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I.ÖNSÖZ
II. COGRAFİ DURUM
A. JEOLOJİK DURUM
Yozgat’a jeolojik olarak bakıldığı zaman eski ve yeni oluşumların varlığı dikkat
çekecektir. Yozgat ilinin tabanları çeşitli zamanlarda ortaya çıkmış kayalardan oluşmuştur.
İlimizdeki bu kayaçlardan bir kısmı tortul kayaçlardır. Bunlar I. Zamanlarda meydana
gelmişlerdir. Yüksek basınç ve sıcaklık nedeniyle değişime uğramışlardır. Bölgemizin olduğu
gibi ilimizin de en yaygın kayaçları II. ve III. zamanlarda ortaya çıkan volkanik kökenli
kayaçlarıdır. Yine ilimizde asidik ve tortul kayaçlar ilimizin taban oluşumunun zenginlik
kaynaklarıdır.
Yozgat ilinin temelini kıvrılmalara ve kırılmalara uğramış, zamanla aşılmış ve
değişim göstermiş taş blokları (billur), kalkerler, mermerler, gyanslar, şistler oluşturmuştur.
Meydana gelen aşındırmaların tabii sonucu olarak ortaya çıkan çökelti alanları şu an bile
Yozgat’ın tarım nabzını tutmaya devam ediyor. Bu bölümlerde yerleşim unsurları da ilerleyen
zaman zarfında kendini göstermiştir. İlimizin çok eski temelinin olduğunu il tabanındaki
kırılmalar bize göstermektedir. Bu kırılma olayının delili olarak ilimizde potansiyeli çok fazla
olan kaplıcaları göstermek mümkündür. Yine Sorgun, Çekerek ve Akdağmadeni
dolaylarındaki linyit haznesi III. zaman oluşumlarının varlığını doğrulamaktadır.
Tabii bütün bunlardan bahsederken ilimizde bulunan yeraltı sularının değişik
yerlerde çok fazla ortaya çıktığını vurgulamakta fayda vardır. İlimizin yeraltı suyu açısından
zenginliği üst tabakalarının geçirimli kayaçlardan (kalker, kum taşı vb.) oluştuğunu gösterir.
Ülkemizin Yozgat il sınırları içerisindeki en kapsamlı bölümünü platolar
oluşturmaktadır. İlimiz birçok yerde “Bozok Yaylası” olarak adlandırılır. Doğal olarak yüksek
plato üzerinde yüksekliği pek de fazla olmayan dağ ve tepeler ilimizin güzellikleri
arasındadır. Bu yüksekliklerin aralarında alüviyal ovaları fark etmemek mümkün değildir.
Bozok platomuz 1000-1150 m arasında bir yüksekliğe sahip lav yaylası özelliğindedir. Plato
bölümü inişle ve çıkışlı değildir. Yükseklik boyunca süreğenlik hâkimdir. Kızılırmak yer yer
yaylada yarıklar meydana getirmiştir. Platonun kuzey bölümü biraz daha hareketlik gösterir
dalgalı bu yüzeylerin yapısında kalker bulunur.
İlimiz ova bakımında zenginlik arz etmez. İlimizin ovaları çökelti ovalarıdır. Ova
uzunlukları ve genişlikleri 6-7 km.’yi geçmez. Yerköy ve Boğazlıyan ovaları en belirgin
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ovalarımızdır. Ovalarımızın etrafı küçük tepelerle çevrilmiştir. Sarıkaya ilçemizin kuzeyinde
de irili ufaklı oldukça verimli ovalar vardır. Erozyon ilimizi etkisi altına almıştır. Orman
bakımından çok zengin sayılmayız. Bu sebeplerle yüksek tepelerden gelen seller vadi tabanı
ovalarını ortaya çıkarmıştır. İlimizin vadileri olarak da Çekerek ve Konak Çayı vadilerini ve
meşhur Karanlık Dere vadisini saymak mümkündür.
Dağlık alanlar ilimizin sınırlarında yoğunlaşmıştır. Özellikle kuzey bölümü en
dağlık bölümüdür. Ortalama yüksekliğimiz 1500 m civarındadır. En önemli dağımız
Akdağlardır. Bunlar sıra dağ şeklinde ve kıvrımlıdır, Kızılırmak boyunca paralel bir şekilde
uzanır. Sivas il sınırımız bu şekilde oluşmuş desek yeridir. İlimize kuzeyden giren Deveci
Dağları da Bozok platosunun kuzeyinde kalır. Ayrıca Çoruma yakın Zincirli ve Akça dağı,
Kayseri’ye yakın Akdağ ile Gevencik ve Keklicek dağları önemli dağlarımızdandır. İlimizin
tepeleri çok fazla olmasına rağmen yükseklikleri azdır. Ortalama yükseklikleri 250-300 m
civarındadır. Bu tepeleri sel ve selcikler yarmıştır.

DAĞ VE TEPE ADLARI

YÜKSEKLİK (M.)

Zincirli Dağı
Akça Dağı
Keklicek Dağı
Güvencik Dağı
Sırıklı Dağı
Gözbaba Tepesi
Keltaş Tepesi
Toprak Dede Tepesi
Bambal Tepesi
Çamlık Tepesi
Nohutlu Tepesi
Kozalak Tepesi
Ağacakaya Tepesi

1633
1639
1369
1607
2090
1533
1316
1365
1694
1525
1530
1422
1410

B. İKLİM ÖZELLİKLERİ
İlimizin iklim özelliklerinin bilinmesi, İç Anadolu’nun bu kısmında iklim-bitki, iklimtoprak, iklim-relief arasındaki ilişkilerin daha iyi bir şekilde anlaşılmasına imkan vermiş
olacaktır.
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İlimizin Aylık Sıcaklık Değişimi

O

Ş

M

N

M

H

T

A

E

E

K

A

Yıllık

-1,9

-1

2,7

8,2

12,8

16,4

19,7

19.1

14,9

10,2

4,5

0,5

8,8

Yozgat’ta ortalama yıllık donlu gün sayısı 108,6 dır. Yılın on ayında don olayı vardır
bunun sebebi ise karasal iklim özelliğindendir. İlimizin ortalama yağış miktarı yıllık 554,7
mm olup yağışın aylara dağılışı düzensizdir.
Ortalama Aylık Yağış Miktarı (mm)
Aylar O

Ş

M

N

M

H

T

A

Yağış 67,6 60,7 65,7 58,7 65,4 43,8 12,2 6,9

E

E

K

A

Toplam

14,8 30,6 51,8 76,4 554,7

Bütün bunlardan anlaşıldığı üzere Yozgat yöresinde tipik İç Anadolu iklimi hâkimdir.
Karasal iklimin özelliği olan sıcak yaz ve soğuk kış Yozgat’ın değişmez özelliğidir. Step bitki
örtüsü tanıtıcıdır. İlimizin rüzgârları genelde kuzey doğudan esen poyraz rüzgârıdır. Gökyüzü
Yozgat’ta yılın büyük bir bölümü açıktır.
İlimizin yüz ölçümünün %9’u ormanlık alan teşkil eder. Bu alanlar daha çok
Akdağmadeni ve Çekerek ilçemiz sınırlarındadır. Bu ormanlık alanları meşe, çam, alıç, dağ
kavağı, dağ armudu, yabani fındık ağaçları oluşturur. Ormanlık alanlardan bahsetmişken
Yozgat’ın içindeki çamlık alanı şehrimizin nadide yerlerindendir. Burası halkın gezinti ve
mesire alanı durumundadır.
C. ULAŞIM
İlimizin ulaşım ağı karayolları üzerinde yoğunlaşmıştır. Türkiye’nin ortasında yer
almasına rağmen karayolu ulaşımımız da istediğimiz ölçüde değildir. Son beş yıldır. Ankara –
Yozgat arasında yol çalışmaları hız kazanmıştır. Çevre illere bağlantı yollarımız bir nebze bizi
rahatlatmakla beraber ilçeler ile bağlantı yollarımız henüz istenen düzeyde değildir. Yozgat’ta
arazi olarak oldukça büyük bir alan kapsamasına rağmen demiryolu ağı da gelişememiştir.
İlimize ait bir hava yolu ağının olmaması da oldukça üzüntü vermektedir. Yozgat tarihi bir
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kent olmasına rağmen ve çevresinde tarihi değer taşıyan yerlerin bulunmasıyla birlikte bu tür
eksikliklerden dolayı (ulaşım) turizmden gereken payı alamamaktadır.
İlimize en yakın il Çorum ilidir. Ankara ve Sivas Yozgat’ın batı ve doğu komşularıdır.
İlimiz batının doğuya açılan kapısı niteliğindedir. Kayseri ili de Yozgat’a 170 km
uzaklıktadır.
D. EKONOMİ VE TARIM
İlimizin ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıdır. Nüfusun çoğunluğu tarımla
uğraşmaktadır. Tarımsal işletmeler genellikle orta ve küçük ölçekli olup bunun yanında
kiracılık ve ortakçılık şeklindeki üretimde yaygındır. İlimiz İç Anadolu’nun önemli tahıl
ambarlarıdır. Hububat üretimi kuru şartlarda yapılmaktadır. Buğday üretimi olarak Türkiye
genelinde ilk beş sıra içerisindedir. Ayrıca yemeklik baklagil üretimi de önemli ölçüdedir. 6070 bin ton yeşil mercimek üretimi ile Türkiye genelinde birinci sırayı almaktayız.
İlimizde bağ bahçe üretimi aile içi tüketime yöneliktir. Halkın çoğunluğu geçimini bu
şekilde sağlamakla beraber hayvancılık da aileye gelir açısından önemli yer tutmaktadır. Son
yıllardaki teşviklerle modern hayvancılığa yönelmeler başlamıştır.
İlde bitkisel üretimde ağırlık teşkil eden hububat ve bakliyat üretimini büyük bir
bölümü il dışına, hatta ihracata gitmektedir. Çiftçiden alımlar TMO’ca yapılmaktadır. Son
yıllarda sulama faaliyetleri çalışmaları ile TARIMSAL YAYIM VE UYGULAMALI
ARAŞTIRMA PROJESİ (TYUAP) ve YOZGAT KIRSAL KALKINMA PROJESİ’ nin
uygulaması il tarımının gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. İlimizde sanayi bitkisi
olarak şekerpancarı, ayçiçeği ve patates üretilmektedir. İlimizde meyve üretimi çok üst
düzeyde olmamasına rağmen üretilen meyvelerin çoğunluğunu elma taşımaktadır.
İlimizdeki sebzecilik il ihtiyacına göre olup, akarsu boylarında yapılmaktadır. Mevcut
sebze sahası 4400 hektar dolayındadır. Domates, lahana, yeşil fasulye bu üretimde başı
çekmektedir. Bağcılıkta ilimizde yapılmaktadır. Üretilen üzüm türleri şıracılık ve şarapçılıkta
kullanılmaktadır. Bağ sahaları genelde yamaç arazilerde kurulmuştur. Yıllık üretim 19107
tondur.
İlimizin hayvancılık potansiyeli oldukça fazladır. Ancak mevcut hayvanların genelini
yerli hayvanlar teşkil etmektedir. Yapılan ıslah çalışmaları ile ortaya çıkan gelişmeler de göz
ardı edilmemelidir. Bu ıslah çalışmaları kapsamında tabii tohumlama, suni tohumlama ve ithal
inek dağıtımı bulunmaktadır.
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1975’ten itibaren sanayi canlanmaya başlamıştır. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın
oluşturduğu şirketler, sanayileşme yolunda öncülük yapmıştır. Yozgat coğrafi yapısı ile
ilçelerin büyük bir kısmı ile ticari bağ açısından kopuktur. Bunun için ilçeler ticaretini komşu
illere kaydırmıştır. İlimizin ikinci derecede kalkınmada öncelikle yöre olmasından dolayı
DPT’ce il dahilinde kurulan sanayi tesislerine verilen YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ
özendirici olmuş bu da il sanayisinde önemli gelişmeler göstermiştir. İlimizin önemli
fabrikaları arasında şeker fabrikaları, yağ fabrikaları, tuğla fabrikaları ve un fabrikaları başı
çekmektedir.
Bir ildeki yatırım ortamını; doğal kaynaklar, tarım ve hayvan potansiyeli, teknik ve
sosyal alt yapı, sanayi ve ticaret, kurum ve kuruluşlar, ilin sahip olduğu maddi kaynaklar ile
beşeri potansiyel oluşturmaktadır.
İlin ekonomik olarak gelişimi, beşeri ve maddi kaynaklarının yeterliliğinin yanında,
gelişimi etkileyen iç ve dış faktörlere de bağlıdır. Gelişme bir süreç olduğu için, önceki
gelişmişlik seviyesi de gelişme sürecini olumlu veya olumsuz etkileyebilmektedir.
Gelişmeyi olumsuz yönden etkileyen faktörlerin etkilerinin giderilmesi ve olumlu
faktörlerden ise en fazla fayda sağlanacak şekilde yararlanılması, il yöneticilerinin, hizmet
sunucularının, üreticilerin ve meslek kuruluşlarının bilgi ve bilinç seviyelerinin yüksekliğine,
mevcut sosyo-ekonomik durumu ve devletin sağladığı desteklerin yeterliliğine bağlıdır. Bu
açıdan yatırım ortamının iyi tahlil edilmesi, artı ve eksilerinin iyi bilinmesi gerekmektedir.
Yozgat’ta yatırım yapmayı plânlayan yatırımcıları bekleyen yatırım ortamının
özellikleri, avantaj ve dezavantajları ile yatırım ortamını iyileştirmek için alınması gereken
önlemler, başlıklar halinde bu bölümde ele alınmıştır.
Yatırım ortamı irdelenirken, coğrafi ve demografik yapıdan tarım ve sanayiye, alt
yapıdan gelir seviyesine kadar yatırımları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen mevcut
durumla ilgili bütün faktörler ortaya konularak, yatırım ortamını iyileştirmek için alt yapı
tedbirleri ve alınması gerekli diğer önlemler belirtilmiştir.
D.1. YATIRIM ORTAMINI OLUŞTURAN BİLEŞENLER
D.1.2 Coğrafi Durum
Yozgat, İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak bölümünde yer almaktadır. Coğrafi
konum olarak kuzeyinde Çorum, Amasya ve Tokat, doğusunda Sivas, batısında Kırıkkale ve
Kırşehir, güneyinde Kayseri ve Nevşehir illeri ile çevrilidir.
Göller hariç yüzölçümü 14.072 km2 olan Yozgat’ın, deniz seviyesinden ortalama
yüksekliği 1.300 metredir. Yozgat, idari olarak 13 ilçe, 65 belde ve 575 köyden oluşmaktadır.
Yozgat ili, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer alan yüzey şekilleri itibariyle batıdan
doğuya uzanan gittikçe yükselen dağlarla, bu dağların arasında yer alan küçüklü büyüklü
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ovalardan oluşmuştur. Yöre toprakları yurdumuzun iki önemli akarsuyu olan Yeşilırmak ve
Kızılırmak havzası içerisinde kalmaktadır. Kuzeyde kalan Çekerek Irmağı ve çevresi önemli
ölçüde Karadeniz ikliminin özelliklerini taşırken, Kızılırmak nehrinin önemli bir kolu olan
Delice ırmak ile bu ırmağa ait kollar karasal iklime sahiptir.
İç Anadolu Bölgesi platolarının Yozgat’ta kalan bölümü “Bozok Platosu” olarak
adlandırılmaktadır. Bu geniş plato sahası içerisinde, plato yüzeyinden fazla yüksek olmayan
dağ ve tepeler yer almaktadır. Güney bölümü ortalama yüksekliği 1.000-1.500 m arasında
değişen lav yaylası özelliğindedir. Akarsular volkanik saha içerisinde yerleşerek derin
yataklar meydana getirmişlerdir. Bozok Platosu’nun kuzeydoğu kesiminde dalgalı bir
topoğrafya hakimdir.
İl’de dağlık alanlar kenar kısımlarda yer almıştır. Kuzeydoğu ve doğu bölümü çok
daha dağlık olup, yörenin en yüksek yerini oluşturmuştur. İlin önemli dağlarını oluşturan
Zincirli, Akçadağ, Keklicek, Gevencik ve Sırıklı Dağlarının yüksekliği 1.600 ile 2.100 m
arasında değişmektedir.
Yozgat ili sınırlarında geniş alanlı ovaların sayısı çok fazla değildir. Genellikle büyük
ovalar, tepeler arasında çukurlaşan yerlerde alüvyonların çökelmesi ile oluşmuştur. Önemli
tarım yapılan ovalar: Yerköy, Kadışehri, Bahçecik ve Boğazlıyan Ovalarıdır. İl içinde
bulunan Kızılırmak, Çekerek ve Delice Irmağı ile onlara bağlı küçük dere ve ırmaklar
bölgenin akarsu ağını oluşturmaktadır.
İl sınırları içinde doğal göl yoktur. Ancak, Boğazlıyan’ın batısında birkaç sıcak su
kaynakları ve bu kaynaklardan çıkan suların meydana getirdiği Cavlak Gölü bulunmaktadır.
Ayrıca, il sınırları içinde çok sayıda sulama amaçlı gölet bulunmaktadır.
Yozgat yöresinde tipik İç Anadolu iklimi hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları
soğuk ve sert özelliğe sahip olan karasal iklimin bölgede kuraklık ve step bitki örtüsü, yörenin
tanıtıcı özelliklerindendir. Sert iklim koşulları, Yeşilırmak havzasına giren Çekerek
Vadisi’nde biraz yumuşamakta, az da olsa Karadeniz ardı ikliminin etkileri görülmektedir.
Yaz mevsimi kısa süreli olup, yaz ve kış mevsimleri arasında sıcaklık farkı büyüktür.
Yazları 37C’ye kadar çıkabilen sıcaklığın, kışları -25C’ye kadar düştüğü görülmektedir.
Yıllık ortalama sıcaklık 9C’dir. Yozgat'ta yıllık ortalama yağış 554 mm’dir. Aylık ortalama
nispi nem oranları % 54 ile % 77 arasında değişmekte olup, yıllık ortalama nispi nem oranı %
66’dır.
Deprem durumu incelendiğinde; Yozgat, tektonik olarak 2. ve 3. derecede deprem
kuşakları içerisinde yer almaktadır.

D.1.3. Demografik Durum
2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre Yozgat’ın nüfusu 682.919 kişidir. Bu
nüfusun, 315.156’sı şehirlerde, 367.763’ü ise kırsal kesimlerde yaşamaktadır. Şehirleşme
oranı % 46,15 ve nüfus yoğunluğu 49 kişi/km2’dir.
İlçeler ölçeğinde nüfus büyüklüğü ele alındığında, Sorgun, Boğazlıyan ve
Akdağmadeni ilçeleri ilk sıralarda yer almaktadır.
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2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre, Yozgat’ın nüfus artış hızı ‰ 16,55’dir.
Bu oran, ‰ 15,78 olan İç Anadolu Bölgesi’nin üstünde ve ‰ 18,28 olan Türkiye
ortalamasının altında kalmaktadır. Nüfus büyüklüğüne göre sıralamada 57. sırada yer
almaktadır.
2000 genel nüfus sayımına göre 682.919 olan il nüfusunun, 283.566’sı iktisaden faal
olup, herhangi bir işte çalışmaktadır. Bu değer, toplam nüfusun % 41,52’sini meydana
getirmektedir.
Yozgat‘ta iktisaden faal nüfus tarım iş kolunda yoğunlaşmıştır. İktisaden faal nüfusun
% 77,3’ü tarım iş kolunda, % 9,5’i hizmetler iş kolunda, % 3,2’si sanayi iş kolunda ve % 3,8’i
ticaret iş kolunda faaliyet göstermektedir.
D.1.4. Alt Yapı İmkânları
Yozgat’ta, yük ve yolcu taşımacılığı kara yolu ve demir yolu ile sağlanmaktadır. Ülke
genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da kara yolu taşımacılığı ulaştırma sektörü içerisinde büyük
bir paya sahiptir.
Yozgat, kara yolu ile komşu illere ve Anadolu’ya bağlantılıdır. Uluslar arası E88 kara
yolu ilin ana ulaşımını sağlamaktadır. İl sınırları içerisinde 461 km devlet yolu, 557 km il yolu
ve 4.682 km köy yolu ağı bulunmaktadır.
İl’de demir yolu ulaşımı ile, Ankara-Kayseri ve Doğu Anadolu Bölgesi’ne bağlantı
sağlanmaktadır. İl sınırları içerisinde tamamı ana hat olan 130 km’lik demir yolu ağı olup,
Yerköy, Şefaatli ve Yeni Fakılı ilçelerinde tren istasyonu bulunmaktadır. İl hava yolu ulaşımı
imkanına sahip değildir.
Yozgat ili, haberleşme alanında bütün yerleşim birimleri ile her türlü telefon
haberleşmesine açıktır. İl genelindeki köylerin hepsinde telefon olup, il ve ilçe merkezlerinin
tamamı otomatik santral ile çalışmaktadır. Toplam santral kapasitesi 126.835 olup, 105.475
aboneye hizmet verilmektedir.
Yozgat, enerji ihtiyacını ulusal enerji sisteminden sağlamaktadır. İl’de elektriği
olmayan yerleşim yeri bulunmamaktadır. İl genelindeki bütün köy ve mezralar elektrik
enerjisine kavuşmuş olup, Yozgat Tedaş Müessese Müdürlüğünce toplam 189.028 aboneye
elektrik dağıtım hizmetleri götürülmektedir.
İl’de 2003 yılı verilerine göre, toplam 374.131 MWh elektrik enerjisi tüketilmektedir.
Tüketilen enerjinin % 28,2’si sanayi tesislerinde kullanılmaktadır. Şebeke kaybı (kayıpkaçak) miktarı 42.483 MWh ile % 10,5 oranındadır.
Yozgat, eğitim göstergeleri bakımından 2004/2005 öğrenim döneminde okul öncesi,
ilköğretim ve liseler olmak üzere toplam 733 okulda, 5.519 öğretmen hizmet vermekte ve
104.382 öğrenci öğrenim görmektedir. İl’de okuma, yazma oranı % 86’dır.
İl’de, yükseköğretim alanında, Bozok Üniversitesine bağlı 3 fakülte, 4 yüksek okul,
131 öğretim elemanı ve 4.493 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyeti devam ettirilmektedir.
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Sosyal alt yapının önemli bir unsurunu meydana getiren sağlık sektöründe 2004 yılı
verilerine göre Yozgat’ta sağlık hizmetleri; 11 hastane, 1 doğumevi, 295 hekim, 337 sağlık
merkezi ve 880 yatak ile verilmektedir.
D.1.5. Tarım, Hayvancılık ve Doğal Kaynak Durumu
Tarım sektörü, Yozgat ekonomisinde ilk sırada yer almaktadır. 1.412.300 hektarlık
toplam arazinin 825.133 hektarı tarımda kullanılmaktadır. İl aktif nüfusunun % 32,1’i tarım
sektöründe çalışmaktadır.
Bitkisel üretimdeki 2003 yılı üretim değerlerine göre; buğday 536.188 ton, şeker
pancarı 886.634 ton, arpa 199.208 ton, nohut 33.582 ton, kuru soğan 99.685 ton, patates
42.956 ton ve mercimek (yeşil) 16.071 ton ile ilin başlıca ürünlerini oluşturmaktadır.
Arazi kullanım oranlarına bakıldığında, il toplam arazisinin % 58,43’ü tarıma elverişli
arazi, % 19,55’i çayır-mera arazisi, % 18,24’ü ormanlık ve % 3,79’u diğer arazilerden
oluşmaktadır.
Yozgat’ta toplam tarım alanının % 91’i sulanabilir arazilerden oluşmaktadır.
Sulanabilir 751.026 ha tarım alanının halen 103.193 hektarında sulama yapılmaktadır.
Yozgat’ta tarımsal üretim, tahıllar ve endüstriyel bitkiler ağırlıklıdır. İl’de toplam
825.133 hektar tarım arazisinin % 64,33’üne karşılık gelen 530.795 hektarında tarla bitkileri
üretimi yapılmaktadır. Ayrıca, iklimsel sebeplerden dolayı toplam tarım arazisinin 252.226
hektar olan % 30,57’lik büyük bir bölümü her yıl nadasa bırakılmaktadır.
Tarımsal üretimin yapı itibariyle büyük ölçüde tabiat şartlarına bağlı olması Yozgat'ta
bitki deseni, ürünlerin miktar ve çeşitliliğini sınırlamaktadır. Bu sebeple ilde tarımsal üretim,
tarla tarımı ve buna bağlı olarak hububat ekilişi toplam arazinin % 53'ünü teşkil etmektedir.
Sebze ve meyve üretim alanı ise % 1,6 gibi çok küçük bir değerde kalmaktadır.
Yozgat’ta 2003 yılı verilerine göre, 176.289 olan toplam sığır mevcudu içerisinde yerli
ırkların oranı % 45,7, kültür ırklarının oranı % 14,5 ve melez ırkın oranı % 39,8'dir. İl’de
toplam 274.400 koyun varlığının tamamı yerli ırk olup, toplam 10.401 olan keçi popülasyonu
içinde tiftik keçisi ise % 7,2'lik bir paya sahiptir.
Kırsal alandaki mevcut işletmeler önemli oranda polikültür yapıda, ürettiğini tüketen
fazlasını piyasaya arz eden, pazarın fiyat, kalite ve miktar tercihlerini takip edemeyen
işletmelerdir. Geçimlik işletmeler olarak nitelendirilebilecek 1-5 arası hayvana sahip
işletmeler daha çok kendi tüketimleri için hayvan beslemektedir. Pazara yönelik rasyonel
üretim yapan, ihtisaslaşmış hayvancılık işletmeleri az sayıdadır.
Yozgat’ta 2003 yılı değerlerine göre süt üretimi yaklaşık 130.000 ton, kırmızı et
üretimi 2.021 ton, deri üretimi 50.000 adet, yumurta üretimi 19.000 ton ve bal üretimi 368
ton’dur.
Yozgat’ta, yer altı kaynakları olarak il sınırları içerisinde bakır, kurşun, çinko, çimento
ham maddeleri, demir, feldspat, florit, grafit, kaya tuzu, kireçtaşı, kuvarsit, manganez, tuğlakiremit, uranyum, linyit ve jeotermal enerji kaynakları bulunmaktadır.
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Yozgat ili, tarihsel ve kültürel dokusu, antik kentleri, kaplıcaları, doğal güzellikleri,
gölleri, mağaraları, Çamlık Milli Parkı, mesire ve dinlenme yerleri ile önemli bir yöremizdir.
Yörede konaklama tesislerinin çoğunluğu belediye işletme belgeli otellerden
oluşmaktadır. İl’de toplam 31 adet olan tesislerde 875 oda ve 1.759 yatak bulunmaktadır.

D.1.6. Sanayi
Yozgat’ta sanayi tesislerinin çoğunluğu gıda sanayinden oluşmaktadır. İl’de sanayi,
ağırlıkla ilin tarımsal ve doğal kaynaklarına dayalı bir biçimde gelişmiştir. Yozgat’ta mevcut
sanayi işletmelerinin sayısı 165 olup, bu işletmelerde toplam 6.206 kişi istihdam edilmektedir.
Yozgat’ta, toplam 1.860 işyeri kapasiteli 11 adet KSS’den, 4’ü inşaat halinde olup,
faaliyet halinde olan KSS’lerde toplam 2.878 kişi istihdam edilmektedir.
Yozgat OSB 150 hektarlık bir alan üzerine kurulmuş olup, OSB’de üç farklı
büyüklükte 110 parsel bulunmaktadır. Halen 105 parsel 44 işletmeye tahsis edilmiş olup, bu
işletmelerde toplam 1.308 kişi istihdam edilmektedir.

D.1.7. Ticaret
Yozgat ekonomisinde ticaret sektörü, beşinci sırada yer almaktadır. Ticaretin il
GSYİH’sı içindeki payı % 10,6, Yozgat GSYİH'sine katkısı 75.567 bin YTL’dir.
İl ticaret hasılasının 60.088 bin YTL ve % 79,5 oran ile toptan ve perakende ticaret ve
15.479 bin YTL ve % 20,5 oran ile otel ve lokanta hizmetleri oluşturmaktadır. İl içindeki
GSYİH’ye en çok katkı yapan Merkez ilçeden sonra, en büyük paylar Sorgun, Yerköy,
Boğazlıyan, Sarıkaya ve Akdağmadeni ilçelerine aittir.
İl’de ticarete konu olan ürünler; tahıl, baklagiller, sanayi bitkileri, meyve-sebzeler,
yapağı, tiftik, canlı hayvan, et, un ve unlu yiyecekler, şeker ve şekerli yiyecekler,
konfeksiyon, mobilya, tuğla, kiremit, madeni eşya, çimento, yapım tezgahları, makina araç ve
yedek parçaları bulunmaktadır.
Yozgat ticaret hayatına etki eden başlıca kuruluşlar; Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret
Borsaları ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları sayılabilir. Yozgat’ta Ticaret ve Sanayi Odalarına
kayıtlı toplam 1.622 üye bulunmaktadır. İl genelinde 221 anonim şirket, 1.200 limited şirket,
5 sigorta şirketi ve 35 adet banka şubesi bulunmaktadır.
Yozgat, döviz tevdiatı % 62,1 ve tasarruf mevduatı % 28,0 gibi bir oranla en yüksek
değerde yer almaktadır. 2004 yılı itibariyle toplam banka mevduatları 402.811 bin YTL’dir.
İl’de, banka mevduatlarının, Orta Anadolu Bölgesi mevduatı içindeki payı % 8,2 ve
Türkiye’deki toplam mevduat içindeki payı ise ‰ 2,0 değerlerindedir.
2004 yılı içerisinde Yozgat’ta 139.125 bin YTL banka kredisi verilmiştir. Bu
kredilerin büyük çoğunluğunu tarım, diğer ve ihtisas dışı krediler meydana getirmektedir.
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D.1.8. Sosyo-Ekonomik Durum
Yozgat’ta tarım, ulaştırma-haberleşme, devlet hizmetleri, sanayi ve ticaret sektörü
ağırlıklı bir sosyo-ekonomik yapı görülmektedir. İlin sosyo-ekonomisinde ticaret sektörü
beşinci sırada ve inşaat sektörü ise altıncı sırada yer almaktadır. 2001 yılı Türkiye GSYİH’sı
içerisinde % 0,4’lük bir paya sahiptir.
2003 yılında DPT tarafından yapılan "İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması"
araştırması sonuçlarına göre Yozgat, -0,71652 puan ile sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından
64. sırada yer almaktadır.
İllerin 5 gelişmişlik düzeyine ayrıldığı bu araştırmaya göre, 19 ilin yer aldığı 4. derece
gelişmiş iller grubunda da 18. sırada yer almaktadır.
2001 yılı kişi başına düşen GSYİH sıralamasına göre, Yozgat 852 $ ile GSYİH’den 81
il içerisinde 74. sırada yer almaktadır.
Yozgat GSYİH’si içerisinde, tarım sektörü % 28,4 ile en fazla GSYİH oluşturan sektör
konumunda iken, ulaştırma-haberleşme sektörü % 22,2 ile ikinci, devlet hizmetleri sektörü %
15,6 ile üçüncü, sanayi % 12,1 ile dördüncü, ticaret % 10,6 ile beşinci ve inşaat sektörü % 4,7
ile altıncı sırada yer almaktadır.
GSYİH’nin ilçeler itibariyle dağılımında, Merkez ilçe il GSYİH’sının % 20,12’sini
oluştururken, sırasıyla % 18,79 ile Sorgun, % 18,00 ile Yerköy, % 9,15 ile Boğazlıyan, %
8,40 ile Sarıkaya ve % 6,22 ile Akdağmadeni ilçeleri takip etmektedir.
Küçük ve orta boy işletmeleri (KOBİ) teşvik etmek amacıyla, Hazine Müsteşarlığınca
verilen KOBİ teşvikleri kapsamında, Yozgat’ta Kasım 2005 sonu itibariyle 3 işletme toplam
610 bin YTL tutarında teşvik belgesi almıştır.
Yatırımlara uygulanan genel teşvik tedbirleri kapsamında, Ekim 2005 sonu itibariyle
Yozgat’ta 13 işletmeye yatırım teşviki verilmiştir. Yatırım teşviki alan işletmelerden 6’sı
imalât sanayi, 6’sı hizmetler ve 1’i tarım sektöründe faaliyet göstermektedir. Teşvik alan
işletmelerin toplam yatırım tutarları ise 140.890.871 YTL’dir. Yozgat’ta teşvik alan
işletmeler, Türkiye genelinde teşvik alan işletmelerin % 8,1’ine karşılık gelmektedir.
Yozgat’ta tarım, ulaştırma-haberleşme, devlet hizmetleri, sanayi ve ticaret sektörünün
ağırlıklı olduğu bir sosyo-ekonomik yapı görülmektedir. İlin sosyo-ekonomisinde ticaret
sektörü beşinci sırada ve inşaat sektörü ise altıncı sırada yer almaktadır. 2001 yılı Türkiye
GSYİH’si içerisinde % 0,4’lük bir paya sahiptir.
Gelişmenin temel göstergesi olarak görülen kişi başına gelir; toplumsal gelişmişliği
yeterince açıklayamayan, yalnızca talep genişlemesini açıklayabilen dar kapsamlı bir
göstergedir. Gerçekte gelişme kavramı; fiziki kapasite büyüklüğü ve gelir artışı gibi iktisadi
gelişmeler yanında, bunların gelir grupları ve bölgeler arası dağılımı ile sosyal ve kültürel
birikimlerin yansıtılabildiği toplumsal gelişme düzeyini ifade etmektedir.
Bu anlayışla gelişme; ülkenin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yapılarındaki
ilerlemeyi kapsamakta ve bir bütün oluşturmaktadır. Bu bakımdan, illerin ve bölgelerin
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gelişmişlik sıralamasında; kişi başına düşen milli gelirin artırılması şeklinde özetlenebilecek
iktisadi büyüme kavramıyla beraber, yapısal ve insani gelişmeyi içine alan ve ölçülebilen
bütün sosyal değişkenleri de içeren bir “sosyo-ekonomik gelişme” ölçütü daha anlamlı
olabilmektedir.
İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması, ekonomik ve sosyal yapıları temsil eden
58 değişkenin ortak bileşkesi olarak ve temel bileşenler çözümlemesiyle ortaya çıkarılan
değerler esas alınarak oluşturulmuştur.
Araştırmada kullanılan göstergeler; demografi, istihdam, eğitim, sağlık, alt yapı ve
illerde on bin kişiye düşen özel otomobil, motorlu kara taşıtı ve faks abonesi ile fert başına
düşen telefon kontör değeri ve elektrik tüketim miktarının yer aldığı diğer refah
göstergelerinden oluşan sosyal göstergelerle, imalat sanayi, inşaat, tarım ve mali
göstergelerden oluşan ekonomik göstergelerdir.
İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasını ve endeks değerlerini belirleyen temel
faktörler; illerin sahip oldukları nüfus büyüklüğü, yüz ölçümü ya da şehirleşme oranı gibi bir
takım yüzeysel büyüklükler değildir. Sıralamayı belirleyen başlıca faktörler; illerdeki
demografik yapının, işgücü talebinin, eğitim ve sağlık hizmetlerinin, fiziki ve sosyal alt yapı
olanaklarının, üretim seviyesinin ve her şeyden önemlisi gelir düzeyinin il nüfusunun
ihtiyaçlarını karşılamada sağladıkları başarı olmaktadır.
D.1.9. İlin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Seviyesi
 2003 yılında DPT tarafından yapılan "İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik
Sıralaması" araştırması sonuçlarına göre Yozgat, -0,71652 puan ile sosyoekonomik gelişmişlik açısından 64. sırada yer almaktadır.
 İllerin 5 gelişmişlik düzeyine ayrıldığı bu araştırmaya göre, 19 ilin yer aldığı 4.
derece gelişmiş iller grubunda da 18. sırada yer almaktadır.
 2001 yılı kişi başına düşen GSYİH sıralamasına göre, Yozgat 852 $ ile
GSYİH’den 81 il içerisinde 74. sırada yer almaktadır.
İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması ve Yozgat’ın bu sıralamadaki yeri
Çizelge 1'de, illerin gelişmişlik endeksine göre kademeli il grupları Çizelge 2'de ve kişi başına
düşen GSYİH sıralamasına göre iller Çizelge 3’te verilmiştir.
Çizelge 1. İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması
Sıra
İlin Adı
No

Puanı

Sıra
İlin Adı
No

Puanı

Sıra
İlin Adı
No

1

İstanbul

4,80772 28

Isparta

0,21187

55

Bartın

2

Ankara

3,31483 29

Hatay

0,19613

56

Aksaray

3

İzmir

2,52410 30

Uşak

0,16867

57

Sinop

11

Puanı
0,41550
0,45183
0,48518

4

Kocaeli

1,94329 31

Burdur

0,14395

58

5

Bursa

1,67890 32

Samsun

0,08791

59

6

Eskişehir

1,10368 33

Kırıkkale

0,05851

60

7

Tekirdağ

1,05893 34

Nevşehir

8

Adana

0,94901 35

Karaman

9

Yalova

0,93541 36

Elazığ

10

Antalya

0,91480 37

Rize

11

Kırklareli

0,86287 38

Trabzon

12

Denizli

0,71624 39

Amasya

13

Muğla

0,71238 40

Kütahya

14

Bolu

0,60860 41

Malatya

15

Balıkesir

0,56540 42

Kırşehir

16

Edirne

0,56234 43

Artvin

17

Mersin

0,51934 44

Afyon

18

Bilecik

0,50429 45

Düzce

19

Kayseri

0,47748 46

Çorum

20

Gaziantep

0,46175 47

Osmaniye

21

Zonguldak

0,44906 48

K.Maraş

22

Aydın

0,42025 49

Niğde

23

Sakarya

0,40404 50

Giresun

24

Çanakkale

0,36924 51

Kastamonu

25

Manisa

0,34165 52

Tunceli

26

Konya

0,25254 53

Sivas

27

Karabük

0,21332 54

Kilis

0,07483
0,09852
0,10131
0,17840
0,18582
0,18591
0,20684
0,22627
0,22870
0,26018
0,27246
0,27995
0,32761
0,33321
0,34968
0,35582
0,36696
0,37558
0,40003
0,40597
0,41175

12

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

0,49288
Çankırı
0,51917
Erzurum
0,53286
Tokat
0,59010
Ordu
0,64489
Diyarbakır
0,66993
Yozgat
0,71652
Adıyaman
0,77647
Bayburt
0,80176
Kars
0,81944
Şanlıurfa
0,83158
Iğdır
0,89089
Batman
0,90456
Gümüşhane
0,92501
Mardin
0,98944
Siirt
1,00644
Ardahan
1,07318
Van
1,09297
Bingöl
1,12469
Hakkari
1,13956
Şırnak
1,13979
Bitlis
1,15736
Ağrı
1,28116
Muş
1,43956
Erzincan

Kaynak: İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, 2003, DPT.

Çizelge 2. Gelişmişlik Endekslerine Göre Kademeli İl Grupları
Gelişmişlik Endeksi
1.Derece
1
2
3
4
5

İstanbul
Ankara
İzmir
Kocaeli
Bursa

2.Derece

3.Derece

Eskişehir
Tekirdağ
Adana
Yalova
Antalya
Kırklareli
Denizli
Muğla
Bolu

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Konya
Karabük
Isparta
Hatay
Uşak
Burdur
Samsun
Kırıkkale
Nevşehir

10 Balıkesir

10

Karaman

11 Edirne

11

Elazığ

12 Mersin

12

Rize

13 Bilecik

13

Trabzon

14 Kayseri

14

Amasya

15 Gaziantep

15

Kütahya

16 Zonguldak

16

Malatya

17 Aydın

17

Kırşehir

18 Sakarya

18

Artvin

19 Çanakkale

19

Afyon

20 Manisa

20
21

Düzce
Çorum

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4.Derece
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9

Osmaniye
K. Maraş
Niğde
Giresun
Kastamonu
Tunceli
Sivas
Kilis
Bartın
Aksaray
Sinop
Erzincan
Çankırı
Erzurum
Tokat
Ordu

5.Derece
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6

Bayburt
Kars
Şanlıurfa
Iğdır
Batman
Gümüşhane
Mardin
Siirt
Ardahan
Van
Bingöl
Hakkari
Şırnak
Bitlis
Ağrı
Muş

Diyarbakır
Yozgat
Adıyaman

Kaynak: İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, 2003, DPT
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Çizelge 3. Kişi Başına GSYİH Sıralamasına Göre İller (Kaynak: DİE, 2001.)
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

İller
Kocaeli
Bolu
Kırklareli
Yalova
Muğla
İzmir
İstanbul
Zonguldak
Ankara
Kırıkkale
Bilecik
Eskişehir
Bursa
Tekirdağ
Manisa
Mersin
Edirne
Adana
Çanakkale
Antalya
Artvin
Denizli
Nevşehir
Sakarya
Aydın
Karaman
Balıkesir
Burdur
Rize
Kilis
Kayseri
Kütahya
Kastamonu
Niğde
Hatay
Elazığ
Samsun
Çorum

Kişi Başına
Sıra
Düşen GSYIH
No
($)
6.165
4.216
3.590
3.463
3.308
3.215
3.063
2.969
2.752
2.725
2.584
2.513
2.507
2.498
2.459
2.452
2.403
2.339
2.335
2.193
2.137
2.133
2.117
2.108
2.017
2.012
2.005
1.951
1.897
1.817
1.806
1.805
1.781
1.781
1.757
1.704
1.680
1.654

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
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İller
Tunceli
Konya
Isparta
Trabzon
Kırşehir
Sinop
Giresun
Amasya
Uşak
Malatya
Sivas
Tokat
Diyarbakır
Afyon
Batman
Erzincan
Osmaniye
Düzce
Çankırı
Siirt
Gümüşhane
Ordu
Bartın
Erzurum
Bayburt
Şanlıurfa
Mardin
Aksaray
Adıyaman
Kars
Van
Iğdır
Yozgat
Ardahan
Hakkari
Bingöl
Bitlis
Şırnak

Kişi Başına
Düşen GSYIH
($)
1.584
1.554
1.510
1.506
1.488
1.459
1.443
1.439
1.436
1.417
1.399
1.370
1.313
1.263
1.216
1.158
1.157
1.142
1.136
1.111
1.075
1.064
1.061
1.061
1.017
1.008
983
966
918
886
859
855
852
842
836
795
646
638

39
40
41

Gaziantep
Karabük
K.Maraş

1.593
1.587
1.584

80
81

Muş
Ağrı
TÜRKİYE

578
568
2.146

D.1.10. Gayrı Safi Yurt İçi Hâsılanın Sektörel Dağılımı
Çizelge 4’te 2001 yılı cari fiyatlarıyla, Türkiye GSYİH’sinin 178.412.438 bin YTL,
Yozgat GSYİH’sinin 711.941 bin YTL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu değerlere göre,
Yozgat’ın Türkiye GSYH’si içerisindeki payı % 0,4 olarak gerçekleşmiştir.
Yozgat GSYİH’si içerisinde, tarım sektörü % 28,4 ile en fazla GSYİH oluşturan sektör
konumunda iken, ulaştırma-haberleşme % 22,2 ile ikinci, devlet hizmetleri sektörü % 15,6 ile
üçüncü, sanayi sektörü % 12,1 ile dördüncü, ticaret sektörü % 10,6 ile beşinci ve inşaat
sektörü % 4,7 ile altıncı sırada yer almaktadır. Cari fiyatlarla iktisadi faaliyet kollarına göre
GSYİH’nin dağılımı Çizelge 4 ve Şekil 1’de verilmiştir.
Çizelge 4. Cari Fiyatlarla İktisadi Faaliyet Kollarına Göre GSYİH
Cari fiyatlarla
A: Değer (Bin YTL)
Türkiye Pay (%) Yozgat

Sektörler
Tarım
Sanayi
İnşaat
Ticaret
Ulaştırma-Haberleşme
Devlet hizmetleri
GSYİH (Alıcı fiyatlarıyla)

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

21.521.042
12,1
45.881.462
25,7
9.240.878
5,2
37.403.001
21,0
28.159.160
15,8
18.525.724
10,4
178.412.438
100,0

Kaynak: DİE, 2001.
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202.023
28,4
86.265
12,1
33.231
4,7
75.567
10,6
158.065
22,2
111.342
15,6
711.941
100,0

B:

Türkiye

30

Yozgat

GSYİH (%)

25
20
15
10
5
0
Tarım

Sanayi

İnşaat

Ticaret

Ulaşt.-Haber.

Devl. Hiz.

Şekil 1. Cari Fiyatlarla İktisadi Faaliyet Kollarına Göre GSYİH
D.1.11. Gayrı Safi Yurtiçi Hâsılanın Sektörel Büyüme Hızları
Çizelge 5’te GSYİH’nın sektörler bazında büyüme hızları verilmiştir. Çizelge 5
incelendiğinde, 2001 yılı cari fiyatlarla Yozgat GSYİH’sı içerisinde, ulaştırma-haberleşme
sektörü % 59,7 ile en fazla büyüme hızı oluşturan sektör konumunda iken, inşaat % 50,6 ile
ikinci, devlet hizmetleri sektörü % 50,2 ile üçüncü, sanayi sektörü % 48,0 ile dördüncü,
ticaret % 47,7 ile beşinci ve tarım sektörü % 3,8 ile altıncı sırada yer almaktadır.
Sektörler bazında GSYİH’nın büyüme hızlarının dağılımı Çizelge 5 ve Şekil 2’de
verilmiştir.
Çizelge 5. Gayrı Safi Yurtiçi Hâsılanın Sektörel Büyüme Hızları
Büyüme hızı (%)

Sektörler

Türkiye

Yozgat

Tarım

22,7

3,8

Sanayi

58,1

48,0

İnşaat

42,5

50,6

Ticaret

50,2

47,7

Ulaştırma-Haberleşme

59,6

59,7

Devlet hizmetleri

46,6

50,2

GSYİH (Alıcı fiyatlarıyla)

43,2

33,4

Kaynak: DİE, 2001.
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60

Türkiye

Yozgat

GSYİH (%)

50
40
30
20
10
0
Tarım

Sanayi

İnşaat

Ticaret

Ulaşt.-Haber.

Devl. Hiz.

