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EK 6 

YENİKÖY KÖY BİLGİLERİ (Mümkünse bu form köy muhtarı başkanlığında köy ihtiyar heyeti üyeleri, köyde bulunan okul 

müdür ve öğretmenlerinin ve köy imamının katılacağı bir toplantıda cevaplandırılacaktır.)

1. Köyün Adı: Yeniköy 

2. Köyün kuruluş tarihi: 1944’te köyün 2 km. 

yukarısından taşındı 

3. Mahalle sayısı: 2-3 

4. Köyde hane sayısı: 400 

5. Katlı ev sayısı: Genelde tek katlı, kısmen 2 katlı 

6. Evlerin oda sayısı: 3 oda 1 mutfak 

7. Köyün kış aylarındaki nüfusu: - 

8. Köyün yaz aylarındaki nüfusu: - 

9. Son on yıl içinde Köy nüfusunda azalma var mı?  

1. Var  2. Yok - Çoğaldı 

10. Varsa nedenlerini belirtiniz. 

 Köyün ekonomik potansiyeli 

 

11. Köyde hangi zanaatkâr ve ustalar var? Yok. Ancak iş 

yeri olarak: 1- İnternet cafe     2- Berber    3- Demir 

doğrama 4- Süt toplama merkezi  5- Bakkal     

6- Marangoz gibi hizmet birimleri mevcuttur. 

12. Köy kaç yerleşim biriminden oluşmaktadır? Bir 

13. En çok ilişkide bulunduğunuz il/ilçe/belde hangisidir? 

 Denizli ve Karahayıt 

 

14. Hangi amaçla bu bölgeyle ilişkiniz oluyor? 

 Alışveriş, İş 

 

15. Köy odası var mı? 1. Var: 3 oda   2. Yok    

16. Köyde kahve var mı? 1. Var: 2 adet 2. Yok    

17. Köyde cami var mı? 1. Var: 1adet 2. Yok    

18. Köyde kütüphane var mı? 1. Var:… 2. Yok    

19. Köyde okul var mı? 1. Var: 1adet 2. Yok   

20. Taşımalı eğitim var mı?   

1. Var. Taşınılan merkez: Küçük Dere Köyünden 

 Köyümüze  2. Yok    

21. Öğretmen sayısı: 11 

22. Öğrenci sayısı: 220 

23. Sınıflara düşen öğrenci sayısı: 25-30 

24. Okulun fiziki yapısı, donanımı: İyi 

25. Okullaşma oranı: Kısmen yüksek 

26. Sağlık ocağı var mı?   

1. Var. Personel sayısı:1 Dr.+1 Ebe+1 Yrd 2. Yok    

27. Köyünüzde Birlik/Kooperatif vb. var mı?  

1. Var. Üye sayısı:    2. Yok 

28. Varsa Birlik/Kooperatif vb. hangi amaçla 

kurulmuştur? -   

 

29. Birliğin/Kooperatifin köye ne faydası olmuştur? - 

30. Birliğin/Kooperatifin Projeleri;  

1. Biten: …  

2. Devam eden: …   

3. Planlanan:  

 

31. Köyün su sorunu var mı? 

1. Var: Kanal suyu          2. Yok    

32. Köyün su temini nasıl sağlanıyor?  

1. Kuyu     2. Şebeke 3. Diğer: … 

Pınarkent kuyu başı sondajı  

 

33. Köyde nüfus planlaması yapıldı mı? 

 1. Evet 2. Hayır 

34. Köyünüzün başlıca geçim kaynağı ya da kaynakları, 

başlıca ürünleri nelerdir?  

  Mısır, pamuk, buğday, nar, üzüm              

  

35. Köyünüzün bulunduğu yerde (ÖÇKB) her yönüyle 

gelişebileceğini düşünüyor musunuz? 

 1. Evet 2. Hayır 3. Kısmen 

 

36. Nedenlerini belirtiniz. 

  Kanal suyu akarsa, baraj suyu gelirse 

 

37. Köyünüzün sosyal açıdan gelişmesi için neler 

yapılmalıdır?  

  Kütüphane açılması gereklidir. 

 

38. Köyünüzün ekonomik açıdan gelişmesi için neler 

yapılmalıdır?  

  Barajdan suyun pompayla basılması, pahalıya 

   mal olması. Tünelin açılması. 

 

39. Köyünüzde yapılmasını istediğiniz hizmet ve 

yatırımları öncelik sırasına göre belirtiniz. Kısaca 

yazınız:  

1- Sıcak suyun gelmesi 

 

2- Sıcak suya bağlı seracılığın yaygınlaşması 

 

3- Tarımın desteklenmesi 

 

40. Çevre ilçe/belde/köylerle işbirliği yaparak hangi 

sorunlarınızı çözebilirsiniz?  

  Akköy, Karahayıt, Pamukkale belediyelerinden destek 

 alınmakta.  

  

41. Köyden kente göçü önlemek için hangi tedbirler 

alınmalıdır?  

  İş imkânlarının, turizmin geliştirilmesi 

  

42. Köyünüzde nasıl bir gelecek düşlüyorsunuz? 

  ÖÇKK bölgesi olması dolayısıyla beklentilerimiz var.  

 

43. Köyünüzün en önemli sorunlarını nelerdir? Öncelik 

sırasına göre kısaca yazınız:  

 

1- Pazaryeri yok 

 

2- Su deposu yok                                

 

3- Sulama suyu yetersiz 

 

44. Eklemek istediğiniz başka sorun, düşünce ve 

önerileriniz varsa kısaca yazınız: 

 Tarım alanı olduğundan yapılaşma yapılamıyor, 

 Pamukkale asfaltı üzerine işletme kurma izni yok. 

 Bu uygulamaların yeniden düzenlenmesi. 

 

 


