   

Gaziveren *Yeni sıra-masa alımı  *ilkokul genel tamiri  

Gayretköy *İçme suyu şebeke 
yenileme 

   

Gemikonağı  *Asfalt yol yapımı (Gemikonağı-
Lefke) 

*Okulun genel tamiri ve çatı 
izolasyonu 

 

Güneşköy *Sulama suyu takviyesi 
*Sulama suyu kuyusu (2 
adet) 

   

Kalkanlı   *Içmesuyu şebeke yenilemesi *Atatürk büstü ve çevre 
düzeni Kumköy *İçme suyu kuyusu (3 adet) 

*Sulama suyu kuyusu (3 
adet) 

*Pompa istasyonuna yol yapımı   

Lefke *Asfalt yol yapımı 
*İstiklal İlkokulu ek 3 
derslik 

*Asfalt ve kaldırım yapımı *GaziLisesi bilgisayar, printer, 
tepegöz 
ve kitaplık yardımı 
*istiklal ilkokulu tuvalet tamiri 

*C.Topel Anıtı ve çevre 
düzeni  
*Kaldırım.Sahil düzenleme 
Asfaltlama 

Mevlevi *İçme suyu takviyesi    

Türkeli  *Içmesuyu kısmi şebeke yenileme   

Yayla   *Içmesuyu kuyularının teçhizi  

Yedidalga *İlkokula 1 derslik ilavesi *Yeni cami yapımı *İlkokul genel tamiri  
*Bilgisayar printer alımı 

*imam lojmanı bakım onarımı 

Yeşilyurt *lkokula yeni sıra-masa alımı *İlkokul genel tamiri  
*Içmesuyu şebeke yenileme 

*İlkokul genel tamiri  

Zümrütköy  *Içmesuyu şebeke yenileme *ilkokul çatı izolasyonu 
*Atatürk büstü çevre düzenlemesi 
tuvalet yapımı, bilgisayar laboratuarı 

 

GAZİMAĞUSA İLÇESİ 
   

 *Kaldırım (N.Kemal 
Meydanı)  
*Çanakkale Ortaokulu 
yapımı  
*Özgürlük Ortaokulu yeni 
tuvalet yapımı  
*Canbulat Lisesi genel 
tamiri  
*Namık Kemal Lisesi genel 
bakım, onarım, ek atölye 
inşaatı, ek 2 derslik ilavesi, 
yeni sıra-masa alımı 
*Anaokulu genel tamiri 

*Organize Sanayi Bölgesi inşaası 
*Şehiriçi asfaltlama 
*Dr.Fazıl Küçük End.Lisesi tamiratı 
*Ticaret Lisesi merdiven, 6 ek derslik 
*Gazi Okulu tamiri 
*Canbulat Ortaokulu Spor Salonu 
*Halk Kütüphanesi tamiri 
*Şht. Osman Ahmet İlkokulu tamiri 

*Organize Sanayi Bölgesi inşaası 
*Gazimağusa-Yenierenköy yolu 
*Kaldırım 
*Gazi İlkokulu restorasyonu, 
bilgisayar, printer, tepegöz alımı 
*Maarif Anaokulu genel tamirat, boya 
*Türk Maarif Koleji bahçe duvarı 
*Bilgisayar laboratuvar tamiratı, 
badana 
 *Hükümet Konağı Restorasyonu 

*Organize Sanayi Böl. yapımı 
*Ercan-Gazimağusa bölünmüş yol 
yapımı 
*Canbulat Ortaokulu 3 atölye 
yapımı, laboratuar malz. alımı 
*Laguna Projesi 



Akdoğan *Asfalt yol yapımı 
*İçmesuyu şebeke 
yenilemesi  
*Polatpaşa Lisesi 4 ek 
derslik 

*Asfalt yol yapımı  
*İlkokul bakım onarımı  
*Polatpaşa Lisesi bakım onarımı 

*İlkokul çatı izolasyonu 
*türbin inşaatı 
*Bilgisayar, 
*Polatpaşa Lisesi genel tamiri 
*Kitap yardımı 