Şekil 2. Gayrı Safi Yurtiçi Hâsılanın Sektörel Büyüme Hızları
D.1.12. Yatırım Ortamının İrdelenmesi
Bir ilin gelişimini doğrudan etkileyen ve bu sebeple de gelişim bileşenleri olarak
adlandırılabilecek olan ulaştırma, enerji, sermaye, hammadde, teknoloji ve iş gücünün
bulunabilirlikleri açısından incelenmesi gerekir. Bu amaçla Yozgat’taki yatırım ortamının,
yatırımcılar açısından hangi konularda avantajlı sağlayabileceği, hangi konularda ise
dezavantajlı olduğu aşağıda verilmiştir.
D.1.12.1. Gelişim Bileşenlerinin Bulunabilirlikleri
Gelişmeyi doğrudan etkileyen ve bu sebeple de “Gelişim Bileşenleri” olarak
adlandırılabilecek ulaştırma alt yapılarının yeterlilikleri, enerjinin, sermayenin, ham
maddenin, teknolojinin ve iş gücünün bulunabilirlikleri açısından Yozgat’taki mevcut durum
Çizelge 6’da verilmiştir.
Yozgat’ta, 6 gelişim bileşeninden 3’ünde yeterlilik söz konusu iken, 2 bileşenin
kısmen yeterli olduğu ve 1 bileşenin yetersiz olduğu düşünülmektedir. İlin yeterli olduğu
konular; ulaştırma, enerji ve ham madde bileşeni iken, sermaye ve teknoloji konusunda
kısmen yeterli ve iş gücü konusunda yetersizlik söz konusudur.
Çizelge 6. Gelişim Bileşenlerinin Bulunabilirlikleri
Bulunabilirlik Düzeyi
Bileşenler
Ulaştırma
Enerji
Sermaye
Ham madde
Teknoloji
İş gücü

Kısmen Yeterli

Yeterli



Yetersiz
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D.1.12.2. Ulaştırma Bileşeni
Ekonomik ve sosyal kalkınma, ihtiyaç duyulan ulaştırma hizmetlerinin ekonomik ve
güvenli bir şekilde karşılanmasıyla gerçekleşebilir. Ülke genelinde 2000 yılı verilerine göre
yolcuların % 95’i kara yolu, % 3’ü demir yolu, % 2’si hava yolu ile taşınmıştır. Yük
taşımacılığında da durum pek farklı değildir. Toplam yük taşımacılığının % 89’u kara yolu,%
6’sı demir yolu,% 3’ü de deniz yolu ile gerçekleşmiştir.
Yozgat’ta, yük ve yolcu taşımacılığı, kara yolu ve demir yolu ile yapılmaktadır. Ülke
genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da kara yolu taşımacılığı ulaştırma sektörü içerisinde büyük
bir paya sahip olup, kara yolu ile tüm komşu illere ve Anadolu’ya bağlantılıdır. Uluslararası
E88 kara yolu ilin ana ulaşımını sağlamaktadır. İl, demir yolu ulaşımı ile Ankara-Kayseri ve
Doğu Anadolu Bölgesi’ne bağlantı sağlanmaktadır.
Yozgat, ulaştırma bileşenleri olan hava yolu ve deniz yolu taşımacılığından yoksun
olmasına rağmen, kara, demir yolu ile haberleşme ve radyo-TV hizmetleri açısından yeterli
olmaktadır. İl genelindeki köylerin hepsinde telefon vardır. İl ve ilçe merkezlerinin tamamı
otomatik santral ile çalışmaktadır. Aynı şekilde mobil telefon şirketleri de görüşmelerin zayıf
olduğu bölgelere yer istasyonları kurarak, iletişimin devamlılığını sağlamaya çalışmaktadırlar.
Bu açıdan, mevcut şartlarda yatırımcıların haberleşme konusunda herhangi bir problemle
karşılaşmayacağı söylenebilir.
D.1.12.3. Enerji Bileşeni
Yozgat, enerji ihtiyacını ulusal enerji sisteminden sağlamaktadır. İl’de elektriği
olmayan yerleşim yeri bulunmamaktadır. İl’de şebeke kaybı (kayıp-kaçak) miktarı 42,483
MWh yani % 10,5 oranıyla Türkiye ortalamasının altında olup, dağıtım hatlarının yanında,
öncelikle iletim hatlarında bakım, onarım çalışmaları yapılmak suretiyle ve kaçak kullanımını
önlemeye yönelik olarak alınan tedbirlerle bu oranı düşürmek için iyileştirme çalışmalarına
devam edilmektedir.
D.1.12.4. Sermaye Bileşeni
Yozgat sanayisindeki işletmeler, yaptıkları ilk yatırımlarda en fazla kendi kaynaklarını
daha sonra özel ve kamu bankası kredilerini kullanmaktadırlar. Alınan kredilerin çoğunluğu
işletme kredisi olup, ihracat kredisi amaçlı kredi alınması ise daha az bir oranı
oluşturmaktadır. İşletmeler genel olarak kullanılan kredileri yetersiz bulmaktadırlar. Bunun
nedeni olarak “kredi maliyetlerinin yüksek oluşu” gösterilmektedir.
Bu işletmelerin bankaların verdiği kredilerden yararlanma olanakları çok azdır.
Ekonomik konjonktürün uygun olduğu koşullarda bile bu işletmelerin, bankaların teminat,
kefalet vb. koşullarını karşılayarak büyümeleri için kredi almaları zor olacaktır. Bu nedenle,
işletme kurulması ve gelişmesi için ihtiyaç duyulan finansman kaynaklarının, alternatif
finansman (leasing, kredi garanti fonu gibi) yöntemleriyle sağlanması daha doğru olacaktır.
Finansman yöntemleri arasında yer alan finansal kiralama (factoring) gibi yeni
finansman yöntemleri arasında sayılabilecek yöntemler, işletmeler tarafından fazla
bilinmemekte ve kullanılmamaktadır. Dolayısıyla işletmeler diğer finansman araçlarından

18

yeterince faydalanamamaktadırlar. Bunun yanında ilde tasarruflar, öz kaynak oranları ve
sermaye birlikteliği ile oluşturulan işletmelerle ilin ekonomisine önemli katkı sağlanmıştır.
D.1.12.5. Ham Madde Bileşeni
Yozgat’ta işletmeler üretimde kullandıkları ana girdileri özel sektörden, iç piyasadan,
kendi işyerlerinden ve kamu iktisadi teşebbüslerinden sağlamaktadırlar. Ham madde
açısından ilin yeterli olduğu söylenebilir. Tarım, hayvancılık, ormancılık ve madencilik
sektörleri ham madde açısından yeterli bir potansiyel oluşturmaktadır.
D.1.12.6. Teknoloji Bileşeni
Bir işletme açısından maliyeti en az olan teknoloji edinim kaynağı; işletmenin kendi
çabalarıyla satın aldığı makina ve teçhizat hakkında bilgi edinmek, ihracat yapan firmalardan
teknolojik destek almak, ileri teknoloji kullanma becerisi yüksek personel istihdam etmek,
sanayi fuarlarına katılmak, yayın ve katalogları izlemek vb. yollarla teknolojiyi edinmektir.
İşletme açısından maliyeti en yüksek olan teknoloji edinme kaynakları ise, doğrudan
yabancı yatırım, yabancı ortaklık tesisi, anahtar teslimi tesis kurdurma, lisans anlaşmaları vb.
çoğu bir paket özelliği taşıyan yollardır.
Türkiye’de, işletmelerin ana üretim birimlerinde kullandıkları makinelerin,
teknolojilerinin kaynağı olarak; % 44,9 oranında kendi bilgi birikimlerinden, % 21’i yerli
teknolojiyi kullanımından, % 23,9’u dışarıdan yapılan teknoloji ithalatından, % 2,7’si lisans
ve know-how anlaşmalarından, % 1,6 yabancı ortaklık tesisinden ve % 5,8 ise ürün
taklidinden oluşmaktadır.
Yozgat sanayisine bu açıdan baktığımızda, genellikle ilk kuruluş aşamalarında
teknolojilerini kendi bilgi birikimi ve deneyimi ile yani kendi çabalarıyla elde etmekte ve yerli
teknoloji kullanmaktadırlar. İşletmelerin teknoloji edinme çabaları, kısmen de olsa satıcı
firmalardan (makina ve aksamı, fabrika tasarımı, fizibilite çalışmaları gibi) ithalat yoluyla
desteklenmektedir. İşletmelerin çok azı da lisansörü olan bir firma ve yabancı ortaklık tesis ile
ilk kuruluş teknolojilerini oluşturmuştur.
İşletmelerde kullanılan teknolojinin sektör ortalamasına göre, çoğunluğu orta düzeyde
teknoloji kullanılmaktadır. Yeni teknoloji kullanımında; işletmeler internet veya uluslar arası
bilgisayar ağı, TSE belgeli üretim, bilgisayar destekli tasarım ve üretim ve toplam kalite
yönetimi (TKY) kullanılmaktadır.
Yozgat’ta işletmelerin çok düşük bir oranda düzenli faaliyette bulunan bir AR-GE
birimi bulunmaktadır. İşletme dışından alınan AR-GE desteği, kaynaklarına göre
incelendiğinde en fazla destek alınan kuruluşların Üniversite ve KOSGEB olduğu, bu
kuruluşları meslek odaları ve özel kuruluşların izlediği söylenebilir. Ayrıca, işletmelerin
önemli bir oranı üretimle ilgili yenilikleri takip etmektedir. Bu işletmelerin büyük çoğunluğu
yenilikleri yurt içi fuarlar ve ürünler ile ilgili yayınlardan takip etmektedirler. Bunları yurt dışı
fuarlar ve aynı sektörde çalışan diğer işletmeler izlemektedir.
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D.1.12.7. İş Gücü Bileşeni
Yozgat sanayinde iş gücünün nitelik olarak analizi yapıldığında, teknik kapasite olarak
yetersiz olmaktadır. Özellikle mühendis, idari ve büro personeli ve usta açısından
bakıldığında çalışan içindeki oranların düşük olduğu ortaya çıkmaktadır. İşletmelerde
çalışanların çoğunluğu ilköğretim ve lise, düşük bir oranı da üniversite ve yüksek lisans
mezunudur. Ayrıca, istihdam edilen personelde yabancı dil bilme ve bilgisayar kullanabilme
sıkıntısı yaşanmaktadır.
İl’de, işsizliğe rağmen nitelikli eleman açığı bulunmaktadır. Sanayinin ileri teknoloji
temelinde örgütlenebilmesi ve yüksek katma değer karatarak rekabet edebilme yeteneği
kazanabilmesi açısından iyi eğitimli, bilgi ve beceri düzeyi yüksek iş gücünün önemi
büyüktür. Mesleki ve teknik okulların yaygınlığı, ilin nitelikli iş gücü kapasitesine katkısının
olumlu olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, sanayicinin talep ettiği alanlarda eğitim almış iş
gücü açısından, mesleki ve teknik okulların eğitim müfredatının en uygun iş gücünü
yetiştirmek amacıyla, sanayi ile işbirliği yapılarak hazırlanmasında yarar vardır.
D.1.13.1 İlin Swot Analizi
Yozgat ilinde tarımsal kalkınmanın sağlanabilmesi için amaçlar ve bu amaçlara
ulaşabilmek için izlenecek stratejiler aşağıda irdelenmiştir.
1.Amaçlar
Yozgat’ta tarımsal kalkınmanın sağlanabilmesi için belirlenen amaçlar dört başlıkta
toplanmıştır. Bu amaçlar;
-Tarımsal verimliliğin artırılması,
-Tarımsal gelirin artırılması ve dolayısıyla tarımın GSYİH içindeki payının artırılarak
toplumda sosyal dengenin sağlanması,
-Gıda güvencesinin ve güvenliğinin sağlanması,
-Sürdürülebilir tarımın sağlanması olarak belirlenmiştir.
İl genelinde hem hayvansal üretimde hem de bitkisel üretimde verim düşüktür.
Verimin artırılması, ekonomik anlamda çiftçiyi olumlu olarak etkileyecektir. Gelir artışına
neden olacak verim artışı aynı zamanda çiftçinin köyden kente göç etmesini önleyecektir.
Tarımsal gelirin artırılması, verimliliğin artırılmasının yanı sıra katma değeri yüksek, pazarda
avantajlı konumda olan ürünlerin üretimi ile mümkün olacaktır.
AB ve DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) tarım anlaşması kuralları nedeniyle önümüzdeki
yıllarda
tarım ürünlerinin pazarda rekabet edebilir olması gerekmektedir. Bunun
sağlanabilmesi de gıda güvenliğinin sağlanması ile mümkün olacaktır. Kaliteli ve standartlara
uygun ürün üretimi Yozgat’ta şu andaki eksikliklerden biridir.
Uygulanacak projelerle orta vadede bu amaca ulaşmak mümkün olabilecektir. Tarımda
sürekliliğin sağlanabilmesi için öncelikle mevcut kaynakların doğru ve bilinçli kullanılması
gerekmektedir. Yozgat özellikle hayvansal üretim ve su ürünleri açısından zengin doğal
kaynaklara sahiptir. Ancak bu kaynaklar doğru kullanılmazsa belirlenen diğer üç amaca
ulaşmak mümkün olamayacaktır.
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Amaçlara ulaşmada uygulanacak stratejiler mevcut problemler dikkate alınarak
belirlenmiştir. Ancak kurumsal yapılardan kaynaklanmayan bazı sosyal problemleri çözmek
daha uzun vadede mümkün olacaktır.
2. Tarımsal Verimliliğin Artırılması
Tarımsal verimliliğin artırılmasında uygulanacak stratejileri belirlerken tarımsal
üretim; bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretimi olmak üzere ayrı başlıklar altında
ele alınmış ve her biri için farklı stratejiler önerilmiştir.
Hayvansal üretimde verimliliğin artırılması için izlenecek strateji :





Yerli ırktan kültür ırkına geçişinin sağlanması
Yem, bakım ve beslenme şartlarının iyileştirilmesi
Etkin pazarlama ve örgütlenme sisteminin oluşturulması
Tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi
Bitkisel üretimde verimliliğin artırılması için izlenecek strateji :

 Yöreye uygun sertifikalı tohumluk kullanımı
 Bilinçli girdi kullanımı
 Sulanabilir alanların sulamaya açılması ve drenaj problemi olan alanların rehabilite
edilmesi
 Tarıma elverişli kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesi
 Arazilerin parçalanmasının engellenmesi
Su ürünleri üretiminde verimliliğin artırılması için izlenecek strateji:
 Yem maliyetlerinin düşürülmesi
 Yer üstü su kaynaklarının su ürünleri üretiminde kullanılması
 Su ürünleri kooperatiflerinin kurulması
3. Tarımsal Gelirin Artırılması ve İzlenecek Strateji:





Pazarlama sisteminin ve örgütlenmenin iyileştirilmesi
Katma değeri yüksek ve il için avantajlı ürünlerin üretimi
Üretim maliyetlerinin düşürülmesi
Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi
4. Gıda Güvenliğinin Sağlanması ve İzlenecek Strateji:

 Kaliteli ve standartlara uygun ürün üretimi
 Kontrol ve denetim hizmetlerinin güçlendirilmesi
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5. Sürdürülebilir Tarım ve İzlenecek Strateji:





Arazilerin kullanım kabiliyet ve sınıfları dikkate alınarak kullanımı
Erozyonla mücadele
Doğal kaynakların optimum kullanımı
Organik tarım

6. İlin Tarımsal Analizi
Yozgat ilinin, yukarıda dört başlık altında incelenen; tarımsal verimliliğin artırılması,
tarımsal gelirin artırılması, gıda güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilir tarım yönünden
mevcut, güçlü ve zayıf yönleriyle, fırsat ve tehdit yaratan koşulları irdeleyen tarımsal analizi
Çizelge 7’de verilmiştir.
Çizelge 7. Yozgat İli Tarımsal Analizi
Üretimde Verimlilik
Güçlü Yönler
 Nüfus baskısı yok.
 Pazar talebi.
 Çiftçinin deneyimi.
Zayıf Yönler
 Çiftçiler yeniliklere açık değil.
 Sulanan alan yetersiz.
 Kadastro işlemlerinin tamamlanmaması nedeniyle mera yönetimi zayıf.
Fırsatlar
 Yem bitkileri tohumu için pazar bulma şansı yüksek.
 İlde mevcut iki adet entegre tesisin bulunması.
Tehditler
 İklim.
 Erozyon.
 Mera alanlarında işlemeli tarım yapılması.
Çizelge 7. Yozgat İli Tarımsal Analizi (Devam)
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Tarımsal Gelirin Artırılması
Mevcut Durum
 Örgütlenme zayıf.
Zayıf Yönler
 Etkin üretici örgütlerinin yokluğu.
 Canlı hayvan borsasının bulunmaması.
Fırsatlar
 Yem bitkileri tohumu için pazar bulma şansı yüksek.
 İlde mevcut 2 adet entegre tesisin bulunması.
Gıda Güvenliği
Mevcut Durum
 Verim çok düşük.
Zayıf Yönler
 Alışkanlıkların sürdürülmesi.
 Kontrol hizmeti veren kuruluşların yetersizliği.
Fırsatlar
 Ürün değişikliğine gidildiğinde gelir artacak dolayısıyla gıda güvencesi
sağlanacak.
Sürdürülebilir Tarım
Mevcut Durum
 Arazinin engebeli oluşu ve bitki örtüsünün zayıflığı.
Zayıf Yönler
 Şiddetli rüzgar ve su erozyonu olması.
Fırsatlar
 Korunga, fiğ, yonca v.b yem bitkilerinin erozyonla mücadelede kullanılabilir
olması.
Kaynak: Yozgat İl Tarım Master Planı, 2003.
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5. YAPILABİLECEK YATIRIMLAR

21. yüzyıla girdiğimiz bu günlerde, dünya hızlı değişim sürecini yaşamaktadır.
Türkiye ise bir yandan sanayileşmesini tamamlamaya çalışmakta, diğer yanda da sanayi
toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecine hazırlanmaktadır. Bilgi toplumuna geçiş süreci
ile birlikte süratli teknolojik değişmelerin yaşandığı günümüzde uluslararası pazarlara esnek
üretim modeli, yani yeniliğe hızla adapte olabilen üretim modeli hakim olmuştur. Bu değişim
bütün dünyada küçük ve orta boy işletmelerin önemini yeniden ortaya çıkarmıştır.
Geleceğe yönelik olarak oluşturulacak ekonomik gelişme modellerinde oldukça büyük
öneme sahip işletmeler olan KOBİ’ler, bugün çok büyük sorunlarla karşı karşıya
bulunmaktadır. Bu sorunlar, daha girişimcinin yeni bir yatırım yapma düşüncesiyle
başlamakta ve yatırım konusu ile ilgili olarak, yatırımın arz talep ve rekabet ilişkileri
içerisindeki yeri, buna bağlı olarak kullanılacak makina ve teknolojiler, tesisisin kapasitesi,
personel, teknik bilgi, beceri ve finansal gereksinim gibi sorunlarla devam etmektedir.
Önemli konuları kapsayan kuruluş öncesi fizibilite çalışmaları Türkiye’de çok az
işletmenin önemini kavradığı ve baş vurduğu bir yoldur. Girişimcinin kuruluş öncesi fizibilite
araştırması yapmaması veya gereğince önem vermemesi, işletmeyi sonradan telafisi zor
durumlar ile karşı karşıya bırakabilmektedir. Özellikle işletmenin büyüklüğü, faaliyet konusu,
kapasitesi ve yer seçimi konusundaki hataların düzeltilmesi, ya mümkün olmamakta, ya da
çok ağır maliyetlere yol açmaktadır.
Girişimcilerin genelde yönetimde gerekli uzmanlık ve deneyim bakımından yetersiz
oldukları veya işletme belirli büyüklüğe kavuşunca yetersiz duruma düştükleri yapılan
araştırmalarda tespit edilmektedir. Her işi kendileri yapmaya çalışan girişimciler tarafından
yönetilen firmalarda bu sorun daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu sorun
firmalarda yanlış yönetsel kararlara neden olmakta, bu durum ise firmaların istenilen
gelişmeleri sağlayamaması, dolayısıyla büyüyememesine neden olmaktadır.
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Yatırımcılar, çoğunlukla, satmayı veya pazarlamayı hedefledikleri ürün, ya da
hizmetlerin üretim süreçlerini (üretimin iş akışı, makine, ekipman ve teknoloji seçimi, ham
madde ve işletme girdileri tedariki) ayrıntılı olarak incelemeden üretime başlamanın yanında,
piyasa ve talep yapısını da göz önünde bulundurmadan üretim ölçeğini ve teknik özellikleri
belirlemektedir.
Global ticaretteki önemli gelişmeler, teknoloji ve pazardaki tüm gelişmelerle ilgili
bilgilerin işletmeler tarafından anında değerlendirilmesini zorunlu kılmakta ve bu sebeple de
“bilgi ” önemli bir üretim faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmelerin satmayı
düşündükleri mal ve hizmete ilişkin teknolojik gelişmeleri ve pazardaki gelişmeleri yeterince
değerlendirememesi, üretim açısından önemli sorunlara neden olmaktadır. Sorunlar başlıca
atıl kapasite, uygun olmayan üretim, makina ve ekipmanların seçimi ve istenilen standartta
mal ve hizmet üretilememesi olarak sıralandırılabilir.
Araştırma bulgularından elde edilen bir diğer önemli husus ise, yatırımcıların
yapacakları mal ve hizmet üretimi konusunda piyasa, talep yapısı ve hedef kitleyi
belirlemeden mal ve hizmet üretimine karar vermeleridir.
İşletme yetkilileriyle yapılan görüşmelerde alınan cevaplar incelendiğinde
işletmelerce, hedef kitleye nasıl ulaşılacağı, ürünlerin hangi fiyatlandırma ile satılacağı,
tanıtım amacıyla hangi reklam araçlarının kullanılacağı hususlarında yeterli araştırma
yapılmadığını ortaya çıkarmıştır.
Bu durum, üretilecek mal veya hizmetin ne tür bir mal veya hizmet olacağı (tüketim
malı, ara malı, sanayi ham maddesi vb.) konusunda isabetsiz kararlara neden olmakta, böylece
girişimci kendi işletmesinin ve rakip işletmelerin hangi özelliklerinin zayıf olduğunu objektif
olarak bilememekte ve bunun sonucu olarak da işletmeler etkin bir pazarlama sistemi
kuramamaktadır.
Sonuç olarak, işletmelerin iş kurma sürecindeki aşamalar arasında büyük önem taşıyan
ön araştırma ve yapılabilirlik çalışmalarına gereken önemin verilememesi, işletme
kurulduktan sonra ortaya çıkan diğer sorunlarla birleşince, işletme ve ülke ekonomisi
açısından telafisi güç ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu çalışma, tam anlamıyla
olmasa bile girişimcilerin yatırım konuları, üretim, talep, ihracat ve ithalat bilgileri
konusundaki bilgi eksiklerini telafi edici özelliği ile yukarıda sayılan olumsuzluklardan
yatırım konusundaki bilgi eksikliğini gidereceğinden, Yozgat’ta yatırım yapacak girişimcilere
yol gösterecektir.
Bu çalışmada, Yozgat için uygun yatırım konuları önerilirken, öncelikle ildeki tarım,
hayvancılık ve doğal kaynak potansiyelini değerlendirmeye yönelik yatırımların neler
olabileceği göz önünde alınmıştır. Gelişme aşamasının başında olan bir ilde tarım, maden ve
orman varlığından meydana gelen doğal kaynak potansiyeli, öncelikle ve kolaylıkla
değerlendirilebilecek kaynakları oluşturur. Tarımın ilin ekonomik yapısındaki ağırlığı dikkate
alındığında doğal kaynak potansiyeline öncelik verilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Yatırım konuları önerilirken daha sonra göz önüne alınan kriterler ise; ildeki ve çevre
illerdeki sanayilerin ileri ve geri entegrasyonuna ve ihracata yönelik yatırımlar, il, çevre iller
ve ülkelerin talebini karşılayacak ürünler ile talep, pazar ve pazara bağımlı olmayan
maddelerin üretimine yönelik yatırımlardır.
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Ön araştırma, yerinde yapılan inceleme ve ilgililerle yapılan görüşmeler sonucunda
Yozgat'ta 39 yatırımın gerçekleştirilebileceği tespit edilmiştir. Bu yatırımlar ve gerekçeleri
aşağıda verilmiştir.
5.1. TARIM SEKTÖRÜNDE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR
Doğal kaynak potansiyelini meydana getiren tarım ve hayvancılık sektörüne dayalı
olarak ilde yapılabilecek yatırımlar, yatırım grupları temelinde aşağıda verilmiştir.

5.1.1. Bitkisel Üretime Dayalı Yapılabilecek Yatırımlar
Yozgat’ta toplam arazisinin % 60’ı işlenen tarım alanı olup, Türkiye genelinde % 35
olan değerinden büyük bir orana sahiptir. İlde mevcut 58.319 adet tarım işletmesinin
çoğunluğu 20-200 dekar büyüklüğünde olan işletmelerden oluşmaktadır. Yozgat'ta tarım
sektöründe verimlilik ve üretimi artırmak amacıyla 8 yatırım konusu önerilmiştir.









Organik tarım
Jeotermal seracılık
Kanola üretimi
Meyve ve sebze yetiştiriciliği
Baklagil yetiştiriciliği
Kültür mantarı yetiştiriciliği
Yem bitkileri üretimi
Mısır silajı

Organik (eko-tarım) tarım, kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her
aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Günümüzde tarımsal üretimde
kullanılan kimyasal gübre ve ilaçların insan sağlığına olan zararları bilinen bir gerçektir.
Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve
insan sağlığını korumaktır.
Dünyada doğanın özüne dönüş yaşanmaktadır. Bugün bütün dünyada tarımsal ürünler
için tüketim tercihleri ve alışkanlıkları ekolojik ürünlere doğru yönelmektedir. Çevre bilinci
organik tarımın önemini artırmıştır. Ülkemizde de, dış pazarın talepleri doğrultusunda 1985
yılından bu yana giderek artan şekilde gelişme gösteren ve iç pazarda ise yeni yeni tanınan
organik ürünlerin üretimi yayılım göstermektedir.
Yozgat’ta organik tarımın uygulanması için gerekli olan iklim ve toprak yapısı
mevcuttur. Organik tarımda üretilecek ürünlerde özellikle katma değeri yüksek, dış pazarlarda
şansı olan ürünlerin (tıbbi bitkiler, aromatik bitkiler vb.) üretimi teşvik edilmesi gerekir. Raf
ömrü uzun ve pazar esnekliği olan kurutulmuş sebze-meyve, bakliyat, işlenmiş (dondurulmuş,
konserve edilmiş meyve-sebze) ürünlerden oluşan ekolojik ürün yelpazesi ve ilin doğal
yapısında yetişen birçok organik ürün, mevcut ürün çeşidi içinde dikkate alındığında,
Yozgat’ı organik tarımsal ürün merkezine dönüştürebilir.

 Organik tarımın uygulama esasları

26

Ekolojik tarımın uygulanmasında başlıca 3 esas söz konusudur. Bunlar:
1- Doğa ile uyumlu üretim
2- Kapalı sistem (Kendine yeterli tarım)
3- Ekim nöbeti
Bu esaslar altında ülkesel ve yöresel koşullar dikkate alınarak organik tarım
faaliyetleri değişikler gösterebilir. Ancak genel olarak aşağıdaki faaliyetleri içerirler.
Bitkisel üretimde:







Uygun yöntemlerle minimum toprak işleme
Toprak verimliliğinin korunmasına ve artırılmasına yönelik çalışmalar
Kimyasal gübre yerine organik gübre kullanımı
Kaliteli, dayanıklı ve sağlıklı bitki çeşitlerinin seçimi
Uygun ekim-dikim yöntemi
Bitki korumada doğrudan kimyasal girdi kullanımı yerine ekolojik yöntem ve
girdi kullanımı
 Hasat, depolama, işleme ve paketleme faaliyetlerinin ekolojik yöntemler içinde
yürütülmesi
Bütün koşullarla birlikte değerlendirildiğinde, organik tarım belirli bir kültürel
ortamdaki sosyal, ekonomik ve ekolojik faktörlerin dengeli gelişmesini sağlayacağı
görülmektedir. Kültürel yapı içinde bütün faktörlerin birleştiği sistem-felsefe organik tarımdır.
Önerilen yatırım konusunda, 31.000 m2’lik serada organik tarım ürünleri üretimi için,
18 kişi istihdam edilmek üzere, yaklaşık 2.800.000 YTL’lik bir yatırım maliyeti
gerektirecektir.
 Jeotermal seracılık
Seralar, iklime bağlı kalınmadan, bütün yıl boyunca ekonomik olarak bitkisel üretim
(sebze, meyve, çiçek) yapılabilen cam, plastik vb. ışık geçirebilen malzeme ile örtülerek
değişik biçimlerde inşa edilen, yüksek sistemli ve bütün iklim elemanlarının denetimine
olanak sağlayabilen örtü altı yetiştiriciliği tesisleridir.
Tarım sektöründe gelir seviyesini artırmanın bir yolu, düşük katma değerli ürünler
yerine, yüksek katma değer oluşturan ürünlerin üretimine geçmektir. Seracılık bu konuda en
uygun seçeneklerden biridir. Özellikle Sorgun bölgesinde var olan sıcak su kaynaklarının
seracılıkta kullanılması durumunda 12 ay boyunca ürün yetiştirmek mümkün olacaktır.
Seracılık yatırımları, ilk yatırım maliyeti dışında, herhangi bir ilave harcamaya gerek
kalmaksızın değişik ürünleri üretme imkanlarıyla oldukça esneklik sağlayan ve büyük arazi
kullanımına gerek olmayan yatırımlardan biridir.
Yozgat ili için önerilen seracılık modeli; üretimde kalite ve standardizasyonu
sağlayabilmek için bütün iklim ve besin elemanları kontrol altında tutulan, ısıtmanın
jeotermal kaynaklardan sağlandığı topraksız seracılık modelidir. Sera işletmeciliğini
kısıtlayıcı en önemli etmen, bitkinin gelişimine en uygun sıcaklığı sağlamak için katlanılan
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maliyettir. Yozgat’ta seraların mevcut termal kaynaklardan yararlanılarak ısıtılması önemli
maliyet avantajı sağlayacaktır. Bu açıdan seralarda üretilmesi uygun olan sebzelere ilişkin
ayrıntılı pazar araştırması yapılmalıdır.
Seracılığa yönelik bir yatırım düşünüldüğünde; yay çıta destekli plastik malzeme ile
gerçekleştirilmesi durumunda 1.100 m2 büyüklüğündeki bir sera için 8.500 $’lık, bir sabit
yatırım ve metal iskelet destekli cam malzeme ile gerçekleştirilmesi durumunda 850 m2
büyüklüğündeki bir sera için 18.500 $’lık bir yatırım gerekecektir. Bu değerler örnek olup,
sera büyüklüğü ve türüne göre sabit yatırım tutarı değişebilir.
 Kanola üretimi
Ülkemizde yeterli yağlı tohum üretimi yapılamadığı için yağ sanayi kurulu
kapasitesinin ancak % 30-50’ler seviyesinde çalışmakta ve hammadde yetersizliği nedeniyle
yurt dışından yağlı tohum ve ham bitkisel yağ ithal edilmektedir.
Yozgat’ta üretim potansiyeli yüksek, kışa ve kuraklığa mukavemeti iyi ve en erkenci
kültür bitkileri arasında kanola olarak bilinen kolza gelmektedir. İlde kanola üretiminin teşvik
edilmesi ile ülkenin yağlı tohum ithalat gereksiniminin azaltılmasına katkıda
bulunulabilecektir.
Dünyada yaygın olarak üretilen kanolanın, popülaritesi son yıllarda Türkiye’de de
hızla artmaktadır. Kanola, dünya yağ üretiminde 34 milyon tonla % 15’lik paya sahiptir. AB
ülkelerinde 1999-2000 döneminde üretilen 13,4 milyon ton yağlı tohumun % 67’sini kanola
oluşturmaktadır.
Dünyada dekar başına ortalama verim 270 kg iken, ülkemizde 550 hektarlık bir alana
ekilen kanolada verim 275 kilogramdır. Türkiye’de kanola üretimi giderek artmasına rağmen
dünya üretim değerlerinin halen çok gerisinde kalmaktadır.
Yıllar itibariyle Türkiye’de kanola üretimi Çizelge 8 ve Şekil 3’te verilmiştir. Çizelge
8’de görüldüğü gibi, 1997’de sadece 10 ton olan ülkemizdeki üretim değerleri, 1998 yılında
Trakya’da yapılan ekimlerle 300 tona çıkmış bulunmaktadır. 2000 yılında 450 ton olarak
gerçekleşmiş ve 2002 yılında 1.500 tona ulaşmıştır.
Çizelge 8. Yıllar İtibariyle Türkiye Kanola Üretimi
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Kaynak : Tarımsal Yapı, DİE, 2002.
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Şekil 3. Yıllar İtibariyle Türkiye Kanola Üretimi

 Nerelerde ekilebilir
Kanola Türk çiftçisi için yabancı sayılacak bir bitki değildir. Yakın zamana kadar
ekimi yapılan ve bilinen bir ürün olan kolza bitkisinin ekimi, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı’nın 1977 yılında yaptığı çalışmalarda insan sağlığına zararlı olan erüsikasit ve
glikonazat bulunduğu belirlenerek yasaklanmıştır.
Gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalarla bu iki zararlı unsurun bitkiden çıkarılmasıyla
ulaşılan yeni türüne, kolzayla karıştırılmaması için kanola adı verilmiştir. Daha sonra Sağlık
Bakanlığı’nın 15 Nisan 1987 tarihli raporuyla yasak kaldırılarak sıfır erüsik asitli kolzanın adı
kanola olarak belirlenmiştir.
Trakya’da yıllardır ekilen ve 2001 yılında Samsun’da üretimine başlanan kanolanın,
Diyarbakır’da da ekimi yapılmıştır. Uzmanlar, kanolanın bütün Türkiye’de yetiştirilebilecek
bir ürün olduğunu ve önemli olan bölgeye uyumlu bir türün belirlenmesi olduğunu
belirtmektedirler.
Ayçiçeğine göre avantajlı bir bitki olan kanolanın, birim alanda ayçiçeğine oranla %
30 daha fazla verim sağlanmaktadır. Dünyada ayçiçeği ile kanola fiyatı pek fazla farklılık
göstermediği için, ayçiçeğine göre % 30 civarında daha fazla gelir sağlanabilmektedir.
Ayçiçeğine oranla bir ay erken olgunlaşan kanola, ikinci bir ürün olarak mısır,
ayçiçeği, ya da soya ekimine olanak vererek çiftçi için ikinci bir ek kazanç kapısı da
açabilmektedir.
Bu öneri ile kanola üretimiyle ayçiçeğinin önüne geçilmesi ve ayçiçeği üretiminin
azaltılması hedeflenmeyip, kanolanın daha verimli olduğunun altı çizilmektedir. Ayrıca,
kanola için bir fabrikada çok önemli değişikliklerin yapılmasına da gerek olmadığı gibi,
ülkemizde atıl kapasiteyle çalışan yağ sanayine de katkıda bulunulacaktır.

 Ekim için neler yapılmalı
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Kanola ekmek isteyen çiftçiye Karadeniz Bölgesi’nde, Karadeniz Birlik Kooperatifi
bu konuda yardımcı olmaktadır. Bu kuruluş ekim için gerekli olan tohum, ilaç ve gübreyi
temin ederek, ücretini de hasattan sonra elde edilen gelirden almakta, böylece gerekli olan
finansmanda sağlanmış olmaktadır.
Yapılan hesaplamalarda, dekar başına 2001 yılı ortalama maliyeti 28 milyon TL olarak
tespit edilmiştir. Ekilen ürünün hasadıyla elde edilen gelir ise yaklaşık 120 milyon TL
civarında olup dekar başına 80-90 milyon TL net gelir elde edilmektedir.
Bu konuda dikkat edilecek husus, dönem sonunda elde edilen ekinden tohumluk
ayırmak biraz riskli olmaktadır. Bu şekilde kanola yabani formlarla eşleşerek, arındırılan
erüsikasit ile glikozanat tekrar görülmeye başlanmaktadır. Bu yüzden ürün için her yıl
tohumun yenilenmesi gerekmektedir. Karadeniz Bölgesi’nde üretilen kanolanın tamamını
Karadeniz Birlik satın almakta, ayrıca kilo başına 8 sent destekleme primi de verilmektedir.

 Kullanım alanı
Kanolanın kullanım alanı oldukça geniştir. Öncelikle yağ sanayiinde kullanılan
kanolanın küspesi, yem sanayiinde kullanılabilen önemli bir ürün olarak tekrar hammadde
konumuna yükselmektedir. Yakıt olarak da kullanılabilen bu ürün, arıcılar için de polen
deposu olarak kabul edilmektedir. Kanola yağı gıda endüstrisinin yanı sıra parlatıcı ve
yağlayıcı olarak da sabun imalatında kullanılmaktadır.
Sıfır erüsikasitli kolza, yeni kanoladan üretilen biodizel, araçlarda yakıt olarak da
kullanılmaktadır. Kanola motorine oranla % 25 daha tasarruflu ve rafine edilmesi daha ucuz
olup, 3 ton kanoladan 1,2 ton dizel araç yakıtı elde edilebilmektedir.
Bunun dışında kanola 21 günde % 99 gibi bir oranda parçalanarak doğaya
dönebilmektedir. Bir litre petrolün 1 milyon litre suyu kirletebildiği düşünülürse, kanolanın ne
kadar çevreci olduğu daha rahat görülebilmektedir.
 Meyve ve sebze yetiştiriciliği
Tarım arazisinin önemli bir bölümü tarla ve endüstriyel bitkilerin üretimine ayrılmış
olan ilde, meyve ve sebze yetiştiriciliği çok büyük araziler gerektirmediğinden, tarımda
kullanılmayan küçük arazilerin değerlendirmesine de imkan verecektir.
Coğrafi faktörler ile birlikte uygun toprak yapısı da dikkate alındığında, sebze
yetiştiriciliği, kısa süre içerisinde gelir getirici ve katma değer sağlayıcı özellikleri nedeniyle,
bu alanda yapılacak yatırımların ideal olduğu düşünülmektedir. Ayrıca sebzecilik, seracılığa
nazaran daha az sermaye isteyen bir yatırım türüdür.
İlde meyve ve sebze alanlarının genişletilme imkanı bulunmaktadır. Eski bahçelerin
yenilenmesiyle ilgili çalışmaların yanında, meyve ve sebze yetiştirilebilecek arazilerin tespiti
ve bununla ilgili projelerin hazırlanması gerekir. Zira bu iki sektörde iş yoğunluğu tarla
tarımına göre daha fazla olduğu için yeni istihdam imkanları ve iş imkanları da doğacaktır.
Meyvecilik yatırımları ile ilde ekonomik olarak bir değeri olmayan, bugüne kadar
kısmen dağınık ve az miktarda yetiştiriciliği yapılan meyvecilik örnek meyve bahçeleri tesis
ederek yaygınlaştırılarak geliştirilecek ve alternatif bir geçim kaynağı oluşturulacaktır. Üretim
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konusunun amacı, ilin meyve üretimini arttırarak çiftçilerin kendi illerindeki pazar
olanaklarından sağladıkları faydayı maksimize etmektir.
İhracat, iç pazar ve gıda sanayi hammaddesi potansiyeli, iklim-toprak-su imkanları ve
çiftçinin eğilimi göz önüne alındığında, ilde üretilen sebze ve meyve ürünleri üretimi önemli
olmaktadır. İlde meyve üretimi, ilin su imkanlarının geliştirilmesi, yetiştiricilik bilgilerinin
kazanılması, teknolojinin kullanılması, kredi imkanlarının artırılması, gerekli teşvik ve
desteğin sağlanması, fidan ve damızlık materyal teminindeki yetersizlik ve güçlüklerin
aşılması, depolama-muhafaza imkanlarının geliştirilmesi, pazarlama ve ihracat önündeki
problemlerin aşılmasıyla hızla genişleyerek artacaktır.
 Baklagil yetiştiriciliği
Yemeklik tane baklagillerin insan beslenmesindeki önemi tartışılmaz bir gerçektir.
Ayrıca bu bitkilerin havanın serbest azotunu fiske edebilme özellikleri, çevrecilik ve
sürdürülebilir tarımın popülaritesinin artığı günümüzde önemini daha da artırmaktadır.
Bunun yanında araştırmalar göstermiştir ki; nohut ve mercimek buğdaygillerle
münavebeye girebilecek en karlı bitkiler olarak bilinmektedir. Ülkemizde ticari olarak üretimi
yapılan yemeklik tane baklagillerin başında mercimek, nohut, kuru fasulye ve bakla
gelmektedir.
Değişik tarla ürünleri farklı yetiştirme tekniklerine ihtiyaç duyarlar. Tarla ürünlerinin
yetiştiriciliğinde toprağın işlenmesi yetiştirme tekniği öğelerinin en önemlilerinden biri
olduğu bilinmektedir. Ürünlerin yetiştirilmesinden önce veya yetiştirilmesi sırasında toprak
değişik amaçlar için işlenmektedir.
Toprak işlemesinin en yoğun yapıldığı yerlerden biri de yarı kurak tarım alanlarıdır.
Toprağın değişik zamanlarda, değişik işleme aletleriyle, değişik derinliklerde işlenmesi
gerektiği yapılan araştırmalarla tespit edilmiştir. Bu işlemlerin amacı genel olarak; iyi bir
tohum yatağı hazırlamak, yabancı otlarla etkin mücadele yapmak, toprağın fiziksel yapısını
düzelterek, su tutma ve muhafazasını artırmak, uygulanan tarım tekniklerinin etkisiyle ortaya
çıkabilecek verim farklılıklarını belirlemektir.
Üretim konusunun amacı, Yozgat ili ve ilçelerinin sulama imkanı olan bölgelerinde
çiftçilere alışılagelmiş hububat yetiştiriciliği ve hayvancılık dışında karlı alternatifler sunarak
kar marjını arttırmak, hububat ekim alanlarında üretim deseninin içerisine baklagilleri alarak
toprağın azotunu arttırmak ve baklagillerden sonra ekilecek hububatın verimini arttırmak
suretiyle kimyevi gübre tüketimini düşürmektir.
 Yem bitkileri üretimi
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde kaba yem olarak yonca, korunga,
fiğ vb. gibi kaliteli yem bitkilerinin önemi tartışılmaz. Özellikle yüksek verimli kültür
ırklarının kaba yem ihtiyacı mutlaka bu tür yem bitkileri ile karşılanmalıdır. Ancak
yurdumuzda bu konuya yeterince önem verilmemesi nedeniyle büyük kayıplar olmakta,
hayvanlar hiçbir zaman genetik kapasitesi ölçüsünde verime ulaşamamaktadırlar. Çünkü

31

yukarıda belirtilen yem bitkilerinin üretimi ve kullanımı bilinmemekte, önem verilmemekte
veya üretim imkanı bulunmamaktadır.
Yem bitkileri üretimi, gerek beslenme değerlerinin yüksek olması, gerekse
maliyetlerinin suni yem ve samana göre avantajlı olması nedeniyle önem kazanmaktadır.
Mevcut hayvan potansiyeli ve hayvancılık yatırımlarına paralel olarak, gelecekte yem
bitkilerine olan talep sürekli olarak artacaktır. İlde yem bitkileri ekiliş oranı, tarla bitkileri
içerisinde % 3,15’lik küçük bir kısmı kaplamaktadır. Hayvancılığı gelişmiş ülkelerde bu oran
% 10’un üzerinde çoğunlukla da % 25’ler seviyesinde olmaktadır.
Yozgat’ta hayvancılığının geliştirilmesi için yem bitkileri tarımına ve çayır-mera
kültürüne gereken önemin verilmesi zorunludur. Uygun iklim ve toprak yapısına sahip
olmasına rağmen yem bitkileri yetiştiriciliği yeterli düzeyde değildir. İlde değişik sebeplerle
çayır-mera alanları yıpranmış, ot verimleri sınır düzeye gerilemiştir. Kaliteli kaba yem
ihtiyacı için en önemli yol yem bitkileri üretiminin artırılmasıdır. Yem bitkileri üretimi, kapalı
alan (ahır) besiciliğini desteklenmesi amacıyla gereklidir.
 Kültür mantarı yetiştiriciliği
Bütün dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde görülen protein açığının
kapatılmasına katkıda bulunacak konulardan birisi de kültür mantarcılığıdır. Aslında mantar
çok eski yıllardan beri halk arasında bilinen ve doğadan toplanarak tüketilen bir bitkidir.
Doğada çevre şartlarına ve mevsimlere bağlı bir biçimde kendiliğinden yetişen mantarlar yüz
bini aşan türü ile büyük bir grup oluşturmaktadırlar.
Ülkemizin çok sıcak olan güney kısımları hariç, hemen hemen her yerinde doğal
olarak yetişen mantarlardan istifade edilmektedir. İç tüketimimizin yanında her yıl 1-10 ton
arasında kurutulmuş doğal mantar ihraç edilmektedir.
Bir kültür bitkisi olarak mantarın üretilmesi ise, ilk defa 16. yüzyılda Fransa'da
gerçekleştirilmiştir. Yetiştiriciliği önceleri taş ocakları, mağara, depo, ahır, kiler, bodrum gibi
serin ve nemli yerlerde yapılmıştır. Son yıllarda önemli bir besin kaynağı ve ekonomik olarak
karlı bir iş kolu olması nedeniyle kültür mantarı üretimi tüm dünyada şartları tamamen kontrol
edilebilen, modern yetiştirme yerlerinde üretilerek artık endüstri halini almıştır.
Bugün dünya kültür mantarı üretimi yaklaşık 1,2 milyon tondur ve bu rakam her yıl %
10 oranında artmaktadır. Günümüzde, yaklaşık 2.000 yenilebilir mantar çeşidi içinde 25
tanesi besin olarak kabul edilmiş olup, bunlardan 8-10 tanesinin ticari olarak üretimi
yapılmaktadır. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ticari olarak kültürü yapılan en
önemli tür beyaz kültür mantarı Agaricus Bisporus'tur ve bu tür mantar üretimi dünya mantar
üretiminin % 70'inden fazlasını oluşturmaktadır.
Kültür mantarcılığı son yıllarda ülkemizde de hızlı bir gelişme göstermiş 1982'de 750
ton olan üretimimiz günümüzde yaklaşık 1.400-1.500 tona yükselmiştir. Ülkemizin kültür
mantarı üretimi için gerekli hammadde potansiyeli oldukça yüksektir. Çevre kirlenmesine yol
açan birçok endüstriyel ve tarımsal atıkların mantar yetiştirme ortamı olarak kullanılması ve
bunların elde edilmesindeki kolaylık üretimi cazip hale getirmektedir.
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Kültür mantarı yılın her gününde hasat edilen bir ürün olması bakımından da
ülkemizde hızla gelişen sanayiye ve bu sanayinin kampanya boşluklarının doldurulmasına
destek olabilir. Kültür ortamı üretim faaliyetlerinden sonra kıymetli bir organik gübre olarak
tarla bitkileri ve sebzecilikte değerlendirilebilmektedir.

 Mısır silajı
Çok yönlü kulanım alanına sahip mısırın son yıllarda yeşil yem olarak ve silajlık
olarak üretimi sebebiyle ekim alanı artmıştır. Birim alan veriminin yüksekliği, silaj yapımına
uygunluğu ve elde edilen silajın besleme değerinin yüksekliği gibi nedenlerle tercih edilen
türler arasındadır. Bu nedenlerle birlikte, ildeki silajlık ve tane mısır üretiminin de yüksek
olması göz önüne alınarak, yapılacak mısır silajı hayvancılığın gelişmesine de önemli bir
katkı sağlayacaktır.
Ülkemizde kıyı ve geçiş iklime sahip yörelerde tahıl (buğday, arpa) hasadından sonra
mısır, silo yemi amacıyla ikinci ürün olarak yetiştirilmektedir. Bunun yanında ikinci ürün
tarımına uygun olmayan Doğu Anadolu Bölgesinde erkenci mısır çeşitleri kullanılarak silaj
yapılması mümkündür. Bununla birlikte ülkemizde ticari olarak üretimine izin verilen ve daha
çok tane mısır verimine uygun olan çok sayıda mısır çeşidi silaj üretimi için kullanılmaktadır.
Burada dikkat edilmesi gereken diğer önemli konu, silaj üretimi amacıyla yetiştirilecek
mısırın vejetasyon süresidir. Ekilen çeşidin hasat zamanında koçan bağlamış olması verim ve
kalite bakımından çok önemlidir.
Çünkü yapılan bir çok çalışmada mısırda yeşil aksam veriminin % 50’si ve besleme
değerinin % 70’i koçanlardan elde edilmektedir. Özellikle ikinci ürün tarımının yapıldığı geçit
bölgelerinde, vejetasyon süresi kıyı bölgelerine göre daha sınırlı olduğu için hasat zamanında
yanlış çeşidin ekimi nedeni ile bir çoğu koçan bağlamadan silaj yapımı için biçilmektedir.
Koçanın içermiş olduğu karbonhidrat miktarı, fermantasyonun istenilen düzeyde
olmasını sağlamaktadır. Aksi durumda kalitesi düşük silo yemi elde edilmekte ve silo
yeminden beklenen fayda sağlanmaktadır. Bu nedenle bölge düzeyinde önerilecek çeşitlerin
en az 2 yıl boyunca denemeleri yapılarak silajlık özellikleri belirlenmelidir.
Silajlık mısır üretiminde dikkat edilmesi gereken önemli nokta, üretim yapılacak
bölgenin I. veya II. ürün tarımı olanaklarına göre çeşit seçiminin yapılması gerekir. Silajlık
olarak ekimi yapılacak mısır çeşitlerinin özellikleri;
 Uzun boylu olmalı,
 Yaprak sayısı ve yaprak oranı fazla olmalı,
 Bitkide tane bağlayan koçan ağırlığı yüksek olmalı,
 Silaj kalitesine olumsuz etkisi nedeni ile sap çapının fazla kalın olmaması,
 II. ürün olarak ekilen bölgelerde erkenci özellikte olması istenir.
Mısırın silolanmasında katkı maddesine gerek duyulmaz. Fermente özelliği nedeniyle
proteince zengin ve tek başına silolanmayan bitkilerin silajının yapımında katkı maddesi
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olarak kullanılır. Özellikle baklagil ve yem bitkileri ile yapılan silajda % 25-50 oranında mısır
karışıma dahil olabilir.
Mısır depolanacağı yere yayılmadan önce parçalanması gerekir. Parçalanma ne kadar
fazla olursa silolamada başarı o denli yüksek olur. Karışım olarak düşünüldüğünde kesinlikle
birlikte parçalama yoluna gidilmelidir. Süt olum devresinde yapılan biçimlerde protein oranı
ve kuru maddenin sindirilebilirliği yüksek düzeydedir.
Ancak son yıllarda yapılan araştırmalarda hamurlanma döneminde yapılan biçimlerde,
protein oranının düşmesine karşılık verimin, kuru maddenin sindirilebilirliği ve hayvanlar
tarafından tüketimin arttığı görülmüştür. Mısırda, en uygun biçim zamanı nem oranı % 6570’e düştüğü dönemdir. Bu nem oranı, bitki maksimum kuru tane ağırlığına ulaşmasından 2-3
hafta öncesinde elde edilmektedir. Bütün bitkide nem % 65 olduğunda koçan nemi % 48, tane
nemi de % 44 dolayındadır. Tanenin verime katkısı % 35-40 düzeyindedir.
Mısır erken biçilirse siloda sızıntı kayıpları yükselir, fermantasyon düzenli sürmez.
Çok geç biçildiğinde de tam sıkışma sağlanamayacağı için siloda bol oksijen kalır. Oksijenli
(Aerob) fermantasyon uzun süre devam eder. Mısır silajının kalitesini çeşit, hasat zamanı,
koçan oranı, parça boyutu, silonun şekli, doldurma süresi, sıkıştırma derecesi gibi özellikler
belirlemektedir. Bunların birinde meydana gelebilecek olumsuzluk ürünün kalitesini
düşürecektir.
Silajın besin değeri, karışımdaki türlere, orana, kuru madde ve besin maddeleri
içeriğine göre az veya çok farklılık göstermektedir. Baklagil ilavesi dışında mısır silajının
protein içeriği üre vb. bileşiklerin ilavesi ile (% 0,5) problem olmamaktadır. Atılacak miktarın
iyi ayarlanması gerekir. Fazla olması durumunda hayvanlarda çeşitli rahatsızlıklar
görülmektedir. Mısırda organik madde sindirim derecesi % 66-72 ve ham proteinin % 54-68
arasında değişim gösterir.
Vejetasyon dönemine bağlı olarak organik madde içeriği artar. Kuru madde içindeki
azotsuz öz madde miktarı yükselirken ham kül, ham protein ve ham selüloz miktarı düşer.
Besin maddeleri oldukça yüksektir. Azot içeriğini artırmak vejetasyon dönemi içinde azotlu
gübre miktarını artırmakla mümkün değildir. Fazla gübrelemede bitkideki nitrat birikimi de
yükselir. Bu durumda silajın olgunlaşması döneminde bazı bakterilerin asimilasyonu ve
denitrifikasyonu aracılığı ile silajın nitrat içeriği düşer. Bazı durumda yemde yine bir miktar
nitrat ve nitrit kalabilir.
Besin maddelerinde kaybı önlemek için sıkıştırma ve izolasyonun çok dikkatli
yapılması gerekir. Olgunlaştıktan sonra silajın bozulmasını önlemek için alındığı bölümün dar
olması istenir.
Silaj makinaları
Silaj yapımında kullanılan en önemli ekipman silaj makinesidir. Kaliteli silaj elde
etmek için amaca uygun makine seçilmelidir. Silaj makinaları kullanıldıkları bitki, tür ve
amaca göre farklılık gösterir. Gelişmiş bitki yapısına sahip mısır, sorgum ve ayçiçeği gibi
bitkilerde sıraya biçen silaj makinaları kullanılır. Bunlar bir, iki veya üç sıra biçecek şekilde
ve tipte olabilir. Ülkemizde yaygın olarak üretilen bir sıralı mısır silaj makinalarıdır. Bir sıralı
makinalarla ortalama 1,5 dekar/saat alan hasat edilebilmektedir.
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5.1.2. Hayvancılık Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar

Yozgat’ta hayvancılık sektöründe yapılabilecek 6 yatırım konusu belirlenmiştir.







