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2014 YILINDA KÖY YERLEŞİK ALAN VE CİVARI YAPILACAK KÖYLERİN LİSTESİ 
 

S.N0 İLÇE KÖY AÇIKLAMA 

1 MERKEZ Abdalata Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

2 MERKEZ Ahmediye Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

3 MERKEZ Ahmetoğlan Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

4 MERKEZ Arslan Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

5 MERKEZ Aşağısaraylı Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

6 MERKEZ Atçalı Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

7 MERKEZ Balımsultan Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

8 MERKEZ Balıyakup Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

9 MERKEZ Bayat Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

10 MERKEZ Bektaşoğlu Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

11 MERKEZ Boğacık Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

12 MERKEZ Büget Mrk. Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

13 MERKEZ Büğüroğlu Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

14 MERKEZ Büyükdivan Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

15 MERKEZ Celilkırı Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

16 MERKEZ Cerit Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

17 MERKEZ Çağşak Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

18 MERKEZ Çalıca Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

19 MERKEZ Çalkışla Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

20 MERKEZ Çaltıcak Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

21 MERKEZ Çalyayla Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

22 MERKEZ Çatak Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

23 MERKEZ Çayhatap Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

24 MERKEZ Çobandivan Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

25 MERKEZ Çomarbaşı Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

26 MERKEZ Değirmendere Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

27 MERKEZ Dut Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

28 MERKEZ Dutçakallı Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

29 MERKEZ Düdüklük Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

30 MERKEZ Elköy Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

31 MERKEZ Elmalı Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

32 MERKEZ Erdek Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

33 MERKEZ Eskice Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

34 MERKEZ Eskiekin Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

35 MERKEZ Eskiköy Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

36 MERKEZ Eskiören Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

37 MERKEZ Eşençay Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

38 MERKEZ Evcikuzkışla Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

39 MERKEZ Eymir Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 
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40 MERKEZ Feruz Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

41 MERKEZ Gemet Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

42 MERKEZ Göcenovacığı Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

43 MERKEZ Gökçepınar Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

44 MERKEZ Gökdere Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

45 MERKEZ Güney Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

46 MERKEZ Güvenli Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

47 MERKEZ Güzelyurt Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

48 MERKEZ Hacımusa Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

49 MERKEZ Hankozlusu Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

50 MERKEZ Hımnıroğlu Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

51 MERKEZ Hızırdede Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

52 MERKEZ Kadıderesi Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

53 MERKEZ Karaağaç Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

54 MERKEZ Karabürçek Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

55 MERKEZ Karaca Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

56 MERKEZ Karagöz Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

57 MERKEZ Karahisar Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

58 MERKEZ Karakeçili Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

59 MERKEZ Karapınar Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

60 MERKEZ Kavacık Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

61 MERKEZ Kayı Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

62 MERKEZ Kertme Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

63 MERKEZ Kılıçören Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

64 MERKEZ Kirazlıpınar Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

65 MERKEZ Kireçocağı Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

66 MERKEZ Kultak Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

67 MERKEZ Kumçelteği Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

68 MERKEZ Kuruçay Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

69 MERKEZ Kutluca Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

70 MERKEZ Küçükdüvenci Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

71 MERKEZ Küçükgülücek Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

72 MERKEZ Küçükpalabıyık Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

73 MERKEZ Mecidiyekavak Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

74 MERKEZ Mislerovacığı Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

75 MERKEZ Mollahasan Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

76 MERKEZ Mustafaçelebi Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

77 MERKEZ Mühürler Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

78 MERKEZ Osmaniye Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

79 MERKEZ Oymaağaç Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

80 MERKEZ Öksüzler Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 



                                                                                                                                                                                                                                        
  

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 
YATIRIM PROGRAMI 2014 

                                                                                 

     w w w . c o r u m o z e l i d a r e . g o v . t r  
 

Sayfa 3 

S.N0 İLÇE KÖY AÇIKLAMA 

81 MERKEZ Örencik Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

82 MERKEZ Pınarcık Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

83 MERKEZ Pınarçay Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

84 MERKEZ Salur Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

85 MERKEZ Saray Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

86 MERKEZ Saraylı Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

87 MERKEZ Sarıkaya Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

88 MERKEZ Sarılık Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

89 MERKEZ Sarışeyh Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

90 MERKEZ Sazak Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

91 MERKEZ Serpin Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

92 MERKEZ Sevindikalan Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

93 MERKEZ Seydimçakallı Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

94 MERKEZ Şahinkaya Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

95 MERKEZ Şanlıosman Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

96 MERKEZ Şekerbey Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

97 MERKEZ Şendere Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

98 MERKEZ Şeyhhamza Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

99 MERKEZ Şeyhmustafa Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

100 MERKEZ Tarhankozlusu Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

101 MERKEZ Taşpınar Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır  tespitlerini yapmak. 

102 MERKEZ Tolamehmet Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

103 MERKEZ Tozluburun Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

104 MERKEZ Türkayşe Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

105 MERKEZ Uğrak Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

106 MERKEZ Ülkenpınarı Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

107 MERKEZ Üyük Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

108 MERKEZ Yaydiğin Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

109 MERKEZ Yenihayat Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

110 MERKEZ Yenikaradona Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

111 MERKEZ Yeşilyayla Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

112 SUNGURLU Akçakoyunlu Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

113 SUNGURLU Akçalı Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

114 SUNGURLU Akdere Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

115 SUNGURLU Akpınar Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

116 SUNGURLU Alembeyli Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

117 SUNGURLU Arabaçayı Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

118 SUNGURLU Arıcı Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

119 SUNGURLU Aşağıbeşpınar Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 

120 SUNGURLU Ayağıbüyük Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. 
 