*Polatpaşa Lisesi ek 3 derslik 
atölye inşaatı 

Akıncılar *içmesuyu şebeke 
yenileme  
*Asfalt yol yapımı 

Cami bakım, onarımı  *Kaldırım  
*Asfaltlama 

Akova   *İlkokulun boyanması  

Alaniçi  *Yeni cami inşaatı *İçmesuyu hattı yenileme  

Ardahan *İçmesuyu takviyesi  *İlkokulun boyanması  

Arıdamı *İçmesuyu takviyesi    

Aslanköy *İlkokul bakım ve onarımı    

Aygün *İmam lojmanı yapımı    

Beyarmudu *Asfalt yol yapımı 
(Beyarmudu - Dörtyol) 

*İçmesuyu şebeke yenilemesi 
 *Cami bakım onarımı  
*Spor malzeme yardımı 
 *Park düzenlemesi,Düğün Salonu 

*İlk ve Ortaokulların genel bakım 
onarımı 
 *Bilgisayar laboratuvarı 

*Asfaltlama 

Çamlıca *İçmesuyu takviyesi *Yeni minare yapımı   

Çayırova *İlkokul tamiri    

Çayönü *İlkokul Tamiri *Yeni cami yapımı  
*İçmesuyu şebeke yenileme 

*Çayönü - Güvercinlik yo yapımı 
*Okulun genel tamiri 

 

Çınarlı  *Cami bakım onarımı 
 *Asfalt yol yapımı 
 *Elektrik malzemesi 

  

Dörtyol *İçmesuyu takviyesi  
*Yeni sıra –sandalye 
 *İlkokul bakım onarımı 

*Asfalt yol yapımı(Dörtyol-
Güvercinlik  
*Yeni cami yapımı (karkas) 

*İlkokul bakım, onarımı 
*Bilgisayar, tepegöz 

 

Gönendere *İlkokul 3 ek derslik ilave 
 *öğretmen odası yapımı 

*Içmesuyu ishale hattı yenilenmesi 
*Şht.Zeka Çorba Ortaokulunun yap. 

*Içmesuyu takviyesi  
*Içmesuyu ishale hattı yapımı 
*İlkokul soyunma odası.tuvalet 
yapımı 

*Köy anayolunun yapımı 

Görneç *İlkokul tamiri *Sıra-sandalye   

Güvercinlik *Yeni sıra-sandalye *Okul bahçesinin düzenlenmesi *Bilgisayar laboratuvan,kitap 
yardımı  
*Okulun genel bakımı 

 

İnönü *Içmesuyu ishale hattı 
yenilenmesi  
*Kültür sarayı yapımı 

*İmam lojmanı yapımı  
*Asfaltlama 

*Futbol sahası çevre duvarı 
*Türbin yapımı 
*Okul genel bakım onarımı 

*Asfaltlama 

Kantara *Içmesuyu kuyusu    

Korkuteli *Düğün salonuna malzeme 
*İlkokula bahçe duvarı 

   

Kurudere *Asfalt yol yapımı *Içmesuyu şebeke yenilemesi   

Mallıdağ  *Yeni cami yapımı   

Mormenekşe *İlkokula masa-sıra alımı  *Ek 2 derslik  
*Bilgisayar tepegöz 

 

Mutluyaka *Cami bakım, onarımı 
*Yeni sandalye-sıra-masa 

*Minare şadırvan yapımı *Okulun genel tamiri  



Paşaköy *Asfalt yol yapımı 
*Içmesuyu takviyesi 
*Içmesuyu şebeke 
yenilemesi 

*Asfalt yol yapımı  
*Cami bakım onarımı  
*Eşref Bitlis İlkokulu 2 ek derslik 
istinad duvarı yapımı 

*Eşref Bitlis İlkokulu 2 ek derslik *Futbol sahası yapımı  
*Park.lşıklı Havuz  
*Dr. Küçük büstü 

Pile *İlkokul Atatürk büstü 
*öğretmen odası yapımı 

*Asfalt yol yapımı  
*İlkokul ek 1 derslik ilave  
*Yeni minare yapımı 

*İmam lojmanı  
*İlkokul ek bir oda  
*İstinad duvarı 

 