Organik tarıma dayalı hayvancılık
Su ürünleri üretimi
Arıcılık
Damızlık et ve süt sığırcılığı
Et ve yumurta tavukçuluğu
Ankara tavşanı yetiştiriciliği

 Organik tarıma dayalı hayvancılık
Organik hayvancılık, yüksek kaliteli, sağlıklı ve risksiz ürünler talep eden tüketici
kitlesine yönelik, çevre dostu üretim teknikleriyle kontrollü ve sertifikalı olarak
gerçekleştirilen bir üretim faaliyeti olarak tanımlanmaktadır.
Hayvansal üretimlerde kullanılan uygun olmayan besin öğesi olarak en tipik
örneğini, son yıllarda AB ülkelerinin bir kısmında sığır besisinde kullanılan kesif yemlere
Scropie hastalığından ölen koyunların kadavra unlarının karışması sonucu ortaya çıkan ve
büyükbaş hayvanlarda deliinek hastalığı (BSE) ile henüz kesinlikle kanıtlanmamış olmakla
birlikte, insanlarda bu hasta hayvan etlerinin tüketiminden oluştuğu ifade edilen CJ
(Creutzfeldt Jacop) hastalığı teşkil etmektedir. Yine hayvan besleme veya sağlığında
kullanılan bir kısım ilaçlar, tüketici olan insanların sağlığını olumsuz etkilemektedir.
Ekolojik ürünler çevre ve insan sağlığı için en güvenilir ürün
olarak,tanımlanmalarına rağmen geleneksel metotlarla yetiştirilmiş ürünlere oranla daha
pahalı oldukları için bugün belirli kitlelere hitap etmelerine karşın zaman içinde
tüketicilerin bu konuda bilinçlenmeleri ve ekonomik güçlerinin artması halinde daha fazla
talep göreceklerdir.
Hayvansal üretimde:





Sağlıklı hayvan yetiştiriciliği
Uygun barınak koşulları
Organik yemlerin kullanımı
Damızlık ve ırk seçiminde ekolojik uygunluk önemlidir.
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Bunun için de organik hayvancılık ürünleri üretiminde ancak ekolojik bitkisel
üretim sonrası ekolojik hayvansal üretim mümkün olabilmektedir. Zira hayvan
beslemesinde kullanılacak besin maddelerinin ekolojik metotlara göre üretilmiş olma
zorunluluğu vardır.
Gerek ülke şartlarına çok iyi adapte olmuş yerli sığır ırklarının varlığı, gerekse
ekolojik şartlar, toprak ve mera yapısı itibariyle Türkiye ekolojik hayvancılık üretimleri
için çok uygun bir ülke konumundadır.
Ekolojik tarımda eğitim, araştırma ve desteklemeye yönelik kısa, orta ve uzun
vadeli politikalar geliştirerek, çok iyi iç ve dış pazar araştırmalarıyla taleplerin
belirlenmesi, üreticilerin etkin eğitimi, örgütlenmesi, pazarda ekolojik ürün tanımlamaları,
yönetmelik şartlarının sağlanması ve denetimi, ürün akreditasyonu, teşvik politikalarının
oluşturulması vb. gibi hususların gerçekleşmesi durumunda ilde gelir düzeyi düşük çiftçiler
için organik hayvancılık önemli bir gelişme aracı olabileceği gibi, hayvancılık üretimleri
konusunda da önemli bir konuma gelebilecektir.
 Su ürünleri üretimi
Su ürünleri, ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle ekonomimize sürekli girdi sağlaması
mümkün olan ve giderek artan nüfusun dengeli beslenmesinde protein ihtiyacının
karşılanması için daha fazla tüketilmesi gereken doğal kaynaklardır. Bu kaynakların
sürdürülebilirliği; korunması, geliştirilmesi ile sosyal ve ekonomik amaçlar doğrultusunda
kullanılmasıyla gerçekleştirilmektedir.
Yozgat il merkezi ve ilçelerinde yer ve su sıkıntısı olmadığından iç sularda tatlı su
ürünleri üretim çiftlikleri için potansiyel mevcuttur. Su ürünleri yetiştiriciliği açısından göller
ve akarsular önemli bir potansiyeldir. İlde bulunan Kızılırmak Nehri ve onun önemli bir kolu
olan Delice Irmak tatlı su ürünleri bakımından önemli bir su kaynağıdır. Yatırımın amacı;
bölgedeki iç sularda tatlı su balık üretimini yaygınlaştırmak ve ortak pazarlama girişimleriyle
bu ürünlere pazar sağlamaktır.
Mevcut tesislerin iyileştirilmesi, yeni tesisler kurularak tatlı su balığı (aynalı sazan,
alabalık, sazan, gümüş, kızılkanat, kerevit, kayın, mersin vb.) yetiştiriciliğinin
yaygınlaştırılması, ilin tarımsal gelirlerinde çeşitlilik yaratacaktır. Yatırım ile bir yandan taze
balık ihtiyacı sürekli karşılanırken, diğer yandan ölçeğin büyütülmesi ile yem sanayine girdi
temini de gerçekleştirilebilecektir.
Pazarın geliştirilmesi için üreticilerin örgütlenmesi ve kooperatiflerin teşvik edilmesi
önemlidir. Yer seçimi, havuzların tasarımı, kuluçka kurulması, balık yemi temini vb.
konularda teşvik ve desteklerin sağlanması gerekmektedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığına
bağlı olan İç Su Balıkçılığı birimi ile yakın işbirliği içinde olunmalıdır .
Yıllar itibariyle Türkiye’de su ürünlerindeki gelişmeler Çizelge 9’da verilmiştir.
Çizelge 9. Yıllar İtibariyle Su Ürünlerindeki Gelişmeler
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Gerçekleşme(*
Tahmin
)
2002
2003
2004
M: Miktar (Bin Ton ) D:Değer (Bin YTL) 1998
yılı fiyatlarıyla
M(1)
D(2)
M(3)
D(4)
M(5)
D(6)
Gerçekleşme

Üretim

628

350.816

653

369.646

674

İhracat

16

15.083

21

20.552

23

İthalat

1

417

7

1.168

8

Yıllık artış
(%)
2003 2004
(4/2)

(6/4)

5,4

5,0

22.961 36,3

11,7

388.288

1.285

180

10,0

Kaynak : Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, 2004, DPT.
(*) Üretim rakamı gerçekleşme tahminidir.
Çizelgede görüldüğü gibi, yıllar itibariyle su ürünlerinin üretim, ihracat ve ithalat
değerleri artış göstermektedir. Su ürünleri ihracatını artırıcı tedbirler alınarak, taze balığın
ihracatı yanı sıra işlenerek, katma değer kazanmış su ürünleri ihracatı geliştirilip, kalite ve
marka öne çıkarılarak dış pazarlarda etkinlik artırıldığında, su ürünleri üretimi daha da önem
kazanacaktır.
Yozgat’taki su kaynakları bu amaçla değerlendirildiğinde, söz konusu tesislerde
üretilecek ürünlerin bir kısmı iç pazarlara verilebilecek, ayrıca talep fazlasını ihraç etme
imkânı da bulunabilecektir.
Su ürünleri üretimi konusunda 150 ton/yıl kapasiteli bir alabalık üretim tesisi
düşünüldüğünde, 10 kişi istihdam edilebilecek ve 150.000 $’lık bir yatırım gerekecektir.
 Arıcılık
Yozgat ili arıcılıkta ve bal üretiminde, Türkiye’deki üretimin oldukça az bir kısmını
gerçekleştirmektedir. Bal üretiminin çok düşük olmasını coğrafi yerleşim, iklim şartları, arazi
yapısı, hastalıklar, arıcıların bilgi seviyesi gibi çok çeşitli faktörler etkilemektedir. Karasal
iklimin hakim olduğu kesimlerde arıcılık yok denecek kadar azdır. İlde arıcılık, özellikle
dağlık ve ormanlık alanların bulunduğu kesimlerde yapılmaktadır.
Arılarda görülen varroatozis, yavru çürüklükleri gibi hastalıklar da arıcılığa önemli
ölçülerde zarar vermekte, arıcıları bu işten vazgeçmeye kadar götürmektedir. Hastalıklarla
zamanında ve gerektiği şekilde mücadele edilmediği zaman kovanlar sönmektedir. Arıcıların,
arıcılık hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları, eski usullerle arıcılık yapmaları da verim
düşürücü bir faktördür. Yozgat ilinde bulunan kovanların büyük bir kısmını modern kovanlar
oluşturmaktadır. Ancak arı yetiştiricilerinin bunların bakımı konusunda yeterli bilgiye sahip
olmadıkları dikkati çekmektedir.
Yeterince değerlendirilemeyen arıcılık potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için;
kaliteli arı üretimine ve damızlık seçimine önem verilmesi, kovan başına bal veriminin
artırılması, arıcılık ürünlerinin iyi bir pazar organizasyonuna kavuşturulması ve üreticilerin
eğitilmeleri ve örgütlenmeleri sağlanmalıdır.
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Arıcılık konusunda, tarım alanlarında zararlılara karşı yapılan zirai mücadele
neticesinde arıların zarar görebileceklerinin de göz ardı edilmemesi gereklidir. Arıcılık
yatırımına yönelik bir yatırım düşünüldüğünde, 2 kişinin istihdam edilebileceği 60 kovanlık
bir yatırım için 9.000 $’lık bir yatırım gerekecektir.
 Damızlık et ve süt sığırcılığı
 Et ve yumurta tavukçuluğu
Türkiye, hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer almakla birlikte, hayvan başına
elde edilen verim itibariyle gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaktadır. Bunun başlıca nedenleri
olarak; mevcut hayvan varlığının büyük bir kısmının düşük verimli ırklardan oluşması,
olumsuz çevre faktörleri, bakım-beslenme koşullarının yeterli düzeyde olmaması ve
üreticilerin bilinçsizliği vb. sayılabilir.
Ülkemizde yıllardır yürütülen ıslah çalışmaları ve uygulanan teşvik tedbirleri sonucu
birim başına verimde önemli gelişmeler sağlanmış olmasına rağmen, istenen düzeye henüz
ulaşılamamıştır. Canlı hayvan ihracatının et ihracatı haline dönüştürülmesi, hayvan beslemede
optimal yem kullanım seviyesinin tespiti ve uygulaması ile kuzu ve dana besiciliğinde
hayvanların optimal ağırlık kazanılıncaya kadar beside bırakılmasının sağlanamamış olması
sebebiyle, hayvansal ürünlerin arz ve talebi arasında da bir denge kurulamamıştır.
Hayvanların et, süt ve yapağı verimleri, genetik karakterleri, bakım ve beslenme
şartları ile çevre faktörlerine bağlıdır. Çok yüksek genetik karaktere sahip ırkların bakım ve
beslenme şartlarının kötü olması hayvanların verimlerini düşürmektedir. Yetiştiriciler, verim
potansiyeli düşük yerli ırkların, iyi bakım ve besleme şartları altında canlı ağırlık ve
verimlerini arttırmaya çalışmaktadırlar. Ancak, ideal olanı yüksek genetik potansiyele sahip,
verimli ırkların bakım ve besleme şartlarını iyileştirerek, verim ve dolayısıyla kazancı
arttırmak yoluna gitmektir.
Damızlık süt inekçiliği ve diğer büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan yatırımları;
ildeki mevcut olan hayvan varlığının ıslahı ve dolayısıyla verimlerinin yükseltilmesi amacıyla
önerilmiştir. Yöre iklimine uygun kültür ırkı veya melezlerinin tespiti büyük önem
taşımaktadır.
Yozgat’ta, hayvancılık sektöründe arzulanan verim artışlarının sağlanmasında mevcut
genetik kapasite, suni ve tabiî tohumlama uygulamaları ile artırılırken, bu konuda bakım ve
beslenme şartlarının iyileştirilmesi, çeşitli girdi fiyatları ile ürün fiyatları arasındaki hassas
dengenin korunması hususları önemini sürdürmektedir. Önerilen damızlık et ve süt sığırcılığı,
ilde kültür ırkı sığır sayısının artmasına ve buna bağlı olarak Avrupa ülkelerindeki ortalama et
verimlilik düzeyine ulaşılması mümkün olabilecektir.
Hayvancılıkta ıslah politikalarının başarıya ulaştırılmasında, tohumlama ve inek
ithalatı tek başına çözüm değildir. Başarının kalıcı olmasını sağlayacak alt yapı, beslenme,
sağlık hizmetleri yanında işetmelerde kârlı ve verimli çalışmaya imkan verecek fiyat ve
destekleme politikalarının uygulamaya konulması gerekir. İlde, erken kuzu ve genç dana
kesimlerini önleyecek ekonomik içerikli proje ve teşviklere yönelmek, hayvansal üretimi
artırmaya önemli katkılar sağlayacaktır.
İlde yumurta ve et tavukçuluğu belli bir seviyede olmasına rağmen, yeterli düzeyde
değildir. Yozgat Tarım İl Müdürlüğü tarafından, Yozgat’ta doğal, sosyal ve ekonomik
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koşullar çerçevesinde, yüksek verimli hayvan sayısının arttırılması, ıslah, daha iyi bakım,
beslenme ve hastalıklarla mücadele gibi önlemleri kapsayan proje ve çalışmalar,
yürütülmektedir. İlde yapılmakta olan bu tür faaliyetlerin geliştirilmesi ile hayvancılıktan elde
edilen gelirin artması sağlanacaktır.
İlde, hayvancılığın geliştirilmesi sonucu küçük ve büyükbaş hayvan besiciliğinin
önemi; kırmızı ve beyaz et ile işlenmiş süte ait verilerle ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Türkiye, kırmızı ve beyaz et ile işlenmiş süt talep, üretim, ihracat ve ithalatı Çizelge
10’da verilmiştir.
Çizelge 10. Türkiye Kırmızı ve Beyaz Et İle İşlenmiş Süt Talep, Üretim, İhracat ve İthal.
Gerçekleşme

İthalat

İhracat

Üretim

Talep

Ürünler

Et-Büyük baş
Et-Küçük baş
Et-Kümes hay.
Süt
Et-Büyük baş
Et-Küçük baş
Et-Kümes hay.
Süt
Et-Büyük baş
Et-Küçük baş
Et-Kümes hay.
Süt ve krema
Et-Büyük baş
Et-Küçük baş
Et-Kümes hay.
Süt ve krema

Gerçekleşme

Tahmin

2002
2003
2004
M: Miktar (Bin ton) D:Değer (Bin YTL) 1998
yılı fiyatlarıyla
M(1)
D(2)
M(3)
D(4)
M(5)
D(6)
270 339.236 271 340.426 273 343.052
66
79.417
67
80.400
70
84.000
639 363.457 763 433.830 846 480.896
415
68.980 457
75.962 485
80.616
270 339.270 271 340.526 273 343.040
66
79.429
67
80.400
70
84.000
645 366.641 768 436.558 850 483.170
415
68.980 457
75.962 485
80.616
0
22
0,1
58
0
0
0
11
0
0
0
0
6
1.899
5
1.628
4
1.356
1
397
2
904
2,5
1.102
0
1
0
0
0
3
0,1
52
0,1
52
0,1
62

Yıllık artış
(%)
2003 2004
(4/2) (6/4)
0,4
0,8
1,2
4,5
19,4 10,8
10,1
6,1
0,4
0,7
1,2
4,5
19,1 10,7
10,1
6,1
167 -100
-100
-14,3 -16,7
127
22
-100
0,0
20

Kaynak : Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, 2004, DPT.
Çizelgeden görüldüğü gibi; yıllar itibariyle büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları et
ve süt üretimi, taleple başa baş seyretmektedir. İhracat ve ithalat değerleri ise çok düşük
değerlerde kalmaktadır.
Süt sığırcılığına yönelik bir yatırım düşünüldüğünde, 35 kişinin istihdam edilebileceği
500 baş/yıl kapasiteli bir yatırım için 600.000 $'lık bir sabit yatırım yapmak gerekecektir.
Hayvancılık yatırımı et besiciliğine yönelik olarak düşünülürse, 60 kişinin istihdam
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edilebileceği ve 300 baş/dönem kapasiteli bir yatırım için 550.000 $'lık bir
gerekecektir.

yatırım

 Ankara tavşanı yetiştiriciliği
Ankara tavşanının kökeni Ankara yöresidir. 1700’lü yıllarda İngiliz denizciler
tarafından Fransa ve İngiltere’ye götürülmüş olup, günümüzde başta Çin olmak üzere Fransa,
Almanya, Macaristan, Arjantin, Şili, Brezilya’da yaygın olarak Ankara tavşanı üretimi
yapılmaktadır.
Ankara tavşanı yetiştirilmesinin ilk amacı yün üretimidir. Diğer tavşanlarda tüyler
sadece 5 hafta uzarken, Ankara tavşanının tüyleri, folikül yapısından dolayı 14 hafta kadar
uzayabilmektedir. Ankara tavşanının ayrıca eti, gübresi ve derisinden de faydalanılır. Ankara
tavşanı ülkemizin her iklim bölgesinde başarı ile yetiştirilebilir. 500 kadar Ankara tavşanının
bakımı için bir kişi yeterlidir.
Üreticiler genellikle İç Anadolu, Marmara ve Ege Bölgesi’nde yoğunlaşmaktadır. Şu
anda iç pazardaki talepler bile karşılanamazken, üretici çiftliklere yurt dışından da talepler
gelmektedir. Ankara tavşanından elde edilen angora yünü kilosu 150 dolara kadar alıcı
bulabilmektedir.
Ankara tavşanı yetiştiriciliği için genellikle serin bölgeler elverişli olup, sıcak bölgeler
yün verimini olumsuz etkilemekte, aşırı sıcak bölgeler ise yünlü hayvanların yaşamlarını
olumsuz etkilemektedir. Tavşanlar, sığırlara verilen arpa, buğday, kepek, yonca, yer fıstığı,
bezelye, soya, şeker pancarı, havuç gibi her türlü yemi yiyebilmektedirler. Yem ve su
ihtiyaçları yarı otomatik veya tam otomatik sistemlerle karşılanabilmektedir.

 Nasıl çiftlik kurulur
Bu işe başlamak isteyen girişimcilerin mutlaka konu hakkında bilgi sahibi olması
gerekmektedir. Bu amaçla Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde her hafta Ankara
tavşanı hakkında yetiştiricilikten, ürünlerin pazarlanmasına kadar birçok konuda seminer
düzenlenmektedir.
Ankara tavşanı yetiştiriciliğini cazip kılan yönlerden biri, başlangıçta fazla yatırım
gerektirmemesi ve ortalama 15 tavşan ve 1.500 dolarlık bir yatırımın başlangıç için yeterli
olmasıdır. Ancak, bu durum işin tamamen kurulduğu anlamına gelmemekte ve bu işte asıl
maliyeti kafesler oluşturmaktadır.
Kafes sistemleri otomatikleştikçe, fiyatlar daha da artmaktadır. Böyle bir çiftlikte
kafes sistemleri çok iyi düşünülerek hazırlanması gerekmektedir. Bu noktada, yatırımcının
özellikle kafes sistemlerini ve kafes tiplerini çok iyi tanıması, işçiliği düşük, en pratik, en
yüksek verim alınacak kafes tiplerini seçmesi önemlidir. İdeal bir çiftlik için tavsiye edilen
kafes sayısı en az bin tavşanlık olup bunun girişimciye yatırım maliyeti ise 30-40 bin dolardır.
İkinci önemli nokta damızlık temini konusunda olup, özellikle şeceresi ve soyu belli,
damızlıkların temin edilmesi ve bunların da en az 3 aylık veya daha büyük olması önem
taşımaktadır. Halihazırda, 3 aylık damızlık bir tavşan yaklaşık 60 dolara temin
edilebilmektedir.
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 Pazar durumu
Ankara tavşanından elde edilen angora yünü pazarı, 10 ile 300 dolar arasında değişen
alıcı fiyatlarıyla çok farklılıklar göstermektedir. Angora yününde bu kadar fiyat farkı
olmasının nedeni, yünün kalitesi ve miktarıdır.
Tekstil şirketleri angora yünü alıcıları arasında ilk sırada yer alırken, piyasada sipariş
üzerine yüksek fiyat vererek angora yünü alan özel alıcılar da bulunmaktadır. Yünün yanı sıra
et, deri ve özellikle gül yetiştiriciliğinde kullanılan gübre satışlarından da gelir elde
edilebilmektedir.

 Dikkat edilecek hususlar
 Ankara tavşanı yetiştiriciliği için sıcaklık ve nem büyük önem taşımaktadır. Bunun
için ya serin yerler tercih edilmeli, ya da suni havalandırma sistemleri
kullanılmalıdır.
 Tavşanlar için kullanılacak kapalı alan ve kafes, tavşan kapasitesine göre
değişmektedir. Bin tavşanlık bir işletme için 400 m2’lik bir alan ve 65 x 65 x 50
cm boyutlarında kafeslerin bulunması önerilmektedir.
 Tavşan yetiştiriciliği yoğun emek gerektirmese de, sürekli doğum ve yavru
bakımından dolayı diğer hayvancılık türlerinden ayrı düşünmek gerekmektedir.
 Damızlık anaç ve erkekler tek tek kafeslerde beslenip, aynı ananın yavruları 5-6
tavşan bir kafese gelecek şekilde konulmalıdır. Bu yavru tavşanlar 90-100 günlük
olduklarında, damızlık olanlar yine tek kafeslere konulup, diğerleri kesime
yollanmalıdır.
 Yeni kurulan bir işletmenin sadece bir fabrikaya yün verebilmesi için ortalama
1000 tavşanlık üniteye ulaşması gerekmektedir.

 Kullanım alanı
 Ankara tavşanından elde edilen angora yünü, tekstil hammaddesi olarak
kullanılmaktadır. Oldukça hafif olan angora, koyun yününe nazaran 7-8 kat daha
fazla vücut ısısını korumaktadır. Ayrıca anti alerjik ve cildi terletmeme gibi bir çok
özelliğe de sahiptir.
 Anti alerjik olmasından dolayı angora yünü, Avrupa’da çocuk giyiminde ayrıca,
ince kuzu yünü ile karıştırılarak iç ve dış giysilerin üretiminde kullanılmaktadır.
Angora yününden yapılan kazak, atkı, şapka, eldiven ve battaniye gibi ürünler
oldukça ilgi görmektedir. Ses dalgalarını çok iyi geçirdiği için havacılık alanında
da aranan bir üründür.
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 Ankara tavşanının sadece yününden değil etinden, gübresinden, kan ve iç
organlarından da faydalanılmaktadır. Gübresi gül ve sebze yetiştiriciliğinde, kanı
ve iç organları ilaç yapımında kullanılmaktadır.

5.1.3. Bitkisel ve Hayvansal Ürün Artıklarına Dayalı Yapılabilecek Yatırımlar
Yozgat’ta bitkisel ve hayvansal ürün artıklarına dayalı yapılabilecek 1 yatırım konusu
belirlenmiştir.
 Buğday saplarından oluklu mukavva kutu üretimi

 Kompozit malzeme yapımında buğday sapının kullanması
1. Hammadde yeterliliği
Türkiye orman kaynaklarına da sahip olmasına rağmen bir tarım ülkesidir ve İç
Anadolu bozkırları, Çukurova ve Güneydoğu Anadolu gibi bir çok alanı tarıma ayrılmıştır.
Tarımdaki asıl amaç tahıl ve diğer tohumların hasatı olmasına rağmen, şu anda yakılan ya da
tekrar sürülerek toprağa gömülen tarım atıklarının daha değişik şekillerde değerlendirilmesine
yönelik büyük ilgi vardır.
Türkiye kaynak olarak çok büyük buğday ve diğer tahıl sapları, kendir sapları ve diğer
tarımsal atık potansiyeline sahiptir. Kompozit yapımında en çok umut veren kaynak
hammaddeler buğday sapları, diğer tahıl sapları, kendir ve kenevir saplarıdır. Buğday
saplarının dünyada ve Türkiye’deki potansiyeli, kimyasal ve morfolojik özellikleri diğer
bitkisel lifleri ile karşılaştırıldığında buğday sapları tarımsal lifler/yıllık bitkiler arasında en
önemli yeri işgal etmektedir.
2. Buğday sapının özellikleri
Buğday saplarının lif yapısı ve kimyasının, bu hammaddelerin kompozit malzeme
üretimi esnasında işlenmesi ve de üretilen levhanın özellikleri üzerinde çok önemli etkisi
vardır. Buğday sapı, bağlantı yerlerinden boğumlarla ayrılmış, dik ve silindir şeklinde
gövdelerdir. Saplar genelde altı iç-boğuma sahip olup cinslerine, iklime ve toprağın durumuna
bağlı olarak 0,5 ile 1,5 metre arasında uzunluğa ulaşırlar.
Lignosellülozik lif yapıları dolayısıyla odunu andıran buğday sapları gibi tahıl sapları
tarihsel olarak kağıt hamuru ve kağıt yapımında geniş olarak kullanılmıştır. Fakat Kuzey
Amerika ve Avrupa’nın büyük bir kısmında odundan kağıt hamuru üretimi çok ekonomik
duruma geldiği için buğday saplarının kağıt endüstrisindeki kullanımları zarar görmüş ve
azaltılmıştır. Çoğu Asya ülkeleri olmak üzere Güney Amerika ve Doğu Avrupa ülkeleri hala
tahıl saplarını kağıt hamuru üretiminde kullanmaktadırlar.
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Buğday saplarındaki lignin miktarı ise yaklaşık olarak % 20’dir. Ligninler son derece
karmaşık, şekillenmemiş ve fenolik gruplardan oluşmuş doğal bir polimerlerdir. İğne yapraklı
ağaçlardaki, yapraklı ağaçlardaki ve tarımsal bitkilerdeki lignin bazı kimyasal farklılıklar
gösterir. Tarımsal bitki dokularında, lignin selüloz lif duvarları arasında ve içerisinde sertliğin
oluşmasını sağlayan madde görevine sahiptir.
Bitki yapısındaki organik olmayan maddeler, kül olarak anılırlar ve küller bitkinin
575°C’de yakıldıktan sonra geride kalan mineral kalıntılarıdır. İşlenmemiş saplardaki kül
miktarı % 4 ile % 8 arasında olup, bunların çoğunu ise silikatlar (% 3-7) oluşturmaktadır.
Buğday sapları nötr çözücülerle uzaklaştırılabilen düşük molekül ağırlıklı maddeler de içerir.
Ekstraktif olarak anılan bu maddeler fenoller, yağlar, yağ asitleri ve vaks gibi farklı grup
maddeleri içerirler.
3.Bitkisel liflerin kompozit malzeme üretiminde kullanımının potansiyel avantaj ve
dezavantajları
3.1. Avantajlar
Kompozit malzeme üretiminde farkedilir derecede odun lifi kıtlığı söz konusudur.
Çünkü odun lifleri için kağıt fabrikalarıyla rekabet edilmekte, ağaç kesim ve işlemesi
azalmakta ve tomruk kalitesi düşmektedir. Bununla birlikte çevreciler tarafından konulan ağaç
kesimini azaltma baskısı ve yasalarla teşvik edilen bitkisel liflerin kullanılması yönündeki
baskılar da mevcuttur.
Örnek olarak, tarım atıklarının başka amaçlar için değerlendirilmesi sapların tarlada
yakılmasını azaltarak çevrecil bir fayda sağlar ve yasak olan açık yakmaları engelleyebilir.
Tarım haricinde kullanılmak üzere oldukça fazla miktarda tarımsal biokütle, kompozit
malzeme üretimi için uygun durumdadır. Kuzey Amerika’da her yıl yaklaşık 365.000.000 ton
(kuru halde) odun lifi harici lif üretilmektedir. Sadece yaklaşık olarak tahıl saplarının 1/3’ü
tarım dışı kullanım için uygun durumda olmasına rağmen, bu miktar kompozit üretiminde
kullanılan bütün odun liflerinin yerini hacimsel olarak doldurabilecek kapasitededir.
Tarımsal atıklardan üretilen kompozit malzemeler piyasalarda birincil ürün olma
potansiyeline sahiptir. Çünkü üretim esnasında formaldehit çıkarmaması, ürünün
yenilenebilirliği ve yeşil sertifika alabilmesi gibi çevrecil avantajları olduğu gibi, su almaya
karşı direnç, kolay işlenme ve düşük yoğunluk gibi bir takım fiziksel özelliklere de sahiptir.
Ayrıca, su absorpsiyonunun kritik olduğu yerlerde kullanılacak kompozit materyallerin
üretiminde verimli prosesler uygulandığı taktirde, termoset ve termoplastik malzemelerde
takviye edici/katkı materyali olarak inorganik ve odun unu gibi materyallere alternatif olarak
kullanılabileceği tespit edilmiştir.
Buğday sapı gibi tarımsal atıklar düşük yoğunluğa sahip olmaları ve aşınmaz
özelliklerinde dolayı kompozit malzemelerde mükemmel bir dolgu özelliği göstermektedir.
Bu ise plastiklerin uzun süre dayanabilmesini/kullanılabilmesini sağlamaktadır. Kanada gibi
gelişmiş ülkelerde buğday saplarının kompozit yapımında ana malzeme olarak kullanılması
son derece normal olduğu gibi ülkemizde de bu tür girişimlerin beklenmesi ve bu yöndeki
çalışmalara ağırlık verilmesi gelecek açısından isabetli bir karar olacaktır.
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Küçük miktardaki saplar hayvan yatağı, tümseklerin düzeltilmesi ve hayvan
beslenmesinde kullanılmasına rağmen, sapların büyük bir çoğunluğu toprakla birlikte
sürülmekte, ya da tarlada yakılmaktadır. Her iki yolda bir takım faydalar sağlamasına rağmen,
tarlada yakma olayı çevre problemi oluşturup, ülkemizdeki önde gelen orman yangınlarına
neden olmaktadır. 1988 yılında ülkemizde ağaçların % 15’i, alan olarak ta % 14’ü anız
yakımından dolayı tahrip edilmiştir.
3.2. Dezavantajları
Buğday sapları ve odun dışındaki diğer lifli bitkiler dağınık yapıda olmaları, düşük
hacim yoğunluğuna sahip olmaları ve hasat zamanlarının kısa olması (4-6 hafta) dolayısıyla
elverişsizdirler. Bu sebeple toplanması, desteler haline getirilmesi, taşınması, depolanması,
yangın ve biyolojik bozulmaya karşı korunması için fazladan masraflar gerekmektedir.
Yıllık 19 mm kalınlığında, 7.5 milyon m2 levha üretme kapasitesindeki tipik bir
kompozit fabrikası, günde 400 m3 diğer bir deyişle 285 ton kuru-sapa ihtiyaç duyar. Buna
ilaveten 110.000 ton buğday sapı 1 yıla yakın süre içerisinde kullanılmak üzere depolanmak
zorundadır. Materyalin suyla temasını minimuma indirmek ve biyolojik bozulmayı önlemek
amacıyla depolama esnasında yeterli koruma sağlanmalıdır.
Mantar saldırıları da biokütlenin azalmasına, lif kalitesinin düşmesine (zayıf ve daha
çok kırıntı üretimi) ve küf sporları oluşumuna sebep olarak sağlık problemlerine sebep olur.
Bunlarla birlikte depolanmış saplar rüzgarla gelen tozlarla kirlenme, potansiyel olarak
yangınla kayıp verme aynı zamanda da fare ve diğer biyotik zararlıların saldırısına maruz
kalma ihtimaline sahiptir.
Bitkisel atıkların genelde kullanılan tutkallarla yapıştırılması zor olabilir. Buna örnek
olarak buğday saplarının üreformaldehit tutkalıyla yüksek tamponlama kapasiteleri ve mum
(vaks) miktarları dolayısıyla zor yapıştırılması gösterilebilir. Alternatif olarak sunulan
izosiyanat tutkallarının da kendine has sorunları vardır. Bunlara örnek olarak yüksek fiyatları
ve eğer yüzeye yapışmayı önleyici kimyasallar kullanılmazsa press yüzeyine yapışmaları
sayılabilir.
Buğday sapları diğer çoğu tarımsal atıklarda olduğu gibi yüksek silika oranına sahiptir.
Bu ise parçaların işlenmesini ve üretilen levhanın makinalarca işlenen özelliklerini etkiler.
Yüksek mum (vaks) oranı genelde adhezyon problemi yaratır ve genelde uzun süreli
preslemeyi gerektirir. Odun harici liflerin öz miktarının artması genelde biokütlenin eleklerde
azalmasına ve küçük parçaların oluşmasına sebep olur. Buna karşın odun ise daha uniform
yapıdadır.
4. Buğday Saplarından Levha Üretimi
Buğday sapları birçok levha üretiminde kullanılma potansiyeline sahiptir ve iç
mekanlarda kullanılan yonga levha, MDF ve yapı malzemelerine rakip olma potansiyeli
vardır.

 Sonuç ve Öneriler

44

Birçok ülke son derece büyük orman endüstrilerine ve yüksek hacimlerdeki odun atığı
kaynaklarına sahip olmalarına rağmen, tarım atıklarından kompozit levhalar üretimine olan
ilgi gün geçtikçe bir artış göstermektedir. Bu konuda yapılan birçok çalışma göstermiştir ki,
yoğun teknolojik gelişmeler ve üretim problemlerinin çözülmesi ile buğday saplarından
kompozit levhalarının üretilmesi başarılı olmuştur.
Gerçekten de buğday sapı ile üretilen yonga ve lif levhaların odundan üretilenlerden
birçok özellik (fiziksel ve mekaniksel) bakımından daha avantajlı olduğu tespit edilmiştir. Bu
da özellikle bu konuda fazla araştırma yapan Kanada’da kompozit panel üreticilerinin tarım
atıklarını kullanma isteklerini arttırmıştır.
Yozgat’ta 2003 yılında yapılan buğday ekimi 330.000 hektar civarındadır. Bu da
650.000 ton buğday sapının kompozit malzeme üretimi için kullanılabileceğini
göstermektedir. Bu ise Yozgat’ta bir yılda 19 mm kalınlığında 40 milyon m2 kompozit
malzeme üretilmesi için yeterlidir. Söz konusu potansiyel göz önüne alınarak Yozgat’ta bu tip
araştırma ve uygulamaya yönelik çalışmaların yapılması kaçınılmazdır.
Bu yatırım konusunun üretimine yönelik 70x100 cm ve 80x120 cm ebatlarında olmak
üzere 8 milyon adet/yıl karton ve mukavva kutu kapasitesi ile 440 ton/yıl karton ve mukavva
işlenmesine eşdeğerdir. Ayrıca tesiste ihtiyaç duyulan istihdam 40 kişi olarak belirlenmiştir.

5.2.DOĞAL KAYNAK POTANSİYELİNİ DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK
YAPILABİLECEK YATIRIMLAR

5.2.1.Orman Ürünleri Sanayiinde Yapılabilecek Yatırımlar
Yozgat’ta arazi dağılımı içinde orman arazisi % 18 oranında bir potansiyel teşkil
etmektedir. Sahip olunan orman potansiyelini ekonomik bir biçimde değerlendirmek ve
düzenli bir gelir kaynağı haline getirebilmek amacıyla önerilen ormancılık ürünleri üretimine
dönük yatırım konuları arasında, mobilya grupları üretimi, yonga levha üretimi ve ahşap
kaplama ve profil üretimi yer almaktadır.
Kuruluş faktörleri açısından, ham madde temini itibariyle bölgede kurulacak tesislere
avantaj sağlayacak bu yatırım konularından, özellikle mobilya grupları üretimi, yurt içi
piyasanın yanı sıra dış piyasalara da pazarlanma imkânı olan bir üründür. Yozgat için önerilen
ormancılık ürünleriyle ilgili yatırım konuları, hem ham madde kaynağına yakınlık açısından
hem de emek yoğun yatırım konuları olmaları sebebiyle, işsizliğin yüksek boyutlara ulaştığı
Yozgat için, istihdam etkisi yüksek yatırımlar olarak değerlendirilmektedir.
İlin doğal kaynak potansiyelini değerlendirmeye ve bu ürünlerin katma değerinin
artırılmasına yönelik olarak; orman ürünleri sanayinde 3 adet yatırım konusu önerilmiştir.
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 Mobilya grupları üretim tesisi
 Yonga levha (sunta) üretim tesisi
 Ahşap kaplama ve profil üretim tesisi
Türkiye ağaç ürünleri ve mobilya sanayi talep, üretim, ihracat ve ithalat verileri
Çizelge 11’de verilmiştir.
Çizelge 11. Türkiye Ağaç Ürünleri ve Mobilya Sanayi Talep, Üretim, İhracat ve İthalatı
Gerçekleşme

Gerçekleşme

Tahmin

2002
M: Miktar ( - )

Talep
Üretim
İhracat
İthalat

Yıllık artış
(%)

2003
2004
D:Değer (Bin YTL) 1998 yılı
2001 2002
fiyatlarıyla
M(1)
D(2)
M(3)
D(4)
M(5)
D(6)
(4/2) (6/4)
1.296.21
1.279.48
1.310.74
-1,3
2,4
3
8
2
1.323.45
1.303.15
1.347.35
-1,5
3,4
4
6
6
112.943
160.979
200.000 42,5 24,2
-

85.702

-

137.311

-

163.386

60,2

19,0

Kaynak : Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, 2004, DPT.
Çizelge incelendiğinde, yıllar itibariyle talep ve üretim değerleri birbirine yakın bir
seyir izlemekte, ihracat ve ithalat değerlerinde de sürekli artış olduğu gözlenmektedir. Ağaç
ürünleri ve mobilya sanayinde, 2004 yılı yurt içi talebin % 2,4, üretimin % 3,4, ihracatın %
24,2 ve ithalatında % 19 oranında artması beklenmektedir.
 Mobilya grupları üretim tesisi
Mobilya sektörünün genel karakteristik özelliği dağınık bir yapıya sahip olmasıdır.
Türkiye’de atölye bazında ve seri üretim yapan büyük ölçekli işletmeler bulunmaktadır. Ülke
nüfusunun hızla artması, genç ve dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle mobilya
sektörüne olan talep sürekli artmaktadır. Günümüzde modüler olarak üretilen mobilya
aksesuarlarının kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Ayrıca modüler ürünlerin başta
Türkî Cumhuriyetleri olmak üzere yurt dışına da ihracat olanağı bulunmaktadır.
Mobilya grubunda; ahşap dekorasyonlu oturma grupları, sandalye ve dolaplar, otantik
ev aksesuarları, konsollar, sehpalar, etajerler, çalışma odaları, çok amaçlı sehpa ve dolaplar ve
çok çeşitli ev dekorasyon ürünleri bulunmaktadır. Ürünler, özgün tasarımı, sanatı tam olarak
yansıtan ince işçiliği, profesyonel dizaynı ve zengin model koleksiyonuyla hazırlanıp satışa
sunulmaktadır.
Yatırım konusu tesiste; esnek ve fonksiyonel, kalite ve rekabeti yakalayan ileri
teknolojiye sahip, orta ölçekli, fabrikasyon tipi modüler mobilya üretimi yapılacaktır. Söz
konusu tesisin; 2.112 m2 kapalı alanda, 7 adet temel ( ithal ) işlem makinaları ve 38 kişi ile
200.000 adet/yıl modüler mobilya üreteceği düşünüldüğünde, işletme sermayesi ile birlikte
2.400.000 $’lık bir yatırım gerekecektir.
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 Yonga levha (sunta) üretim tesisi
Ağaç liflerinin düşük yoğunlukta sıkıştırılması ile elde edilen suni tahta, kelimelerinin
kısaltılması ile “sunta” olarak adlandırılmaktadır. Bu ürün, MDF'den sıkıştırma, yoğunluk,
liflerinin yapısı olarak farklılıklar göstermektedir. Suya dayanıklılık göstermez. Yalıtım
olarak kullanımı söz konusu değildir. Üretim özellikleri sunta da kaliteyi sağlar. Kullanım
alanı çoğunlukla mobilya sektörüdür. Üzerine ağaç kaplama, formika vb. yapıştırılarak çeşitli
oda takımları olarak tüketicinin beğenisine sunulmaktadır.
 Ahşap kaplama ve profil üretim tesisi
Ahşap kaplama için, bütün ağaç türlerinden kaplama üretimine uygun kaliteli
tomruklar seçilir. Buharlama tesislerinde yumuşatılır. Kesme makinelerde ağaç cinsine en
uygun kalınlıklarda ve tercihe uygun genişliklerde kaplamalar kesilir. Yüksek teknoloji ve
kapasiteye sahip kurutma fırınlarında ideal oranda kurutulan kaplamalar titiz, bir kalite
kontrolden geçirilerek sınıflandırılır.
Ahşap kaplama ile yapılan duvar ve tavan kaplamaları, odaları daha sıcak ve konforlu
hale getirir. Profiller masif ahşaptan oluşur ve ham, mumlu, laklı, cilalı çeşitlerden
oluşmaktadır. Yüzey kaplaması için melamin emprenye edilmiş, özel olarak laklanmış kağıt
türü olan profiller mobilya üretiminde renk ve kaliteyi tamamlayan en önemli unsurlardan
biridir. Darbelere, ısıya ve neme karşı dayanıklı olma özelliği göstermektedir.
Kullanım alanı olarak estetik ve teknik çözümler sağladığı için tüm iç ve dış mobilya
oda takımlarında uygulamaları yapılır. Kapak çerçevesi, çekmece çerçevesi, karyola başlığı,
yüzey bitişleri gibi zor uygulamalarda imalat kolaylığı sağlaması; tercih edilmesindeki en
büyük etkendir.

5.1.3. Turizm Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar
Türkiye’nin turizm payını artırması, turistik potansiyelini iyi tanımasına ve bu
potansiyeli turistik arz haline getirebilmesine bağlıdır. Böyle bir yaklaşım, turizmin ekonomik
gelirlerini de artıracaktır.
Sektör açısından uygun doğal ve beşeri kaynaklara sahip illerimiz de bu ekonomik
getiriden pay alabilme çabası içindedir. Söz konusu potansiyele sahip olan Yozgat ilinde
turizmin gelişmesi, emek-yoğun üretim teknolojisine dayalı olması nedeniyle istihdama,
dolayısıyla bölge gelirlerinin ve döviz girdisinin artmasına yol açacaktır. Ayrıca, turizm
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sektörünün gelişmesi, yöredeki tarım, hayvancılık ve sanayi sektörlerinde üretilen ürünlerin
de tüketimine olumlu etkide bulunacaktır.
Yozgat ili, tarihsel ve kültürel dokusu, kaplıcaları, doğal güzellikleri, gölleri,
mağaraları, mesire ve dinlenme yerleri, camiler ve türbeler ile önemli bir yöremizdir. Tarihi,
kültürel ve doğal değerlerin yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine sunulması amacıyla
organize turlar, bölge turizmine yönelik yapılan mevcut yatırımlar ve termal dinlenme
tesislerinin turizm sektörünün hizmetine kazandırılması halinde, hem yöre insanına, hem de
ülke turizmine katkı sağlayacak bir gelişme olacaktır.
Bu amaçla, “turizmi geliştirme ve yerel turistik potansiyeli değerlendirmeye yönelik”
aşağıda 4 ana başlık altında belirtilen konuların zaman içinde hayata geçirilmesi
gerekmektedir.





Yerel tanıtım ve turizm konseyinin kurulması
Turizm ürünlerini çeşitlendirme
Kırsal alanları turizme açma ve kırsal turizmi geliştirme
Kongre, konferans, ticaret ve termal turizm merkezi projesi

 Yerel tanıtım ve turizm konseyinin kurulması
Konunun amacı, hem iç hem de dış pazarlarda Yozgat’ın turistik imajını oluşturmak
ve tanıtımını sağlamak amacıyla ilgili kurumların katılımıyla bir Turizm ve Tanıtım
Konseyini kurmak ve gerekli kaynakları (mali kaynak, personel) sağlamaktır. İl turizminin
gelişmesi etkin planlama ve tanıtımın en iyi şekilde yapılmasına bağlıdır. Tesisler ürün
bazındaki tanıtımlarını kendileri yapmaktadır.
Ancak, sektörel tanıtım ile turistik çekicilik, Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle ve ildeki
tüm kurumların (Valilik, Belediyeler, Üniversite, Turizm İl Müdürlüğü, İl Özel İdare
Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Orman İşletme Müdürlüğü, Defterdarlık, Sivil Toplum
Örgütleri) işbirliği ve katılımıyla sağlanabilir.
İl turizminin gelişmesi için gerekli olan her türlü planlama, alt yapı, üst yapı, yönetim
ve işletme ile ilgili konulardan sorumlu olacak örgütün bağımsız bir finansal yapı ve
mevzuatla desteklenmesi gerekir. Bu örgüt sayesinde il turizmi gelişecek, sorunlar etkin bir
şekilde çözümlenebilecek, çevre ile ilgili faaliyetler hem sağlıklı bir şekilde yürütülecek hem
de sıkı bir şekilde izlenecektir. Yozgat ilinin kalkınmasında geleceğin ağırlıklı sektörlerinden
birisi turizmdir ve bu sektörün gelişmesi için yapılacak yatırımlarda ve alınacak kararlarda
etkin olabilecek bu kuruluş ivedilikle gerçekleştirilmelidir.
 Turizm ürünlerini çeşitlendirme
Bu konu kara turizm imkanına sahip bölgede, tüketici tercihlerini dikkate alarak,
sağlık, termal, dağ, kongre vb. alanlarda ürün türleri geliştirmeyi ve böylece bölgenin turistik
çekiciliğini artırmayı amaçlamaktadır. Bölgede belirlenen mevcut ve potansiyel turizm
alanları üzerinde bulunan ilin; akarsu turizmi, atlı doğa yürüyüşü, mağara turizmi, sportif olta
balıkçılığı, kuş gözlemciliği, botanik turizmi, termal turizmi, foto safari, karavan turizmi,
kamp turizmi, nostalji turizmi gibi alt konulardan oluşmaktadır.
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 Kırsal alanları turizme açma ve kırsal turizmi geliştirme
Bu konu; kırsal alanlardaki turizm varlığını ve potansiyelini harekete geçirerek, bu
yöreleri turizme özendirmek amacıyla gerçekleştirilecek;



Yörede el sanatlarının geliştirilmesi ve desteklenmesi için el sanatları köyü
Tarıma dayalı turizm programları (çiftlik evlerinde konaklama, el yapımı gümüş
hediyelik eşyalar) alt gruplardan oluşabilir.

