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2‐ Birlik Projesi 

 

 

 

 

Projenin Yeri  Eşme köyleri
Sektörü  17  adet  içme  suyu  sektörü,  60  köye 

102.960‐m2  kilitli  beton  parke  taşı 
uygulaması yapılmıştır; Eşme ilçesine bağlı 
bulunan  köylerin  yolları  ve  bağlantı 
yollarının  altyapısının  yapılabilmesi  için 
7.850‐litre  motorin  alınarak  İl  Özel 
İdaresinin  iş  makinelerinde  kullanılmak 
üzere  Eşme  ilçesinde  bulunan  İl  Özel 
İdaresinin  şantiyesine  teslim  edilmiştir;  3 
adet  camii  müştemilatının  bakım  ve 
onarımı yapılmıştır; 1 adet muhtarlık odası 
tamamlanmıştır;  1  adet  mezarlık  duvarı 
yapımı  işi  tamamlanmıştır;  1  adet  eski 
okula  sundurma  çatı  yapımı  işi 
tamamlanmıştır; 1 adet okulun bahçesine 
200  adet  meyve  fidanı  dikimi  işi 
tamamlanmıştır;  1  adet  köye  kıvırcık 
koyun ırkını geliştirme binası yapılmıştır; 1 
adet  asfalt  yol  yapımı  işleri 
tamamlanmıştır.(3,5‐km.  birinci  kat;  40‐
km.  ikinci  kat  asfalt  yapılmıştır.);  1  adet 
stabilize  yol  yapımı  işi  tamamlanmıştır.  ( 
60‐km. stabilize yol yapılmıştır.) 

Başlama – Bitiş Tarihi  2015
Proje Tutarı  2.060.534,10-TL.
Projenin Toplam Maliyeti 2.060.534,10-TL.
Proje  Hakkında  Bilgi  :          Köylerde yaşayan insanlarımızın kırsal kalkınmaya destek 
olmak, yaşam standartmlarını en yüksek seviyeye ulaştırmak.

Projenin Yeri Eşme köyleri
Sektörü  12  adet  içme  suyu  sektörü,  9  köye 

kanalizasyon  tesisi  yapılmıştır;  2  adet 
camii  müştemilatının  bakım  ve  onarımı 
yapılmıştır; 1 adet çok amaçlı salon binası 
yapımı  için  inşaat  malzemesi  yardımı 
yapılmıştır;  2  adet  sağlık  evinin  bakım  ve 
onarımı  için  inşaat  malzemesi  yardımı 
yapılmıştır;  2  adet  mezarlık  avlu  duvarı 
yapımı  için  inşaat  malzemesi  yardımı 
yapılmıştır;  1  adet  tarihi  anıt  ağacının 
yanına  bayrak  direği  yapılmıştır,  1  adet 
sundurma çatı  yapımı  işi  tamamlanmıştır; 
2  adet  asfalt  yol  yapımı  işleri 
tamamlanmıştır.(3‐km.  birinci  kat  asfalt 
yapılmıştır.);  3  şehit  ailesinin  evlerinin 
yollarına  hazır  beton  atılmıştır;  1  adet 
Kaymakamlık  lojmanı  binası  yapılmıştır;  1 
kurumun  güvenlik  kamerasının  bakım  ve 
onarımı  yapılmıştır;  Uçurtma  şenlikleri 
kapsamında  250  adet  uçurtma  alınarak 
İlçe  Milli  Eğitim  Müdürlüğüne  teslim 
edilmiştir;  3  okulun  tamir,  bakım  ve 
onarımı  için  inşaat  malzemesi  alımı 
yapılmıştır. 

Başlama – Bitiş Tarihi 2016
Proje Tutarı  2.300.633,00-TL.
Projenin Toplam Maliyeti 2.300.633,00-TL.
Proje  Hakkında  Bilgi  :          Köylerde yaşayan insanlarımızın kırsal kalkınmaya destek 
olmak.Yaşam standartmlarını en yüksek seviyeye ulaştırmak.



3‐ Birlik Projesi 

 

Projenin Yeri  Eşme köyleri
Sektörü  5  adet  içme  suyu  sektörü,  2  adet  camii 

bakım  ve  onarım,  3  adet  okul  bakım  ve 
onarım,  1  adet  köy  konağı  bakım  ve 
onarım,  13  adet  köy  yoluna  kilitli  beton 
parke  taşı  uygulaması  yapımı  işi 
tamamlanmıştır 

Başlama – Bitiş Tarihi  2017
Proje Tutarı  378.855,73-TL.
Projenin Toplam Maliyeti 378.855,73-TL.
Proje  Hakkında  Bilgi  :          Köylerde yaşayan insanlarımızın kırsal kalkınmaya destek 
olmak, yaşam standartmlarını en yüksek seviyeye ulaştırmak.