Pınarlı *Mezarlık duvarı yapımı    

Serdarlı *Asfalt yol yapımı 
*İlkokul tamiri, yeni sıra-
masa 
*Içmesuyu 

*İlkokul bakım onarımı *Asfalt yol 
yapımı 

*İlkokul bakım onarımı *Köy anayolunun yapımı 
*Asfaltlama 

Sütlüce  *Içmesuyu şebeke yenilemesi *Içmesuyu şebeke yenilemesi  

Tatlısu *Köy anayolunun yapımı 
*Asfaltlama 
 *Içmesuyu takviyesi 

*Asfalt yol yapımı  
*Park düzenlemesi 

 *Düğün Salonu  
*Çocuk Parkı 

Tirmen *Mezarlık duvarı yapımı 
*Içmesuyu takviyesi 
*Içmesuyu kuyusu 

*içmesuyu ishale hattı yenilemesi *Içmesuyu ishale hattı yenilemesi  

Turnalar *İlkokul tamiri    

Turunçtu *Içmesuyu şebeke 
yenilemesi 
 *İmam lojmanı yapımı 

*Mezarlık duvarı yapımı *Futbol sahası yapımı  

Türkmenköy *Içmesuyu şebeke 
yenilemesi 

*Yeni cami yapımı   

Ulukışla *İmam lojmanı yapımı  *İlkokul 2 ek derslik 
 *Çevre düzenlemesi 

 

 Vadili *Asfalt yol yapımı *Drenaj *Okul genel bakım onarımı  
*Cami bakım onarımı 

*Asfaltlama 

Yamaç köy *Içmesuyu takviyesi   *Köy anayolunun yapımı 

Yeni Boğaziçi *Minare şadırvan yapımı 
*Asfalt yol yapımı 

*İlkokul bakım ve onarımı  
*Asfalt yol yapımı 

*Kitap bağışı  
*Okul çatı tamiri 

*Şebeke Yenilemesi 

Yıldırım    *Camiye halı döşenmesi 

İSKELE İLÇESİ  
   

Merkez *Asfalt yol yapımı 
*Bekirpaşa Lisesi 2 ek derslik 
Ticaret Lisesi 3 ek derslik  
* İ. Kartel İlkokulu ek 4 
derslik 

*Yeni cami yapımı  
*Çevre düzenlemesi 
 

*Asfalt yol yapımı 
*İçmesuyu ishale hattı yenilemesi 

Asfalt yol yapımı  
*Atatürk büstü yapımı  
*Çevre Aydınlatılması 

Adaçay    *lmam lojmanı bakım onarımı 

Altınova  *Cami tamiri   

Ardahan *Içmesuyu takviyesi    

Avtepe  *Içmesuyu ishale hattı yenilemesi *Cami tamiri  
*Şadırvan yapımı 

 

Aygün *İlkokul tamiri *İmam lojmanı yapımı   

Bafra *Mezarlık duvarı yapımı *Atatük büstü yapımı *Içmesuyu ishale hattı  

Bahçeler  *Yeni masa-sıra yardımı  
*Bilgisayar tepegöz 

*Okula boya yardımı  
*Içmesuyu ishale hattı 

 



Balaları *Içmesuyu şebeke 
yenileme  
*lmam lojmanı yapımı 

*Yeni cami yapımı  
*İlkokul bakım onarımı 

*İlkokul 3 ek derslik  
*Merdiven yapımı  
*Bilgisayar alımı 

 

Boğaziçi *İlkokul sıra-masalarının 
yenilenmesi 

*Fakir öğrencilerin giydirilmesi *Köy anayolunun yapımı  
*Okulun genel tamiri 

 

Boğaztepe  *Içmesuyu şebeke yenileme   

Boltaşlı *lmam lojmanı *Atatürk büstü yapımı  
*Yeni cami yapımı 

  

BüyUkkonuk *Mezarlık duvarı yapımı 
*Içmesuyu takviyesi 
*İlkokula yeni sıra-masa 
alımı 

*ıçmesuyu şebeke yenileme 
*Minare ve şadırvan yapımı 
 *Düğün salonuna malzeme yardımı   
*İlkokula ek 2 derslik ilavesi 

*Tuzluca - Büyükkonuk köy 
yolunun yapımı  
*Okulun badana ve boyası 
*Bilgisayar ve tepegöz alımı 

*Düğün Salonu(malz)  
*Çocuk Parkı(malz) 