 Kongre, konferans, ticaret ve termal turizm merkezi projesi
Dünyadaki 500 milyar dolarlık turizm hareketinin yaklaşık üçte birlik bölümü kongre
turizminden sağlanmaktadır. Yapılan araştırmalar turizmde en kolay mesafenin kongre
turizmi ile alınabileceğini ortaya koymuştur. Kongre turizminin gelişmesi yalnız atıl
kapasitenin harekete geçirilmesi açısından değil, bu turizm türünün tatil turizmine göre 5 kat
daha fazla gelir bırakması açısından da önem taşımaktadır.
İlde bulunan kaplıcaların; romatizma, sinir sistemi ve ameliyat sonrası rahatsızlıklar,
metabolizma bozuklukları, iç salgı sistemi hastalıkları, sindirim sistemi, böbrek ve idrar yolu
rahatsızlıkları, kadın hastalıkları, kalp-damar, dolaşım hastalıkları, siyatik, nevralji ve deri
hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir.
İl merkezinde konumlandırılacak uluslar arası düzeyde kongre ve konferansların
düzenlenebileceği büyüklükte bir merkez; konaklama, ticaret, yeme-içme-termal tesisleri,
park alanları ve alış-veriş merkezleri ile desteklenerek il için önemli gelir ve istihdam kaynağı
oluşturacak, turistik potansiyelin yıl boyu kullanımını sağlayacaktır.
5.4. İMALAT SANAYİNE YÖNELİK YAPILABİLECEK YATIRIMLAR
Yozgat ili, doğal kaynak potansiyelinin değerlendirilmesi yanında, yurt içi talebi
karşılamaya ve ihracata yönelik olarak, gelişme potansiyeli yüksek olan sektörlere ilişkin
yatırımların yapılması da büyük önem taşımaktadır.
Bu amaçla, sermaye, teknoloji ve kuruluş yeri boyutu daha fazla ön plana çıkan ve
sektörel talebi karşılamaya yönelik olarak Yozgat ili için önerilen yatırım konuları aşağıda
belirtilmiştir.

5.4.1. Gıda Sanayinde Yapılabilecek
Yatırımlar
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Yozgat’ta gıda sanayinde gerçekleştirilebilecek 7 yatırım konusu tespit edilmiştir.
Patates cipsi üretim tesisi
Helva ve lokum üretim tesisi
Bisküvi ve gofret üretim tesisi
Çikolata ve kakao üretim tesisi
Reçel ve marmelat üretim tesisi
Bakliyat paketleme ve tasnifleme tesisi
Karma yem üretim tesisi

 Patates cipsi üretim tesisi
Patates kullanımı özellikle gelişmiş ülkelerde taze tüketimden işlenmiş ürün
tüketimine doğru bir gelişme eğilimi göstermektedir. Gıda sanayinde ve ambalaj
teknolojisindeki gelişme, hazır gıdalara artan talep, büyük kentlerdeki zaman azlığı, evlerde
ve lokantalarda muhafaza etmenin zorluğu ve farklı ürünlerin denenme isteği insanların
işlenmiş patates ürünlerinin tüketimine doğru bir eğilim göstermesine neden olmuştur. Büyük
şehirlerdeki çabuk yiyeceklere artan talep beraberinde işlenmiş patates ürünlerinin
tüketilmesini artırmaya başlamıştır.
Patates; işlenerek patates granül veya flakesi, patates nişastası veya jeli, patates unu
gibi ürünlerin yanında patates cipsi (Tuzlu çerez) ve parmak patates olarak tüketiciye hazır
olarak ulaştırılmaktadır. Türkiye’de yıllık kişi başı 250 gram patates cipsi tüketilmektedir.
Oysa bu Portekiz ve İspanya’da 2 kg, Meksika’da 2,5 kg, İngiltere’de 6 kg, ABD’de ise, 10
kg’dır. Patates cipsi katma değeri oldukça yüksek ürün olması nedeniyle, ildeki potansiyelin
değerlendirilmesine yönelik yatırım konusu olarak önerilmiştir.
Patates cipsi üretimine yönelik, önerilen yatırımda kapasitenin yılda 650 ton patates
cipsi üretimi ve 54 kişinin istihdam edebileceği bir tesis olarak düşünüldüğünde, 1.700.000
$’lık bir yatırım gerekecektir.
 Helva ve lokum üretim tesisi
Geleneksel bir Türk gıdası olan tahin helvası, sahip olduğu ortalama 540 kalorilik (100
gramda) enerji ile her zaman ısıtıcı, tok tutucu ve enerji verici besin maddesi olarak
tüketilmektedir. Helva, şeker ve sitrik asitin belli miktar suyla 140oC'ye kadar kaynatıldıktan
sonra, çöven ekstraktı ile tekniğine uygun olarak pişirilmesiyle oluşan, beyazlatılmış ara
ürünün (mat) tahinle karıştırılarak özel bir kıvama gelene kadar yoğurulması ile elde edilen
bir gıda maddesidir. Ayrıca çeşni vermek amacıyla kakao, fındık, fıstık, vanilin, bergamot vb.
bazı maddelerden birinin veya birkaçının katılması ile helva çeşitleri üretilebilmektedir.
Lokum, şeker şurubunun (sakarozun) sitrik veya tartarik asit veya tartar kremi ile
kestirilip nişasta ile usulüne göre pişirildikten sonra, içine meyve parçası, meyve usaresi, bazı
çiçeklerin yaprakları, zararsız, tabii veya suni esanslar, sakız, fındık, fıstık, ceviz, hindistan
cevizi gibi kuru meyveler veya kaymak ilavesiyle yapılan veya çeşidine göre kullanılmasına
müsaade edilmiş olan boyalardan herhangi birisiyle hafifçe renk katılan hindistan cevizi veya
pudra şekeri ile kaplanarak üretilen bir gıda maddesidir.
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Türkiye helva ve lokum talep, üretim, ihracat ve ithalat verileri Çizelge 12’de
verilmiştir. Çizelge 12 incelendiğinde, yıllar itibariyle üretim değerleri talebin üzerinde
seyretmekte ve üretim fazlalığı ihraç edilmektedir. Bununla birlikte, ihracat potansiyeli son
yıllarda artış gösteren bu sektörde, ihraç imkanları düşünülmelidir. Bu yatırım konusu
kapasite tespiti yapılarak proje çalışmaları yapılması uygun olacaktır.
Çizelge 12. Türkiye Helva ve Lokum Talep, Üretim, İhracat ve İthalatı
Gerçekleşme

Gerçekleşme

Tahmin

2002
2003
2004
M: Miktar (Bin Ton ) D:Değer (Bin YTL) 1998
yılı fiyatlarıyla
M(1)
D(2)
M(3)
D(4)
M(5)
D(6)
Talep

93

58.133

96

Üretim

97

60.683

102

İhracat

4

2.269

İthalat

-

-

Yıllık artış
(%)
2003 2004
(4/2)

(6/4)

100

62.205

3,7

3,3

106

66.413

5,1

4,0

5,6

60.277
124.52
4
3.177

6,5

6.873

40,7

18,1

-

-

-

-

-

-

Kaynak : Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, 2004, DPT.
 Bisküvi ve gofret üretim tesisi
Bisküvi, yurt içinde talebi artan bir gıda maddesidir. Ayrıca son yıllarda ihraç
kalemleri arasında yer alan bir gıda maddesi de olmuştur. Özellikle Türk Cumhuriyetlerinden
bisküviye talep vardır.
Türkiye bisküvi talep, üretim, ihracat ve ithalat verileri Çizelge 13’de verilmiştir.
Çizelge dikkate alındığında, 2001-2003 yılları arasında Türkiye’nin bisküvi talep, üretim ve
ihracat değerlerinin sürekli arttığı ve üretim fazlalığının ise ihracat yoluyla dengelendiği
görülmektedir. Bu anlamda, sektörün gelişimi açısından özellikle, Ortadoğu ve Kuzey Afrika
ülke pazarlarının da değerlendirilebilir olması dikkate alınmalıdır.
Bu göstergeler, Türkiye genelinde bisküvi sektörünün canlı olduğunun ve yatırım
ortamının bulunduğunu göstermektedir. Türkiye geneli için geçerli olan yukarıdaki
göstergelere dayanarak Yozgat’ta bisküvi sektörüne yatırım yapılabilmesi için yöredeki ve
Türkiye’deki pazar ve rekabet koşulları dikkatle incelenmelidir.
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Çizelge 13. Türkiye Bisküvi Talep, Üretim, İhracat ve İthalatı
Gerçekleşme

Gerçekleşme

Tahmin

2002
2003
2004
M: Miktar (Bin Ton ) D:Değer (Bin YTL) 1998
yılı fiyatlarıyla
M(1)
D(2)
M(3)
D(4)
M(5)
D(6)

Yıllık artış
(%)
2003 2004
(4/2)

(6/4)

Talep

362

147.505

380

154.850

395

161.174

5,0

4,1

Üretim

475

193.817

530

216.259

580

236.661

11,6

9,4

İhracat

114

31.876

151

42.267

185

51.956

32,6

22,9

İthalat

-

-

-

-

-

-

-

-

Kaynak : Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, 2004, DPT.
Önerilen yatırımda üretim kapasitesi yılda 22.000 ton bisküvi, 550 ton gofret üretimi
ve 500 kişi istihdam edebileceği bir tesis olarak düşünüldüğünde 3.000.000 $’lık bir yatırım
gerekecektir.
 Çikolata ve kakao üretim tesisi
Çikolata; kakao yağı, şeker ve çikolata tipine göre kakao kütlesi ve/veya toz kakao, süt
ve/veya süttozu ve çeşni maddeleri, ayrıca katkı maddeleri yönetmeliğinde müsaade edilen
katkı maddelerinin de ilavesi ile tekniğe uygun şekilde hazırlanıp kalıplanarak elde edilen bir
mamuldür. Çikolatalar; sütlü, bitter, beyaz olmak üzere üç tiple, sade, çeşnili, dolgulu olmak
üzere de üç çeşide ayrılır. Çikolatalar kakao yağı dışında herhangi bir yağ içermezler, ancak
sütlü tiplerinde sütten kaynaklanan süt yağı bulunabilir.
Kakaolu ürünlerde kakao yağı dışında diğer bitkisel yağlarda kullanılabilir. Bu
ürünlere kokolin adı verilmektedir. Kokolin; nebati yağ, şeker, toz kakao, peyniraltı suyu tozu
ve katkı maddeleri, gerektiğinde süt tozu, soya unu ve çeşni maddelerinin ilavesi ile tekniğine
uygun olarak hazırlanan bir mamuldür. Kokolinler; sütlü, sütsüz, beyaz, sade, çeşnili, dolgulu
olmak üzere çeşitlendirilebilirler.
İlde çikolata ve kakao üretimine yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi amacıyla bu
yatırım konusu önerilmiştir. Bununla birlikte önerilen bu yatırım konusu pazar ve
organizasyon yönünden incelenmelidir.
Türkiye çikolata ve kakaolu mamuller talep, üretim, ihracat ve ithalat verileri Çizelge
14’te verilmiştir.
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Çizelge 14. Türkiye Çikolata ve Kakaolu Mamuller Talep, Üretim, İhracat ve İthalatı
Gerçekleşme

Gerçekleşme

Tahmin

2002
2003
2004
M: Miktar (Bin Ton ) D:Değer (Bin YTL) 1998
yılı fiyatlarıyla
M(1)
D(2)
M(3)
D(4)
M(5)
D(6)
Talep

96

101

41

87.863
119.77
2
22.809

Üretim

131

İhracat
İthalat

6,3

7.613

5,8

157
62

92.526
143.54
4
34.103
7.009

104

Yıllık artış
(%)
2003 2004
(4/2)

(6/4)

5,3

3,0

19,8

10,2

75

95.269
158.17
3
41.522

49,5

21,8

6,2

7.492

-7,9

6,9

173

Kaynak : Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, 2004, DPT.
Çizelge incelendiğinde, yıllar itibariyle üretim değerleri talebin üzerinde seyretmekte
ve üretim fazlalığı ihracat ile dengelendiği görülmektedir. Ayrıca, çizelgede görüldüğü gibi
ihracat miktarlarındaki artışa karşın, ithalat değerlerinde önemli bir değişim olmamıştır.
Çikolata ve kakao üretimine yönelik, önerilen yatırımda tesisin kapasitesinin 3
vardiyada yılda 6.000 ton üretim ve 210 kişi istihdam edebileceği bir tesis olarak
düşünüldüğünde, 1.500.000 $’lık bir yatırım gerekecektir.

 Reçel ve marmelat üretim tesisi
İlde üretilen meyvelerden ve sulu tarım sonucu artacak meyve üretiminin yaş olarak
tüketilen kısmı dışındakiler, daha yüksek bir katma değer elde etmek amacıyla reçel ve
marmelat üretimine yönelik bir yatırımda değerlendirilebilir.
Reçel, bütün, yarım veya daha küçük parçalar halindeki meyveye şeker ilavesiyle
hazırlanan kıvamlı bir üründür. Meyve parçaları hangi meyveden yapılmış olduğunu
kanıtlayacak kadar iri olmalıdır. Reçelin en önemli özelliği kıvamıdır. Reçelin kıvamı
meyvede doğal olarak bulunan ve buna ek olarak ayrıca ilave edilen pektinden kaynaklanır.
Marmelat ise, reçelden daha koyu kıvamda ve genelde ezilmiş meyveden veya püresinden
yapılır.
Hammadde temini iki şekilde olmaktadır. Küçük ve orta ölçekli tesislerde genellikle
hasat dönemlerinde sadece taze meyve olarak yapılırken, büyük ölçekli yıl boyu üretimde
bulunan tesislerde ise taze meyve yanında dondurulmuş meyvelerde kullanılmaktadır.
Ülkemizde son yıllarda değişik aromalı reçel çeşitlerine talep artmaktadır. Bununla birlikte
önerilen bu yatırım konusu pazar ve organizasyon yönünden incelenmelidir.
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Türkiye reçel ve marmelat talep, üretim, ihracat ve ithalat verileri Çizelge 15’te
verilmiştir.
Çizelge 15. Türkiye Reçel ve Marmelat Talep, Üretim, İhracat ve İthalatı
Gerçekleşme

Gerçekleşme

Tahmin

2002
2003
2004
M: Miktar (Bin Ton ) D:Değer (Bin YTL) 1998
yılı fiyatlarıyla
M(1)
D(2)
M(3)
D(4)
M(5)
D(6)

Yıllık artış
(%)
2003 2004
(4/2)

(6/4)

Talep

56

30.103

60

32.042

61

32.850

6,4

2,5

Üretim

62

33.388

68

36.619

73

39.312

9,7

7,4

İhracat

6,1

2.259

8,5

3.148

12,0

4.444

39,3

41,2

İthalat

-

-

-

-

-

-

-

-

Kaynak : Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, 2004, DPT.
Çizelge 15 incelendiğinde, yıllar itibariyle üretim değerleri talebin üzerinde
seyretmekte ve üretim fazlalığı ihracat ile dengelenmektedir. Bununla birlikte, ihracat
potansiyeli artış gösteren bu sektörde, üretimin mahalli pazar ve komşu illerin ihtiyacını
karşılayacağı gibi, AB ve Türk Cumhuriyetlerine ihraç imkanları düşünülmelidir. Önerilen bu
tesiste kapasite tespiti yapılarak proje çalışmaları yapılması uygun olacaktır.
Önerilen yatırımda üretim kapasitesi yılda 2.500 ton reçel üretimi ve 80 kişinin
istihdam edebileceği bir tesis olarak düşünüldüğünde 1.000.000 $’lık bir yatırım
gerekecektir. Bununla birlikte, böyle bir yatırım, gerek ilin sahip olduğu meyve potansiyeli
gerekse sabit yatırım tutarının büyüklüğü dikkate alındığında ancak orta vadede
gerçekleştirilebilir görünmektedir.
 Bakliyat paketleme ve tasnifleme tesisi
Yozgat’ta ihracata yönelik tarımsal ve hayvansal ürünler yeterli düzeyde
üretilmektedir. Bu ürünlerden nohut 33.500 ton, mercimek 16.000 ton ve kuru fasulye 5.000
ton civarında olmaktadır.
Söz konusu ürünlerin modern bir tesis kurularak işlenmesi, paketlenme ve
tasniflenmesinin yapılarak iç tüketime sunulması, ayrıca iyi bir şekilde pazar organizasyonu
kurulup ihracata yönlendirilmesi durumunda üretim daha da artacaktır.
Bakliyat paketleme ve tasniflemeye yönelik, önerilen yatırımda kapasitenin yılda
5.000 ton ve 20 kişi istihdam edebileceği bir tesis olarak düşünüldüğünde 450.000 $’lık bir
yatırım gerekecektir.
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 Karma yem üretim tesisi
Yozgat’ta, hayvancılığın gelişmesine yönelik olarak önerilen bu yatırım, giderek
karma hayvan yemi ihtiyacının da sürekli olarak artmasından, girişimciler için cazip bir
yatırım konusu olabilecektir. Bu yatırım, ağırlıklı olarak iç pazara yönelik olarak
düşünüldüğünde, kısa vadede gerçekleştirilebilir görülmektedir.
Türkiye karma yem talep, üretim, ihracat ve ithalat verileri Çizelge 16’da verilmiştir.
Çizelge 16. Türkiye Karma Yem Talep, Üretim, İhracat ve İthalatı
Gerçekleşme

Gerçekleşme

Tahmin

Yıllık artış
(%)

2002
2003
2004
M: Miktar (Bin Ton ) D:Değer (Bin YTL) 1998
yılı fiyatlarıyla
M(1)
D(2)
M(3)
D(4)
M(5)
D(6)

2003 2004
(4/2)

(6/4)

Talep

5.725 270.066 6.577 310.245 7.026 331.445

14,9

6,8

Üretim

5.700 268.892 6.550 308.990 7.000 330.218

14,9

6,9

İhracat

2,0

322

1,7

274

3,0

483

-15,0

76,5

İthalat

26,9

8.254

28,3

8.664

29,0

8.899

5,2

2,5

Kaynak : Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, 2004, DPT.
Çizelge incelendiğinde, yıllar itibariyle talep değerlerinin üretimin üzerinde
seyretmekte ve talep açığı ithalat ile dengelendiği görülmektedir.
Önerilen yatırımda yılda 20.000 ton karma yem üretimi yapılacak ve 40 kişi istihdam
edebilecektir. Böyle bir yatırım için 1.000.000 $’lık bir yatırım gerekecektir.

5.4.2. Tekstil Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar
Tekstil sektörü, son yıllarda en fazla yatırımın yapıldığı sektördür. Ülkemiz diğer
ülkelerdeki dokuma ve giyim sanayi ile rekabet edebilecek seviyeye ulaşmıştır. Dokuma ve
giyim ürünleri üretimi, talebin artmasına paralel olarak giderek hammaddenin üretildiği
yerlere bağımlılığını yitirmiş, bunun sonucu olarak yurdumuzun hemen hemen her yöresinde
tekstil yatırımları gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
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AB ile Gümrük Birliği sonrası, kotaların kalkması ile ihracatta önemli artış olacağı
beklentisi, özellikle 1995 yılından başlayarak yatırımlara hız verilmiş ve 1995-97 yılları
arasında Türkiye, tekstil sektörüne en fazla yatırım yapan ülkeler arasında ilk sıralarda yer
almıştır. Bunun sonucunda, sektörde yoğun modernizasyon ve yeni yatırımlar gerçekleşmiş ve
kapasitede önemli gelişmeler sağlanmıştır.
Sektörel ya da genel ekonomik nedenlerden kaynaklanan finansman sıkıntılarının
aşılabilmesi için firmaların sermaye yapılarını güçlendirmeleri gerekmektedir. Bunun
yanında, şirket evliliklerine gidilmesi ve şirketlerin stratejik işbirliğine girmeleri, borsa
aracılığıyla halka açılması ve yönetim yapılarını güçlendirmesi faydalı olacaktır.
Dünya Ticaret Örgütü anlaşması gereği, 2005 yılında, dokuma ve hazır giyim
ticaretinde bütün kısıtlamalar ve vergiler kaldırılacaktır. Böylece, AB’nin Türkiye’ye kota
uygulamamasından doğan avantajımız ortadan kalkacaktır. Ancak, ticaretin serbestleşmesiyle,
gelişme yolundaki tekstil ihracatçısı ülkelerin kendi iç pazarlarını yüksek koruma oranları ile
kapama imkanı da kalmayacaktır. Bunun sonucunda, dünya ticaret hacminin daha da artması
beklenmektedir.
Eski pazarlar korunurken, yeni pazar olanaklarının araştırılması ve pazar geliştirilmesi
gereklidir. Çin ve Hindistan gibi gelişen ülkeler yalnızca rakip değil, pazarlarına girilebilecek
ülkeler olarak da değerlendirilmelidir.
Yozgat’ta tekstil yatırımlarının gerçekleştirilmesi için kurulacak tesislerin il dışında
faaliyette bulunan diğer tekstil tesisleriyle anlaşmalı olarak fason imalata yönelik veya
doğrudan ihracata yönelik olarak çalışmaları gerekecektir.
Yüksek miktarlarda sabit yatırım gerektiren tekstil yatırımlarını bekleyen riskleri en
aza indirmek açısından fizibilite etüdünün ve üretilecek ürün türünün tespit edilmesi açısından
iyi bir pazar araştırmasının yapılmasının gerekliliği unutulmamalıdır. Üretimin ihracata
yönelik olarak düşünülmesinin gerekliliği ortada olduğundan, dış pazar araştırmalarının iyi
yapılması ise oldukça önemlidir.
Yozgat’ta tekstil sektöründe 4 adet yatırım yapılabilir bulunmuştur.





Tekstil giyim üretimi
Çorap üretimi
El halısı ve kilim dokuma
Yün iplik üretim tesisi

 Tekstil giyim üretimi
Marka oluşturma çabasındaki hazır giyim, bugün ihracatın da lokomotifi
durumundadır. Sektördeki ihracat gelirlerinin, % 75'i hazır giyim ve % 25'i tekstilden elde
edilmektedir. Türkiye, 1997 yılında hazır giyim ihracatında dünyada altıncı sırada yer
almıştır. Hazır giyim sektörünün 1998 yılı ihracatı bir önceki yıla göre % 5,6 oranında artış
göstererek 7 milyar dolar olup, 2004 yılında da bu değer 11 milyar doları aşmıştır.
Avrupa Birliği ülkelerine yapılan tekstil ve konfeksiyon ihracatında Türkiye, Çin'den
sonra ikinci sırada yer almaktadır. Ülkeler bazında ise Almanya, ABD, İngiltere, Fransa,
Hollanda ve Rusya Federasyonu, Türkiye'nin en önemli pazarları arasında yer almaktadır.
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Türk tekstili tezgahta dokuma ile başladığı üretimi, bugün 2000'li yıllarda dünya markalarını
üretecek düzeye gelmiştir.
Örme giyim konusu, sentetik örgü ipleri kullanılarak üretilen tüm ürünleri
kapsamaktadır. Kullanılan iplik numarasına göre çok ince örgülü örme ürünlerinden kaba
örgülü örme ürünlerine kadar değişik örgü ürünler üretilmektedir.
Tekstil giyim ile ilgili, Türkiye talep, üretim, ihracat ve ithalat verileri Çizelge 17’de
verilmiştir. Çizelge incelendiğinde, yıllar itibariyle üretim, ihracat ve ithalat değerlerinde artış
gözlenmektedir. Ayrıca, üretim değerleri talebin üzerinde olup, üretim fazlalığı ihracat ile
dengelenmektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta ise, ihracat potansiyelinin her zaman için
canlı olduğudur. Özellikle son yıllarda ithalat grafiği de yükselen örme eşya, kaliteli ve
Avrupa standartlarına uygun üretilerek, ithalatın hızını kesmesi açısından da önem
taşımaktadır. Bu sebeple, Yozgat’ta özellikle iç pazar yanında dış pazarlara da hitap
edebilecek örme eşya tesisleri yapılabilir görülmektedir.
Çizelge 17. Türkiye Tekstil Giyim Talep, Üretim, İhracat ve İthalatı
Gerçekleşme

Gerçekleşme

Tahmin

2002
2003
2004
D:Değer (Bin YTL)
1998 yılı fiyatlarıyla
M(1)
D(2)
M(3)
D(4)
M(5)
D(6)
Talep

-

Üretim

-

İhracat

-

İthalat

-

865.798
2.643.79
2
1.886.15
5
108.160

-

900.018
2.771.17
0
2.032.37
0

-

161.217

-

929.421
2.891.83
5
2.167.32
1
204.907

Yıllık artış
(%)
2003 2004
(4/2) (6/4)
4,0

3,3

4,8

4,4

7,8

6,6

49,1

27,1

Kaynak : Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, 2004, DPT.
Tekstil giyim üretimine yönelik bu yatırımda, tesisin yılda 200.000 adet gömlek
üretimi ve 125 kişi istihdam edebileceği bir tesis olarak düşünüldüğünde, 1.700.000 $’lık bir
yatırım gerekecek, sadece pantolon üretmeye yönelik bir yatırımda, tesisin yılda 300.000 adet
pantolon üretimi ve 70 kişinin istihdam edebileceği bir tesis olarak düşünüldüğünde,
1.200.000 $’lık bir yatırım ve tişört üretiminde ise yılda 1.000.000 adet tişört vb. penye
üretimi ve 30 kişi istihdam edebilecek bir tesis olarak düşünüldüğünde 1.000.000 $’lık bir
yatırım gerekecektir.
 Çorap üretimi
Çorap, dış giyimin ayrılmaz bir parçası olarak günlük hayatımızda önemli bir yeri olan
üründür. Tüketici beğenileri doğrultusunda, renk ve desen olarak giderek büyüyen bir
yelpazede çorap üretimi yapılmaktadır. Mevcut şartlarda üretim, talebi karşılar seviyede olsa
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bile, talep artışının sürekliliği, çorap üretimi konusunda yeni yatırımları gündeme
getirmektedir.
Türkiye, 2000 yılında 700 milyon çift çorap üretimi ile 281 milyon dolarlık ihracat,
2002 yılında ise bu değer ikiye katlanarak 1,5 milyar çift çorap üretimi ile ve 500 milyon
dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş olup, Amerika'dan sonra dünyanın en büyük çorap üreticisi
konumuna yükselmiş bulunmaktadır.
Üretimin % 87'si, başta İngiltere olmak üzere, AB ülkelerine pazarlanarak, AB
ülkelerinin çorap ihtiyacının % 40'ını karşılanmaktadır. Ayrıca, çorap üretiminde kullanılan
iplik, lastik, boya ve dokumaya kadar kullanılan ürünler ülkemizde imal edildiğinden, elde
edilen katma değer de yüksek olmaktadır. Yozgat’ta, özellikle ihracata yönelik pazar için
çorap üretimine yönelik tesisler gerçekleştirilebilir görülmektedir.
Önerilen yatırım, yılda 140.000 düzine çorap üretimi yapılacağı ve 80 kişinin istihdam
edebileceği bir tesis olacak ve 450.000 $’lık bir yatırım gerekecektir.
 El halısı ve kilim dokuma
Yozgat’ta dokumacılık geçmişte olduğu gibi günümüzde de yaygındır. İlde
dokumacılık genellikle kendi gereksinmelerini karşılamak üzere yünden palas, halı, kilim,
çul, heybe gibi dokumalar yapılmaktadır.
Atölye tipi el halısı ve kilim atölyesi olarak önerilen yatırım konusu, butik üretimi
olarak tanımlanan, piyasa ihtiyaçlarına göre modayı takip eden ve organize olmayan ev
üretiminden organize olmuş atölye üretimine geçmeyi amaçlayan bir projedir. Orta ve uzun
vadeli olarak ele alınan bu projenin başarı şansı; ihracata yönelik ürün kompozisyonunun
tespiti ve geniş çevrelerin katılımını gerektirmektedir. İstihdam açısından emek yoğun bir
yatırım önerisidir.
El halısı ile ilgili Türkiye talep, üretim, ihracat ve ithalat verileri Çizelge 18’de
verilmiştir.
Çizelge 18. Türkiye El Halısı Talep, Üretim, İhracat ve İthalatı
Gerçekleşme

Gerçekleşme

Tahmin

2002
2003
2004
2
M: Miktar (Milyon m ) D:Değer (Bin YTL)1998
yılı fiyatlarıyla
M(1)
D(2)
M(3)
D(4)
M(5)
D(6)

Yıllık artış
(%)
2003 2004
(4/2)

(6/4)

Talep

2,1

73.821

2,3

79.573

2,3

79.944

7,8

0,5

Üretim

2,3

80.971

2,4

84.290

2,4

85.133

4,1

1,0

İhracat

0,8

33.927

0,8

33.689

0,9

37.058

-0,7

10,0

İthalat

0,6

10.650

0,7

11.715

0,8

12.887

10,0

10,0
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Kaynak : Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, 2004, DPT.
Çizelge 18 incelendiğinde, yıllar itibariyle talep ve üretim miktarlarında fazla bir
değişikliğin olmadığı, üretim değerlerinin talebin üzerinde seyretmekte ve üretim fazlalığı
ihracat ile dengelendiği görülmektedir. İhracatta ve İthalatta son yıllarda değer olarak artışlar
kaydedilmiştir.
Türkiye, Çin, Afganistan ve İran, dünya el halısı üretiminde söz sahibi ülkelerdir.
Özellikle İran ve Afganistan’daki siyasi değişiklikler ve uygulanan ambargolar bu ülkelerin
dış pazar paylarını azaltmıştır. Türkiye fiyat ve kalite ile ithalatçı ülkelerin istekleri
doğrultuda üretimini düzenlerse, bu ülkelerin kaybettikleri pazar paylarından önemli ölçüde
pay sahibi olabilecektir. Öncelikle, Türk Cumhuriyetleri pazarı göz önüne alındığında,
Yozgat’de el halısı üretim tesisleri yapılabilir görülmektedir.
Türkiye’de tekstil sektöründe kilim ile ilgili talep, üretim, ihracat ve ithalat verileri
Çizelge 19’da verilmiştir. Çizelge incelendiğinde, yıllar itibariyle talep dışındaki diğer
değerlerde artış gözlenmektedir. Ayrıca çizelgede de görüldüğü gibi, ihraç değerleri yüksek
olduğundan cazip bir yatırım konusu olmaktadır. Yatırımı önerilen projenin gerekçesi; Türk el
dokumacılığını geliştirmek, yerli hammaddeyi kullanarak katma değeri daha yüksek olan halı
gibi nihai ürünleri ihraç ederek döviz kaynaklarını artırmak ve özellikle ilin kırsal
bölgelerindeki boş iş gücünü değerlendirerek geniş çalışma imkanı sağlamaktır.
Önerilen bu yatırımda yılda 11.250 m2/yıl el halısı ve kilim dokuması yapılarak ve 480
kişi istihdam edebileceği bir tesis olarak düşünüldüğünde 180.000 $’lık bir yatırım
gerekecektir.
Çizelge 19. Türkiye Kilim(1) Talep, Üretim, İhracat ve İthalatı
Gerçekleşme

Talep

Gerçekleşme

Tahmin

2002
2003
2004
2
M: Miktar (Milyon m ) D:Değer (Bin YTL)1998
yılı fiyatlarıyla
M(1)
D(2)
M(3)
D(4)
M(5)
D(6)
4
3.253
4,2
3.429
4,2
3.460

Yıllık artış
(%)
2003 2004
(4/2)
5,4

(6/4)
0,9

Üretim

37

29.892

46

37.156

50

40.500

24,3

9,0

İhracat

39

30.486

49

37.803

53

41.853

24,0

10,0

İthalat

7

10.955

7,3

12.160

8,1

13.497

11,0

11,0

(1) : Türkiye Tafting, Keçe, Kilim üretimini kapsar.
Kaynak : Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, 2004, DPT.
 Yün iplik üretim tesisi
Yozgat’ta dokuma ve giyim sanayinde son yapılabilir yatırım olan yün iplik üretim
tesisi, özellikle kalın tip yün ipliği (strayhgarn) üretimi için önerilmektedir. Ülkemizde
üretilen yünlü ipliklerin % 20’si % 100 yünden, % 80’i yünün suni ve sentetik liflerle çeşitli
oranlarda karışımından veya % 100 sentetik elyaftan üretilmektedir.
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Strayhgarn iplikler, kışlık dış giyim, battaniye ve halı üretiminde kullanılmaktadır.
Yünlü iplik üretiminde kullanılan temel girdiler, yün ve akrilik elyaftır. İnce yün ipliğinde
ağırlıklı olarak ithal elyaf kullanılmakta, kalın yün ipliğinde ise yerli elyaf veya karışımlı
elyaf kullanılmaktadır.
Yozgat’ta kurulması önerilen, halı ve battaniye üretimine yönelik kalın yün ipliği
üretecek olan bu tesiste % 100 yerli yün elyaf kullanımı mümkündür. 2002 yılı Yozgat ili
yapağı üretimi 2.145 ton olup, Türkiye üretiminin % 5,6’sını oluşturmaktadır.
Türkiye yün ipliği talep, üretim, ihracat ve ithalat verileri çizelge 20’de verilmiştir.
Çizelge incelendiğinde, yıllar itibariyle tüm değerlerde bir artış görülmekte, talep
değerlerinin, üretimden fazla olduğu ve bununda ithalatla dengelendiği görülmektedir.
Çizelge 20. Türkiye Yün İpliği Talep, Üretim, İhracat ve İthalatı
Gerçekleşme

Talep

Gerçekleşme

Tahmin

Yıllık artış
(%)

2002
2003
2004
M: Miktar (Bin Ton ) D:Değer (Bin YTL) 1998
2003 2004
yılı fiyatlarıyla
M(1)
D(2)
M(3)
D(4)
M(5)
D(6)
(4/2) (6/4)
140 192.597 147 201.903 151 208.328 4,8
3,2

Üretim

139

191.013

146

200.563

150

206.580

5,0

3,0

İhracat

3,3

5.866

3,3

5.854

3,7

6.469

-0,2

10,5

İthalat

4,5

14.368

4,3

13.779

5,0

15.846

-4,1

15,0

Kaynak : Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, 2004, DPT.
Önerilen bu yatırımda yılda 1.600 ton/yıl kirli yün işlenerek, yılda 900 ton yün iplik
üretilecek ve 42 kişi istihdam edebileceği bir tesis olarak düşünüldüğünde 3.800.000 $’lık bir
yatırım gerekecektir.

5.4.3. Plastik Sanayinde Yapılabilecek Yatırımlar
Plastik sanayi yurdumuzda petrokimya sanayine paralel olarak gelişmektedir.
Dünya’da olduğu gibi, Türkiye’de de plastiğin, alışılagelmiş malzemeler olan demir, cam,
kağıt, tahta vb.’e karşı alternatif bir malzeme olarak ortaya çıkması hızla plastik tüketimini
artırmış ve bu sektörün diğer sanayi dallarına entegrasyonu sağlanmıştır.
Dünyada ortalama plastik tüketiminin kişi başına 15 kg olduğu günümüzde, ülkemiz
bu seviyeyi ancak yakalamıştır. Plastik işleme sanayiinde faaliyet gösteren kamu kuruluşu
yoktur. Türkiye’de plastik sanayi, en son teknolojiyi kullanmakta olup, plastiğin işlenmesinde
hammadde, yarı mamul, bitmiş mamul ve personel kalitesi itibariyle dünya standartlarını
yakalamış durumdadır.
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Yozgat’ta plastik sanayinde gerçekleştirilebilir iki yatırım tespit edilmiştir.
 PVC profil doğrama, PVC ve PE boru üretimi
 Plastik eşya ve ambalaj malzemesi üretimi
 PVC profil doğrama, PVC ve PE boru üretimi
Plastik malzemeler, granül halindeki polivinil klorür (PVC) ısı ve basınç altında
plastik enjeksiyon makinalarında şekillendirilmesiyle üretilen ürünlerdir. Enjeksiyon
makinasında kullanılan kalıba göre kapı ve pencere profili, pis su boruları, dirsek, tabure,
masa ve sandalye vb. gibi değişik ürünler elde edilmektedir.
Ürün çeşidine göre kullanılan katkı maddeleri de değişmektedir. Temiz su boruları ise
aynı üretim metoduyla polietilen (PE) malzemeden üretilmektedir. Otomobil tamponları ve
konsolları, radyo, kaset çalar ve televizyon ve elektronik cihazların kasaları da plastikten
üretilen diğer ürünler arasındadır.
Plastik inşaat malzemeleri içerisinde pis su boruları pik pis su borularının, yağmur
suyu boruları ise galvanizli sacdan yapılan yağmur suyu borularının yerine inşaatlarda
kullanılmaktadır. Tesis etme kolaylığı bakımından galvanizli borular yerine içme suyu
tesisatlarında ve kalorifer tesisatlarında da plastik temiz su boruları da kullanılmaktadır.
Kullanımı giderek yaygınlaşmakta olan bir başka plastik (PVC) kapı ve pencereleridir.
İnşaat malzemelerine yönelik plastik sanayi yatırımları, plastik kapı-pencere profili
üretiminin veya pis-temiz su boru ve bağlantı elemanları üretiminin yapılacağı ayrı veya aynı
yatırım çatısı altında gerçekleştirilebilir.
İnşaat sektöründeki gelişmeler ile birlikte, yapımı devam eden ve yapım aşamasındaki
gölet ve sulamalarla birlikte tarla tarımında ihtiyaç haline gelen sulama amaçlı boru ihtiyacı
dikkate alındığında bölge illerinin de ihtiyaçlarını da karşılayabilmek açısından, ilde PVC
boru ve elemanları üretim tesisine yatırım yapılabileceği söylenebilir.
Plaka, levha, tüp ve profiller ile ilgili Türkiye talep, üretim, ihracat ve ithalatı ile ilgili
veriler Çizelge 21’de verilmiştir.
Çizelge incelendiğinde, plaka, levha, tüp ve profiller talebinin, üretim ile karşılandığı
ve üretimin artmasına rağmen dışa olan bağımlılığın sürdüğü görülmektedir. Ayrıca ihracat
değerlerindeki yüksek orandaki artış, yapılacak olan yatırımı cazip hale getirmektedir.
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Çizelge 21. Türkiye Plaka, Levha, Tüp ve Profiller Talep, Üretim, İhracat ve İthalatı
Gerçekleşme

Talep

Gerçekleşme

Tahmin

Yıllık artış
(%)

2002
2003
2004
M: Miktar (Bin Ton ) D:Değer (Bin YTL) 1998 yılı 200
2004
fiyatlarıyla
3
(4/2
M(1)
D(2)
M(3)
D(4)
M(5)
D(6)
(6/4)
)
290.373
302.623
322.721 4,2 6,6

Üretim

-

299.000

-

331.890

-

365.000 11,0 10,0

İhracat

146

89.397

191

117.173

225

138.174 31,1 17,9

İthalat

114

80.770

124

87.905

135

95.895

8,8

9,1

Kaynak : Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, 2004, DPT.
Önerilen PVC profil doğrama yatırımı, yılda 82.000 m-tül PVC profil üretimi ve 15
kişinin istihdam edebileceği bir tesis olarak düşünüldüğünde 650.000 $’lık, PVC ve PE boru
üretimi içinde, üretim kapasitesi yılda 800 ton PVC ve PE boru üretimi ve 20 kişinin istihdam
edebileceği bir tesis olarak düşünüldüğünde 380.000 $’lık bir yatırım gerekecektir.
 Plastik eşya ve ambalaj malzemesi üretimi
Plastik sanayi esnek üretim modeline en uygun sektördür. Üretim hattında yer alan
enjeksiyon makinaları ile enjeksiyon metoduyla üretilen değişik ürünleri aynı çatı altında
üretmek mümkündür. Bu sebeple, talepte daralma olması durumunda üretim konusunu
değiştirmek veya birden fazla ürünü (poşet, tabak, bardak) aynı yatırımla üretmek
mümkündür. Sektörde yerli üreticiler dünya standartlarını yakalamış olup, her türden plastik
işleme makinalarının büyük bir bölümü ülkemizde üretilmektedir.
Plastik sanayinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar açısından sektördeki arz-talep
dengesini ortaya koymak için,
plastik ambalaj malzemeleri ile ilgili Türkiyenin talep,
üretim, ihracat ve ithalatı ile ilgili veriler çizelge 22’de verilmiştir. Çizelgeden görüldüğü gibi
plastik sanayinde yıllar itibariyle bütün değerlerde artış gözlenmekte ve ihracat değerlerinin
yüksekliği dikkat çekmektedir.
Çizelge 22. Türkiye Plastik Ambalaj Malzemeleri Talep, Üretim, İhracat ve İthalatı
Gerçekleşme

Gerçekleşme

Tahmin

2002
2003
2004
M: Miktar (Bin Ton ) D:Değer (Bin YTL) 1998
yılı fiyatlarıyla
M(1)
D(2)
M(3)
D(4)
M(5)
D(6)

Yıllık artış
(%)
2003 2004
(4/2)

(6/4)

Talep

-

115.615

-

121.731

-

133.788

5,3

9,9

Üretim

-

132.000

-

147.140

-

161.000 11,5

9,4

İhracat

72

36.755

89

46.094

95

49.223

6,8

62

25,4

İthalat

23

20.370

23

20.685

25

22.011

8,8

9,1

Kaynak : Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, 2004, DPT.

5.5. Diğer Sektörlerde Yapılabilecek Yatırımlar
Yozgat’ta diğer sektörlerde gerçekleştirilebilir dört yatırım tespit edilmiştir.





Tarım alet ve makinaları üretim tesisi
Soğuk hava deposu
Su şişeleme tesisi
Jeotermal enerji ile merkezi ısıtma projesi

 Tarım alet ve makinaları üretim tesisi
Tarımsal gelişmenin gereği olarak, yurdumuzda tarım alet ve makinalarına olan
ihtiyaç hızla artmaktadır. Artan ihtiyacın zamanında karşılanması amacı ile yeni tesislerin
kurulması, imkanlar dahilinde yenilenip modernleşmesi gerekmektedir. Bu sektörde üretim
yapan kuruluşlar az sayıda, orta ölçekli kuruluş dışında son derece küçük işletmelerden
oluşmaktadır. Aynı zamanda bu işletmeler, birkaç orta ölçekli kuruluş dışında araştırmageliştirme yapacak yeterli düzeyde nitelikli eleman ve ekipmanı olmayan kuruluşlardır.
Toplam firma sayısının % 80’den fazlası, 10 kişiden az istihdamın sağlandığı firmalardan
oluşmaktadır.
Yukarıda önerilen yatırım konularından tarım alet ve makinaları Türkiyenin talep,
üretim, ihracat ve ithalatı ile ilgili verileri çizelge 23’te verilmiştir.
Çizelge 23. Türkiye Tarım Alet ve Makinaları Talep, Üretim, İhracat ve İthalatı

Talep

Gerçekleşme
Gerçekleşme
Tahmin
Yıllık artış
(%)
2002
2003
2004
M: Miktar (adet ) D:Değer (Bin YTL)
2003 2004
M(1)
D(2)
M(3)
D(4)
M(5)
D(6)
(4/2) (6/4)
58.509
88.965
128.000 52,1 43,9

Üretim

-

63.510

-

120.717

-

İhracat

-

17.924

-

51.149

İthalat

-

12.923

-

19.397

160.000

90,1

32,5

-

55.000 185,4

7,5

-

23.000

27,3

50,1

Kaynak : Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, 2004, DPT.
Çizelge incelendiğinde, tüm değerlerde artış görüldüğü ve özellikle ihracattaki 2003
yılı artışı dikkat çekmektedir.
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Bölgede büyük gelişme gösteren tarım sektörünün ihtiyaçları ile ilde yapımı devam
eden sulama amaçlı sulama ve göletlerin tamamlanması halinde sulanabilen arazi miktarında
artışlar olacağı da göz önüne alındığında ve ihracat yanında ithalattaki artış hızını da kontrol
altına alabilmek bakımından, Yozgat’ta tarım alet ve makinalarının yapımına ait bir tesise
yatırım yapılabileceği söylenebilir.
Yatırım konusu olan bu tesis için seri üretim yöntemi seçildiği kabul edilirse, toplam
yatırım tutarı da 465.000 $ olacaktır. Proje gerçekleştiğinde 60 kişi istihdam edilebilecektir.
 Soğuk hava deposu
Yaş sebze ve meyveler, hayvansal ürünler ve su ürünler gibi çabuk bozulabilir tarımsal
ürünlerin üretiminden başlanarak, tüketimlerine kadar soğuk ortamlarda muhafaza edilmeleri
gerekir.
Besin maddeleri ihtiyacının istenilen zaman ve miktarda karşılanamamasının başlıca
nedenleri şunlardır:
- Soğuk hava imkanlarının sınırlı olması
- Muhafaza tekniğinin bilinmemesi
- Soğuk saklamada çeşitli aksaklıklar
- Bozulabilir ürünlerde tüketim öncesi kayıplar
- Bölgeler arasında üretim miktarındaki farklılıklar
- Ürünlerin üretilmediği bölgelere gönderilememesi
Bunlardan da anlaşılacağı gibi soğutma ile tüketiciler ve üreticilerin karşılaştığı bu
zararlar azaltılabilir. Çeşitli muhafaza metotları uygulanarak ürünlerin kalite ve kantitelerinin
ve korunması, tüketiciye yılın her mevsim kaliteli gıda maddeleri sunmanın yanında,
üreticilerin ürünlerinin fiyat dalgalanmalarından etkilenmesini en aza indirerek gelirlerinin
düşmesini önler. Ayrıca dış pazarlarda pazarlama imkanlarının arttırılması sağlanmış olur.

 Soğuk hava depolarının özellikleri
Yaş meyve ve sebzelerin depolanması için kurulacak soğuk hava depolarının optimum
muhafaza koşullarını sağlayacak şekilde projelendirilip kurulması gereklidir. Muhafazada en
önemli faktör ısıdır. Yaş sebzeler dondurulduğu zaman hücre zarları çatladığından doğal
ortamlara getirildiğinde normal özellikleri kaybolmaktadır.
Bu nedenle yaş meyve ve sebzelerin donma derecelerinin üzerinde muhafaza edilmesi
gerekir. Bu sıcaklık dereceleri 1°C ile 15°C arasında değişir. Meyve ve sebzelerin yapısında
% 80 den fazla su bulunmaktadır. Ürünlerin su kaybı olmaması için nem oranının bu
düzeylerin üzerinde olması gerekir.
İlde üretilen tarımsal ve hayvansal kaynaklı ürünlerin muhafaza edilmesi amacıyla bir
soğuk hava deposunun yapılması uygun görülmektedir. Çeşitli meyveler için uygun iklim
koşulları ve üretim potansiyeli, depolama ve muhafaza tesislerinin yapılmasını
gerektirmektedir. Üretilen ürünlerin bu sayede işlenmiş ürüne dönüşümü sağlanacaktır.
Üretilen et ve süt mamulleri, yumurta ve meyve gibi gıda maddelerinin uzun süre bozulmadan
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muhafaza edilmesi ve uygun zamanda pazarlanması amacıyla böyle bir tesisin yapımı
gerçekleştirilebilir görülmektedir.
Önerilen yatırımda 15.000 m3 depolama kapasitesi ve 15 kişinin istihdam edebileceği
bir tesis olarak düşünüldüğünde 725.000 $’lık bir yatırım gerekecektir.
 Su şişeleme tesisi
Son yıllarda ülkemizde ambalajlanmış suya olan talep giderek arttığından, su şişeleme
konusunda değişik illerdeki su kaynaklarını bu amaçla değerlendirmek için bir çok yatırım
gerçekleştirilmiştir. Yozgat’ta da mevcut yer altı su kaynaklarını değerlendirmeye yönelik
olarak içme suyu şişelemeye yönelik su şişeleme tesisleri kurulabilir.
İl’de su şişelemeye yönelik 63 milyon şişe/yıl kapasiteli, 37 kişinin istihdam
edilebileceği bir tesis için 500.000 dolar işletme sermayesi ile birlikte toplam 2.500.000 dolar
tutarında bir yatırım yapmak gerekecektir.
 Jeotermal enerji ile merkezi ısıtma projesi
Saraykent (Karamağara) jeotermal alanı çok eski yıllardan beri şifa kaynağı olarak
kullanıla gelmiştir. Saraykent ilçesinin jeotermal enerji ile ısıtılması, ilçede sera ve termal
turizm amaçlı olarak jeotermal suyun kullanılması için Saraykent Belediyesi tarafından
hazırlatılan fizibilite raporuna göre, bölgenin jeotermal potansiyelinin zengin olduğu
belirtilmektedir.
Bu rapora göre DSİ tarafından açılmış iki kuyudan en az 50 lt/sn debide ve 87oC’de
sıcak suyun elde edilebileceği ve bununla da 840 konut eşdeğerinin ısıtılabileceği, ilave kazan
sisteminin kurulmasıyla da 1.176 konut eşdeğerinin ısıtılabileceği mümkün görülmektedir.
Saraykent’e kurulması düşünülen jeotermal merkezi ısıtma sisteminin kapasitesi,
teknik uzman tarafından 1.500 konut eş değeri ve 15 dönüm sera ısıtması olarak verilmiştir.
Talep dikkate alınarak yatırımın ilk etapta 1.000 konutluk kısmının uygulamaya konması,
yeterli talep oluştuğu takdirde 500 konutluk ikinci etabın tamamlanmasının uygun olacağı
düşünülmektedir.
Önerilen bu tesisin 1.500 konut ısıtma kapasitesi ve 15 kişinin istihdam edilebileceği
düşünüldüğünde, yaklaşık 7.200.000 dolar tutarında bir yatırım yapmak gerekecektir.
5.7. ÖNERİLEN YATIRIMLARIN YAPILABİLİRLİKLERİ
Yozgat için önerilen yatırımların yapılabilirlik şartlarını ortaya koymak amacıyla,
ham madde, finansman, yönetim, pazar, pazarlama ve organizasyon ve benzeri kriterlere
uygunlukları ile söz konusu yatırımların hangi şartlarda gerçekleştirilebilecekleri çizelge 24’te
irdelenmiştir.
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Çizelge 24. Önerilen Yatırımların Ekonomik Kriterlere Göre Yapılabilirlikleri
Yapılabilirlik

Kriterlere Uygunluk

Önerilen Yatırımlar
1

2

Bitkisel üretime dayalı yapılabilecek yatırımlar
Organik tarım
+
+
Jeotermal seracılık
+
+
Kanola üretimi
+
+
Meyve ve sebze yetiştiriciliği
+
+
Baklagil yetiştiriciliği
+
+
Kültür mantarı yetiştiriciliği
+
+
Yem bitkileri üretimi
+
+
Mısır silajı
+
+

3

4

5

6

A

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
-

x
x
x
x
x
x
x
x

B

C

Çizelge 24. Önerilen Yatırımların Ekonomik Kriterlere Göre Yapılabilirlikleri (Devam)
Yapılabilirlik

Kriterlere Uygunluk

Önerilen Yatırımlar
1

2

3

4

5

6

Hayvancılık sektöründe yapılabilecek yatırımlar
Organik tarıma dayalı hayvancılık
+
+
+
+
+
Su ürünleri üretimi
+
+
+
+
+
Arıcılık
+
+
+
+
+
+
Damızlık et ve süt sığırcılığı
+
+
+
+
+
+
Et ve yumurta tavukçuluğu
+
+
+
+
+
+
Ankara tavşanı yetiştiriciliği
+
+
+
+
+
+
Bitkisel ve hayvansal ürün artıklarına dayalı yapılabilecek yatırımlar
Buğday saplarından oluklu muk.
+
+
+
+
+
üretimi
Orman ürünleri sanayinde yapılabilecek yatırımlar
Mobilya grupları üretim tesisi
+
+
+
+
+
Yonga levha (sunta) üretim tesisi
+
+
+
+
+
+
Ahşap kaplama ve profil üretim
+
+
+
+
+
+
tesisi
Turizm sektöründe yapılabilecek yatırımlar
Yerel tanıt.ve turizm kons. kurul.
+
+
+
+
+
+
Projesi
Turizm ürünlerini çeşitlendirme
+
+
+
+
projesi
Kırsal alan. turz. aç. ve kır.tur. gel.
+
+
+
proj.
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A

B

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

C

Kongre, konf. tic. ve ter. tur. mer.
proj.
Gıda sanayinde yapılabilecek yatırımlar
Patates cipsi üretim tesisi
Helva ve lokum üretim tesisi
Bisküvi ve gofret üretim tesisi
Çikolata ve kakao üretim tesisi
+
Reçel ve marmelat üretim tesisi
Bakliyat paketleme ve tasnifleme
+
tesisi
Karma yem üretim tesisi
+
Tekstil sektöründe yapılabilecek yatırımlar
Tekstil giyim üretimi
Çorap üretimi
El halısı ve kilim dokuma
+
Yün iplik üretim tesisi
Plastik sanayinde yapılabilecek yatırımlar
PVC profil doğ., PVC ve PE boru
+
üret.
Plastik eşya ve ambalaj malz.
+
üretimi
Diğer sektörlerde yapılabilecek yatırımlar
Tarım alet ve makinaları üretim
+
tesisi
Soğuk hava deposu
+
Su şişeleme tesisi
+
Jeotermal enerji ile merkezi ısıtma
+
proj.
Yapılabilirlik Kriterleri:
123456-

+

-

+

+

-

x

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
-

+
+
+
+

+
-

x

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
-

-

+

+

+

-

x

-

+

+

+

-

x

+

+

+

+

-

x

+
+

+
+

+
+

+
+

+
-

x
x

+

+

-

+

-

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Finansman teminindeki güçlükler
Hammadde teminindeki güçlükler
Yönetim güçlüğü
Pazarlama ve organizasyon güçlüğü
İç pazar imkanları
Dış pazar imkanları

Yukarıdaki kriterlere göre;
( - ) : Yatırımın ilgili kriterlerde problemlerle karşılaşacağını,
( + ) : Yatırımın ilgili kriterlerde problemlerle karşılaşmayacağını gösterir.
Yapılabilirlik Durumları:
A : Mevcut şartlarda gerçekleştirilebilir yatırım
B : Kısa vadede gerçekleştirilebilir yatırım
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C : Orta vadede gerçekleştirilebilir yatırım
Yukarıdaki yapılabilirlik durumlarına göre;
( x ) : Yatırımın hangi durumda gerçekleştirilebileceğini gösterir.
A sütunu x ile işaretli yatırımlar, Yozgat’ta doğal kaynak, beşeri kaynak ve finansman
potansiyeline bağlı olarak mevcut şartlarda gerçekleştirilebilecek yatırımlardır.
B sütunu x ile işaretli yatırımlar, Yozgat’ta kuruluş yeri, pazarlama, kapasite, iş gücü
vb. unsurlar açısından daha ayrıntılı analiz ile gerçekleştirilebilecek yatırımlardır.
C sütunu x ile işaretli yatırımlar, Yozgat’ta belirli bir alt yapı ile ekonomik oluşum ve
gelişmelere paralel olarak, diğer iki gruba oranla daha ciddi hazırlık dönemi sonucu
gerçekleştirilebilecek yatırımlardır.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda,
Yozgat için önerilen yatırımlarda yapılabilirlik kriterleri açısından;
- 8 yatırım finansman temininde,
- 2 yatırım ham madde temininde,
- 4 yatırım yönetim güçlüğünde,
- 4 yatırım pazarlama ve organizasyon hususunda,
- 5 yatırım iç pazar konusunda,
- 20 yatırım ise dış pazar konusunda
problemlerle karşılanabileceği görülmektedir.
Yatırımlar yapılabilirlik durumları açısından ele alındığında,
Bu yatırımlardan;
- 28 yatırımın mevcut şartlarda,
- 10 yatırımın kısa vadede sağlanacak iyileşmelerden sonra,
- 1 yatırımın orta vadede ciddi hazırlık dönemi sonucu
gerçekleştirilebileceği söylenebilir.
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6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Ön araştırma, yerinde yapılan inceleme, literatür araştırmaları ve ilgili kurum ve
kuruluş yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, Yozgat’ın kısa ve orta vadede tarım,
hayvancılık, turizm, orman, maden, ticaret ve sanayi alanlarında gelişme potansiyeline sahip
olduğu tespit edilmiştir.
Yozgat’ta yapılması gerekenler ve tespitler kısaca aşağıda verilmiştir.
 Mera alanlarının kalite ve miktar yönünden iyileştirilmesi, üreticilere, meraya bakım
yükümlülüğünün getirilmesi, bitkisel üretim kompozisyonunda yem bitkileri oranını ve
yüksek verimli kültür ırkı hayvanlar ile bunların melezlerinin sayısının artırılması, suni
tohumlama çalışmalarının yoğunlaştırılması, hastalıklarla mücadelenin gereken ölçüde
yapılması yanında, üreticilerin hayvancılık kredisini yeterli ve uygun faizle temin
etmeleri sağlanmalıdır.
 Üreticilerin kooperatifleşmesinin teşvik edilmesi, kooperatiflerin verimli çalışan,
kaynak oluşturan ve sorunları çözebilecek seviyeye ulaştırılması, canlı hayvan
ihracatının et ihracatı haline dönüştürülmesi gayretlerinin teşvik edilmesi, hayvan
beslemede optimal yem kullanım seviyesinin tespiti ve uygulamasının sağlanması,
kuzu ve dana besiciliğinde hayvanların optimal ağırlık kazanılıncaya kadar beside
bırakılması ve üreticilerin sosyal güvenliğinin temini ve tarımsal faaliyetlerle ilgili
sigortacılığın geliştirilmesi sağlanmalıdır.
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 Sulama amaçlı olarak devam eden projeler tamamlandığında, bitkisel üretimde
alternatif bitkilerin üretimi ve verimin artırılması sonucu tarımsal üretim ve hasıla
artacaktır. Yozgatlı üreticiler, Tarım İl Müdürlüğü ile koordine içinde olmalı ve bu
kurumda hazırlanan projelerden yararlanmalıdır.
 Şehir şebekesindeki elektrik kesintileri, gerilim ve frekans dalgalanmaları üretim
kayıplarının büyük boyutta yaşanılmasına neden olmaktadır. Bu sebeple ivedilikle bu
problemlerin çözümlerine yönelik ciddi adımların atılması gerekmektedir.
 İlin ve yörenin karşılaştırmalı üstünlükleri yatırım kararlarında dikkatlice
değerlendirilerek, tarımsal sanayi ürünleri dışında diğer sektörlerde de yatırımlar
artırılmalıdır.
 Özelleştirilen sanayi yatırımlarının, özelleştirmenin amaçları arasında yer alan
"Yatırımları verimli halde çalıştırabilmek" ilkesine uygun olarak çalıştırılarak il
ekonomisine katkılarının devam ettirilmesi için özel sektörün sorumluluk bilinciyle
hareket etmesi şarttır. Bu açıdan, gerek genel teşviklerden, gerekse KOBİ
teşviklerinden yararlanılarak finansman darboğazları giderilmeli ve tesisler azami
kapasitede çalıştırılmaya gayret edilmelidir. Söz konusu sektörlerin katma değer
oluşturmaya devam etmeleri, hem kendilerinin gelişimlerini sağlayacak, hem de
yörede diğer yatırımların gerçekleştirilmesine sebep olacaklardır.
 İl dışından, yöreye gelecek olan sermaye en kısa sürede en çok kâr etmeyi
hedeflemektedir. Oysa yerel sermaye için hedef hemen kâra geçmek olmamaktadır. Bu
bakımdan Yozgat’taki yerel sermayenin sanayi yatırımlarına yönlendirmesi
özendirilmeli ve ilgili kuruluşlar birbirine destek olmalıdır. Mevcut müteşebbislerin ve
girişimlerin kamu desteklerinden zamanında ve yeterince yararlanması sağlanmalıdır.
 Yozgat’ta kazanılan gelirlerin yine Yozgat’ta yeni yatırımlara kaynak olması teşvik
edilmeli ve sağlanmalıdır. İhracatın önemi dikkate alınarak dış pazarlara açılmada
olabildiğince çaba harcanmalıdır.
 Genel anlamda ülkelerin, dar anlamda bölgelerin ekonomik gelişmelerini belirleyen
temel öğe, sahip olunan ekonomik kaynaklardır. Bu kaynaklar; hayvancılık, bitkisel
üretim, tarihi–kültürel değerleri ve insan kaynaklarıdır. Bu değerlerin bölge
ekonomisine istenilen ölçülerde katkı sağlaması ve finansal bir birikim meydana
getirebilmesi açısından miktar ve niteliğine yönelik tespitlerin zenginleştirilmesinde
büyük yarar vardır.
 Yozgat sanayinde faaliyet gösteren kuruluşların sektörel yelpazede oldukça geniş bir
alanda üretim yapması gerek dünya yada Türkiye ekonomisinde çıkabilecek krizlerden
en asgari düzeyde etkilenmesine ve gerek gelişim açısından dinamik bir duruma işaret
etmektedir. Ayrıca, herhangi bir sektördeki talep artışı yarı mamul yada ara ürünler
üreten diğer işletmeleri de olumlu yönde etkilemektedir.
 Yatırımcıların kendilerini piyasa güçlerinin serbest işleyişine alıştırarak, özelikle
Gümrük Birliği sürecinde, kamu desteklerinin sınırlı kalacağını göz önünde
bulundurarak, devletin rolünün fiziki ve sosyal alt yapının tamamlanması olacağını
bilmeleri gerekmektedir.
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 Yozgat sanayinde açık ve kapalı alan olarak fiziki durum açısından bir sorun olmayıp,
alt yapı olarak uygun potansiyele sahiptir.
 Yozgat’ta, makine ve teknolojik alt yapının yeterli olduğu söylenebilir. İşletmelerin
çoğunluğunda orta ve yeni teknoloji makine ve ekipman bulunmasına rağmen, Yozgat
sanayi sahip olduğu teknolojik imkanları gerektiği gibi kullanmamaktadır. Gerek iç-dış
talep azalması gerekse mali sorunlar sebebi ile sahip olunan teknolojik kapasitenin
altında çalışmaktadır.
 Yozgat’ta yerel kaynaklara dayalı işletmelerin en fazla katma değer oluşturacak
şekilde gelişmeleri sağlanmalı, ayrıca ürün çeşitlemesine gidilmelidir. İlde faaliyette
bulunan işletmelerin gelişmelerini sürdürebilmeleri ve katma değer artışı
sağlayabilmeleri ancak ucuz girdi kullanmaları ile mümkündür.
 Yozgat sanayinde iş gücünün nitelik olarak analizi yapıldığında, teknik kapasite olarak
yetersiz olmaktadır. Özellikle mühendis, idari ve büro personeli ve usta açısından
bakıldığında çalışan içindeki oranların düşük olduğu ortaya çıkmaktadır. İşletmelerde
çalışanların çoğunluğu orta öğretim ve lise, düşük bir oranı da üniversite ve yüksek
lisans mezunudur. Ayrıca, istihdam edilen personelde yabancı dil bilme ve bilgisayar
kullanabilme sıkıntısı yaşanmaktadır.
 İl’de, işsizliğe rağmen nitelikli eleman açığı bulunmaktadır. Sanayinin ileri teknoloji
temelinde örgütlenebilmesi ve yüksek katma değer yaratarak rekabet edebilme
yeteneği kazanabilmesi açısından iyi eğitimli, bilgi ve beceri düzeyi yüksek iş gücünün
önemi büyüktür.
 Sanayi sektöründe günümüzün en önemli problemlerinden biri olarak karşımıza çıkan
ve üretimi gerçekleştirilen sanayi ürünlerinin pazarlanmasında ortaya çıkan
problemlerin aşılmasına yönelik olarak, sektörel bazda “Dış Ticaret ve Pazarlama
Şirketleri” nin kurulması yönünde çalışmalar başlatılmalıdır.

 İlin sosyo-ekonomik gelişmesinde ana rol oynayacak olan, alt yapı ve üst yapıya
yönelik olarak sürdürülen devlet yatırımlarının kısa sürede tamamlanması için gerekli
kaynak aktarımı sağlanmalıdır. Sanayinin gelişimini doğrudan etkileyen alt yapı
bileşenleri açısından mevcut KSS’ler eğitim imkânları açısından güçlendirilerek,
küçük sanayici ve esnafın ihtiyacı olan nitelikli iş gücü kısa yoldan yetiştirilmelidir.
 Yozgat sanayinde işletmeler finansman darboğazı içindedir. Bunun ana nedenleri
sırasıyla; alacakların tahsilindeki güçlükler, işletme giderlerindeki ani artışlar ve bunun
piyasalardaki rekabete olumsuz yansımaları, öz kaynak oluşturma ve kredi
maliyetlerinin yüksek oluşu şeklinde ifade edilmektedir.
 Finansman yöntemleri arasında yer alan finansal kiralama (factoring) gibi yeni
finansman yöntemleri arasında sayılabilecek yöntemler işletmeler tarafından fazla
bilinmemekte ve kullanılmamaktadır. Dolayısıyla işletmeler diğer finansman
araçlarından yeterince faydalanamamaktadırlar.
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 Yozgat’ta işletmelerin büyük bir oranı, ürün kalitesi, iş gücü maliyetleri, kalifiye iş
gücü ve işletme kapasitesi konularında AB üyesi ülkelerle rekabet edebilecek düzeyde
olduklarını düşünmemektedir. Dış Pazarlar konusunda bilgi, taşıma giderleri, enerji
fiyatları, finansman imkanları, döviz kuru politikası ve yürürlükteki mevzuat farkları
gibi konularda işletmelerin büyük çoğunluğu kendilerini rekabet edecek konumda
görmemektedirler.
 Yozgat’ta, hem küçük esnaf ve sanatkarların yapacakları yatırımların, hem de küçük ve
orta ölçekli sanayi yatırımların plansız yapılaşmaya sebep olmaksızın, çevreye ve tarım
arazilerine zarar vermeden gerçekleştirilebilmesi açısından KSS ve ilçelerdeki OSB
yatırımlarının bir an önce bitirilmesinin sağlanması için tedbirlerin alınması gerekli
görülmektedir.
 Mevduat potansiyelinin il dışına aktarılmayıp, tarım, hayvancılık ve ticaretten elde
edilen gelirlerin öncelikle OSB’lere olmak üzere, turizm ve tarım bölgesi olmayan
bölgelerde sanayi yatırımlarına kaydırılması için tasarruf sahiplerini bu konuda
bilgilendirmek ve gerekli girişimlerin yapılmasında fayda söz konusudur.
 İl’deki şirketleşmeler aile, arkadaşlık veya hemşehrilik ilişkilerinden çok, ekonomik
fayda unsuruna öncelik verilerek oluşturulmalıdır.
 Teşviklerden ilin azami derecede yararlanması hususunda, kredilendirme işlemlerinin
kısa sürede kredilendirme yapılacak şekilde mevzuatta ve mekanizmada düzenlemeler
yapılmalıdır. Bu konuda, Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile diğer aracı bankaların
Hazine Müsteşarlığı ile birlikte darboğazları tespit ederek mekanizmayı hızlandıracak
çalışmaları gerçekleştirmelerinde yarar görülmektedir.
 İl’de kapalı halde bulunan sanayi ve turizme yönelik tesislerin hayata geçirilmesi,
özellikle il ekonomisine önemli katkısı olacaktır. Bu alanda gerekli çalışmaların acilen
yapılması büyük önem arz etmektedir.
 Yozgat ili konumu, ulaşım imkânları, sahip olduğu tarihi mirası, kaplıcaları, doğal
güzellikleri, sosyal ve kültürel etkinlikleri ile turizm açısından önemli potansiyeller
taşımaktadır. Turizmin alt yapısını oluşturan nitelikli konaklama tesisleri açısından
yetersizlikler giderilmelidir.
 Çevrenin kirletilmesinin de önlenmesi göz önüne alınarak gerek ilin ve gerekse
işletmelerin arıtılmadan deşarj edilen evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların kirlettiği
nehir suyu ile yapılan tarımsal sulamalar sonunda, tarımsal üretimin azalmasına ve
kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Bu yüzden atık suların arıtma işlemine tâbi
tutulduktan sonra deşarj edilmesi ve bunun için de teknik açıdan mümkün olan
yerlerde ortak, mümkün olmayan yerlerde münferit olarak arıtma tesislerinin en kısa
sürede yapılması gerekmektedir.
 İstihdam oluşturan, yüksek katma değerli ve ihracat şansı olan ürünlerde tarıma dayalı
sanayi teşvik edilmelidir. İlin kalkınması, büyük ölçüde, bölgede yapılan tarımsal
üretimin işlenmesine dayalı sanayi ile gerçekleşecektir. Katma değeri yüksek olan ve
yurt içi talebi karşılayacak endüstriyel bitkilerin, yağlı tohumların ve yem bitkilerinin
üretilmesi desteklenmelidir.
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 Toprak kullanımında uygun ölçeklerin oluşturulmasını sağlayacak düzenlemeler
yapılmalıdır. Toprakta çok parçalılık sorununun çözülmesi ve arazi toplulaştırılmasının
yapılarak dağınık ve küçük tarım arazileri verimli çalışan üniteler haline getirilmelidir.
Arazi toplulaştırılmasında köylünün bilinçlendirilmesi ve toplulaştırmayı özendirecek
bilgi, girdi ve teknoloji desteği sağlanmalıdır.
Yapılan araştırmalar sonucunda Yozgat’ta toplam 39 yatırım gerçekleştirilebilir
bulunmuştur. Yatırım konuları tarım, hayvancılık, turizm, orman, gıda, tekstil, plastik ve diğer
sektörleri kapsamaktadır. Önerilen yatırımların 28’i mevcut şartlarda hemen, 10’u kısa vadede
sağlanacak gelişmelere bağlı ve 1’i ise orta vadede ciddi hazırlık dönemi sonucu
gerçekleştirilmesi mümkün görülmektedir.
Önerilen yatırımların çoğunluğu küçük ölçekli ve büyük miktarda yatırım ile işletme
sermayesi gerektirmeyen yatırımlardır. İlin GSYİH’sının küçüklüğü, tasarrufların yeterli
seviyede olmaması, diğer yatırımlara göre daha fazla yatırım tutarı gerektiren yatırımlarda,
gerekli finansmanın temininde problemlerle karşı karşıya kalınabilir.
Bakanlığımızca, burada önerilen veya önerilmeyen diğer yatırım konuları ile ilgili
olarak hazırlanan ve yatırımın niteliği, üretim metodu, yatırım termin planı ve yatırımın
kârlılığı gibi yatırımlarla ilgili açıklayıcı teknik bilgilerin yer aldığı “Sanayi Profilleri”nden
yararlanılabilir,
Ayrıca, yatırımcıların kafasında yatırım fikrinin oluşmasından, yatırım konusu ve yeri
seçimine, fizibilite etütlerinin hazırlatılmasından fabrika binası inşaatına, teşvik belgesi
alınması işlemlerinden vergi daireleri ile ilgili işlemlere, üretimden satışa kadar yatırımın her
aşamasında bir yatırımcının hangi kurum ve kuruluşlara müracaat etmesi gerektiği, bu
kuruluşlarda yapması gereken işlemler ile bu işlemler için gereken bilgi ve belgeler ve bu
belgelerle ilgili örneklerin verildiği “Yatırımcı Rehberi” hazırlanarak yatırımcıların
hizmetine sunulmuştur.
Yozgat ili için hazırlanmış bulunan bu çalışmada, önerilen yatırım konularının hayata
geçirilerek milli ekonomiye katkı sağlaması en büyük temennimizdir.
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III. KENT TARİHİ

Yozgat merkezinin yerleşim alanı çok eskilere gitmemesine rağmen yöre ilçe ve
köyleriyle değişik ulus ve milletlere ev sahipliği yapmıştır. Yozgat yöresinde eldeki deliller
ışığında dünyanın oluşma zamanlarıyla birlikte şöyle bir sıralama yapabiliriz:
A- Tarih Öncesi Dönem
A. 1-Paleozayik (Birinci Zaman) Dönem:
(700 ila 270 milyon yıl) Canlı hayatın yeryüzünde görülmeye başladığı zamandır. Şu ana
kadar kaynaklarda bu döneme ait Yozgat yöresinden kalıntı yoktur.
A.2-Mesozoyik (İkinci Zaman) Dönem:
(225-135/65 milyon yıl) Dünyada okyanusların oluştuğu dönemdir. Yozgat yöresinde bu
dönemden kalıntı yoktur.
A.3-Tersiyer (Üçüncü Zaman) Dönem:
(70 ile 12 milyon yıl) Yeryüzünün , denizlerin yerleşmesi. Bu döneme ait Yozgat ili sınırları
içindeki ve Yozgat'ın kuzey tarafına düşen Nohutlu Tepesinde içinde çeşitli canlı kalıntıları
bulunan (fosil kalıntıları) taş parçası bulunmuştur.
A.4-Kuvaterner (Dördüncü Zaman) Dönem:
(2 ile 3 milyon yıl öncesi) Çağın sonuna doğru yeryüzünde insanlar görünmeye başlamıştır.
A.5- Paleolitik Dönem:
Yontma Taş Çağı.M.Ö.600.000-10.000 yılları. Yörede bu döneme ait kalıntı ve buluntu henüz
yoktur.
A.6- Mezolotik Dönem:
Orta Taş Çağı. M.Ö. 10.000-8000 yılları arası. Bu dönem geçiş evresidir. Yozgat yöresinde
yine bu döneme ait buluntuya araştırmacılar tarafından rastlanamamıştır.
A.7- Neolitik Dönem:
Cilalı Taş Çağı. M.Ö. 8000-5500 yılları arası. Yine Yozgat yöresinde bu döneme ait şu ana
kadar kalıntı yoktur.
A.8-Kalkolitik Dönem:
Taş ve Maden Çağı. M.Ö. 5500-3000 yılları arası. Bu dönem 3'e ayrılır.
a-Erken Kalkolitik: M.Ö.5500-4500

74

b-Orta Kalkolitik:M.Ö.4500-4000. Yozgat yöresin de Orta Kalkolitik sonlarına doğru
kalıntılar ve yerleşim izlerine rastlanmaya başlanmıştır. Bu dönem merkezleri Alişar,
Aydıncık Kaletepe Höyük'tür.
c-Geç Kalkolitik: M.Ö.4000-3500. Bu dönem merkezleri Alişar ve Kaletepe Höyük'tür.
A-9-Tunç Devri:
M.Ö.3000-1200 yılları arası. Bu dönem merkezleri Alişar, Çengeltepe, Mercimektepe
Höyük'tür.
A.10-Hititler Devri:
M.Ö. 2200-1200. Bu dönem merkezleri Alişar, Mercimektepe-Hitit beylikler
dönemi(M.Ö.1200-1100).
A.11-Frigler Devri:
M.Ö.700-680. Bu dönemde Alişar da Yozgat yöresinde Frig hakimiyeti vardır. Yozgat
yöresinde sadece Alişar da Frig hakimiyeti olduğu düşünülemez. İleriki yıllarda yapılacak
araştırmalar bunu gösterebilir.
A.12-Medler Devri:
M.Ö.700'lerde Alişar'da izleri görülür. Bundan başka Sorgun ilçemiz sınırları içinde olan
bugün Kerkenez olarak bilinen ve büyük ihtimalle tarihte Pteria olarak bilinen kenttir. Medler
tarafından M.Ö.600'lü yıllarda bir imparatorluk başşehri olarak kurulduğu sanılmaktadır.
A.13-Pers Devri:
Anadolu'da M.Ö. 540-333 yılları arasında hakimiyetleri vardır. Dolayısıyla Yozgat yöresinde
de bu dönem dahilinde izleri görülür. Merkez olarak şu ana kadar Alişar verilebilir.
A.14-Helenistik Dönem:
M.Ö.330-30 yılları arası. Bu dönemin başlarında Alişar da İskender devri izleri görülür.
A.15-Galat Çağı:
M.Ö.280-25 yılları arası. Galatlar'ın Anadolu'ya gelmelerinden ve Orta Anadolu'ya
geçmelerinden sonra, bugünkü kaynaklarda Galatia (Bkz. Harita.2) olarak geçen bölgenin
doğu ucunda Galatlar'ın Trokmiler kolu tarafından bugünkü Büyüknefes Köyü civarında
Tavion adı verilen şehir kurulmuştur. Tavion o dönemde çevresinde bir ticaret merkezidir. Bu
merkezden başka Alişar'da da Galat istilası izleri görülür .
B. Roma Ve Bizans Dönemi
B.1-Romalılar Dönemi:
M.Ö. 1. asırda Roma İmparatorluğu bütün Anadolu gibi bu bölgeyi de kendi toprakları içine
katmıştır. Anadolu için Roma çağı M.Ö.30-M.S.395 .Bu çağda Yozgat yöresinde bir çok
yerde Roma izleri görülür. Tavion, Alişar Tarbosthane(Sarıkaya ilçesi)Hamam kalıntıları,
Yerköy ilçesi Hamam Kalıntıları verilebilir.
B.2- Bizans Dönemi:
M.S.395-1453 yılları arası. Şimdiye kadar Yozgat yöresinde Bizans izlerinin görüldüğü
merkezler Alişar, Tavion, Çeşka, Sarıkaya ve Kazankaya Kanyon Kale'dir.
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Bizans döneminde, Selçuklular'ın Anadolu'daki hakimiyet izleri ve Beylikler Dönemi
izlerini de görmek mümkündür.
M.S. 395 senesinde Roma İmparatorluğu ikiye bölününce Anadolu, Doğu Roma (
Bizans)’nın payına düştü. Bizans İmparatorluğu Yozgat’ın da içinde bulunduğu bu toprakları
uzun süre egemenliği altında bulundurdu. İslam orduları zaman zaman bu topraklara akınlar
düzenlediler. Özellikle Sasaniler zamanı bu akınların çok sık olduğu devirlerdir. Fakat bu
bölgeyi hiçbir zaman İslam orduları ellerinde bulunduramadılar.
C. Selçuklular Dönemi
Bozok çevresinde Türk - İslam izleri 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra başlar. Tahrir
Defterlerinden Oğuz boylarına mensup 24 boydan 21’inin Anadolu’ya geldikleri
anlaşılmaktadır. Bu sayıya Karaevli Boyunu da ilave etmek gerekir. Salur, Eymür ve
Karkınlılar Anadolu’nun iskanında birinci derecede rol oynamışlardır. Kayın, Anadolu’nun
fethi ve iskanında, Beydilli ve Bayındır boyları da Anadolu’ya yerleşmede önemli görevler
yapmışlardır. Oğuzlar, göçtükleri yerlere her sosyal birimden insanların yanında, kültür
unsurlarını da taşıdılar.
Bozok bölgesi, önemli kervan ve ticaret yollarının geçtiği bir yerdi. Emirci Sultan’ın
Osmanpaşa Tekkesi köyü, bu yollardan birinin üzerinde bulunuyordu. Zaviye, Kayseri ve
Kırşehir’den Amasya’ya giden yol üzerindeki bir konak noktasıydı. Yesevi Şeyhi Emirci
Sultan’ın 1204’lerde Bozok’a gelerek, Keçikıran (Osmanpaşa)’a yerleşip irşada başladığı, bu
bölgede 16. yüzyılda da “Osmanpaşa Tekkesi” adıyla bir zaviye kurulduğu anlaşılmaktadır.
Salmanlı ve Danışman köyleri, Danişmendliler zamanından kalma tarihi köylerdir. İlimizde
Selçuklular’ın izleri 12. yüzyılından itibaren görülür. Bir ara Danişmendoğulları’nın nüfusuna
giren bu bölge de 1175’den sonra Anadolu Selçukluları’nın eline geçmiştir.
1243
Kösedağ Savaşı’ndan sonra İlhanlılar’ın kontrolüne giren bölge Anadolu
Selçuklu Beylikleri döneminde Eretna Beyliği’nin, 1381’den sonra da Kadı Burhaneddin
Devletinin eline geçti. 1398’de Kadı Burhanettin öldürülünce Yıldırım Beyazıd bu bölgeyi
aynı tarihte Osmanlı Devleti sınırlarına kattı. Timur Han 1402 - 1403 senelerinde Yozgat ve
çevresini ele geçirdi. Timur Han Anadolu’yu terk ederken, 1256’dan itibaren bu bölgeye
yerleşen Karatatarlar’ı Türkistan’a götürmeye karar vererek 1404’de bunların tamamını zorla
götürmüştür.
Karatatarlar’ın Bozok Bölgesinden gitmesi sonucunda bölge, Sivas’ın güneyinde ve
Kayseri’nin doğusunda olan (bilhassa Uzunyayla) yayla Dulkadırlı Türkmenleri tarafından
iskan edilmiştir. 15. yüzyılda Yozgat ve komşu mahallere yerleşen, Bozok adıyla anılan
oymaklar ve yerleştikleri yerler şöyledir:
Kızılkocalu: Topluca yaşadıkları yer: Yozgat, Şefaatli, Yerköy ve Musabeyli ile
çevrili saha olup, Elmahacılı, Musa Beglü, Aziz Beglü, Yusuf Abdal, Dokuz, Hasancı gibi
obalarla Topaç, Erkekli ve İğdeli gibi ekinlikler de bu sahanın içinde bulunmaktadır. 15291530 yıllarında küçük bir köy olan Yozgat da bu sınırın içindedir. Ayrıca, Baltı Saray, Yassı
Kışla, İğde Kışla, Arık Aşan, Ağça Saz, Dere Kışla, Köse Yusuflu, Ali Şarlu, Sekilü, İsa
Hacılu ve Köşler de bu oymağa bağlı olanların yerleşip isim verdikleri yerleşim birimleridir.
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Salmanlu: Bu oymak Yozgat’ın batısında bulunan Salmanlı’da yerleşmiştir.
Ağcalu : Bu oymak Karadere’de yaşamaktaydı. Bu bölgede tamamen Ağcalularca
doldurulmuş, Aşağı Kanak da bu boya mensup kişilerce iskan edilmiştir. Ayrıca Sokun,
Emlak, Karaca Alilü, Hacılar, Hamzalu, Haşer, Çakır ve Gedük’te de Ağcalu obaları
bulunmaktadır.
Çiçeklü: Bu boy Boğazlıyan çevresinde oturmaktaydı.
Zakirlü: Bu oymak Sorgun civarında yaşamakta ve Yayla Hacılu, Ramazanlu, Orhan
Hacılu, Emir Gazili ve daha bir çok obalara ayrılmaktadır.
Mes’udlu: Bölgenin en eski oymaklarındandı. Buna rağmen pek fazla nüfusu olmayan
oymaklardan meydana gelmiştir.
Ağça Koyunlu: Bunların kalabalık bir kısmı Gedük’te, bir kısım obaları da Kara
Dere’de yaşamaktadır.
Kavurgalu: Yozgat’ın doğusunda kendi adını taşıyan Kavurgalı Köyü ve çevresinde
yaşamaktadırlar.
Demircilü: En tanınmış obaları, Sarım Beglü olup, Merkeze bağlı Sarımbey bu obanın
adını taşımaktadır.
Şam Bayadı: Bunlar Bozok’un sınırları içinde bulunan o zamanki ismi Gedük olan
Şar Kışla’da (Sivas) yaşamaktadırlar. Bunlar kış aylarını Halep ve Şam civarında
geçirdiklerinden Şam Bayadı adını almıştır.
Söklen: Yurtları Yukarı Kanak olup, burada bulunan; Ayrancı, Yağmur Kışlası,
Kümbet Kışla, Karaca Üyük, Akarca, Arpalık, Küpeli, Karaevli Kışlası, Dere Yağsın,
Alembeg Kışlası, Emirbeg Kışlası, Baraklu, Akbenlü, Çukurviran ve ekinliklerde 1542 - 1543
yıllarında 33 obaya ayrılmış bir halde yaşıyorlardı.
Hisar Beglü: Yurtları, Hasbek ve çevresi olup, Hisarbeyli köyü ile Baş Kışla’nın
Kışla, Eynelli (Topal Abdal Kışlası), Hasbek, Ozan, Kemal Fakihlü, Ağçadam, Çanakçı,
Ramazanlu, Boyalık, Kayacık, Ağıl (Kayalu), Çorak, Edik, Alın Pınarı, Musa Fakih, Çağlalı
gibi ekinlikler de bunlara aittir.
Karalu: Bu oymak şimdiki Çayıralan İlçesi’nde yaşamaktadırlar. Kara Kötük
(Menkeşer), Kozan Hisarı, Yassı Hüyük, Köse Oğlu, Ağçakışla, Sarımbeg Kışlası, Kaya
Pınar, Tunuscuk (Turası), Okuçu Oğlu, Kozca Kışla, Göynük Kışla, Kilisecik, Çayır Şeyhi
(Çayıralan), İsa Beglü, Anbarlu, Çayır Kışla, Zakiroğlu, Meşhedi, Çura, Kozlu, Boranderesi,
Mansur Abdal, Çoban Hacı ve Ak Viran gibi ekinlikler de Karalulara aitti.
Bugün Yozgat’ın yerli halkı yukarıda belirtilen oymakların neslinden gelmektedir.
Zaten, bu bölgede oymak adlarını taşıyan birçok köy ve kasaba hala aynı isimle anılmaktadır.
Ancak, Türkçe kökenli olan bazı köy isimleri yabancı isim olduğu zannıyla değiştirilmiş ve
yeni isimler verilmiştir.
Bölge halkının tamamı Türk olmakla beraber 17. yüzyıldan itibaren doğudan
Ermeniler, Yunanistan ve Ege Adalarından da Rumlar gelerek, Anadolu’nun şehir
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kasabalarında koloniler meydana getirmişlerdir. Bunlar, askerlik yapmadıkları ve azınlık
şuuru taşıdıkları için bulundukları yerin en zengin ve müreffeh yaşayan insanları olmuşlardır.
Ticari hayatı ve esnaf teşkilatlarının hemen hemen tamamını ellerinde bulundurdukları için
yabancı araştırmacıların ilk temas ettikleri kişiler bunlar olduğundan nüfusun çoğunluğunu
meydana getirdikleri intibaını vermişlerse de gerçekte böyle değildir.
C.1. İlk Yerleşimler :
Bu dönemde şu anda Yozgat ilinin bulunduğu bölgede bir yerleşim olduğuna
rastlanamamaktadır. İlk yerleşim yerleri Kızılırmak çevresi olarak görülmektedir. Yine
Hattuşaş civarları yerleşim alanları içerisindedir.

C.2.Kentin Siyasi Tarihi:
Yozgat il toprakları Anadolu’da ilk siyasi birliği kuran ve Anadolu’da tarih devrinin
başlangıcı kabul edilen Hititlerin sınırları içerisinde ve Anadolu’da en kalabalık yerleşim
merkezlerinden biriydi. Başkent olarak bilinen Hattuşaş Yozgat il sınırları içerisindedir.
Selçuklular devrinde burası bir merkezi şehir değil bağlı şehir olarak yönetiliyordu.
C.3.Kentin Sosyo-Kültürel Tarihi:
Çok eski yerleşim yeri olmasına rağmen yörede yerleşik hayata geçiş geç
başlamıştır. Fakat halkın bilgisi nedeniyle kültür alanındaki gelişme erken ivme kazanmıştır.
İlimizde 1900 yıllarında iki tane medrese mevcuttu.
C.4.Selçuklu Dönemi Eserleri:
Bu döneme ait bilinen eserleri arasında Çayıralan içerisindeki Çerkez Bey Türbesi
yanında bulunan Kubbeli Camii ile Çokradan Camii vardır. Ayrıca 1221 yılında Valide Sultan
Mehpevi Hatun tarafından yaptırılan Çinçinli Sultan Han’ı Saraykent ilçesinin 16 km
kuzeyindedir.
C.5.Beylikler Dönemi:
1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra İlhanlılar’ın kontrollüne giren bölgemiz beylikler
döneminde Eratna Beyliği’nin, 1331’den sonra da Kadı Burhaneddin Devleti’nin eline geçti.
1398’de Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katıldıysa da 1402 Ankara
Savaşı’ndan sonra Timur’un kontrolüne girdi. 1408 yılında Çelebi Sultan Mehmet tarafından
yeniden Osmanlı topraklarına katıldı.
D.Osmanlı Dönemi
Yozgat’ın, bir yerleşim yeri olarak 16. yüzyılın başında kurulduğu,daha önceleri
burada bir köyün olduğu rivayet edilmekte ise de bununla ilgili bir belgeye
rastlanmamıştır.Bu tarihten Cumhuriyet Dönemine kadar yaygın olarak BOZOK adıyla
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tanınan ilimiz 19. yüzyılın başına kadar Sivas eyaletine bağlı bir sancaktır. İlimiz sancağının
17 yy. ortalarında bir has, 19 zeamet ve 731 tımarı olup savaş sırasında Osmanlı ordusuna
1100 kişilik kuvvetle katılabilecek potansiyeli mevcuttur. Osmanlı modern döneminde
Oğuzların Bozok Koluna ait Türkmenler varlığını iyice hissetmeye başlamışlardır. 20. asırın
ilk çeyreğinde Bozok adı yanında yer yer Yozgat ismi de telefuz edilmeye başlamıştır.
Cumhuriyet Döneminde TBMM. Birinci Dönem Milletvekillerinden Süleyman Sırrı (İçöz)’ün
4 Kasım 1922 tarihli teklifi üzerine Bozok ismi kaldırılarak 1923 senesinde adı Yozgat
olmuştur.
Timur’un Anadolu’dan ayrılmasından sonra, Osmanlı şehzadeleri arasında çıkan
saltanat kavgalarında Yozgat ve çevresi büyük sıkıntı çekmiştir. Yeniden Osmanlı Devleti’ne
bağlanması ancak 1408’de Çelebi Mehmet döneminde olmuştur. 1413’te kesin olarak
Anadolu’da Osmanlı hakimiyetini sağlayan Çelebi Mehmet, Yozgat ve yöresindeki devlet
hakimiyetini pekiştirmiştir.Yavuz Sultan Selim döneminde Yozgat ve çevresinde “Celal”
adında bir Türkmen önderinin çıkarmış olduğu isyan kontrol altına alınmışsa da, Yozgat ve
yöresi bu isyandan büyük zarar görmüştür. Kanunî Sultan Süleyman döneminde arazi
tahririnin yenilenmesi sırasında, bölgede yine karışıklılar çıkmış, ancak kısa sürede denetim
sağlanmıştır(1526).
17. yüzyılın sonlarında devlet tarafından BOZOK’a yerleştirilen Mamalu Türkmen
oymaklarından, Çapanoğulları büyük güç kazanmışlardır. 1728’de Çapanoğullar’ından Ahmet
Ağa, Yeniil Has Mütesellimliği’ne getirilmiştir. Bu görevde üstün başarı gösterdiğinden,
1732’de de Mamalu Türkmenlerin mütesellimliği görevine yükseltilmiştir. 1741 yılında ise,
BOZOK Mütessellimliği görevine atanmıştır.
Çapanoğlu Ahmet Ağa, bundan sonraki yıllarda etkinliğini komşu sancaklarda da
duyurmuştur. Osmanlı Devleti’nce 1745’de “Kapıcıbaşılı” payesiyle ödüllendirilen Ahmet
Ağa, Yozgat ve yöresinde bazı bayındırlık hareketlerine girişerek, halkın desteğini kazanmaya
özen göstermiştir. Çapanoğulları, merkezi yönetimle uyum içinde olmayı sürdürmüşler;
1755’te İstanbul’da ortaya çıkan et sıkıntısını gidermek üzere koyun göndermeleri
karşılığında BOZOK Sancağı malikâne olarak Çapanoğlu Ahmet Ağa’ya verilmiştir. Böylece,
Çapanoğulları Yozgat ve yöresinin tartışılmaz hakimi durumuna gelmişlerdir. Bu tarihten
sonra İstanbul’a sık sık Çapanoğulları hakkında yakınma mektupları gitmeye başlamıştır.
1757’de devlet, Çapanoğlu Ahmet Ağa’yı zulümlerine son vermemesi durumunda
malikanesinin elinde alınacağını bildirmiştir.Ahmet Ağa 1761’de Sivas Valiliğinin, İstanbul
Hükümetince verilmesini sağlamıştır. Bu başarısının verdiği cesaretle Maraş Valiliği’ne de
göz dikince hakkında idam fermanı yayınlanmıştır. Ahmet Ağa’nın 1765’de idamından sonra
Çapanoğlu Mustafa Bey’in BOZOK Sancağı Mütesellimi oluncaya kadar Çapanoğulları
Yozgat ve yöresindeki etkinliklerini yitirmişlerdir. 1768’de mütesellim olan Mustafa Bey,
merkezle iyi geçinmeye çalışarak, yapılan savaşlar sırasında devlete asker ve malzeme
yardımında bulunmuştur. Çapanoğulları 1772’den sonra Yozgat ve yöresinde yeniden söz
sahibi olmaya başlamış, çevredeki diğer ayanlarla mücadeleye başlamışlardır.
Çapanoğulları Caniklioğullarına karşı sürdürdükleri mücadeleden başarı ile çıkmışlardır.
Mustafa Bey, 1782’de hizmetçileri tarafından öldürülünce, BOZOK Sancağı Mütesellimliği
kardeşi Süleyman Bey’e verildi. Osmanlı Padişahları 1. Abdulhamit ve 3. Selim ile iyi
ilişkiler kuran Süleyman Bey, 1783’de Çankırı Sancağı Mutasarrıflığı’nı da almıştır. Nizam-ı
Cedid Ordusu’nun kurulmasını destekleyen Süleyman Bey, Caniklioğulları ile üstünlük
mücadelesini sürdürmüş, 3. Selim’in tahttan indirilmesiyle durumu sarsılmış ise de, Alemdar
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Mustafa Paşa’nın, 3. Selim’in yerine geçen 4. Mustafa’yı tahttan indirmesiyle eski konumunu
yeniden kazanmıştır.
Süleyman Bey, 1808’de İstanbul’da toplanan ayan arasında yer alarak, Sened-i
İttifak’ı imzaladı ve Sekban-ı Cedid askerini kendi hakimiyet bölgesinde örgütlenmeye
başlamıştır. Süleyman Bey, 1813’te öldüğünde güçleri doruğa ulaşmış olan Çapanoğulları,
kendilerine mukataa olarak verilen; BOZOK, Amasya, Şarki Karahisar, Sivas, Kayseri,
Maraş, Antep, Halep, Rakka, Adana, Tarsus, Konya Ereğlisi, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve
Ankara’da büyük bir nüfuza sahip olmuşlardır. Çapanoğulları’ndan Mehmet Celaleddin Paşa,
1842-1846’da kısa sürelerle BOZOK ve Kayseri Kaymakamlığına atanmıştır.1849’dan sonra
yönetim kademelerinden iyice uzaklaştırılan Çapanoğulları, büyük servetleri
sayesinde,özellikle ekonomik alandaki güçlerini XX. yüzyılın başlarına kadar
sürdürmüşlerdir.
E.Cumhuriyet Döneminde Yozgat
Yozgat, ülkemizin, mütareke ve milli mücadele yıllarında adını önemle duyuran iller
arasında yer almaktadır. Yozgat (Bozok) bu dönemde, yabancı güçlerin işgaline
uğramamasına rağmen tanık olduğu ve Kuva-yı Milliye’yi hayli zor durumda bırakan bir
isyan nedeni ile ön plana çıkmıştır.
Yozgat, Kurtuluş Savaşı’nda merkezi Ankara’da bulunan 20. Kolordu’nun denetimi
altında bulunmaktaydı. Gerek Yozgat’ın yeni Mutasarrıfı Necip Bey, gerekse Ankara Valisi
Muhittin Paşa’nın Kuva-yı Milliye hareketi karşısındaki olumsuz tutumları ve engellemeleri
nedeniyle, Sivas Kongresi günlerine kadar Yozgat’ta direnişle ilgili önemli bir gelişme
olmamıştır. Ancak, Muhittin Paşa’nın 19 Eylül 1919’da Kuva-yi Milliye’ce tutuklanması
Necip Bey’in de 20 Ekim 1919’da Heyet-i Temsiliye’nin isteği üzerine görevden alınmasıyla
bu durum değişmiştir.
Anadolu’nun her yanında olduğu gibi, Yozgat’ta da Milli Mücadele’ye yönelik
örgütlenmeye gidilmiştir. Kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Yozgat
Şubesi’nin başına Başçavuşzade Ahmet Efendi getirilmiştir. Şubenin diğer Yönetim Kurulu
üyeleri arasında Müftü Hulusi Efendi, Çapanoğlu Edip ve Celal Bey’ler de yer almışlardır.
Ancak, yönetim kurulunun kendi içerisinde bir beraberlik oluşturamadığından dolayı, yönetim
kurulu üyeleri özellikle de Mehmet Hulusi Efendi’yle Celal ve Edip Bey’ler arasındaki
sürtüşme Milli Mücadele’nin yazgısını etkileyecek ölçüde sonuçlar doğuran “Çapanoğlu
İsyanı”nın da nedenlerinden birisini oluşturmuştur.