Çayırova *Ek 1 derslik, yeni sıra-
masa 

*Fakir öğrencilere yardım *Okulun tamiratı  
*Bilgisayar - tepegöz 

*Içmesuyu şebeke yenilemesi 

Derince   *İlkokul tefrişi  

Dipkarpaz *Asfalt yol yapımı *Düğün salonu yapımına katkı  
*Spor malzemesi yardımı  
*ilkokulun tamiri  
*24 öğrenciye folklor kıyafeti, 
folklor ekibinin Türkiye'ye gönd.  
*Okul sıra-masalarının yenilenmesi 
*Fakir öğrencilerin giydirilmesi 

*Takviye içmesuyu temini 
*Bilgisayar lab., fen dolabı,kitaplık 
*Kopi printer; projektör alımı 
*Futbol sahası tribün yapımı 

* Asfaltlama  
*Kaldırım 

kalecik   *Köy anayolunun yapımı  

Kaplıca *Atatürk büstü yapımı *İlkokul tamiri  
*Içmesuyu takviyesi 

*Köy anayolunun yapımı  

Kumyalı *Karpaz Meslek Lisesi 
motor atölyesi yapımı 

*Içmesuyu şebeke yenilenmesi 
*Karpaz Meslek Lisesi uygulama 
oteli inşaatı 

*Köy anayolunun yapımı 
 *Turizm Uygulama Otelinin tefrişi  
*Meslek Lisesi teknik teçhizat 
alımı  
*Futbol sahası yapımı  
*İlkokulun genel tamiri  
*Atatürk büstü yenilemesi 

*Turizm uygulama Oteli 
çevre tellemesi 

Kurudere  *Içmesuyu ishale hattı yenilemesi   

Mehmetçik *Asfalt yol yapımı 
*Kaldırım yapımı  
*Içmesuyu şebeke 
yenilemesi 

*Asfaltlama yapımı  
*Ortaokulu 2 derslik ilavesi  
*Okul tamiri 
 *Spor sahası çevre duvarı 

*Içmesuyu şebeke yenilemesi  
*Spor sahasının çevre duvarı 

*Düğün Salonu(malzeme) 

Mersinlik *Içmesuyu takviyesi    

Pamuklu  *Içmesuyu ishale hattı yenileme *Içmesuyu ishale hattı yenileme 
*Içmesuyu şebeke yenileme 
*Köy yolunun yapımı  
*Futbol sahası yapımı 

 

Sazlıköy  *Atatürk büstü yapımı   
Sınırüstü   *Lojman yapımı 

*Köy ana yolunun yapımı 

 

Sipahi *Mezarlık duvarı yapımı 

*İlkokul genel bakım 

onarımı 

 *Futbol sahası yapımı  

Turnalar *İlkokul bakım onarımı *İmam lojmanı yapımı   
Tuzluca *İlkokul ek 1 derslik ilavesi *Atatürk büstü yapımı *Köy anayolunun yapımı  

*Okulun genel tamiri 

 

Yarköy *İlkokul genel bakım onarımı *Yeni cami yapımı *Içmesuyu şebeke yenilemesi *İmam lojmanı bakım onarımı 



 

Yedikonuk *İlkokula yeni sıra-masa alımı *Okulun genel tamiri 
*Kitaplık yardımı 
*İlkokula 2 ek derslik yapımı 

*Bilgisayar - epegöz  
*İlkokul badana boya 

 

Yenierenköy 

 

*Asfalt yol yapımı *Asfalt yol yapımı 
 *Lise tamiri  
*İlkokul 1 derslik ilavesi *Anıt 
yapımı, çevre düzeni 

*Köy anayolunun yapımı 
*Kaldınmlama 
*Içmesuyu ishale hattı yenileme 
*Kültür merkezi renovasyonu 
*Kitap bağışı 
*Lise binasına 2 ek derslik 
*Bilgisayar, printer, faks alımı 

*Çocuk Parkı için malzeme 

Yeşilköy *İlkokul bakım ve onarımı *Içmesuyu ishale hattı yenilenmesi 
*3 ek derslik yapımı  
*Fakir öğrencilere yardım 

*Köy anayolunun yapımı 
*Içmesuyu ishale hattı  
*Okul tamiratı, Atatürk Büstü 
*Bilgisayar - tepegöz - kitap 
yardımı 

 

Ziyamet  *İlkokul bakım ve onarımı 
*İmam lojmanı yapımı 

*Köy anayolunun yapımı  
*ilkokula 3 derslik ilavesi 

* Atatürk büstü yapımı 