Yozgat, Cumhuriyet öncesi kurulan altmış vilayetten birisi olup, başlıca kaza
merkezleri; Merkez, Akdağmadeni ve Boğazlıyan’dan ibarettir. Uzun süre “Bozok” adını
taşıyan İl, Yozgat Milletvekillerinden Süleyman Sırrı İÇÖZ’ün 25 Haziran 1927 tarihli teklifi
üzerine “Yozgat” adını almıştır.Daha sonra Sorgun’un da ilçe olmasıyla ilçe sayısı merkez
dahil dörde çıkarılmıştır (1928). Yozgat’ın, bu dönemde dört ilçe ve 10 ‘u nahiye olmak üzere
toplam 636 yerleşim yeri mevcuttur.
Zamanla yeni ilçeler kurulmuş ve ilçe sayısı merkez ilçeyle birlikte 9 olmuştur.Bu
ilçeler sırasıyla; Merkez, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Sorgun, Çekerek, Şefaatli, Sarıkaya,
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Çayıralan ve Yerköy’dür.1990 Yılında çıkarılan bir kanunla; Aydıncık, Çandır, Saraykent,
Kadışehri ve Yenifakılı da ilçe olunca ilçe sayısı merkez ilçeyle birlikte 13 rakamına
ulaşmıştır.Yozgat halen, idari açıdan; 14 ilçe ve 65 belediye olmak üzere toplam 684 yerleşim
yerinden ibarettir.
Yozgat’ta Cumhuriyetin İlanından Bugüne Kadar Görev Alan Valiler
1. Ali Rıza Bey
2. Ali Galip Bey
3. Bekir Sami Baran
4. Abdullah Fevzi Gürel
5. Saip Okay
6. Sadri Aka
7. Kazım Demirer
8. Osman Şahin Baş
9. İhsan Sabri Çağlayangil
10. Hayri Özlü
11. General Said Balioğlu
12. Muzaffer KUŞAKÇIOĞLU
13. Ahmet Fevzi HAMURCUOĞLU
14. Cenap AKSU
15. Turgut BAŞKAYA
16. Celalettin COŞKUN
17. Genarel Kemal FINDIKLI
18. Kemal PAŞAOĞLU
19. Ferruh GÜVEN

20. Adil AKTAN
21.Ferruh GÜVEN
22.C.Orhan MİRKELAM
23.A.Lami GÖZEN
24.M.Nejat ELDEM
25.Vahit Rüştü HEPER
26.Naim URAL
27.Kurtuluş ŞİŞMANTÜRK
28.Alaaddin Hüsnü ÖZKİPER
29.R.Hakkı BORATAŞ
30.Muhittin KESKİN
31.Dr.Süleyman OĞUZ
32.Nusret MİROĞLU
33.Ertuğrul ERSOY
34.Nafiz KAYALI
35.İ.Fuat UĞUR
36.Hüseyin ÖNAL
37.Gökhan SÖZER
38.Amir ÇİÇEK

F – Kentin Vizyonu ve Potansiyelleri
F.1.Turizm
Eski Çağlardan beri yerleşim yeri olan Yozgat, pek çok medeniyetin izlerini
taşımaktadır. Hitit, Frig, Lidya, Galat, Med, Roma ve Bizans İmparatorlukları ile Türklerin
Anadolu’ya gelişleri neticesinde bölge Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinin
silinmez izleri ile doludur. İlimiz Yozgat tarihi, Kültürel ve Turizm değerlerinin yanı sıra
termal kaplıca turizmi açısından da önemli değerlere sahiptir.
Turizm Sektörü ile ilgili gelişme politikaları ve hedefleri genel ulusal gelişme
politikaları ve hedefleriyle bütünleşmesini sağlamak için:
-

Tarih, Kültür ve Turizm ile ilgili üniversitelerle işbirliği yapmak, projeler
geliştirmek,
Doğal Kültürel ve tarihsel çevre değerlerini korumak ve geliştirmek,
Sektörel gelişimin ülkedeki refah ve gelişmişlik düzeyi dengesizliklerini azaltıcı
doğruda yönlendirilmesine özen göstermek,
Sektörle ilgili tüm yatırımları doğal, tarihsel ve sosyal çevreyi kollayıcı, koruyucu
ve geliştirici bir yaklaşım içinde ele almak,
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-

-

-

-

-

-

Turizmin yoğunlaştığı yörelerimizde ortaya çıkan altyapı ve çevre sorunlarını yerel
yönetimlerle işbirliği içinde, alt yapıyı kullananların da katkılarıyla
çözümlenebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
Mevcut tesislerde doluluk oranını yükseltici, ikincil harcamaları artırıcı
düzenlemelerin yapılarak, turizm sezonunu yılın tamamına yaymak,
Turizm mevsimlik ve coğrafi dağılımını iyileştirmek, dış pazarlarda değişen
tüketici tercihleri de dikkate alınarak yeni potansiyel alanlar oluşturmak amacıyla,
tarih, kültür, golf, dağ, termal, sağlık, kongre turizmi ve eko turizm ile ilgili
planlama faaliyetlerini sürdürmek.
Tanıtım etkinliklerinde ticari, kültürel, siyasi ve turistik tanıtım arasında, etki
artırıcı, maliyet azaltıcı köprüler kurmak,
Sanat olaylarının geniş kitlelere yönelik etkilerini basın ve halkla ilişkiler
projeleriyle azami şekilde gerçekleştirmek,
Ülkemizin değişik ve çeşitli kültürel birikime sahip olması nedeniyle, kültürel
etkinliklerin yerel yönetimlerce de gerçekleştirilmesini sağlayacak yeni
düzenlemeler yapılması çalışmalarına katılmak,
Sanat eğitiminde çok renkliliği hedeflemek,
Müzelerde, konferans, seminer ve sergilerle yaygın eğitime destek vermek,
Fen bilimleri, doğa,tarih ve sanat gibi konularda özellikle çocuk ve gençlere
yönelik basit, çekici yöntemlerle doğru bilgiyi halka iletecek standartlara uygun
müzelerin açılmasını sağlamak, mevcutların sayısın artırmak,
Müze çalışmalarını; müzeci, tasarımcı, eğitici, sosyolog gibi bilim adamlarınca
gerçekleştirmek,
Müzecilik bilincini 8 yıllık temel eğitimden başlayarak yerleştirmek, Orta
Öğretimde geliştirmek ve giderek yaygınlaştırmak,
Kent oluşumuna coğrafi ve kültürel açıdan özen göstererek, plansız kentleşmenin,
yağmacılığın önüne geçmek,
Yarından ödünç alınmış bir dünya mirası olduğu göz önünde bulundurularak tarihi
ve kültürel kimliği olan alan, yapı, sokak vb. yerleri daha özenli korumak,
İnsanlarda kentli olma, özel bir kültüre sahip olma bilincini geliştirmek,
İlimizi; dokusu kent mobilyası, tarihi ve sanat eserleri ile yapının anlamlı olduğu
ortamlara dönüştürmek,
Topraklarımızdaki değişik kültür ve uygarlıklardan kalan kültürel mirası daha iyi
korumak, taşınır taşınmaz kültür varlıklarının gün ışığına çıkarılmasını
hızlandırmak, sanat eserlerinin yurt dışına kaçırılmalarını engellemek için yasal
önlemlerle ciddi yaptırımlar uygulanması çalışmalarını desteklemek,
Yurt dışındaki kültür varlıklarımızın araştırılması, korunması, tekrar kazanılması
için yapılacak çalışmaları desteklemek,
Doğal ve yapılı çevreyi korumak, bu konuda bugüne kadar yasal çerçevede alınmış
olan kararları uygulamak,
İlimiz genelinde doğal ve yapılı çevre varlıklarına ilişkin envanter çıkarma bilinci
geliştirmek,
Daha önceden çeşitli yollarla yurt dışına götürülmüş tarihi değerlerimizin geri
kazanılması için daha uygun ve kapsamlı çalışmaları artırmak,
Kültür varlıklarının korunmasına özen göstermek, kültür ve turizmle ilgili
personelin eğitim düzeyleri ile yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarda
bulunmak,
Günümüzde de ihtiyaç duyulabilecek geleneksel el sanatları için yeniden usta
elamanlar yetiştirmek için çalışmalar yapmak ve bu tür çalışmaları desteklemek,
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-

-

-

-

-

İnsanların kültürü paylaşması için toplumu bu konuda gerçekleştirilen etkinliklerin
içine çekmek ve özendirmek,
Kültür, Sanat ve Turizm içerikli yayınları artırmak, yazılı ve görsel basında daha
çok yer almak,
Çocuklar ve gençler için özel programlar ve yayınlar hazırlamak,
Kültürümüze ilişkin yayınları yabancı dile çevirmek ve tanıtımını yapmak,
Türk kültürü ve turizminin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yurt
dışındaki üniversitelerle işbirliği yaparak, Türkoloji bölümlerinin ve “Türk Kültür
Evleri” nin kurulmasını teşvik etmek,
Kültür ve Turizm tanıtma bürolarını fonksiyonel hale getirmek,
Yurt dışındaki vatandaşlarımızın (Türkiye ye izne gelmiş vatandaşlarımızın) milli
kültür değerlerinden kopmalarını önleyici, benliklerini koruyucu ve bulundukları
ülke ile uyumlarını sağlayıcı çalışmalar yapmak.
Yazma eserler ve nadir eserleri, teknolojilerden istifade ederek korumak ve
hizmete sunmak,
Türk Kültür adamlarının yaşam ve eserleri ile turizm değerlerimizi konu alan
ulusal ve uluslararası standartlarda yayınlar, TV programları, belgeseller ve filmler
hazırlatmak,
Çizgi film ve çizgi romanların milli kültürümüzdeki insan öğelerini ve turizm
değerlerimizi işleyecek şekilde hazırlanmasına özen göstermek,
Sinema, Tiyatro, Opera, Bale ve Orkestra gibi sanatsal faaliyetlere gençlerimizi
özendirmek, genç kuşağı bu konuda desteklemek,
Türk Müziğinin şarkı ve türkü gibi formlarının yozlaştırılmasını önlemek, özgün
ve yaratıcı çalışmaları desteklemek,
Yayın ile yurtiçi ve yurtdışı sergilerde güncel sanatımızın, sanatçımızın tanıtımını
yapmak,
Ses getirecek sanat etkinlikleri gerçekleştirmek,
Türkiye’nin ve İlimizin kültürel zenginliği, çeşitliliğini internet vb. sanal
ortamlarda daha yaygın bir biçimde dünyaya tanıtmak,
Kültür – Sanat ve Turizm hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil
Toplum Örgütlerinin kültür ve turizm politikalarının uygulandığı platformlarda yer
almasını sağlamak ve işbirliği içinde çalışmak,
Kültür – Sanat etkinliklerini yurt geneline yaymak, İl Kültür ve Turizm kurulları
oluşturmak,
Halk ve çocuk kütüphanelerini zenginleştirmek, modernleştirmek, halkı, gençleri,
çocukları cezbedecek fiziki ve teknik imkanlara kavuşturmak,
İlimizin Turizm Potansiyelleri

-

Kaplıcalar kenti olan İlimizin termal kaynakları
Çeşka Yeraltı Şehri
İlimiz Merkezindeki Etnografya Müzesi, Karslıoğlu, ve Hayri İNAL konakları ile
diğer tarihi mekanlarımız
Aydıncık Kazankaya Kanyonumuz
Yaylalarımız

Kısa vadede yukarıda belirtilen turizm potansiyellerimizin hayata geçirilmesi için
çalışmalar başlatılmış olup, en kısa sürede İl turizmine kazandırılması gerekmektedir.
Uzun vadede ise; Türkiye’nin önemli arkeolojik değerlerinden olan Kerkenes
Harabeleri ile Büyüknefes (Tavium) Antik Kentinin yüzey araştırmalarının biran önce
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tamamlanarak kazı çalışmalarına başlatılması ve İl turizmine kazandırılması
gerekmektedir.

F.2.Sağlık


Sağlık ocakları olarak; ev ev dolaşılarak gebelik tespiti, bebek izlemi ve bağışıklama
programında sağlık bakanlığı hedeflerinin üzerine çıkmak.



1. ve 2. basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlarımızda personel açığını kapatmak için
gerekli çalışmalarda bulunmak,



Diyaliz merkezlerinin denetimleri devam etmekte olup, hastalar açısından hizmetin
kalitesinin arttırılması (Hasta taşıma ihaleleri, eski olan cihazların yenilenmesi),



Hastanelerimizde hizmet sunumundaki kaliteyi arttırmak için denetim ve
çalışmalarımız devam etmektedir. Bu doğrultuda hastanelerimizdeki özürlü hasta
düzenlemelerin (Lavabo, WC, çıkış rampası, tekerlekli sandalye vb.) yapılması,



Hasta odalarının fiziki imkanlar çerçevesinde tek kişilik odalar haline getirilerek
lavabo, duş, wc yapılması (Örnek Şefaatli Devlet Hastanesi), hasta bekleme
salonlarında iyileştirmelerin arttırılması, hasta hakları takibinin yapılması için kurulan
birimlerin denetimleri yapılarak işleyişinin kontrol edilmesi,



Aile Hekimliği ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri uygulaması alt yapı çalışmalarının
hızlandırılarak bir an önce uygulamaya geçirilmesi.



Sağlık Ocakları ve Sağlık Evlerinden tamirat gerektirenlerin bakımlarının düzenli
olarak yapılması ve bina kalitesinin seviyesini sürekli olarak en yüksekte tutulması
için sürekli takibinin yapılması.



Sağlık ocaklarının merkezi sistem veri akışını sağlamak, takibatı kolaylaştırmak,
hizmetin kalitesini arttırmak amacı ile yazılım ve donanım seviyesini günün teknik
şartlarına entegre ederek tüm birinci basamak sağlık teşkilatını tam otomasyon ağına
bağlamak.



İl genelinde Profesyonel 112 Acil Komuta Merkezi yazılımı ve donanımını kurmak,
Araç takip sistemini (GPS) devreye sokmak.



Yozgat il merkezine 400 yataklı yeni devlet hastanesini yatırım planına aldırarak en
kısa sürede ilimize kazandırmak(Konu ile ilgili etüt çalışmaları devam etmektedir)



Genel Bütçeden 2008 yılında yatırıma alınmak üzere Baydiğin Sağlık Ocağı teklif
edilmiştir.



Melikli Sağlık Evi Özel İdare 2008 bütçesinden teklif edildi; ancak arsa mahkemelik
olduğu için yapılamadı(Mahkemesi takip ediliyor)
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Hedefimiz Yozgat halkına en iyi ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.

F.3.Eğitim
Yeni yüzyıl bilgi çağı olarak adlandırılmaktadır. Bu çağın gerektirdiği nitelikli insanı
yetiştirmek , değişen şartlara ayak uydurabilmek, öne çıkardığı değerlere sahip çağdaş bir
toplum olarak yaşayabilmek için, sadece okur-yazar olmak yeterli sebep olmaktan çıkmıştır.
Bu amaçla İlimiz eğitim yönetici ve görevlileri geçen yüzyılın son çeyreğinde
meydana gelen hızlı değişim sürecini yakalayabilmek, bireyleri ve toplumları kontrol
edemedikleri yönelimlere sürüklemekten kurtarmak, çocuklarımızın çevreye duyarlı ,iç ve dış
dünyası ile barışık ,Mustafa Kemal Atatürk’ün sahip olduğu geleceğe bakış açısını kazanmış
bireyler olarak yetiştirmek,böylece günümüzün ve geleceğin bilgi toplumunu oluşturmak için
çalışmalarına durmadan ve bıkmadan devam edecektir.
Rekabete dayalı yeni dünya düzeninde eğitime en fazla yatırım yapan ve eğitilmiş
insan gücüne sahip ülkeler arasına adını yazdırmayı hedefleyip, eğitimin 21. yüzyılda da
etkinliğini sürdüreceğine gönülden inanan, Milli Eğitim Müdürlüğümüz hakkında istatistik
bilgileri ile çağdaş eğitimi destekleyen projeler aşağıdaki özetlenmiştir.
MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMÜZ YÖNETİM ŞEMASI
S.NO
GÖREV BÖLÜMÜ
1
İl Millî Eğitim Müdürü
2
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı
3
İl Millî Eğitim Şube Müdürü
4
İlköğretim Müfettişi
5
İlçe Millî Eğitim Müdürü
6
İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü
7
Diğer Personel

S.NO
1
2
3
4

ANAOKUL/ANASINIF
OKUL TÜRÜ
Anaokulu
Anasınıfı
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
İl genelinde okul öncesi eğitimi okullaşma oranı %18’dur.

İLKÖĞRETİM OKULLLARI
S.NO OKUL TÜRÜ
1
İlköğretim Okulu
2
Derslik
3
Öğrenci Sayısı
4
Öğretmen Sayısı

SAYI
1
5
3
32
13
21
1111

SAYI
8
241
5355
124

SAYI
512
3566
77105
1837

85

Bir Dersliğe 22 öğrenci, bir öğretmene 41 öğrenci düşmektedir. İl genelinde
ilköğretim okullaşma oranı %99’dur.
ORTAÖĞRETİM OKULLARI
TÜRLERİNE GÖRE ORTAÖĞRETİM OKUL SAYILARI
Anadolu Lisesi
9 Anadolu Kız Meslek Lisesi
1
Anadolu Öğretmen Lisesi
3 Ticaret Meslek Lisesi
4
Şehitler Fen Lisesi
1 Anadolu Ticaret Meslek Lisesi
3
Genel Lise
22 Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
1
Endüstri Meslek Lisesi
6 İmam-Hatip Lisesi
9
Teknik Lise
2 Anadolu İmam-Hatip Lisesi
2
Anadolu Teknik
2 Çok Programlı Lise (Erkek Teknik)
1
Anadolu Meslek Lisesi
2 Çok Programlı Lise (Kız Teknik)
6
Mesleki Teknik Eğitim Merkezi
6
1 Çok Programlı Lise (Ticaret Turizm)
(METEM)
Kız Meslek Lisesi
5 Sağlık Meslek Lisesi
4
Bilim Sanat Merkezi
1 TOPLAM
91
Öğrenci Sayısı
20418
Öğretmen Sayısı
2706
Derslik
930
Bir dersliğe 22 öğrenci ve bir öğretmene 8 öğrenci düşmektedir. Orta öğretimde
okullaşma oranı %60’dir.
c)
TAŞIMALI EĞİTİM:
Taşıma Merkezi Sayısı
Taşıma Yapılan Yerleşim Birimi
Taşımalı Kapsamda Eğitim Gören Öğrenci

116
479
8226

d)
YAYGIN EĞİTİM;
Açılan Kurs Sayısı
Kursiyer Sayısı

412
8526

e)
PROJELER;
Müdürlüğümüz çerçevesinde 2006-2007 eğitim öğretim yılında birçok projeye imza atmıştır.
Bu projelerden birçoğu ülke genelinde kabul görmüş projeler olup şu anda ülkemizin çeşitli
illerinde uygulanmaya başlanmıştır.
Bu projeler :

ACİL ONARIM EKİBİ
Projenin Amacı
İlimiz merkez ve merkeze bağlı bütün kasaba ve köy ilköğretim okullarının fiziki yapısı ile
ilgili küçük ve acil onarım ihtiyaçlarını mevcut imkanlarla kısa sürede daha ucuza yapabilmek
amacıyla düşünülmüştür.
Projenin Özeti
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- Acil Onarım Ekibi Valilik onayı ile gönüllülük esasına dayanmaktadır.
- Müdürlüğümüz bünyesinde teknisyen ve hizmetli kadrolarında görev yapan kalifiye eleman
olarak çalışan birlik ve bütünlüğü sağlayıcı personelden oluşturulmuştur.
- Acil Onarım Ekibi 9 aylık bir çalışma ile 51 ilköğretim okulunun fiziki yapı itibariyle
ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını tamamlamış, eğitim-öğretime hazır hale getirmiştir.

AİLE ÇOCUK EĞİTİMİ PROJESİ
Projenin Özeti:
- 0-18 Yaş arası çocukları olan velilere yönelik olarak hazırlanan seminerler zinciri, konusunda uzman
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanları tarafından hazırlanmış ve sunulmuştur.

- Öncelikle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarımızda okuyan öğrencilerimizin
velilerine birer mektup gönderilerek velilerin dikkatleri öğrenci sorunlarına çekilmiş ve
onlarla daha fazla ilgilenmeleri istenmiştir.
- Daha sonra, belirlenen pilot okullarda seminerler zincirine başlanmış, seminerlerde
anne ve babaların karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri her türlü problemler anlatılmış,
konuşulmuş ve tartışılmıştır. Seminere katılan velilere anlatılan konular:









Çocuk yetiştirmenin sihirli anahtarı sevgi,
Çocukların gelişim dönemleri,
Okul öncesi eğitimin önemi,
Anne-baba ve çocuk arasındaki iletişim,
Öz güven,
Ergenlik,
Çocuklara karşı doğru ve yanlış anne-baba tutumları,
Gelişimlerinde farklılık gösteren problemli çocuklar, vb.

ana başlıkları altında toplanırken seminere katılan velilerin istek ve problemleri doğrultusunda
değişik konular da işlenmiş ve sorunlar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Seminere katılan
kişileri sıkmadan konu aralarında veya konu anlatımı esnasında velilerin katılımları da
sağlanarak soru cevap şeklinde devam eden seminerler süresince çok olumlu sonuçlar
alınmıştır.

BİR ÖĞRENCİ DE SEN GİYDİR PROJESİ
Projenin Amacı:
- Okullarımızda eğitim gören ve maddi durumları iyi olmayan öğrencilerimize eğitim
camiamızın maddi ve manevi desteğini sağlamak.
Projenin Özeti:
- Okullarımızda eğitim gören öğrencilerimizden bazılarının maddi durumlarının iyi
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olmadığı hepimizce bilinen bir gerçektir. İlimizin eğitim seviyesini yükseltme çalışmaları
çerçevesinde yapılan araştırmalarda maddi imkânları kısıtlı öğrencilerin diğer öğrencilere
nazaran daha az başarılı oldukları tespit edilmiştir.
- Maddi durumları iyi olmayan öğrencileri en iyi tanıyan kişiler de hiç kuşkusuz onların
öğretmenleridir. “Öğrencileri öğretmenlerinin yardım elini geri çevirmezler” inancıyla il
genelinde öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz, eğitim dostları projeye ortak olmuş ve eğitim
camiamız arasında “BİR ÖĞRENCİ DE SEN GİYDİR” kampanyası düzenlenmiştir.
- Düzenlenen bu kampanyaya ilk günden itibaren öğretmenlerimizin yoğun ilgisi olmuştur.
Okullarda oluşturulan bir komisyonun çalışmaları ile toplanan giyecek, kırtasiye ve maddi
yardımlar, sınıf rehber öğretmenlerince tespit edilen, ekonomik durumları yetersiz olan
öğrencilerimize teslim edilmiş ve sayısal sonuçlar rapor halinde İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüze sunulmuştur.

HER EVE BİR KİLİM TEZGAHI PROJESİ
Projenin Amacı:
1-İlimiz Merkez ilçe ve köylerinde ikamet eden ekonomik yoksulluk içerisinde olan
ailelerde kadınların ailenin geçimine katkıda bulunması amaçlanmaktadır.
2-Ailelerin geçim standartlarını yükselterek diğer illere göçün engellenmesi
amaçlanmaktadır.
3-Ekonomik yoksulluğu aşmak için aile bireylerinin kendi evlerinde kendilerine
tezgahta kilim, halı, turistik ve hediyelik eşyalar üretmesi amaçlanmaktadır.
4-Projede öncelikle kadınların aile ekonomisine katkıda bulunması için Mesleki
Eğitim alması, eğitim sonrası başarılı olan her katılımcıya bir tezgah hediye edilerek üretimin
sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.
5-Projenin uygulandığı köylerde erkek vatandaşlardan mesleki eğitim almak isteyenler
olduğu takdirde Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren usta
öğreticiler tarafından eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.
Projenin Özeti:
- Bugüne kadar yapılan eğitim neticesinde üretilen kilimlerin pazarlaması yapılmış
olup, bundan böyle üretilecek kilimlerin de pazarlanması için gerekli çalışmalar
yapılmaktadır. Kilim yünleri Valiliğimize bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
tarafından temin edilmiştir. 21 adet tezgah, 8 Adet kirkit ve 4 adet makas Tarım İl Müdürlüğü
tarafından temin edilmiştir.
- Bundan böyle açılacak olan kilim kurslarında kullanılmak üzere Isparta Halı
Fabrikasından 50 takım kilim tezgahı getirilmiş olup, 18 adet kilim tezgahı faal halde
çalışmakta/çalıştı-rılmaktadır.
- Merkezde açılacak olan Kilim Dokuma Kursları için Yozgat İşkur Müdürlüğüyle

88

ortaklaşa karma usulde altı ay süreli 20 kursiyere kurs açılması planlanmış olup çalışmalar
devam etmektedir. Bu kursta kullanılacak, kilim yünleri, makas ve kirkitler İşkur Müdürlüğü
tarafından temin edilecektir. Talep olduğu takdirde Merkez İlçede bu kursların sayısı
artırılacaktır.

KÖYLERE MOBİL BİLGİSAYAR PROJESİ
Projenin Amacı:
Avrupa Birliği’ne girme aşamasında bulunan ülkemizde şehirlerle paralel olarak
kırsal kesimde yaşayan gençlerimizin ve yetişkinlerimizin de çağımızın hızla değişen ve
gelişen teknolojisine uyum sağlamaları ve bu imkânlardan azami derecede faydalanmaları
sağlamak.
Projenin Özeti:
- Projeye kırsal kesimde yaşayan ve bilgisayar öğrenmek isteyen köy halkı hedef kitle
olarak seçilmiştir. İlk olarak Kuyumcu Köyü’nde 10 adet bilgisayarla 27 kursiyere Bilgisayar
Kursu verilmeye başlanmış olup, kursla ilgili talepler taranarak sıraya konulmuştur. Bilgisayar
ve kurs sayısını artırma çalışmaları devam etmektedir. Kurs ve öğretmeni gezici olduğundan
projeye Mobil Bilgisayar Kursu adı verilmiştir.
-

Bu hizmetten bütün köy ve beldelerimizdeki vatandaşlarımızın faydalanabilmesi
için görsel ve yazılı basının da katkıları ile bütün yerleşim birimlerimiz haberdar
edilmiş, SRAP (Sosyal Riski Azaltma Projesi) çalışması kapsamında bilgisayar
sayısının en kısa sürede artırılarak 20’ye çıkarılması planlanmıştır.

YÖNETİCİ ODALARINDAN DERSLİK KAZANMA PROJESİ
Projenin Amacı:
Okullarımızda var olan geniş hacimli yönetici odalarının küçük birimlere taşınarak
bu odalardan masrafsız olarak derslik kazanmak ve derslik başına düşen öğrenci sayısını
aşağıya çekmek.
Projenin Özeti:
- Bu proje kapsamındaki bütün ilköğretim ve ortaöğretim kurumları taranarak geniş
hacimli yönetici odaları tespit edilmiş ve bu odalarda oturan yöneticiler ile ayrı ayrı odalarda
oturan yönetici yardımcılarının sınıf olamayacak daha küçük birimlere taşınması sağlanmıştır.
Böylelikle elde edilen bu dersliklerle derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılması
amaçlanmıştır.
-

Okulların fizikî ihtiyaçlarına göre elde edilen bu dersliklerin bilgisayar, fizik,
kimya, biyoloji laboratuarları olarak veya kütüphane olarak değerlendirilmesi
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sağlanmıştır. Ayrıca bazı ilköğretim okullarında da elde edilen bu dersliklerde
okul öncesi eğitim sınıfları, alt özel sınıflar açılmıştır. Tüm okullarımızda
öncelikle 30 öğrenci kontenjanlı normal eğitimin sağlanması hedeflenmiştir.
-

OKUL BAHÇELERİNİ DÜZENLEME PROJESİ
Projenin Amacı:
- Okul bahçelerini çocuk oyun alanları, basketbol, voleybol, futbol sahaları ile
vatandaşların oturup dinlenebileceği park yerleri haline dönüştürmek ve okul, öğrenci, veli
kaynaşmasını sağlamak.
Projenin Özeti:
- İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yozgat Belediyesi arasında yapılan protokol ile ilk
etapta şehir merkezinde bulunan onbir okulumuzun bahçesi proje kapsamına alınmıştır.
- Okul bahçelerinde oluşturulacak olan çocuk oyun alanları, basketbol, voleybol, futbol
sahaları ile vatandaşların oturup dinlenebileceği park yerleri ile gençlerimizi ve çocuklarımızı
spora yönlendirmek, kötü alışkanlıklar edinebilecekleri yerlerden uzak tutmak, sosyal
ilişkilerini güçlendirmek ve okullarına daha çok sahip çıkmalarını sağlamaktır.
- Okullarımızın bulunduğu bölge halkını da oluşturulacak olan gezinti alanları,
dinlenme yerleri ve yeşil alanlara çekerek okullarımızın halkın ortak malı olduğunu
anımsatmak ve okullarımız ile veliler arasındaki soğukluğu ortadan kaldırarak insanları okula
çekmektir.
ÖĞRENCİYE SICAK ORTAM PROJESİ
Projenin Amacı:
- İlin eğitim seviyesini yükseltmek amacı ile okullarda ve yatılı öğrenci yurtlarında
normal ders programlarının dışında gönüllü öğretmenler nezaretinde öğrencilerimize ek
çalışma imkânı yaratılması.
Projenin Özeti:
- İlin eğitim seviyesini yükseltme çalışmaları kapsamında normal ders programlarının
yürütülmesi dışında öğrencilerimize ek çalışma imkânları yaratılması ve bu konuda okul ve
yurt müdürlüklerimizce gönüllülük esasına dayalı olarak görevlendirmeler yapılarak
öğrencilerimize okul imkânlarının ek çalışma ortamı olarak sunulmasında yarar görülmüştür.
- Bu kapsamda ilimiz genelinde bulunan her seviyedeki okul ve yurtlarımızda eğitim
gören öğrencilerimizden evlerinde veya bulundukları ortamda soğuk kış şartları nedeniyle
veya değişik sebeplerden dolayı verimli ders çalışma imkânı bulamayan öğrenciler tespit
edilerek mesai saatleri dışındaki zamanlarda okul müdürlüklerinin hazırladığı program
dahilinde haftanın dört günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) olmak üzere 2-4 saat arası
gönüllü öğretmen ve görevliler nezaretinde etüt çalışmaları başlatılmış ve merkez ilçe ile
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beraber tüm ilçelerde uygulamalar devam etmektedir.
- Bu projeye devam eden öğrencilerin eğitim seviyelerinin gözle görülür şekilde arttığı
ve başarılarının hızla yükseldiği gözlenmiştir. Çünkü öğrenciler etüt sırasında tamamen derse
odaklanmakta ve takıldıkları konularda başvurabilecekleri öğretmenleri yanlarında
bulunmaktadır. Öğrenciyi rahatsız edici unsurlar ortadan kaldırıldığı için tamamen kendilerini
derse verebilmektedirler. Ayrıca öğrenci arkadaşları ile bir arada bulundukları için yabancılık
çekmemekte ve aralarında tatlı bir rekabet ortamı oluşmaktadır. Takdir edileceği gibi rekabet
başarıyı getiren en önemli unsurlardan birisidir.

PSİKOLOJİK DESTEK VE DANIŞMA HATTI PROJESİ
Projenin Amacı:
- Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin sosyal, psikolojik ve eğitimle ilgili günlük
yaşadıkları ve başedemedikleri çaresizlikleri, problemleri, yapamadık-larını, destek ve
danışmanlığa ihtiyaç duydukları hususları telefonla doğrudan iletmeleri ve karşılığında hemen
destek ve danışmanlık hizmeti alabilmeleri için düşünülen hızlı, yaygın ve uygulanabilir bir
sistem oluşturmaktır.
Projenin Özeti:
- Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin tüm öğrencilere açık bir hizmet
olduğu ilkesi bugüne kadar uygulanamamıştır.2004 yılı itibariyle en çok psikolojik danışman
ilk defa bu dönemde atanmasına rağmen Yozgat ilinde bir psikolojik danışmana 1340 öğrenci
düşmektedir. Bu şartlarda mevcut sistemle öğrencilere ulaşılması yakın gelecekte mümkün
görülmemektedir.
- MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Marmara
depreminden sonra 2001-2002 eğitim-öğretim yılında tüm doğal afetler, istismar, intihar,
ihmal ve şiddet gibi travmatik olaylara maruz kalarak örselenen çocuklara destek olmak üzere
genel müdürlük bünyesinde “Psikososyal müdahale birimi” oluşturulmuş bu amaçla illerde
ekipler kurulmuştur.
- Psikososyal müdahale projesiyle, olabilecek olaylara hazırlık çalışmaları yapılırken,
evlerde ve okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden mahrum, ulaşılması
gereken çok sayıda aile, çocuk ve öğrenci bulunması bunlara yönelik çalışma yapılmaması bir
ilgi kurmamıza vesile olmuş ve PDDH kurulması düşüncesi böylece doğmuştur.
- Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde yapılan, çeşitli aile eğitimi toplantılarında,
öğrencilerle görüşmelerde elde edilen bilgilerde, evlerde ailelerin çocuklarını yetiştirirken;
iletişim kurmada, davranış kazandırmada, eğitimlerine destek olmada çoğunun yeterli bilgiye
sahip olmadıkları, bazılarının ise yanlış bilgilere sahip oldukları görülmüştür. Bu ailelerin
yanlış davranışları farkında olmadan çocuklara aktardıkları ve hatta farkında olmadan
problemlere kaynaklık ettikleri gözlemlenmiştir.
- Bu ve benzeri problemlerin ortadan kaldırılması ve çocukların okul öncesi aile
ortamında özgüvenlerini kazanarak gelişimlerini sağlamaya katkıda bulunmak, desteklemek ve
bu konuda danışmanlık hizmeti vermek üzere PDDH kurulması bu alanda duyulan bir ihtiyacı
karşılayacaktır.
- Sonuç olarak proje, eğitim bütçesine yeni bir yük getirmemektedir, projede
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin mevcut imkânları kullanılmaktadır ve bu projede hemen
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herkesin şikayetçi olduğu bürokrasi ve kırtasiyecilik bulunmamaktadır.
 Velilerin Arama Nedenleri:
 Çocuklara nasıl davranmaları gerektiği konusunda,
 Gençlerin ergenlik dönemi sorunları,
 Sınavlar,
 Okul türleri,
 Meslekler,
 Çocukların zeka seviyeleri,
 Çocukların başarıları için derslerine nasıl yardımcı olacakları,
Öğrencilerin Arama Nedenleri:
 Ders çalışmak isteyip de çalışamama,
 Heyecan ve çekingenlik,
 Aşırı stres,
 Aile içi şiddet ve huzursuzluk,
 Sınav kaygısı,
 Unutkanlık, uykusuzluk,
 Üniversiteler hakkında bilgi ve alan seçimi,
 ÖSS sınav sistemi,OBP ve AOBP,
 Örnek ders çalışma planı talebi,
 Verimli ders çalışma teknikleri,
 Öğretmenlerin tutum ve davranışları,
 Fen, Anadolu ve Anadolu Öğretmen Liseleri hakkında bilgi.

HER İLÇEYE BİR ANAOKULU,HER İLKÖĞRETİM OKULUNA BİR ANA SINIFI PROJESİ

Projenin Amacı:
- Okul öncesi eğitimini yaygınlaştırmak ve çocukların anasınıfı ortamında zihinsel
gelişimlerinin sağlanması, ilköğretime hazırlanması ve okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi
Projenin Özeti:
- Okul Öncesi Eğitimi, doğumdan, zorunlu eğitim yaşına kadar, çocukların gelişim
özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önüne alınarak, çocukların sağlıklı bir
biçimde fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlayıcı, olumlu kişilik
temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, çocukların kendilerine güven
duymalarının sağlandığı, ebeveyn ve eğitimcilerin etkin olduğu sistemli bir eğitim diye
tanımlayabiliriz.
- 17 yaşına kadar olan zihinsel gelişimin yüzde 50'sinin 4 yaşına kadar, yüzde 30'unun
4 yaşından 8 yaşına kadar, yüzde 20'sinin ise 8-17 yaşlarında elde edildiğini düşünürsek, 0-6
yaşlar için, çocuğun gelişiminin hızla yönlendiği yıllar diyebiliriz. Bu yıllarda temeli atılan
beden sağlığının ve kişilik yapısının ileri yaşlarda aynı yönde gelişme şansı çok yüksektir. Bu
yüzden çocuğun sağlıklı bir birey olması açısından okul öncesi eğitime önem verilmelidir.
Ayrıca çocuğun okul öncesi yıllarda aldığı eğitim ve kazandığı deneyimlerin, ileriki
yaşlarındaki öğrenme yeteneği ve akademik başarısıyla ilişkisi olduğu gözlenmiştir.
Bu bakımdan:
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Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve dil yönünden yeteneklerine göre
gelişmelerini sağlayacak eğitim ortamını sağlamak,
 Dilin gelişmesine ve doğru kullanılmasına imkânlar sağlamak,
 Öz bakım becerileri (temizlik, giyinme vb.) kazandırmak, bedensel becerilerini
geliştirmek,
 Kendi ayaklarının üzerinde durabilen, bağımsız bir birey olabilmesi için destek olmak,
 Yaratıcı yönlerini ve ilgi alanlarını ortaya çıkarmak,
 Oyun oynama ve arkadaşlık ihtiyacını gidermek,
amacıyla ilimizde her ilçeye bir anaokulu, her ilköğretim okuluna bir ana sınıfı projesi
başlatılmış ve bu alanda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.


OKS VE ÖSS'YE HAZIRLIK KURSLARI PROJESİ
Projenin Amacı:
- Yozgat il eğitim başarısının yükseltilmesi,
- Ülke genelinde ilimiz eğitim başarısının üst seviyelerinde yer alması.
Projenin Özeti:
- Üniversiteye Hazırlık Dershanesine gitme imkânları bulunmayan öğrencilere yönelik
OKS ve ÖSS Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlık Kursları yazılı ve görsel yerel basın ve okul
müdürleri tarafından öğrencilere duyurulmuş olup OKS ve ÖSS Yetiştirme ve Sınavlara
Hazırlık Kurslarına katılacak olan öğrencilerin tespit çalışmaları neticesinde her okulun kendi
bünyesinde olmak kaydıyla OKS’de 310 öğretmen, ÖSS’de ise 160 öğretmen
görevlendirilmiştir. OKS’ de 8.852 öğrenci ÖSS’de 4.148 öğrenci olmak üzere toplam 13.000
öğrenciye Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlık kursları açılmış olup, her 15 günde bir deneme
sınavı, sıklıkla konu testleri çözümü ve müdürlüğümüzce yılda en az dört defa olmak üzere il
genelinde seviye tespit sınavları yapılarak öğrencilerimiz sınavlara hazırlanmaktadır. Öğretim
yılı sonuna kadar çalışmalarımız devam edecektir.
Yapılan bu çalışmalar neticesinde 2007 yılı OKS’de Yozgat eğitim tarihi %49’luk
başarı artışı ile MF ağırlıklı standart puan ortalamasında Türkiye 33. sü, TM ağırlıklı standart
puan ortalamasında ise Türkiye 28. si olarak hak ettiği üst basamaklara çıkışını devam
ettirtmiştir.”
YILLARA GÖRE YOZGAT İLİ OKS BAŞARI DURUMU

Yıl
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Sınava
Giren
Aday
Sayısı
4219
4618
4870
5747
5544
5228

MF Ağırlıklı
Standart
Puan
Ortalaması
571.514
587.216
598.907
306.659
241.275
247,790

İl
Başarı
Sırası
68
65
59
59
55
33
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TM Ağırlıklı
Standart
Puan
Ortalaması
571.710
587.980
600.617
309.591
246.433
258,778

İl
Başarı
Sırası
68
65
58
59
55
28

Bir
Önceki
Yıla
Göre
Artış %
--4
11
-2
7
49

F.4.Spor
Türkiye kentimizi Yimpaş Yozgatspor olarak tanımaktadır.
Şimdi burada iki temel unsur vardır.
1) Dünyayı peşinde sürükleyen sektör “Futbol"
2) Reklam ve sponsorları.
Bu iki durum iyi ve aktif şekilde kullanıldığı taktirde kentimiz hep vizyonda
kalacaktır.Kentimizde sporun gelişmesi,problemleri,neler yapılmalı kısaca değinelim;
1) Tüm kurumların katılımını sağlayarak,her branşta turnuvalar düzenlenmeli.Milli
Eğtim ayrıca öğrenciler bazında sık sık etkinliklere katılmalı.
2) Spor kompleksleri,kapalı ve açık spor salonları;mevcut olanlar
a) 2500 Kişilik Spor Salonu: Ulusal ve uluslar arası organizasyona ev sahipliği
yapmaya aday,kentimizin en önemli salonu
b) Celal Atik Spor Salonu : İl içi turnuvalar ve antraman sahamızdır.
c) Gençlik Merkezi Salonu: Milli Eğitim Okullarındaki salonlar.Bunların
sayıları hızla artmaktadır. Günümüzde özel Spor kompleklerin çoğalması
sevindiricidir.
3 ) Sporu bilen, işinde uzman kişilerin öncülüğünde kulüp sayılarını her branşta
artırmalı.Özellikle Beden Eğitim Öğretmenleri ve antrönerlerin öncülüğünde her branşta
kulüp kurulmalı.
4) Gençlik merkezinde yapılan faaliyetler: Burası çok cazip hale getirilmeli, tüm
etkinlikler yapılmalı.
5) Güreş Eğtim Merkezi :Kuruluşu mükemmel branşlar için uygulanması gereken bir
durum.Şampiyonlar buradan çıkmaktadır.Örneğin:Celal Atik,Nasuk Akar
6)Reklam ve Sponsor : Sporun ve sporcunun ayakta kalmasını ,devamlılığını sağlayan maddi
ana unsurdur. İki tarafın da kazançlı çıkacağı bu durum tüm branşlarda
uygulanmalıdır.Örneğin Yimpaş
7)Branşlar:
Futbol : Kentimizin en önemli ve gurur duyulan branşıdır.Yeterli alt yapının
olmaması,basiretsiz yöneticilerin olması,uzun vadeli planlanmanın yapılmaması,işin
ehline verilmemesi gibi nedenlerden dolayı,bu branşta da başarı bitmiştir.
Basketbol : 12 Dev adam projesi tüm Türkiye’de olduğu gibi kentimizde de
faaliyetini uzman kadrosuyla sürdürmektedir.Halen büyükler kategorisinde yarışmacı
takım oluşturmaktadır.
Hentbol : Sağlık Spor Kulübümüzün mütavazi bütçesiyle 1.lige çıkma hedefini
sürdürmektedir.
Voleybol, Boks,Judo,Güreş gibi salon sporlarında faaliyet yapılmamaktadır. Bu
duruma çok acil bir çare bulunmalıdır. Müdürlüğümüz bünyesinde Yaz Spor Okulları ve Kış
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Spor Okullarının her branşta faaliyet göstererek, kentimiz gençliğine yararlı olacağı
kanatindeyiz.
Ulusal ve uluslar arası organizasyonlar için kentimizde konaklama yerlerinin acilen
çoğaltılması ve güzelleştirilmesi en önemli arzumuzdur.
F.5.Çevre
Yozgat ilinin çevre açısından hava, toprak ve su kirliliği olmak üzere üç farklı sorunu
vardır. Hava kirliliği açısından düşünülecek olursa, şehrimizdeki hava kirliliğinin en önemli
sebebi evsel ısınmadan kaynaklanmaktadır. Hava kirliliği özellikle kış aylarında Merkez ve
Sorgun ilçelerinde gözlenmekte; ancak yönetmeliklerde belirlenen sınırların üzerine
çıkılmamaktadır. Şehir merkezine Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan Hava
Kalitesi Ölçüm İstasyonu ile 30 dakika aralıklarla havadaki kükürtdioksit ve partikül
madde(toz) konsantrasyonları ölçülmekte ve ölçülen veriler Bakanlığın İnternet sitesinde
yayınlanmaktadır. Ayrıca ölçülen bu veriler Şehir Merkezinde bulunan bir pano yardımıyla
tüm Yozgatlılara duyurulmaktadır. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Yozgat Belediyesi bu
kirliliği minimuma indirmek için yoğun biçimde çalışmalar gerçekleşmektedir. İlimizde doğal
gaz kullanılmaya başlanmıştır; ayrıca ilçelerimizden Sorgun, Yerköy ve Sarıkaya’da
Jeotermal Kaynaklar ısınma amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca İl Müdürlüğümüz tarafından
Sanayi Kuruluşları düzenli olarak denetlenmekte ve gerekli izinleri (ÇED. Emisyon, Deşarj)
almaları sağlanmaktadır. Bu bağlamda önümüzdeki beş yıl içersinde İlimizdeki hava kirliliği
minimuma indirilecektir.
İkinci büyük sorunumuz ise su kirliliğidir. Şehrimizde şu an itibari ile sadece Yozgat
Belediyesinin Atık Su Arıtma Tesisi mevcuttur. Diğer belediyeler ise atık sularını
arıtmaksızın alıcı ortamlara deşarj etmektedirler. Bu da nehirlerimiz, göletlerimiz vb. su
kaynaklarımızı kirletmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığının emirleri doğrultusunda bütün
belediyeler arıtma tesisi yapmakla yükümlü hale getirilmişlerdir. Bu doğrultuda tüm
belediyeler İl Müdürlüğümüze iş termin planlarını sunarak en geç 10 yıl içersinde arıtma
tesislerini yapacaklarını taahhüt etmişlerdir. Bu konu İl Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız
tarafından titizlikle takip edilerek sonuçlandırılması sağlanacaktır. Ayrıca şehrimizdeki büyük
sanayi tesislerinden altı tanesinin arıtma tesisi mevcuttur yine bu tesisler İl Müdürlüğümüz
tarafından düzenli olarak takip edilmekte ve yönetmeliklerde bahsedilen izinleri almaları
sağlanmaktadır. Diğer sanayi kuruluşlarından arıtma tesisi yapmaları gerekenler uyarılmış ve
en kısa zamanda tesislerini yapmaları istenmiştir. Sonuç olarak en geç 10 yıl içersinde su
kirliliği ile ilgili problemlerimizi aşmış olacağız.
Üçüncü büyük sorunumuz ise toprak kirliliğidir. Bu kirliliğin kaynağı ise genelde katı
atıklardan kaynaklanmaktadır. Şehrimizde şu anda katı atıklar (Çöpler) maalesef vahşi
(düzensiz) olarak depolanmaktadır bu da hem toprağı hem de yeraltı sularını kirletmektedir.
Bu konu ile ilgili olarak Yozgat Belediyeler Birliği ve Akdağmadeni Belediyeler Birliği
Düzenli Depolama Alanları inşa etmek üzere kurulmuşlardır. Yozgat Belediyeler Birliğinin
düzenli depolama alanı inşası tamamlanmak üzeredir dolayısıyla Yozgat Belediyesi ve bağlı
ilçe ve belde belediyeleri katı atıklarını düzenli depolama imkanına kavuşacaklardır.
Akdağmadeni Belediyeler Birliğinin Çalışmaları ise devam etmektedir. Bu iki birliğin
çalışmaları sayesinde Çöp sorununa da çözüm bulunmuş olacaktır. Ayrıca bu düzenli
depolama alanlarında Tıbbi atıklar için de özel bölümler bulunacak dolayısıyla tıbbi atıklar
çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmiş olacaktır. Sonuç olarak
bu birliklerin çalışmaları da İl Müdürlüğümüz tarafından titizlikle takip edilmekte ve bir an
önce hayata geçirilmesine çalışılmaktadır. Bu da toprak kirliliğini önemli oranlarda
azaltacaktır.
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Bir başka sorunumuz ise şehrimizin çevre düzeni planı olmayışıdır ama; Çevre ve
Orman Bakanlığı kendi imkanlarıyla Yozgat’ın çevre düzeni planını hazırlatacaktır. Bu konu
ihale aşamasında olup en kısa zamanda tamamlanacaktır.
Son olarak gelecekte güzel bir Yozgat ve güzel bir dünya bulabilmek için her şeyden
önemli olan toplum bilincini oluşturabilmektir. Bu bağlamda Bakanlığımız ve İl
Müdürlüğümüz son derece hassas olup gerekli eğitim çalışmalarını Milli Eğitim Müdürlüğü
ile koordineli olarak sürdürmektedir. Bu yıl da İlimizde ve ilçelerimizde onlarca Çevre Eğitim
Semineri verilmiştir.
Daha yaşanabilir bir dünya için Çevre ve Orman Bakanlığı gereken bütün adımları ciddiyetle
ve hassasiyetle atmıştır ve atmaya da devam edecektir.
Türkiye ormanları çeşitli tıbbi, aromatik, endüstriyel ve süs bitkileri ile çok sayıda flora (bitki)
ve fauna (hayvan) türlerine sahiptir. Ülkemiz ormanları küresel öneme sahip değerli
biyoçeşitlilik kaynakları içermektedir. Bunlardan Göknar, Ladin, Sedir, Ardıç ve Sığla' nın
gen merkezi ülkemizdir. Bir başka deyişle, bu ağaç türleri yeryüzüne ülkemizden
yayılmışlardır.
77.945.200 hektar olan ülkemiz arazisinin 20.763.248 hektarlık kısmı ormanlarla kaplıdır.
Bunu yüzde olarak ifade edersek, topraklarımızın %26.6 sı ormanlık alandır. Bu alanların
yaklaşık 9 milyon hektarı oldukça iyi, geriye kalan 11 milyon hektarı ise bozuk ormanlardır.
Türkiye'deki orman alanlarının büyük bir kısmını doğal orman alanları oluşturmaktadır.
Ormanlık alanlar daha çok Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i çevreleyen dağlarda
yoğunlaşmıştır.
Ormanlarımızın % 48 'i verimli ormanlardır. Mülkiyet bakımından ise %99 'u devlete aittir.
Ormanların korunması, işletilmesi, yeni orman alanları oluşturulması ve ağaçlandırmalar
yapılması ile milli parkların işletilmesi Çevre ve Orman Bakanlığı'nın sorumluluğunda
bulunmaktadır.
Ormancılığımız özellikle son yıllarda yapılan faaliyetlerle oldukça ilerleme kaydetmiştir. Özel
ormancılığı teşvik ederek, halkımızın bilinçlenmesi konusunda, ekim dikim çalışmaları,
ağaçlandırma seferberliği vb… Yapılan plan ve çalışmalarla var olan orman kaynakların
korunmasında ve geliştirilmesine çok büyük katkılar sağlanmıştır.
Çevre ve Orman Bakanlığı koordinatörlüğünde; bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlar, mahalli
idareler, sivil toplum kuruluşları, medya ve vatandaşlarımızın destek ve katılımı ile
yürütülecek olan Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında:











Ağaçlandırma Seferberliği sonucunda:
• Orman varlığımız artacak,
• Bozuk orman alanları iyileştirilecek,
• Erozyon azaltılacak,
• Su kaynakları korunacak,
• Fidan dikme alışkanlığı yaygınlaştırılacak,
• Baraj, göl ve göletlerin rusubatla dolması önlenecek,
• Sel ve taşkınlar azalacak,
• İklim değişikliği ve çölleşmenin etkileri en aza indirilecek,
• Kırsal kesime istihdam sağlanacak,
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• Bozulan doğal denge yeniden tesis edilerek, gelecek nesillere yeşil ve yaşanabilir bir
ülke bırakılacaktır.

Unutulmaması gereken bir gerçek de ormancılığımızın gelişmesi demek ülkemizin her
yönüyle gelişmesi demektir.
ORMANCILIĞIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
Anayasamızda ve kalkınma planlarında ormancılık politikasının ana amaçları şöyle
belirtilmektedir:
· Ülkenin çeşitli orman ürünlerine olan ihtiyacını karşılamak
· Toprak taşımasını önlemek, su rejimini düzenlemek, ülke savunmasına yardımcı olmak,
· Tabiatı korumak, yurt güzelliğini sağlamak, halkın dinlenme ve eğlenme yeri ihtiyacını
karşılamak.
Ekonomimizin ana kollarından biri olan ormancılık sektörü, bu amaçları gerçekleştirmek için
çeşitli çalışmalarda bulunmaktadır.
Ormancılığın Türkiye ekonomisine katkıları iki ana gurupta toplanabilir: Bunlardan biri,
ölçülebilen ya da parayla ifade edilebilen katkılarıdır. Asıl ve yan orman ürünleri bu guruba
girer.
Ormanların; iklim üzerindeki etkileri, toprak ve suyu korumaları, erozyonu önlemesi,
barajların ömrünü uzatması, doğal afetleri önlemesi, dinlenme ve eğlenme imkanları sunması,
ülke turizmine katkıları vb. ormanların para ile ifade edilemeyen katkılarıdır. Bu iki
guruptaki katkıları nedeniyle ormancılığın ekonomik hayatımızda büyük bir önemi vardır. Bir
fikir vermek amacıyla şöyle bir değerlendirme yararlı olacaktır. Ormanlarımızdan bir yılda
elde edilen ısı değeri, 30.000.000 ton linyite, 15.000.000 ton kok kömürüne, 20.000.000 ton
fuel-oile eşittir.
Ormanlarımızın, yakacak dışında kereste sanayi, savunma, kimya sektörü, işsizlik, sağlık,
dinlenme, tesis, turizm… ihtiyacını da karşıladığı düşünülürse, ekonomimize yaptığı büyük
katkı daha iyi anlaşılır. Ormancılığımız ham madde temin etmekle orman ürünlerine dayalı iş
kollarının ve çeşitli sanayilerin gelişmesine yardımcı olmaktadır.
Ormancılık sektörü; üretim, bakım, nakliyat, ağaçlandırma, mera ıslahı vb. alanlarda çok
sayıda kişiye iş imkanı sağlamaktadır. Orman alanlarımızın genellikle işsizliğin fazla, tarıma
elverişli toprakların az olduğu yerlerde olduğu düşünülürse, sağlanan bu imkanın ne kadar
önemli olduğu daha iyi anlaşılır.
Ormancılık sektörü; orman ürünlerine dayalı sanayinin ham madde ihtiyaçlarını yerli
kaynaklardan karşıladığı için, döviz kaybını önlemektedir. Bunun yanı sıra orman ürünü ve
orman yan ürünleri ihracatı ülkemize, her yıl önemli miktarda döviz kazandırmaktadır.
2007 HEDEFLERİ
Mühendisliklerimizin 2007 yılı yatırım programı:
 800 Ha. Ağaçlandırma Tesis, 3005 Ha. Ağaçlandırma Bakım çalışmaları.

97






600 Ha. Erozyon Kontrolü Tesis, 5550 Ha. Erozyon Kontrolü Bakım
çalışmaları.
400 Ha. Rehabilitasyon Tesis, 850 Ha. Rehabilitasyon Bakım çalışmaları
50 Ha. Özel Ağaçlandırma tesisi
2.400.000 adet çıplak köklü karaçam, 2.600.000 adet çıplak köklü sarıçam,
100.000 adet tüplü sarıçam ve 100.000 adet tüplü karaçam, 196.000 adet
muhtelif yapraklı fidan üretilecektir.

Fidanlık Hizmetlerimiz
*İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Akdağmadeni Çulhalı Orman
Fidanlığımızda :
*Ağaçlandırma faaliyetleri için gerekli olan projeli fidanları yeterli sayıda üretmek,
*İl bazında her türlü ihtiyaca cevap verebilecek muhtelif kaplı ibreli süs bitkilerini üretmek,
*Bol kaliteli ve kolay tohum temini amacı ile tohum bahçeleri kurmak ve bakımlarını
yapmak,
*İl bazında her türlü fidan ve ağaç sevgisi ile ilgili tanıtım ve teknik yardımda bulunmak,
*Kamu yararına diğer faaliyetlerde bulunmaktır.
IV.KENTTEKİ TARİHİ YAPILAR VE MÜZELER
A.Kentteki Tarihi yapılar
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a.Antik dönem
a.1.Mercimek Tepe Höyüğü
Mercimektepe Yozgat Sivas karayolunun sonunda kuzey tarafta merkezin doğusunda
yaklaşık 500 m. uzaklıkta Esentepe Mahallesi yerleşim alanı içerisinde belediye su deposunun
hemen üsttünde arka tarafındadır. 100x140m ölçüsünde olup Yozgat merkezine hakim
konumdadır. Höyüğün batısında su deposu ve eski sanayi sitesi yer alır. Doğusunda Esentepe
mahallesi yer alır. Güneyinde ise Yozgat-Sivas karayolu yer almaktadır. Daha güneyde ise
Çengeltepe Höyüğü yer almaktadır.

Mercimektepe Höyüğünün deniz seviyesinden yüksekliği 1348 mt.dir Höyüğün yöre
halkı tarafından yıllarca tarla olarak kullanılması tahribine ve üst katlardaki yerleşimin
karışmasına neden olmuştur.
Mercimektepe Höyüğünde Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Kayseri Müzesi işbirliği
ile 26 haziran –1 temmuz 1975 tarihleri arasında sondaj çalışması yapılmıştır.
Mercimektepede Levent Zaroğlu başkanlığında yapılan sondaj çalışmaları sonucunda
kap kacak parçaları, insan iskeleti, hayvan kemikleri, orak v.b. bulunmuştur.Daha sonra
zamanın Yozgat Müze Müdürü Musa ÖZCAN başkanlığında 1986-1987, 1991-1992 ve 19931994 yılları arasında kazı çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasındada çok sayıda p.t
mutfak eşyaları,p.t. ağırlık, p.t. ağırşaklar, dokuma askıları, p.t. küp mezarlar, p.t. ocaklar v.b.
bulunmuştur.
Sonuç olarak Mercimektepe M.Ö 3.bın sonunda yerleşim görmüş, M.Ö 2.binde
Hititler zamanında Hattuşaş çevresinde bir yerleşim yeri olarak kullanılan basit korunma
duvarlarıyla çevrilmiş ve M.Ö 2.bin de terkedilmiş küçük bir yerleşim yeridir.
a.2.Çengeltepe Höyüğü
Çengeltepe Yozgat şehir merkezinden yaklaşık 500 m. doğuda, Yozgat-Sivas
karayolunun hemen sağındadır. Şehir seviyesinden yüksekliği yaklaşık 50 m.dir. Burada antik
döneme ait kültür katmanları bulunmaktadır. Bu katmanlar sırasıyla: Eski tunç çağı,Phrg çağı,
Hellenistik-Galat çağıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda bu antik katmanlardan pekçok
buluntu elde edilmiştir. Seramikler, çanak-çömlekler, vazolar, maşrapalar, askılar, küp mezar
v.b.çeşitli zamanlarda yapılan bilimsel araştırmalar bölgenin antik önemi hakkında aydınlatıcı
sonuçlar vermiştir. Bununla birlikte parlak bir medeniyet merkezi olan Çengeltepe buluntuları
bölgenin mahalli tarihi için önemlidir. Çengeltepeye eski Yozgat nazarıyla bakılabilir. Çünkü
aralarındaki mesafe çok yakındır 500m. Eğer miladi asırlardan itibaren M.S.XVIII. asra kadar
olan boşluk doldurulabilse Yozgat şehri tarihinin M.Ö.III. bine kadar gittiği söylenebilir.
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a.3.Tavium ( Büyüknefes Köyü)
Yozgat merkeze bağlı ve 40 km. uzaklıkta olan Büyüknefes ( tavium-tavion) Köyü
Yozgat ilinin kuzeybatısında yer almaktadır. Tvium da Hitit ve Frig yerleşim izleri
görülmesine rağmen asıl yerleşimini Galatlar zamanında görmüştür.
Tavium: İlk kez izlerine M.Ö.600lerde rastlanan güney Fransada yaşayan Keltlerin ya
da Romalıların Galat dedikleri kavmin M.Ö.280li yıllarda Balkanlardan geçerek
Trokme(Trokmi) Tolistobağ ve Tektosoğlar olmak üzere üç kol halinde Anadoluya giren
Trokmi kolu tarafından M.Ö.277-270 yılları arasında Anadolunun Kızılırmak bölümü

(Yozgat) içinde bugün Büyüknefes Köyü olarak adlandırılan bölgede kurulan bir
şehirdir.Galatia sınırları içerisindedir. Glatia olarak adlandırılan bölge Eskişehir, Ankara ve
kırıkkale çevresini ve Çorum ve Amasya illerinin güneyini, Yozgat ilinin kuzeyini kapsayan
bölgeye verilen isimdir. G alatlar döneminde önemli bir ticaret merkezi olan Tviumda şu ana
kadar kapsamlı kazı çalışması yapılmamıştır. Ancak son yıllarda yörede Karl Strobel
Christop GERBER tarafından yüzey araştırmaları(1997-2006) yapılmıştır. Bu çalışmalar
kapsamında Büyüknefes ve çevresinde yer alan birçok köyde yüzey araştırmaları (Yakuplu,
Süleymanlı,Körpeli, Haydarbeyli, Sağlık, Dereboymul, Beşerek, Susuz, Çamdibi,Çakırhacılı,
Türkmensarılar,Çatma, Sarıfatma, Cihanpaşa, Salmanlı v.b.) geniş bir çevrede tarihin izleri
tesbit edilmiştir. 2007 yılı itibariyle yüzey araştırmalarına devam edilmektedir.Araştırmalar
sonucunda çok sayıda seramik parçaları, sütün kaide ve tanburları, mezar stelleri, Bizans
dönemine ait yazıtlı mezar birçok mimari parçalara rastlanmıştır. Ayrıca Cihanpaşa, Kaletepe
mevkiinde Hitit yerleşimi tesbit edilmiştir. Geniş bir çevrede yapılan çalışmalar sonucunda şu
ana kadar Kalkolitik çağdan İslami döneme kadar iskan gördüğü tesbit edilmiştir.
Sonuç olarak Galatlardan önce az da olsa Kalkolitik dönem izleri, Hitit izleri taşıyan
ve Büyük Frigia ve Pophlogonia Derebeylerinin Kapadokiaya ait olan ve Galatların Roma
eyaleti olmasından sonra Bizanslıların toprağı olan bu bölgenin bugüne kadar yüzey
araştırmalarının sonlandırılıp kazı çalışmalarına başlanamaması yörenin geçmişini geleceğe
aktarmak kültür ve turizme kazandırmak açısından büyük gecikme arz etmektedir.
a.4.Çeşka Kalesi
Yozgat merkez ilçe sınırları içinde bulunan Çeşka Kalesi merkeze 3 km. mesafede
kent merkezinin kuzeydoğusunda yüksekçe bir tepe üzerine kurulmuştur. Kalede üç ayrı giriş
yeri tesbit edilmiştir.Tepe noktası olduğu gibi kayalıktır.Güney kısmında 2 kat halinde, 3
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odalı bir mekan vardır.Kilise görünümü vermektedir. Bu mekanın batı kısmındaki odanın
üstünde koni biçiminde düzenli oyulmuş bir havalandırma bacası vardır.Ancak bu bacanın
trandan aşağıya devam etmesi gerekmektedir.
Kuzeybatıda ve kuzeyde bir birer giriş daha bulunmaktadır.Bunlardan kuzeybatıdaki
gayet geniş olup, içi dolmuştur.Kuzeydeki giriş ise bir galeri ağzıdır.Ağız kısmının içi
dolmuştur.Bu nedenle içine girilememektedir.Kuzeydeki girişten içeriye girildiğinde 3m. den
doğu kısmında küçük kontrol odası bulunmakta daha ileride dikdörtgen şeklinde 4 oda
kapısının açıldığı ve iki galeri ağzının yer aldığı salona girilmektedir. Yer altı şehrinin
üzerinde kayaüstü mezarlara rastlanmıştır.Çeşka yer altı şehrinin Bizanslıların ilk
Hiristiyanlık döneminde iskan gördüğü kanısına varılmıştır.Bu şehrin yıkıntıları arasında ve
alt eteklerde monokrom perdahlı ve perdahsız Roma-Bizans seramik türü eserlere rastlamak
mümkündür.

Çeşka Kalesi (Yer altı şehrinin)Yozgat’ın Sosyal ve Kültürel Tarihi ile Turizmi
açısından büyük yararlılıklar sağlayacağı düşüncesi ile oluşan tahribatı önlemek ve bu yerde
gerekli çalışmaların yapılarak turizme kazandırmayı beklemektedir.
a.5.Kerkenes Antik Şehir Pteria
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Yozgat-Sorgun karayolu üzeri Şahmuratlı Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır.
Büyük ihtimalle MÖ 600 yıllarında Medler tarafından kurulan ve 50 yıl kadar sonra Lidya
Kralı Krezüs tarafından yok edilen , düzenli bir biçimde planlanmış ve sıfırdan inşa edilmiş
bu şehri çevreleyen surların uzunluğu 7 km. dir. Kaleye 8 tane giriş kapısından girilmektedir.
Erken örneklerine İran’ da rastlanan bir yapı tipi olan dikmeli bir salonun saray yapı grubu
içinde yer aldığının belirlenmesi, Kerkenes’ in Bizanslı Stephanos’ un bir Med Şehri olarak
betimlediği Heredot’ un Pteriası olarak tanımlanmasını desteklemektedir.
Heredot tarihine göre, Medler Kerkenes Dağı üzerinde Piterya adıyla bir şehir
kurmuşlardır. Medler ile Lidyalılar arasında uzun süren savaşlar burada olmuştur. Güneş
tutulması savaşı M.Ö. 585 yılında Medler ile Persler arasında olmuş ve barış ile
sonuçlanmıştır.
Antik şehrin bilimsel kazı ve yüzey araştırmaları 2000 yılından beri DR. Geoffrey
SUMMERS başkanlığında bir ekip tarafından yürütülmektedir. Halen devam eden yüzey
araştırmalarında

bulunan

bazı

eserler

Ankara

Anadolu

Medeniyetleri

Müzesinde

sergilenmektedir.
a.6.Akdağmadeni Kilisesi

İlimiz Akdağmadeni İlçesi Tahmaz Mahallesinde bulunan kilisenin 1862 tarihinde
yapıldığı kitabeden anlaşılmaktadır. Ön cephesi kesme taş, diğer cepheleri kesme mermer
taşlardan yapılmış olan kilisenin, ön kısmında yuvarlak kemerli giriş boşluğu bulunmaktadır.
Kemerler ortada iki adet yuvarlak, yanlarda ise iki adet köşeli taşlarla birbirine bağlanmıştır.
Giriş kapısı yuvarlak kemer süslemeli ve kapı üzerinde çerçeve içerisinde 11, çerçeve altında
da 2 adet gerekçe kitabe mevcuttur. Kilisenin iç kısmı dikdörtgen planlı olup, tabanı taş
döşelidir. Kilisenin içerisinde kiliseyi doğu-batı doğrultusunda üç eşit parçaya bölen sekiz
adet yuvarlak sütun bulunmaktadır. Sütunlar birbirlerine yuvarlak kemer ve ağaç hatıllarla
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bağlanmıştır. Kilisenin iç kısmındaki sıva üzerinde yer yer renkli hac ve geometrik süslemeler
gözükmektedir.
b.Selçuklu Dönemi
b.1.Behramşah Kalesi:

Çalışkan köyünün kuzeyinde bulunan yüksek bir kaledir. Gıyaseddin Keykavus
emirlerinden Necmeddin Behram Şahı Candar'a ait olan kale, 13. Yüzyılın ilk yarısında
yapılmıştır. Kalenin birçok kısmı yıkık ve harap,batı ve güney duvarları ayaktadır. Yüksek
kale duvarları,moloz taş üzerine kesme taş kaplıdır. İçte tuğla gibi çaprazlama dizilerle
sıralanarak zigzaz duvar dolgusunu oluşturmuştur.

c.Osmanlı Dönemi Eserleri
c.1.Camiler
c.1.1.Yozgat Çapanoğlu Camisi ( Büyük Cami)
18.yy son çeyreğinin bütün Orta Anadolu’ya hakim görünen Çapanoğlu sülalesinden
Mustafa Bey, Yozgat’da 1777-1779 yıllarında ,tek kubbeli kübik harimi önünde , içerde üç
bölmeli ve iki katlı mahfil, dışarda da üç bölmeli revak biçiminde son cemaat yeri olan büyük
ve görkemli camii inşa ettirmişti.
1794 de bu kısmın önüne, Çapanoğlu Süleyman Bey geniş bir mekanda yaptırmıştır.
Yine üç bölmeli fakat büyük ölçüde yapıldığından ikinci bir harem gibi görünen bu yeni ön
mekanında önüne daha geç bir zamanda elden geçirilen küçük giriş revakı eklenmiştir.Bu art
arda dizili mekanlar, yakın bir zamana kadar o çağın özelliklerini iyi temsil eden zengin
boyalı nakışlarla süslü idi. Son zamanlarda bunların çoğu ya kaybolmuş ya da nitelik
değiştirmiştir.
Bugün camiye girerken en dıştaki küçük giriş revakındaki , kapının iki yanındaki
kemer aynalıklarında, simetrik iki ağaç arasında binalar olmak üzere tasvirler göze çarpar.
Bunlardan birinde bir kule ve büyük yapılar , diğerinde tek minareli bir camii ve yine saray
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olduğu düşünülen yapılar işlenmiştir. Bunların Yozgat görüntüleri olduğunu tahmin
ediyoruz. Kule ,Saat Kulesine ; tek minareli camii bu caminin kendisini temsil etse gerektir.
Yapı tasvirleri başarılı sayılır. Ağaçlar da naturalist diyebileceğimiz bir doğrulukla
verilmiştir. Yalnız
tepeler ve üzerindeki otlar minyatür
resimlerinin özelliklerini
taşımaktadır. Bu revakın tonozlarında , kubbe ve pandantiflerinde kıvrık dallar, yapraklar,
kaplar içinde çiçek motifleri ve çeşitli meyveler tasvir edilmiştir. İçeride bu büyük ek
mekandan asıl harime, yapının ilk taç kapısı olan ve mihrap, minberi gibi renkli mermerle
barok uslupta hazırlanan, zengin ve görkemli giriş kompozisyonundan geçilir. Sultani eserler
sayabileceğimiz mihrap ve minber hesaba katılmazsa, onarımda epeyce değişikliğe uğrayan
haremin süslemelerinde ,ilk özelliğini yitirmeden kalanlar sahvelde görülmektedir.

Üç bölmeli , iki katlı olduğunu belirttiğimiz mahvelin ikinci katına çıkıldığında , orta
bölme tonozu ve iki yan kubbede yeşil, kırmızı, mavi ve sarı renklerin hakim olduğu
çiçekler , yapraklar ve meyvelerle süslemeler yapıldığı görülmektedir.
Ortadaki tonozun eteğinde , plastik etki yaratan gölgelemelerle nakşedilmiştir.Barok
kartuşlar içinde birer tasvir göze çarpmaktadır.
Doğudaki kartuşta, deniz kıyısında avlusu ağaçlı , dört minareli, önünde iskele
bulunan bir yalı camisi, resmin sağ yanını , denizde iki küçük kayık açıkta , ufuk çizgisinde
yandan çarklı bir gemi sol yanını doldurmaktadır. Gökteki bulut yumaklarında ağaçlarda
yapılan gölgeler, ortaya konan desenler kompozisyonun genel kuruluşu oldukça inandırıcı
bir perspektif sağlamakla birlikte , en yakın plandaki caminin adeta baştan salma deseni ve
avlusuyla iskelenin perspektiflerindeki uyumsuzluk gibi ayrıntıları, gelenekçi resim
alışkanlığının Batılı resim kurallarına dönüşteki bocalamayı yansıtıyor.
Batıdaki kartuşta , bol ağaçlı bir tabiatta kocaman , tek kubbeli bir cami tasvir
edilmiştir. Önde üç sıra küçük kubbelerle ek mekanları en öndeki küçük giriş revakı ile
nesnenin gözlemine dayandığı için, önceki ile aynı desen kalitesinde olduğu halde gerçeği
daha iyi yansıtan bir resim söz konusudur.
Kıble tarafındaki kartuşta üzüm, armut, elma, kiraz, kayısı gibi meyvelerden oluşan
bir natürmort yapılmıştır. Hemen bütün barok geç dönem camiilerinde hatta böyle tasvirli
resimler olmayan bazılarında bile, natürmortun en sevilen en yaygın motif olduğu
görülmektedir. Bu yaygınlığın 17.yy’dan itibaren “Gazneli Mahmut Yazması” gibi kitap
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resimlerinden Aydın Cihanoğlu camiisi kubbesindeki alçı işlemelere, Soma ve Acıpayam
Camiileri ile Milas Baahattin konağındaki duvar resimlerine kadar pek çok örnekleri vardır.
Bu örnekler Türk resim sanatında natürmortun “asker ressamlar”dan daha öncede
benimsenip işlendiğini gösterir.
Büyük Camii şehrin adeta incisidir. Yozgat’ın kurucuları diye bilinen Türkmen ailesi
Çapanoğulları’nın bir eseridir.1777-1779 yıllarında Çapanoğlu Mustafa Bey tarafından dış
camii ise 1794’te kardeşi Süleyman Bey tarafından yaptırılmıştır. Doğusunda camiye bitişik
Türbe vardır. Muhtemelen dış camii yapılmadan önce avlu ortasında sütunlu bir şadırvan
varmış, caminin ikinci kısmı yapılırken de bu şadırvan yıkılmıştır. Mevcut sütunlar tekrar
kullanılmıştır. Görülen şadırvan eskisine uyularak yapılmış olup yenidir.
Mihrap: Akantus yaprakları , C ve S kıvrımları , deniz kabuğu motifleri mihrap
çevresini taçlandırmaktadır. İki yanda renkli kalem işi nakışlar halinde çiçek ve yapraklar
bulunmaktadır.
Minber: Renkli damarlı mermerlerden barok motiflerinde yeraldığı çeşitli şekillerle
bir mücevher gibi süslenmiştir.Yozgat Büyük Camiisi o çağın İstanbul eserleri ile birlikte bazı
tarihçiler tarafından mesela Texier Türk sanatının önemli bir eseri olduğu söylenmektedir.
c.1.2.Başçavuş Camii Ve Külliyesi
İstanbulluoğlu Mahallesinde yer alan camii, harime giriş kısmındaki kitabesine göre
adlandırılmaktadır. Kitabesine göre camii, H.1215 / M.1800 – 1801 yılında Çapanoğlu
Süleyman Bey’ in Başçavuşu Halil Ağa tarafından camii, mektep ( yıkılmış, yok ), çifte
hamam ve çeşmeden oluşan külliye şeklinde yaptırılmıştır. Mektep camiinin kuzeydoğu
köşesinde avlu içinde yer almaktayken, artık yerinde yoktur. Tamamen yıkılmıştır. Hamam
ise Salim Korkmaz Evi yanında yer almaktadır. Yangın geçirmiş olup bugün
kullanılmamaktadır.
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Caminin kitabesinden başka, H.23 Rebi’ül - Evvel 1231 / M.22 Şubat 1816, H.13
Zilhicce 1237 / M. 17 Eylül 1822 ve H.1240 / M.1824 – 1825 tarihli bir vakfiyesi vardır.
Vakfiyesine göre; Yozgat Sadık Ağa Mahallesinde 12 dükkan, 33 ev, Sorgun
Burunviran Köyü’nde 1, Hüseyinabad ( Alaca ) Koyunhisar 1, Budaközü Karalar Köyü’ n de
1 ve Sorgun Emirhan Köyü’ n de 1 adet olmak üzere toplam 4 değirmen; Yozgat’ ta 1,
Sungurlu’ da 2 bahçe; Yozgat’ ta 1 kiremithane, 1 konak ile Zile’ de Tekke Hamamı diye
bilinen bir hamamdan meydana geliyordu. Bunların dışında yine bir çok vakfiyeden
bahsedilmektedir. (Detaylı bilgi için bkz. Hakkı ACUN. Bozok Sancağı( YOZGAT İLİ)’nda
Türk Mimarisi S.71. 2005 ANKARA)

Harim, dikdörtgen planlı, düz tavanlıdır. İç mekanı, doğu ve batı duvarda üçer, güney
ve kuzeyde ikişer tane, dıştan içe doğru genişleyen dikdörtgen alt ve bunların üzerindeki üst
pencereler aydınlatır. Mihrap güney duvarı ekseninde yarım yuvarlak silindirik gövdelidir.
Minber mihrabın batsında, ahşap olarak yapılmıştır. Harimin kuzeyinde, son cemaat yerinin
üzerine doğru uzanan çift katlı bir son cemaat yeri vardır. Son cemaat yeri iç ve dıştan iki
büyük ahşap direkle desteklenir. Mahfilin yan kanatları güneye doğru ( kıbleye dikey) uzanan
bir galeri oluşturur. Bu galeri ince uzun 7 tane sütunçeye oturur ve birbirlerine bağdadi
kemerlerle bağlanmaktadır. Mahfilin orta kısmı balkon gibi güneye doğru çıkıntı yapar.
Mahfile son cemaat yerinin güneybatı ve kuzeybatıdaki merdivenlerle çıkılır. Minare harim
ile son cemaat yerinin birleştiği kuzeybatı köşede bulunur.
Harimin kuzeyindeki son cemaat yerine mihrap eksenindeki bir kapıdan girilir. Son
cemaat yerinin yanları harim duvarlarının uzantıları ile önü sonradan cemakanla kapatılmıştır.
Son cemaat yerine yamuk şeklinde 4 basamaklı bir merdivenle çıkılır. Ön kısmı iki kare
kesitli ağaç direkle dışarı açılan son cemaat yerinin üzeri, doğu ve batı anten duvarları ve bu
ağaç direklere oturan mahfil uzantısı ile düz tavan şeklinde örülmüştür.
Yapı dışında herhangi bir süsleme yer almamaktadır. Harimde ise, yoğun bir şekilde,
ahşap ve kalem işi süslemeler görülür. Tavan, kabartma barok motiflerle ve kalem işi
kompozisyonlarla aplike tekniği ile halı gibi işlenmiştir. Tavanda iki büyük kare çerçeve
vardır. Bu çerçevenin içinde, karenin kenarortaylarına teğet olan büyük bir daire yer alır. Bu
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dairenin merkezinde, kafes oyma tekniği ile yapılmış taşkın bir sarkıt bulunur. Bu sarkıttan
dairenin çemberine doğru güneş ışını gibi, “S” kıvrımların oluşturduğu şeritler vardır. Bu
şeritlerin uçları fisto gibi birleştirerek dairenin çemberini oluştururlar. Bu çember ile kare
çerçeve arsında kalan üçgen boşluklarda kıvrım dal ve çiçeklerden oluşmuş dört tane kartuş
motifi vardır. Tavanın orta zemini kırmızı, diğer zeminler ise yeşil renklidir. Köşelerdeki
kartuşlar ise zeminleri yeşilimtrak mavi üzeri sarı, yeşil ve tonlarından oluşan renklerle
boyanmıştır. Tavandan başka ahşap süsleme olarak vaiz kürsüsü göze çarpar. Bu kürsü ince
sütunlar üzerine oturan ve sütunların birbirine volütlü kemerlerle bağlandığı, korkulukları
tavandaki gibi goblen desenleriyle süslü zarif ahşap bir yapıdır. Minber ise korkulukları kafes
oyma tekniği ile yapılmış aynalıkları çok sade orijinal bir eserdir.
Harim de yoğun olarak kalem işi süslemeler yer almaktadır. Yarım yuvarlak niş
şeklindeki mihrap, içi ince çubuklar üzerinde taşınan kubbeyi andıran bir bezeme ile
bezenmiştir. Yanları burmalı ince sütunludur. Alınlığı ise, alçıdan yapılmış ince volütlerle,
“C” ve “S” kıvrımlarla ve bir vitray pencere ile taçlandırılmıştır. Harim alt tavanı, alt ve üst
duvarları, harim pencere üzerleri ve araları tamamen kalem işi nakışlarla süslüdür. Duvarların
alt kısımları mermer taklidi panolarla, üzeri kıvrım dal motiflerinin oluşturduğu baklava
dilimleri içinde ufak çiçek motifleri yer almaktadır. Harimin en güzel süsleme unsuru, ince
uzun üst galerilerin alt alt kısmındaki “S” kıvrımlı bağdadi korniş yüzeyindeki şerit
manzaralardır. Doğu ve batı korniş yüzeylerinde, ince kartuşlu üçer şerit bulunur. Pano
içlerinde birbirlerine çok benzeyen manzaralar vardır. Figür hiç göze çarpmaz. Sadece doğa
manzaraları yer alır. Kır yapıları, köşkler, çadırlar,köprüler, yel değirmenleri, dereler ,
çeşmeler, küçük camiler ve kepenklerini açmış dükkanlar yer almaktadır. Bu mazara kartuşu
içinde, manzara resimlerinin bitirilme tarihi olduğu tahmin edilen “sene 1230” yazısı ilgi
çekicidir.
Camii, düz tavanlı kırma çatılı, taş ve tuğla karışımı kagir bir yapıdır. Yapının
kuzeybatısına yapışık üstende çıkılabilen yuvarlak gövdeli bir minaresi ile büyük bir avlusu
vardır. Avluya kuzey ve güneydeki ufak kapıdan girilir. Batı tarafı hazire olarak
kullanılmıştır. Hazire içinde banisi Halil Ağa’ nın da, sarı taştan yapılmış mezarı vardır.
Caminin güneybatı köşesinde , camiye yaklaşık 2 metre uzaklıktadır.( Öl. 1231 / M. 1815 –
1816) Ayrıca avludan camiye girişin batısında 225 x 165 cm. boyutlarında tek yüzeyli,
ortasında 70 x 75 cm. ebatlarında kitabesi, iki yanında sabunlukları önünde de oluğu bulunan
bir çeşme yer alır.
c.1.3.Cevahir ( Cevheri) Ali Efendi Camii Ve Külliyesi
Camii, Aşağıçatak Mahallesinde, eski Yozgat – Sungurlu yolu üzerinde, yoldan
tahminen 1,5 m. Aşağıda inşa edilmiş, kırma çatılı kagir duvarlı, dikdörtgen planlı bir yapıdır.
Harime giriş kapısı üzerinde bir kitabe bulunur.
Kitabesine göre camii, H.1202 / M. 1788 yılında, Çapanoğlu Süleyman Bey’ in
vekilharcı Hacı Ahmet Ağa adına Cevahir ( Cevheri) Ali Efendi tarafından yaptırılmıştır.
Kitabenin alt kısmında, bu kitabeyi Şükri mahlasıyla saray hattatlarından Abdülkadir el –
Şükri’ nin yazdığı belirtilmiştir. Camii ve mektebi külliye şeklinde yapılmış fakat mektebi bu
gün yıkılmıştır.
Caminin vakfiyesinde H.1207 /M.1792 tarihi görülür. Adına 40 dükkan, Alaca’da bir
değirmen, Yozgat’ta bir han , bağ ve bahçeleri vardır.
Harim, dikdörtgen planlı , düz tavanlıdır. İç mekanı, her duvarda ikişer tane, dıştan içe
doğru genişleyen dikdörtgen alt ve bunların üzerindeki üst pencereleri aydınlatır. Mihrap
güney duvarı ekseninde yuvarlak silindirik gövdelidir. Minber mihrabın batısında ahşap bir
eserdir. Harimin kuzeyindeki mahfil, son cemaat yerinin üzerine doğru uzanarak dıştan çift
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katlı bir son cemaat yeri görünümü kazandırmıştır. Son cemaat yeri dışta ve mahfil içte iki
büyük ahşap direkle desteklenir. Mahfile harimin kuzeybatı köşesindeki merdivenlerle çıkılır.
Üst güneye doğru (kıbleye dikey) uzanan bir galeri oluşturur. Bu galeri ince uzun 7 tane
sütunçelere oturur ve birbirlerine bağdadi kemerlerle bağlanır. Mahfilin orta kısmı balkon
gibi güneye doğru çıkıntı yapar . Mahfile kuzeybatıdaki merdivenlerle çıkılır. Minare harim
ile son cemaat yerinin birleştiği köşede bulunur ve son cemaat yerinden çıkılır.

Yapıda ahşap ve kalem işi süslemelere rastlanır. Çift sıra kasetlenmiş tavanın orta
kısmı, kare şeklindeki, kat kat profillerle çerçevelenmiştir. Bu profillerin üzeri oyma ve
kalem işi, bitkisel ve geometrik motiflerle bezenmiştir. Bu motifler kırmızı, yeşil ve sarı
renkler ağırlıkta olmak üzere boyanmıştır. Tavan göbeğinin orta kısmında çam kozalağına
benzer bir sarkıt bulunur. Ayrıca güneye doğru uzanan, galerilein ince uzun ağaç sütunlarının
volütlü başlıklarında ve direklerin harime bakan yüzey kemerlerinde, kafes oyma tekniğiyle
yapılmış naturalist ve geometrik motiflere rastlanır. Üste çıkış kapısı da geçme tekniği ile
yapılmıştır. Harime giriş kapısı ise, aynalı kapsı şeklindedir.
Minber, çok sadedir. Korkulukları kafes oyma tekniği ile yapılmıştır. Yalnız giriş
kapısı alınlığı “S” şeklindeki volütlerle taçlandırılmıştır. Harimdeki en güzel ahşap
süslemelerden birisi de vaiz kürsüsünde görülmektedir. Vaiz kürsüsü, Korinth başlıklı, “C”
ve “S” kıvrımların oluşturduğu kemerli, 4 ağaç sütunçe üzerine oturan, yan yüzeyleri
kasetleme tekniği ile yapılmıştır.
Motifler “C” ve “S” kıvrımlı, geometrik, naturalist ve bitkisel motiflerdir. Kalem
işlerinde en çok yaldız boya kullanılmıştır. Ayrıca duvarlarda ve bazı kemer alınlıklarında
madalyon içlerine yapılmış yazı motifleri de dikkatimizi çeker.
Harimin daha süslü olma ihtimali varken, yapılan sıva ve onarımlar neticesinde bu
süsler kaybedilmiş veya tahrip edilmiştir.
Yapı dışında pek süsleme ile karşılaşmayız. Kare kaideli, çokgen gövdeli, soğan
biçimli topuklu, kademeli silmeli şerefeli, geç devir özellikli tipik minaresi ve çift katlı son
cemaat yeri ile dikkatimizi çeker.
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Avludan harime, önü cemakanla sonradan kapatılmış son cemaat yerinden, siyah,
beyaz ve kırmızı mermerden yapılmış yuvarlak kemerli bir kapıdan girilir.
Yapıyı çevreleyen sarı kesme taştan yapılmış avlu duvarı vardır. Avluya, batı ve doğu
yönündeki yuvarlak kemerli, Çapanoğlu Camii’ nin doğu kapısının benzeri olan ufak bir
kapıdan girilir. Avluya doğu kapısından , 6 basamaklı, yarım yuvarlak, merdivenle inilir. Bu
merdivenin güney tarafında, yapının kuzeydoğusuna yapışık, kare kaide üzerine oturan,
armudi iri topuklu , çokgen gövdeli, beyaz kesme taştan yapılmış bir minaresi vardır.
Minarenin kuzey dibine Cevheri Ali Efendi kendisi için mezar yaptırmış fakat İstanbul’da
ölmesi ile yerine anadan kardeşi Hacı Osman Ağa gömülmüştür. Mezarını yaptırdığı için
onun hatırasına baş taşına adını ve vefat tarihini yazmışlardır.
Kendi mezarı ise İstanbul Karacaahmet mezarlığın da yer alır. Minarenin güneyinde,
caminin doğusunda ufak bir hazire kısmı bulunur. Kuzey avlu duvarının iç kısmında ufak bir
revaklı kısım vardır. Revaklı bölümün içinde abdest musluğu görevi gören bir lahit yer alır.
Revaklı kısmın içinde yer alan bu lahit, camii yaptıran Ali Efendi’nin Cevahir veya Cevheri
almasına sebep olmuştur. Mahalli rivayete göre, Ali Efendi bu lahit dolusu kıymetli eşya
bulmuş ve bu parayla, Ali Efendi ve Kayyımzade Camilerini yaptırmıştır.
c.1.4.Kayyımzade ( Ali Efendi, Demircilik) Camii
Camii, Köseoğlu Mahallesinde yer almaktadır. Harime giriş kapısı üzerinde bir
kitabesi vardır. Kitabesine göre camii, Cevheri veya Cevahir Ali Efendi Tarafından H.1219 /
M.1804 tarihinde yapılmıştır. Kitabeden başka son cemaat yerinin saçak altında kartuş içinde
çift taraflı (aynalı) “ 1219 Maşallah – ı kane” şeklinde camiinin yapım tarihini belirten ikinci
bir tarih daha vardır. Bu camiinin Demirciler Çarşısına yakın olduğu için “Ali Efendi,
Demircilik Camii”
denildiği ancak camii yakınındaki medresede daha sonraları
Kayyımzadelerden Osman Efendi ve başkaları da müderrislik yaptıklarından camiinin adı,
medrese hocalarına izafeten (hocalık görevini de ifa ettiklerinden) Kayyımzade Camii diye
şöhret bulmuştur. Diğer bir kaynakta ise camiinin “Demirci Ali Efendi Camii” olduğu
belirtilmektedir.

Camiinin yapılış hikayesi ise şu şekilde anlatılmaktadır. Ali Efendi, Başçavuş
Camiinin yüksekliğini gördükten sonra kendisinin daha önce birinci (Cevahir Ali Efendi
109

Camii) camii yol seviyesinden aşağıda kalmasına üzülmüş ve camii yapan ustaları çağırarak
bu camiinin yol seviyesine kadar yükseltilmesini istemiştir. Ancak ustalar bunun kolay
olmayacağını ve çok külfetli olacağını söyleyerek, gerekiyorsa arzuya uygun bir başka camii
yapabileceklerini ve bu camiinin böyle kalmasını tavsiye etmişlerdir. Ali Efendinin isteği
üzerine ikinci bir camii olarak inşa edilmiştir.
Camiinin kitabesinden başka üç tane vakfiyesi vardır. Vakfiyelerden ilki H.3
Muharrem 1220 / M.3 Nisan 1805 tarihlidir. Bu vakfiyede banisi camiye Kuzkayası
Mahallesinde birbirine bitişik 34 dükkan ve altı ev vakfetmiştir. Vakfın şartlarına göre
camiinin yanındaki iki ev imam ve müezzin lojmanı olarak tahsis edilmişti. Camiinin ikinci
vakfiyesi ise, Cevheri Ali Efendi’ nin oğlu Mehmet Efendiye aittir. H.1 Cemaziye’l – Ahir
1223 / M. 25 Temmuz 1808 tarihlidir. Bu vakfiyede Sivas’ ın Kızılkün bed nahiyesine bağlı
Kayadibi Köyü’ nün yarı malikane hissesini bu camiye vakfettiği anlaşılmaktadır. Cevheri Ali
Efendi’ nin üçüncü vakfiyesi ise H. 11 Rebi’ ül – Evvel 1228 / M.14 Mart 1813 tarihli olup
eski vakıflarının gelirlerinin fazlası ile yaptırdığı ve menfaatlerinden bütün vakıf eserlerinin
faydalandırılması için eski vakıflarına ilhak olunmak üzere bazı gayrı menküller daha
vakfetmiştir. Bunlar, Budaközü kazasına bağlı Sungurlu kasabasında 32 dükkan, iki mağaza,
ahşap bir han , iki bağ Süleymanlı nahiyesi Ilıcak köyünde iki değirmen ve Yozgat’ta iki
evden meydana gelmekteydi.

Camii harimi boyuna dikdörtgen planlı düz tavanlıdır. Güneyde eksende yarım
silindirik gövdeli mihrap, yanında (batıda) orijinal ahşap minber yer alır. Güneydoğu köşede
ise, ahşap bir vaiz kürsüsü vardır. Harimin kuzeyinde önü balkon gibi kuzeye doğru çıkıntı
yapan bir mahfil bulunur. Mahfil son cemaat yerinde batıya doğru bir çıkıntı yaparak genişler.
Mahfile son cemaat yerinin kuzeybatısındaki merdivenlerle çıkılır. Harimi doğu ve batı
duvarda üçer, güney ve kuzeyde duvarda ikişer alt pencere ile onların üzerindeki üst
pencereler aydınlatır. Alt pencereler içe doğru genişler. Harimin kuzeyinde yanları harim
duvarının uzantıları ile önü cemakanla kapalı bir son cemaat yeri vardır. Harim ile son
cemaat yerini mihrap eksenindeki
bir kapı birbirine bağlar. Son cemaat yerinin
kuzeybatısında kare kaideli, çokgen gövdeli bir minare bulunur. Minareye kuzeybatı
köşedeki kapıdan çıkılır. Harim içinde süsleme olarak alçıdan vitray pencereler ile mihrap ve
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pencere alınlıklarındaki kalem işi bezemeler dikkatimizi çeker. Mihrap, istiridye kabuğu ile
gibi boyanmış kavsara kısmı ile yarım yuvarlak niş şeklindedir. Nişin içinde boya ile
yapılmış ikinci bir niş daha vardır. Mihrap kenarları kalem işi ile yapılmış birer sütun üzerine
oturan yuvarlak kemer ile mihrap alınlığının kenarlarında “C” ve “S” kıvrımlı alçı barok
süslemeler ile ahşap bir pano üzerine; “Hz. Allah (c.c.) Hz. Muhammed (s.av.) ve dört
halifenin” isminin yazıldığı girift bir yazı vardır. Pencere alınlıklarında ise “ C ve S” kıvrımlı,
alınlıkta üçgen barok kartuşlar dikkatimizi çeker. Minber herhangi bir özellik taşımaz.
Harimin kuzeyinde, yanları kapalı bir son cemaat yeri vardır. Son cemaat yeri ile harimi
yuvarlak kemerli bir kapı bağlar. Ahşap kapı geçme tekniği ile yapılmış aynalı bir kapıdır.
Çift katlı son cemaat yerinin ortadaki pencerelerin üzerinde bir kartuş vardır. Avludan
camiye, 6 basamaklı bir merdivenle çıkılır. Cevahir Ali Efendi Camii, Köseyusuflu ve
Başçavuş camilerinde olduğu gibi, ön kısmı sonradan camekanla kapatılmış son cemaat yeri,
5 ağaç direkle ve doğu ile batı anten duvarları üzerine oturur. Son cemaat yeri ile harimin
birleştiği kuzeybatı köşesinde, çokgen gövdeli minaresi vardır. Minare kare kaideli çokgen
gövdelidir. Görülebildiği kadarıyla yapının duvarları kesme taştan, minare gövdesi tuğladan
yapılmış, kırma çatı ile örtülmüştür. Yapıyı, kuzeydeki tek kapıdan girilen, yüksek duvarlı bir
avlu çevirir. Avlunun doğu iç duvarında iki ağaç direk üzerine oturan ufak bir revaklı kısım
vardır. Bu revaklı kısmın güney tarafına, adeta revak ikiye bölünmüş gibi imam için lojman
yapılmıştır. Revakta bulunan abdest muslukları sökülerek giriş duvarının iç kısmına sonradan
yerleştirilmiştir.
c.1.5.Nakipzade (Hoşyar Kadın)

Camii

Camii, Köseoğlu Mahallesindedir. Yapı harime giriş kapısı üzerindeki kitabesine göre
tarihlendirilir.
Camiinin harime giriş kapısı üzerindeki medrese kitabesi göre camii, H.1260 / M.1844
tarihinde II.Mahmut’un ikinci kadını olan Hoşyar Kadın tarfından medrese ile birlikte
yaptırılmıştır. Kitabede Beyhan Sultan’ın manevi kızı, Mihrimah Sultan’ın kızı gibi görülen
Hoşyar kadın, aslında Beyhan Sultan’ ın manevi annesi, Mihrimah Sultan’ın öz annesidir.
Her iki kızının da kendinden önce öldüğü kitabede belirtilerek onların adına bu eseri
yaptırdığı yazılırdır. Ayrıca, kitabe ustası Ziya isimli biridir.
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Kitabeden başka caminin iki tane de vakfiyesi vardır. Vakfiyelerden ilki H.Zi’l –Hicce
1268 / M. 21 Eylül 1852 ‘ den önce tarihlidir. Bu vakfiyede banisi camiye 12.000 guruş para
vakfında bulunarak, bu para ile camiinin bakım ve tamiri ile diğer masraflarının yapılmasını
ister. İkinci vakıf ise, H.26 Cemazziye’l – Evvel 1332 / M. 22 Nisan 1914 tarihlidir. Bu
vakfiye, Yozgat Tekke Mahallesi’nde oturan Sivas Ziraat Müfettişi Ayintabi – zade Mustafa
Mahzar Bey b. Hacı Ömer Lütfi Bey tarafından bir takım gayr-i menkul gelirlerinden
vakfedilen yıllık 500 guruş gelirdir. Vakfın şartlarına göre gelirin her yıl 200 guruşu camiinin
tamir ve bakımına, 30 guruşu ise su yollarının tamirine harcanacaktı.
Harim boyuna dikdörtgen planlı düz tavanlıdır. Güneyde eksende beşgen gövdeli bir
mihrap, yanında (batıda) korkulukları kafes oyma tekniği ile yapılmış orijinal ahşap minber
yer alır. Mihrap renkli mermerlerden yapılmıştır. Doğu duvarda güneydeki pencerelerden
ikisinin arasında, pencere içinden geçilerek çıkılan balkonumsu bir vaiz kürsüsü vardır. Vaiz
köşkünün önü ahşap parmaklıkla, yanları taş silmelerle süslenmiş yuvarlak kemerlidir.
Harimin kuzeyinde önü balkon gibi güneye doğru çıkıntı yapan bir mahfil bulunur. Mahfile
son cemaat yerinin kuzeydoğusundaki son cemaat yan duvarı içindeki merdivenlerle çıkılır.
Harimi doğu ve batı duvarda üçer, güney ve kuzey duvarda ikişer alt pencere ile onların
üzerindeki üst pencereler aydınlatır. Alt pencereler içten ve dıştan renk almaşığı ile yapılmış
silmelerle vurgulanmıştır. Alt ve üst pencere arasında kademeli iki kaval silme tüm yapıyı
çepeçevre dolaşır. Bu silmenin bir benzeri de çatı saçağında görülür. Harimin kuzeyinde
yanları harimin uzantısı duvarla, önü camekanla kapalı, dört sütun üzerine oturan üç yuvarlak
kemerle dışarı açılan çift katlı bir son cemaat yeri avrdır. Harim ile son cemaat yerini mihrap
eksenindeki bir kapı halka biçimli kaval silmeli şerefeli bir minare bulunur. Minareye
güneybatı köşedeki kapıdan çıkılır. Harim içinde süsleme olarak minberin kafes oyma tekniği
ile yapılmış korkulukları, vaiz kürsüsü köşkü ve yanındaki selvi motifli bezemeler ile kesme
taştan yapılan binanın duvarlarındaki silmeleri dikkate çeker.
c.1.6.Şeyh Hacı Ahmet Efendi Camisi Ve Türbesi
Camii, Taşköprü Mahallesi, Şeyhzade ( hastane) Caddesi üzerindedir. Camii caddeye
bakan iki pencere üzerindeki kitabelerine göre tarihlendirilir.
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Kitabelerine göre, camii ve çeşme, H.1275 / m.1858 – 1859 tarihinde Şeyh Hacı
Ahmet Efendi tarafından yaptırılmış, kitabesi Terki mahlasıyla Hacı Ahmet Efendi tarafından
yazılmıştır.
Harim boyuna dikdörtgen planlı düz tavanlıdır. Güneyde eksende yarım silindirik
gövdeli mihraplı, yanında (batıda) korkulukları kafes oyma tekniği ile yeni yapılmış ahşap
minber yer alır. Minber, mihrap ve yanındaki ahşap süslemeler camiinin 1990’lardaki tamiratı
sırasında yapılmıştır.
Harimin kuzeyinde önü balkon gibi kuzeye doğru çıkıntı yapan bir mahfil bulunur.
Mahfile son cemaat yerinin kuzeybatısında, girişin yanındaki merdivenle çıkılır. Mahfilin altı
ikiye bölünmüş, kuzeydoğu kısmı bir oda haline getirilmiş, batısında ise dört tane halvet
hücresi yapılmıştır. Halvet hücrelerinin önünde, mahfili taşıyan ahşap direklerle hücreler
arasında bir boşluk oluşmuştur. Mahfilin kuzey duvarında da altı tane halvet hücresi yer alır.
Bu haliyle cami, tekke + cami görünümündedir. Camiye bağlı tekke, bu günkü caminin
batısında ona 5 – 10 metre uzaklıktadır.
Harimi doğu duvarda üç, batı ve güney duvarda ikişer alt pencere aydınlatır. Harimin
doğu ve batı olmak üzere iki kapısı vardır. Doğudaki kapıdan türbe önündeki boşluğa,
kuzeybatıdaki yuvarlak kemerli kapıdan da harime girilir. Kot farkından dolayı bu giriş
önünde yüksek merdivenler yer alır. Harimin kuzeybatı köşesinde kare kaideli, çokgen
gövdeli bir minare bulunur. Minareye mahfilin kuzeybatı köşesindeki kapıdan çıkılır. Minare
1957 de yapılmıştır. Caminin güneybatı dış köşesine tek cepheli bir çeşme ilave edilmiştir.
Harimin içinde süsleme olarak kasetleme tekniğiyle yapılmış tavanı ve üst kafesleri ile
mihrap alınlığında ahşap üzerine; saray hattatlarından Abdülkadir el – Şükri’nin yazdığı
“İhlas Suresi” ve pencereler üzerindeki boşlukta iki sıra şerit halinde devam eden “ Esmaül
Hüsna” ve “Fetih Sureleri” dikkat çeker. Ayrıca harimden doğuya açılan kapı ile pencere
arasında; 1313 / M. 1897 – 1898 tarihinde yazılmış, Şeyh Hacı Ahmet Efendi’ yi remzeden
simetrik çifte “Vav” içinde; “Ya Veliyallah, Ya Hazreti Şeyh Hacı Ahmed Veli”
yazılmıştır.
Caminin banisi kendisi için sağlığında binanın kuzeydoğusunda, 3 m. kadar bir
boşluktan sonra birkaç basamaklı merdivenle çıkılan girişi olan bir türbe inşa ettirmiştir.
Türbe, kare planlı üzeri kubbeyle örtülüdür. Kubbenin düz köşeler üzerine oturması ve geçiş
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elemanlarının olmaması nedeniyle ahşap olmaması nedeniyle ahşaptan yapılmış olabileceği
tahmin edilmektdir. Türbe içinde Şeyh Hacı Ahmet Efendi, iki oğlu ve torunu gömülmüştür.
İç mekanı batı ve güneyde iki, doğuda bir pencere aydınlatır. Pencerelerden doğudaki daha
küçüktür. Türbe ile cami arasında kalan boşluk caminin güney duvarına kadar uzatılarak
cemekanla kapatılıp mekan genişletilmiştir. Sarı kesme taştan yapılan türbeye kuzeybatıdaki
yuvarlak kemerli kapıdan girilir. Camiye bakan yüzü son tamiratta koyu mavi düz fayans
çinilerle kaplanmıştır.
c.1.7.Musa Ağa Camii
Cami Nohutlu mahallesi Musa Ağa Sokağında yer alır.Kitabesine göre cami H.1215M.1800 yılında Çapanoğlu Süleyman Bey’in harem kethüdası Musa Ağa Bin Hasan
tarafından yaptırılmıştır. Caminin doğu, kuzey ve batısında haziresi vardır.Mezarı camiin
doğusunda ona4-5 m.uzaklıktaki hazirede yer alır. Kitabesinden başka iki vakfiyesi vardır.
Cami harim boyuna dikdörtgen planlı düz tavanlıdır. Güneyde eksende silindirik bir mihrap
yanında korkulukları kafes oyma tekniğinde yapılmış orijinal ahşap minber yer
alır.Güneydoğuda ise korkulukları kafes oyma tekniğinde yapılmş vaiz kürsüsü yer alır.
Mihrabın sağ ve sol kısmında taran çapı 37 cm, yüksekliği 74cm olan iki bakır şamdan yer
alır Son cemaat mahallinin kuzeydoğusunda kare kaideli çokgen gövdeli bir minare bulunur.
Süsleme bakımından kafes oyma tekniği ile geometrik süslemeler bolca kullanılmıştır. Bunun

yanında harimi dörtbir yandan çeviren sülüs yazı kuşağı yer alır..Yapının iç ve dışında başka
süsleme yoktur. Ayrıca son cemaat yerinin tam karşısında bir çeşme kalıntısı yer alır.
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c.1.8.Tahta Camii

Cami Eskipazar Mahallesi Tahta Camii Sokağında yer alır.Yapı üzerindeki yazıdan
1960’larda tamamen yeniden yapıldığını bildiğimiz camiin kitabesi yoktur Camiin batı ve
güneyindeki hazirede yer alan mezar taşlarına göre şimdiki camiin yerinde eski bir yapının
olduğunu anlıyoruz. Tesbit edilen eski mezar taşı Yanıkzade Hacı Mustafa Ağa’ya ait
H.1289- M.1872 tarihli olanıdır.Buna göre eski cami 1872’den önce yapılmış olmalıdır.
c.1.9.Alacalıoğlu Camii

Cami Aşağıçatak mahallesi Musa Ağa Sokak ile Alacalıoğlu Camiinin kesiştiği köşede
yer alır. Camiin kitabesi yoktur. Cami ve medreseden oluşan bir külliye iken medresesi bugün
yok olmuştur. Cami harim boyuna dikdörtgen planlı düz tavanlıdır. Güneyde yarım silindirik

115

bir mihrap, batıda(yanında)ahşap sade bir minber bulunur. Harimin doğusunda orijinal
korkulukları kafes oyma tekniğiyle yapılmış bir vaiz kürsüsü yer alır. Harimin kuzeyinde önü
balkon gibi kuzeye doğru çıkıntı yapan bir mahfil bulunur. Mahfilin altı ikiye bölünmüş, ön
ve yanları parmaklıkla çevrilmiştir.Harim ile son cemaat yerinin birleştiği köşede kare kaideli
yuvarlak gövdeli bir minaresi bulunur. Yapı dışarıdan dikdörtgen planlı, üzeri kırma çatıyla
örtülü bir görünüşe sahiptir.
c.1.10.Dediklioğlu (Top) Camii

Taşköprü Mahallesi Susam Sokak üzerindedir. Kitabebesi yoktur. Avlu giriş kapısının
güneyinde hazireyi çeviren duvar üzerinde kırık reyaz mermer üzerine yazılı bir kitabe
gömülüdür. Bu kitabeden camiin inşa tarihinin H. 1211 .M. 1895 tarihinde yapıldığı
anlaşılmaktadır. A.Y. Ocaktan’ ın okuduğu kitabeye göre camiin banisinin Hacı İbrahim
Efendi olduğunu öğreniyoruz. Camiin 1971’de tamamen yenilendiği mahalle sakinleri
tarafından söylenmektedir. Cami harim boyunca dikdörtgen planlı, düz tavanlı, kırma
çatılıdır.Yapının kuzeyinde çift katlı bir son cemaat yeri vardır. Etrafı duvarla çevrili camiin
haziresi ile batıdaki yuvarlak kemerli kapıyla girilen girişin yanında bir çeşmesi
bulunmaktadır.
c.1.11.Tekke ( Araplık = Arap Dede )

Camii

Camii, Tekke Mahallesi, Çamlık Caddesi ile Seyfi Ağa Caddesinin kesiştiği köşede
yer alır.
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Camiinin kitabesi yoktur. Fakat son cemaat yerinin iki pencere arasında “Maşallah
sene H.1327” yazılıdır ki bu tarih (M. 1899 – 1900) muhtemelen camiinin tamir tarihidir.
Çünkü camiinin H. 1 Zi’l – Hicce 1257 / M. 14 Ocak 1842 tarihli bir vakfiyesi vardır.
Vakfiyeden banisinin Çubukzade Halil Ağa b. Hüseyin b. Mehmet olduğunu da öğreniyoruz.
Vakfiyede yıllık ihtiyacı olanlara, % 15 guruş, geri kalan camii görevlilerine verilmek üzere
2. 000 guruş vakfedilmişti.
Camiinin etrafını (kuzey hariç) çeviren hazire de tespit edilen en eski tarihli iki mezar
taşı vardır. Bunlardan “H.1262 tarihli İsmail Ağa’nın eşine” ve diğeri ise “H.174 tarihli
Abdullah Efendi’nin eşine” ait olanıdır. Bu iki mezar taşı da bize camiinin vakfiye tarihinden
önce yapıldığının en güzel örnekleridir.
Harim kareye yakın dikdörtgen planlı düz tavanlıdır. Güneyde eksende yarım
silindirik gövdeli bir mihrap, yanında (batıda) yapılmış ahşap minber yer alır. Harimin
kuzeyinde önü balkon gibi kuzeye doğru çıkıntı yapan bir mahfil bulunur. Mahfile son cemaat
yerinin kuzeydoğusunda, girişin yanındaki oda içerisinde bulunan merdivenle çıkılır. Batıdaki
minber çok sade ve ahşaptan yapılmıştır. Doğudaki vaiz kürsüsü ise ince ahşap sütunlar
üzerine oturan sade bir kuruluştur. Harimi doğu duvarda ve batı duvarda birer, güney ve
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kuzey duvarda ikişer alt pencere aydınlatır. Ayrıca yalnız güney cephede alt pencerelerin
üzerinde küçük birer üst pencere daha vardır. Yapının iç ve dışında süsleme yoktur. Harime
güney – kuzey eksenindeki yanları profili yuvarlak kemerli bir kapı ile girilir. Harimin
kuzeybatı köşesinde kare kaideli, yuvarlak gövdeli bir minare bulunur. Minareye son cemaat
yerinin kuzeybatı köşesindeki kapıdan çıkılır.
Camiinin çift katlı, yanları harimin uzantısı duvarla, alt önü camekanla kapalı çok
küçük bir son cemaat yeri vardır. Son cemaat yeri sonradan ince bir duvarla ikiye ayrılarak
doğu tarafı bir oda haline getirilmiştir. Yapı meyilli bir arazi üzerine kurulduğu için son
cemaat yeri zeminden yüksekte kalmıştır. Buraya iki taraflı 5 – 10 basamaklı merdivenlerle
çıkılır. Son cemaat yerinin önünde ve doğusunda küçük bir haziresi vardır.
Camiinin etrafı bir duvarla çevrilmiştir. Camii kırma çatılı üzeri oluklu kiremit örtülü
geniş saçaklıdır. Yapı sıvalı olduğu için malzemesi hakkında bir bilgiye sahip olamıyoruz.
Ama minaresi sarı kesme taştan yapılmıştır.
c.1.12.Şeyh Necdi Camii(Mevlevi Dergahı)
Camii, Nohutlu Mahallesi çarşı içindedir. Yapının kitabesi yoktur. H. Cemaziyel evvel
1326 M. 20 Haziran 1908 tarihli bir vakıf sureti vardır. Banisi Konyalı Şeyh El Hac Salih
Sabri Dede Efendi .bin .Hasandır.

Uzun süre Halk Kütüphanesi olarak kullanılan ve son şeyhinin (Şeyh Necdi) ismiyle
anılan cami eski Mevlevi dergahı çarşı içinde lise caddesi üzerinde yer alır. Harim enine
dikdörtgen planlı düz tavanlı kırma çatılıdır . Güneyde silindirik gövdeli bir mihrap yanında
yeni ahşaptan yapılmış minber yer alır. Harime doğu duvarının ekseninden kuzeye kayan bir
kapıyla girilir. Ara mekanın doğusunda iki oda yer alır. Her iki odada kareye yakın dikdörtgen
planlı ve üzeri tavanla örtülüdür. Güneydeki odanın güneye bakan duvarında camideki gibi
silmeli yuvarlak kemerli üç alt penceresi vardır. Eskiden Mevlevihane olarak kullanıldığı
söylenen yapı da kapatılmış bir sundurma yer alır.
c.1.13.Fatih (Kilise) Camii
Cami Çapanoğlu camiinin kuzeybatısında ona 150m. uzaklıktadır. Kitabesi yoktur.
Akdağmadeni’ndeki İstanbulluoğlu Mahallesindeki kilise camii ile yukarı kiliseye dış görünüş
ve plan bakımından benzemesi nedeniyle XIX. y. yılın ortalarına tarihlendirilmektedir. Rum
kilisesi olarak bilinir.
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Uzun süre değişik amaçlarla kullanılan kilise 1996’da Fatih Camii adıyla camiye
çevrilmiştir. Harim doğu-batı doğrultusunda iki sıra üç ayakla üç nefe bölünmüştür. Neflerin
üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Orta nef daha geniş tutulmuştur. Sütunlar yüksek kare
kaideler üzerine oturur. Köşeleri volütlü ince başlıkları vardır. Doğuda dışarı taşmayan bir
apsis yanlarında pastaforiom hücreleri bulunur. Batıda ise güney ve kuzey kanada doğru
galeri gibi uzanan U şeklinde bir mahfili vardır. Güney cephede bir mihrap nişi açılmıştır. İç
mekanı dikey eksende yer alan geniş yuvarlak kemerli alt ve üst pencereler aydınlatır. Batıda
üç bölümlük bir narteks vardır. Narteksin üzeri düz tavanla örtülmüştür. Narteks bugün önü
camekanla kapatılmış üç yuvarlak kemerle dışarı açılır. Narteks güneye ve kuzeye doğru
dikdörtgen şeklinde taşan ve çift katlı bir dış görünüşe sahiptir. Narteksin kuzeybatısında çan
kulesi yer alır. Kilise Camii kırma çatılı ve profili ince saçaklıdır. Camiin iç ve dışında
süsleme yoktur.
c.2. Diğer Mimari Yapılar
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c.2.1.Halveti Tekkesi

Tekke Yukarıçatak Mahallesi, Ümit 2 Sokak, no: 4’te yer alır. Tekkeden sadece bir
hazire ile tekke müştemilatından olduğu söylenen bugün ev olarak kullanılan tek katlı bir bina
kalmıştır. Kolları kuzey ve batıya uzanan ‘L’ şeklindeki binanın kuzeybatı köşesinde üç
mezardan oluşan ve etrafı demir parmaklıkla köşeleri taş babalarla çevrilmiş bir haziresi
vardır. Hazire içinde güneyden kuzeye doğru üç mezar sıralanır.
c.2.2.Çapanoğlu Çifte Hamamı
Hamam Çapanoğlu Camiinin güneydoğusunda ona 150 m. uzaklıktadır. Kitabesi
yoktur. Yapı vakfiyesine göre tarihlendirilir. Erkekler kısmı Kapucubaşı Çapanoğlu Mustafa
Bey’in vakfiye tarihi H. 1 muharrem 1195 M. 28 aralık 1978’den sonra, kadınlar kısmı
Kapucubaşı Çapanoğlu Süleyman Bey tarafından H.1208 M. 1793’te yapılmıştır. Erkekler ve
kadınlar kısmından oluşan hamamın erkekler kısmı büyük, kadınlar kısmı küçüktür. Her iki
yapı birbirine ‘L’ şeklinde birleşmiştir. Doğu ve kuzey tarafı dükkanlarla çevrilmiştir.
Erkekler kısmının duvarları gri renkli moloz taştan, kadınlar kısmının duvarları ise moloz
taştan yapılmıştır. Plan bakımından Haçvari Dört Eyvanlı ve Köşe Hücreli plan tipine girer.
Hamam başlıca soyunmalık, ılıklık, sıcaklık, havlat ve su deposu bölümlerinden oluşur.
Başçavuş Çifte Hamamı:
Hamam Aşağınohutlu Mahallesi Korkmaz Sok. ile Hamam Sokağının kesiştiği
yerdedir. Hamamın kitabesi yoktur. Yapı vakfiyesine göre tarihlendirilir. Vakfiye tarihinden
hamamın H. 1240 M. /1824-1825 tarihi dolaylarında Çapanoğlu Süleyman Beyin Başçavuşu
Halil Ağanın oğlu Ahmet Ağa tarafından yaptırılmıştır.
Bugün kadınlar kısmı kullanılmaktadır. Erkekler kısmı harap bir şekilde durmaktadır.
Erkekler kısmı: Hamam doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Sıcaklığı dört
eyvan şemalı köşe halvetlidir. Orta mekan ve eyvanlar beşik tonozla, halvetler kubbeyle
örtülüdür. Orta mekanın kubbesine pandantifle, halvetlerin kubbesine tromplarla geçilir.
Sıcaklığın ortasında zeminde kare bir göbek taşı görülür. Ilıklık ve sıcaklık yuvarlak
kemerli bir kapıyla bağlanır. Dışı moloz taş, üst örtüsü tuğla ve kemerleri kesme taştan
yapılan hamamın iç ve dışında süsleme yoktur. Bugün girişi kapatılmış yıkık durumdadır.
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Kadınlar kısmı: Erkekler kısmından daha küçük ve halen faal olan kadınlar kısmı
erkekler hamamının doğusunda yer alır. Sıcaklığı kare planlı ve üzeri kubbeyle örtülüdür.
Zeminde kare planlı bir göbek taşı yer alır. İçerisinde köşelerinde rumi karartma süslemeleri
bulunan altı tane orijinal kurna vardır. Sıcaklığın batısında su haznesi bulunur. Sıcaklığın
kuzey duvarının ekseninden ılıklığa geçilir.
Duvarları moloz taştan örtü kısmı tuğladan yapılan hamamın iç ve dışında süsleme
yoktur. İki yapı malzemeleri arasında ayırt edilen malzeme farkı yoktur.
c.2.3.Çapanoğlu Ali (Kani) Bey veya Aynalı Hamam
Hamam, Aşağı Nohutlu Mah. Aynalı Hamam Sokağında yer alır. Kitabesi yoktur. Mustafa
Akın ve Bekir Sayarın ifadelerine göre hamamın Çapanoğullarına ait olduğu ve ev hamamı
olduğunu anlıyoruz. En kuvvetli görüşe göre hamamın Ali Bey tarafından yapıldığı kabul
edilmiştir.
Hamam doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı ve dört mekanlıdır. Bu dört
mekanın güney ve kuzeyine yeni(soyunma) mekanlar ilave edilerek genişletilmiştir. Hamamın
orijinal mekanı dört kare birimden oluşur. Bugünkü planı kolları eşit ‘L’ şeklinde ve üzeri
tromp geçişli üç kubbeyle örtülmüştür. Güneydoğudaki girişin önünde ikişer kubbeli mekan
yer alır. Kubbeye geçişteki tromplar biçimsiz ve oransızdır. 3 numaralı mekanın ortasında
dikdörtgen göbek taşı yer alır. 3 ve 4 numaralı mekanların batısında su deposu ve külhan
bulunur. 1 numaralı mekanın doğusuna ılıklık ve onunda kuzeyine soyunmalık ilave
edilmiştir. Etrafı yapılarla çevrilen hamamın iç ve dışında süsleme yoktur. Yapı moloz taştan
yapılmıştır. Hamam şu an tamamen yok olmuştur.

c.2.4.Çapanoğlu Konak (Ev) Hamamı
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Hamam Aşağıçatak Mah. Öncül Sokağın üzerindeki evin bahçesinde yer alır. Ali
Efendi Camiinin kuzeydoğusunda ona yaklaşık 200 m. uzaklıktadır.

Hamamın tarihi ve banisi hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Yalnız Yozgat Müzesi
tescil kayıtlarında hamamın Çapanoğullarına ait olduğu yazılıdır. Geniş bir bahçesi ve
bahçesinde mermer havuzu bulunan bir konağın ev hamamıdır. Bugün konak yıkılmıştır.
Doğu-batı doğrultusunda uzanan yapı dikdörtgen planlıdır. Hamamın batısında dikdörtgen
planlı bir su haznesi vardır. Haznenin doğusunda iki bölümlü bir sıcaklık bulunur. Sıcaklığın
batısı enine bir kemerle üstte iki mekana ayrılmıştır. Bu mekanın üzeri tromp geçişli bir
kubbeyle örtülmüştür. Sıcaklığın batısındaki mekanların üzeri aynalı tonozla örtülmüştür. Her
ikisinin de aynaları yıkılmıştır. Hamamın doğusunda iki mekan vardır. Bunlardan
kuzeydoğudaki giriş mekanı güneydoğudaki muhtemelen temizlik mekanıdır. Temizlik ve
giriş mekanların üzeri aynalı tonozla örtülmüştür. Her ikisinin de aynaları yıkılmıştır. Giriş
bölümü doğu ve kuzeye yuvarlak kemerle açılır. Harap bir halde olan hamamın tek süslemesi
büyük kubbeli sıcaklığın batı duvarındaki su haznesine açılan pencere üzerinde ay ve sekiz
kollu bir motif yer alır. Su haznesinin tamamına yakını yıkılmıştır. Buradan anlaşıldığına göre
üst örtü tuğladan, duvarlar moloz taştan yapılmıştır.
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c.2.5.Şeker Pınarı
Çeşme Şekerpınarı Mah. Yozgat- Sungurlu yolu üzerindedir. Çeşme kitabesine göre
tarihlendirilir.
Suyu akan ve hala kullanılan çeşmenin iki kitabesi vardır. Altı satırlık üstteki kitabe
50x80 cm boylarında H. 1266 M. 1850-1851 tarihlidir. Alttaki ikinci kitabe ise 54x65 cm
boyutlarında 1309/M. 1893-1894 tarihlidir. Kitabelerinden anlaşıldığına göre yapı Vecihi
Paşa tarafından namazgahla birlikte yaptırılmıştır. 1893-1894 tarihlerinde de Vehbi Paşa
tarafından tamir ettirilmiştir. Bu kitabenin metnini Yozgatlı Şair Fenni yazmıştır.
Çeşme 7,5 m. boyunda 2.40 m. yüksekliğinde dikdörtgen planlı doğuya bakan tek
yüzlüdür. Ortası yukarı doğru dikdörtgen şeklinde bir çıkıntı ile taçlanır. İki lüleli tek
olukludur. Arkasında toprağa gömülmüş büyük bir haznesi vardır. Sarı kesme taştan
yapılmıştır. Çeşme ile birlikte yapıldığı tahmin edilen namazgah bugün yoktur.
c.2.6.Hamidiye Saatli Çeşmesi
Çeşme, Çapanoğlu Camiinin doğu haziresi dış duvarında yer alır. Çeşmenin tarihi
kazınmıştır. Buna rağmen orta alınlıkta bir kartuş içinde sene 19 Ağustos 1916 (M. 01 Kasım
1900) yazısı ve tarihi okunmaktadır. Çapanoğlu Camisinin doğusunda çarşıya bakan yüzünde
hazireye bitişik olarak II. Abdülhamit tarafından 1900 tarihinde tahta çıkışının 25 seneyi
devriyesinde saatli çeşme diye yaptırılmıştır. 1325 Ankara salnamesinde bir resmi vardır.
Yarım silindirik gövdeli, iki kenarı dar, cephesi geniş çeşmenin gövdesi boyuna profilli
silmelerle beşe, enine profilli silmelerle üçe bölünmüştür . En üstte sivri kemerli bir niş içinde
yuvarlak kadranlı bir saati vardır. Saatli nişin köşelerinde birer yuvarlak güneş sembollü
süslemeler yer alır. Saatin altındaki bölümde adalet, eşitlik ve özgürlük sembolü olan çapraz
kılıçlar, flamalar, terazi ve ay yıldızlarından oluşan bir Osmanlı arması motifi yer almaktaydı.
Bununla birlikte çeşme üzerinde tüm yazı ve motifler kasıtlı bir şekilde kazınmıştır. Armanın
altında ise bir kuşak halinde besmele yazısı üzerinde tarih ve altında ayaklı bir kupa
görülmektedir. En alt kısımda ise üç önde birer de yanda olmak üzere beş çeşme oluğu ile
lülesi bulunur. Beyaz kesme taştan yapılmıştır. Taşlarının Sarıkaya’nın Azapbaşı köyünden
getirildiği söylenir.
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Döneminin Anadolu’daki en güzel ve en büyük süslemeli çeşmelerinden biridir.
c.2.7.Eskipazar Mahallesi Çeşmesi
Çeşme Eskipazar Mahallesi, eski Kayseri yolu üzerinde caddeyi kesen Dolgu
Sokağının köşesindeki evin bahçe duvarına bitişiktir.
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Çeşmenin kitabesi yoktur. Kemer biçiminde 19.yy sonu 20.yy başına tarihlendirilir.
Muhtemelen ustası Selimli Köyü’nden Şeyh Mehmet Açıkgöz’dür.
Bahçe duvarının ana caddeye bakan yüzünde tek cepheli olarak yapılan çeşme sarı
kesme taştan yapılmış, yuvarlak kemer nişlidir. Tek lülesi vardır. Oluğu yok veya toprağa
gömülmüştür.
c.2.8.Başçavuş Hamamı Çeşmesi
Çeşme, Aşağı Nohutlu Mah. Korkmaz Sok. ile Hamam Sokağının kesiştiği yerde
kadınlar hamamının güneyindeki avlunun dış duvarındadır.
Çeşmenin kitabesi yoktur. Vakfiyesine göre tarihlendirilir. Vakfiye tarihinden
hamamın, H. 1240 M. 1894- 1895 tarihlerinde yapıldığını anlıyoruz. Çeşmenin de aynı
tarihlerde yapıldığını söyleyebiliriz.
Yapı Başçavuş Camii Külliyesi, cami, okul bugün yıkılmış hamam ve çeşmeden
oluşur. Bahçe duvarının ana caddeye bakan yüzünde tek cepheli olarak yapılan çeşme, sarı ve
beyaz kesme taştan yapılmıştır. Tek lüleli ve küçük bir oluğu vardır. Çeşme arkasında bahçe
içinde haznesi bulunmaktadır.
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c.2.9.Saat kulesi
Yapı şehrin merkezinde yükselsen kare prizma gövdeli uzun bir kuledir. Kuleyi,
Tevfikizade Ahmet Bey, Belediye Başkanlığı sırasında yaptırmıştır. Mimarı Şakir Ustadır.
1325 / M.1902- 1908 Tarihli Ankara salnamesinde saat kulesinden ayrıntılı bir şekilde
bahsedilir. Yapıyla ilgili birçok yayında çeşmenin 1908 tarihinde inşa edildiği belirtilir.
Ayrıca Saat kulesini yaptıran Tevfikizade Ahmet Beyin II. Belediye Başkanlığı 1908- 1909
tarihleri arasındadır. Bu bilgilere dayanarak yapının 1908 de yapıldığı kabul edilmektedir.

Kule enine silmelerle altı kata bölünmüştür. Üst kısmı şerefe gibi balkonla
çevrilmiştir. Üzerini çan şeklinde bir külah örter. Külahın altında, her yüzeyde bir saat kadranı
yer alır. Çanı 288 kğ. ağırlığındadır. Çanın topu sekiz parça 282 kg. Saatin topu, 50 kg.
Ağırlığındadır. Çanını yukarıya iki kırmızı lira karşılığında Hamal Kör Musa çıkartmıştır. Her
yarım ve tek saatlerde ispatlı olarak çalan saatin üzerinde Norez’Jura ve L.D. Odobey Gadet
yazılıdır. Kuleye kuzeydeki yuvarlak kemerli kapıdan girilir. Ve zikzak şeklindeki ahşap
merdivenlerle çıkılır. Şerefenin altında aşağı doğru her katta küçük yuvarlak kemerli bir
pencere bulunur.
c.2.10.Cephanelik
Cephanelik, Aşağınohutlu Mah. Pafta 13 ada 286 parsel 6’da bugünkü oto garajının
kuzeyindeki boş arazi üzerinde harabe şeklinde durmaktadır. Yapı kitabesine göre
tarihlendirilir. Kitabesine göre yapı II. Abdülhamit döneminde H. 1302 M. 1886-1887
tarihinde inşa edilmiştir.
Sarı moloz taştan yapılmış deponun köşeleri taştan yapılmıştır. Güney cephesinde
yuvarlak kemerli bir kapısı ve kapı üzerinde kazınmış bir kitabesi
vardır.Yapı iç içe kare kübik planlıdır. İki kare plan arasında ince uzun bir galeri oluşmuştur.
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c.2.11.Askerlik Şubesi
Cumhuriyet meydanının güney kenarındadır.Yapı kitabesine göre tarihlendirilir.
Şehrin orta yerinde sarı kesme taştan yapılmış kırma çatılı ve iki katlı bir yapıdır. Yapı
girişinin orta kısmında üçgen alınlıklı, dört sütuna oturan önden kemerlerle dışa açılan, üçgen
alınlıklı bir çıkma vardır. Çıkma orta kemer alınlığında bir kitabe yer alır.

Kitabesine göre H. 1411 M. 1895- 1896 II. Abdülhamit döneminde yapılmıştır.
Ön cephedeki çıkma kemerler ile pencere kemer ve söveleri hafifçe dışarı taşmıştır. Dışarı
taşkınlık yapan bu kısımlar renkli taşlarla yapılmıştır. Yuvarlak kemerli pencereler doğu,
güney ve batı cephelerinde ortada üçer kenarlarda ikişer pencere şeklinde düzenlenmiştir. Alt
ve üst pencereler yatay bir silmeyle birbirinden ayrılmıştır. Çıkmanın üçgen alınlığında sarı
kırmızı ve yeşil renklerden oluşan Osmanlı Devlet Armasının kabartması vardır. Arma
kenarlarında II. Abdülhamit’in tuğrası yer alır. Dış cephe görünüşü ile Neoklasik üslup
özellikleri gösteren yapının revaklı kısımdan içeriye girildiğinde yuvarlak kemerli bir kapıyla
karşılaşılır. Kapının üzerindeki kartuş içinde ise ‘Daire-i Askeriye’ yazısı okunur. Halen
askerlik şubesi olarak kullanılan yapının revakındaki kapıdan sola girilir. Odalar salonun iki
yanına sıralanmıştır. Türk Evi Plan Tiplerinden; İç Sofalı Plan Tipinin (Karnıyarık Plan
Tipinin) genel özelliklerini gösterir. Üst kata iki taraflı ortada birleşen trabzanlı bir
merdivenle çıkılır. Burada da salonun iki tarafında sıralanmış dörder oda bulunmaktadır. Alt
ve üst kat odalarının içlerinde yüklükler ve şerbetlikler vardır.
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c.2.12.Lise Binası
Yapı Aşağınohutlu Mah. Vali Konağının yanındadır. Kitabesi kazındığı için kesin
yapım tarihi belli olmayan bina araştırmacılar tarafından 1895–1896 yıllarına
tarihlenmektedir. Lise binası 1895 yılında beş yıllık nehari (Rüştiye denilen ortaokullardan
sonraki yüksek okullara hazırlayıcı okul) olarak açılmış 1912’de bugünkü anlamında liseye
dönüştürülmüştür.

Sarı kesme taştan yapılmış, iki katlı iki kırma çatılı dikdörtgen planlı bir yapıdır.
Her iki katta aynı planlıdır. Yalnız üst katta güney cephede girişin üzerinde bir oda daha
vardır. Doğu-Batı doğrultusunda uzanan yapının ortasında ince uzun dikdörtgen bir koridor ve
bu koridora açılan odalar bulunur. Koridorun uzun kanatlarında dörderden sekiz derslik
vardır. Dört köşede ise iki yönde çıkıntı yapan birer derslik ile bunlar arasındaki bir odadan
oluşur. Uzun kanatların kuzey-güney ekseninde iki katı birbirine bağlayan kuzeyde bir
merdiven yer alır. Güneye bakan kısmının ortası üçgen alınlıklı ve iki sütuna oturan cumba
gibi bir taşkınlık yer alır. Bu revaklı kısmın ortasında yuvarlak kemerli giriş kapısının sağ üst
köşesinde bir kitabe yer alır. Kazınmış olan kitabenin hiçbir yazısı okunmamaktadır. Yalnız
H. 1311 / M. 1895- 1896 yılında sultan II. Abdülhamit döneminde yaptırıldığı bilinmektedir.
Yapı dıştan yuvarlak kemerli, söveleri dışarı taşmış, ikili ve üçlü gruplar halinde sık
pencerelidir. Yapıyı enine bir silme ile iki kata ayırır. Bina, silmeleri ve pencere düzenleri
bakımından bu dönemin kamu binalarına benzer. En çok şube binasıyla benzerlik gösterir.
Kalorifer bacası yapının dış görünüşünü bozmaktadır.
d.Cumhuriyet Dönemi Eserleri
d.1.Cumhuriyet İlkokulu
İlkokul, Medrese Mah. Sivas Caddesi üzerindedir. Yapı Zamanın Maarif Vekili
Necati Bey tarafından 1927’de Vali Ali Rıza Bey ve Maarif Müdürü Şevki Bey’in
gayretleriyle yapımına başlanmış 29 Ekim 1930 da ilkokul olarak açılmıştır. Yapının kuzey
tarafındaki girişi üzerinde oklun adı ve yapılış tarihleri yazılıdır.
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Kesme taştan yapılmış iki katlı, geniş saçaklı, kırma çatılı dikdörtgen planlı bir
yapıdır. Doğu-Batı doğrultusunda uzanan yapının dört köşe ve ortası iki yönde çıkıntı yapar.

Bin metrekarelik bir alanı kaplayan yapının alt ve üst katı aynı planlıdır. Alt katta
‘T’ biçiminde bir sofa yer alır. ‘T’ nin dikey kolu üzerinde içte üst kata, dışta, bahçeye çıkış
merdiveni bulunur. Yatay kolunun köşelerinde ve dikey kolunun yanlarında birer oda vardır.
Odalardan güney cephedekiler büyük, kuzey cephedekiler küçüktür. Küçük odalardan
kuzeydoğudaki tuvalet olarak düzenlenmiştir.
Odaların güney cephelerinde üçer, büyük odaların cephelerinde dörder, kuzeybatı
köşesindeki küçük odanın batı yönünde bir pencere bulunur. Alt katın pencereleri yuvarlak
kemerli üst katın sivri kemerlidir. Üst pencerelerin bu görünüşü ile Osmanlı dönemi yapılarını
hatırlatır. Pencerelerin alt ve üstlerinde silmeler vardır. Geniş saçaklar eli belindelerle
desteklenmiştir. Binanın alt katı depo ve kalorifer kazanı olarak düzenlenmiştir.
Yapının güneyinde dört bin metrekarelik geniş bir bahçesi vardır. Okul şu an
Bozok Üniversitesine bağlı rektörlük binası olarak kullanılmaktadır.
e.Konut Mimarisi
XVIII.yy.’lın ortalarında, Çamlık, Nohutlu, Mercimektepe ve Kabaktepe arasındaki
dar bir alanda Yozgat şehri döneminin en güzel yerleşimine sahiptir. Yakın zamana kadar
bozulmadan kapalı bir çevre olarak kullanılmış nadide şehirlerimizden birisiydi. Pek az imar
görebilmiş Türk Kaldırımlı, dar sokaklı, dereler üzerinde ufak köprüleri ve şehrin güneyindeki
çam ormanlarıyla dikkatimizi çeker.
Hızlı ve çarpık yapılaşma eski kent dokusunu bozarak yozlaşmasına neden olmuştur.
Artık şehirde parmakla gösterilebilecek kadar az konut kalmıştır.
Yozgat evlerinin geneli iki katlı, dikdörtgen ve yuvarlak kemerli, sık pencereli
cumbaları, saçakları, kiremit örtülü çatıları, önünde geniş bahçeleri, bahçenin bir tarafında ve
yanında kuyusu, bir tarafında çiçekliği bulunan ahşap evler aklımıza gelmektedir.
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Yozgat evlerinin tamamına yakınında Türk Evi Plan Tipiden “İç sofalı” plan tipi çok
kullanılmıştır. Bu plan tiplerinin bir çeşitlemesi sayılan Karnıyarık Plan Tipi, Dört Eyvanlı ve
Köşe Odalı Plan Tipini de uygulamışlardır.
Malzeme olarak daha çok kesme taş üzeri hımış duvarlı kitik sıvalıdır. Bunun yanı sıra
sarı kesme taş yapılara da rastlanır.
Yozgat evlerinde süsleme olarak kalem işi ve ahşap ağırlıklı bezemeler çoğunluktadır.
Zaman zaman resimli evlere de rastlanır. Bahçe duvarları hatıllı moloz taş duvar şeklindedir.
Bahçeye girişlerde bir büyük, bir küçük kapı görülür. Büyük kapı arabalara, küçük kapı ise
insanlara mahsustur. Kapı tokmakları çoğunlukla döğme demirden “L” ve armut şeklindedir.
Yozgat konut mimarisine dair genel bir girişten sonra şehrin sivil mimari özelliklerini
yansıtan iki önemli yapıyı tanıtmaya çalışacağız.
e.1.Karabıyık Köprüsü

Yozgat-Şefaatli yolunun 38.km’sinde Kanak Suyu üzerinde kurulmuştur. Yavuz
Sultan Selim tarafından Mısır seferine giderken (1516) yaptırılmıştır. Ayaklar üzerinde oturan
üç sivri kemerli, iki alçak mahmuzlu, 60 cm. yüksekliğinde korkuluk duvarı ile uçlarda ve
ortada baba taşları olan, beyaz kesme taştan yapılmış bir köprüdür. 54 m. boyunda 4.5 m.
eninde olan köprünün ortasına doğru bir harpuşluk fark edilir.

e.2.Karslıoğlu Konağı
Geç Osmanlı Devrine ait olup 1883 yılında yapıldığı bilinen konak 1929 ve 1936
yılları arasında Yozgat Belediye Başkanlığı yapan Yusuf KARSLIOĞLU tarafından satın
alınarak uzun süre kullanıldığı için “ Karslıoğlu Konağı” olarak bilinmektedir.
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Arkeoloji Müzesi olarak kullanılmak üzere 1977 yılında Kültür Bakanlığınca istimlak
edilen konakta restorasyon çalışmaları 1990 yılında tamamlanmıştır. Bodrum kat hariç iki
katlı olan, alt katta köfeki taşına benzeyen işlenmesi kolay sarı renkli kesme taşlar üzerinde
yükselen konak ince ahşap işçiliği tavan dekorasyonu ve süslemeleri ile dönemin ve
günümüzün en güzel örneklerinden biri durumundadır.
Eski Yozgat-Sungurlu yolu (şimdiki Hattuşaş yolu) üzerinde C. Ali Efendi Camii’nin
yakınında yer alan birinci katı sarı renkli kesme taş (Nevşehir Taşı), ikinci kat kagir olan bu
konak kırma çatılıdır. İkinci kat güney-kuzey yönünde çıkıntı yapar. Bu kısmın altı “S”
konsollarla desteklenmiştir. Balkon tabanı sonradan betonlaşmıştır. İkinci kat balkon
pencereleri yuvarlak kemerli olup ahşap çerçevelidir.
Binaya giriş, güneydeki taş çerçeveli yuvarlak kemerli bir sundurmadan sağlanmıştır.
Bugün üst kata (birinci kata) beş basamaklı taş merdivenle doğudaki dikdörtgen küçük
kapıdan çıkılmaktadır. Birinci kat girişi, yuvarlak kemerli ve dört revnaklıdır. Kemerler
arasında sarı renkli taştan yapılmış, iyonik başlıklı sütunlar mevcuttur. Revak üzeri oymalı
tonozlu sonradan betonlanmıştır. Sekizgen sofanın her köşesinde bir oda yer alır. Güney- batı
köşesinde, önemli konukların ikameti için ayrılmış özel bir oda yer alır. Bu odanın tavanı
diğer odalarınkilerden daha güzel işlenmiştir. Salonun güney kısmı eyvanı hatırlatır. Bu
eyvanın önünde bir balkon bulunmaktadır.
Oda kapıları üzerinde görülen sonradan kazınılmış haç şekillerinden ve güneydeki sundurma
üzerinde yer alan balkonun üçgen alınlığındaki Rumca yazılardan bu yapının eskiden Rumlara
ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu üçgen alınlığın ortasındaki Rumca üç satırlık yazı ve 1883
rakamı bu yapının tarihini vermektedir.
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Atatürk’ün Yozgat’a ilk gelişlerinde (3 şubat 1934) burada kaldığı ve daha sonra da uzun
bir süre Vali Konağı olarak kullanıldığı bilinmektedir.
Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünce Arkeoloji Müzesi olarak
kullanılmak üzere kamulaştırılarak restore edilen bina daha sonra Yozgat Müzesi
Müdürlüğü’nün 30.03.2001 tarihli raporunda belirtilen gerekçelerle Arkeoloji Müzesi olarak
kullanılmasının uygun olmadığının bildirilmesi üzerine Bakanlık Makamının 30.07.2001 tarih
ve 3841 sayılı onayı ile Kültür Müdürlüğü hizmet binası olarak tahsis edilmiş, daha sonra da
tahsisi İl Özel İdaresine yapılmıştır.
B.Kentteki Müzeler
B.1.Nizamlıoğlu Konağı
Vasilika ve Joannali’den hazineye kalan ve H.1292 / M. 1875 de Abdullah Kızı Fatma
Hanım’a, ondan da Nizamzade Ali Efendi’ye geçen bu yapı 1871’den önce yapılmış
olmalıdır. Bugün müze olarak kullanılan yapı kırma çatılı, iki katlı, meyilli bir zemine oturan,
doğu yüzü sokağa bakan, etrafı ufak bir bahçeyle çevrili bir konuttur. Zemin kat “U” planlı
sofa etrafında sıralanan depo ve servis odalarından oluşur. “U”nun yatay kolu kareye yakın
dikdörtgen şeklindedir. Kuzeyde eksende bahçeye çıkış kapısı ile doğu ve batıda; güneykuzey doğrultusunda dikdörtgen planlı düz tavanlı odalar yer alır. Girişin tam karşısında ise
yine aynı doğrultuda bir kiler bulunmaktadır. “U”nun dikey kolları üzerinde ise ikişer oda
bulunmaktadır. Bu odaların arasında dikdörtgen koridorlar görülür. Bu koridorların batı
kanattakine üst kata çıkış merdiveni yerleştirilmiştir. Merdivenin kuzeyindeki oda fırını olan
mutfak şeklinde kullanılmaktadır. Üst kat alt katın tekrarı gibidir. Farklı yanı odalar daha
büyük ve süslü, sofanın geniş ve eyvanlı olmasıdır. Bir sofa etrafına “U” şeklinde odalar
sıralanmıştır. Sofanın güneyinde önü balkonlu bir eyvan bulunmaktadır. Odaların ön kısmını,
sofa zemininden 1m. kadar yüksek bir galeri çevreler. Galerilerin ön kısmı birbirlerine
bağdadi kemerlerle bağlanmış 10 ince ağaç sütun ve araları parmaklarla örülmüştür. Sofaya
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kuzey cephe ekseninde yer alan yuvarlak kemerli bir kapıdan girilmektedir. Eyvanın iki
yanındaki güneydoğu ve güneybatı köşe odaları özenle süslenmiştir. Bunlar gerek ahşap
işçiliğinin, gerekse geç devir duvar resimlerinin çok değişik birer örneğini sunar. Bu odaların
tavanları oyma, çakma, kafes oyma ve aplike tekniği ile yapılmış süslemelerle kaplıdır. Göbek
kompozisyonu ortasında baş aşağıya sarkan çeşitli kıvrım ve çiçeklerden oluşan ajurlu bir
sarkıt süsleme vardır. Bu sarkıtın dışa doğru güneş ışını gibi, kıvrımlı dal ve çiçeklerden
oluşan uzantılar çıkar. Motifler aplike tekniği ile yapılmıştır. Giriş kapısının yanında
yüklükler bulunur. Tavanın iç bükey kuşağında figürlü manzaralar gözükür. Kuru fresko
tekniği ile yapılan bu resimler çok renkli bir anlayışla ele alınmıştır. Konu zenginliği göze
çarpar.

Resimlerdeki konular:
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1- Dini konular, Tevrat’tan alınmış sahneler, Hz. Süleyman’ın adaleti, Hz. İsa’nın ateş
içerisinde görülmesi…
2-Şehir manzaraları ormanlar, av sahneleri, çobanlar, atlar, keçiler, dağlar, denizler, göller…
3- Natürmortlar, çiçekler, kap içinde meyveler…
4- Tarihi ve gerçek olaylar Napolyon’un savaşları, Yozgat şehri yangını gibi..
5- Hayali resimler, denizkızı gibi
6- Günlük olaylar, çift sürülmesi, kaz dövüşleri gibi
Güneybatı oda resimleri:

1- Kayıkla kürek çekenler ve yanlarındaki kule
2- Hz. İsa’nın ateş içinde görülmesi ve ondan korkanlar
3- Derede kadırga ve solunda avcı
4- Yozgat yangını
5- Savaş sahnesi
6- Kral ve iki yaveri
7- Şehir manzaraları ve yanında orman ile dere
8-Üç katlı bir kule
9- Hz. Süleyman’ın adaleti ve yanında 1871 tarihi
10- Kaz dövüşü, atlar ve geyik
11-İnce uzun üç katlı kule ve kayıkçı
12- Savaş sahnesi ve şaha kalkmış atlı subay
Eyvan (Sofanın Güneye Bakan Kısmı )
13- Çiçek tabakları, üzüm salkımları ve dallar
14- Meyve tabağı ve renkli kuşlar
15- Soluk renkli dağ manzaraları
16- Kuş, meyve tabağı ve avcının vurduğu geyikler
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Sofanın Güneye Bakan Tavan Saçağı
17- Dere ve dağ manzaraları
18- Solda kargalar, sağda çift süren çiftçi
19- Bir fayton ve önünde ve arkasında koruyucusu (Büyük olasılıkla Çapanoğlu Mehmet
Celalettin Paşa ve koruyucuları)
20- Köprü ve solunda yatan aslan -- Tavan saçağının iç tarafında, “U” şeklinde, bir kısmı
silinmiş sütun alınlıklarında ve saçaklarda çiçek dalları
Güneydoğu Oda

21- Ortada bir köprü, sağında üç koyun, solunda ağaçlar içinde şaha kalkmış bir aslan
22- Masa üstünde bıçak saplanmış karpuz
23- Derede yıkanan kazlar
24- Ormanda otlayan üç deve
25- Sağda yatmış bir manda, solunda karşılıklı iki at
26- İki gül, koyunlar ve kuş
27- Sağda iki geyik, bir kurt ve ortada atlar, solda iki inek
28- Ortada kıvrımlı bir dere, derenin sağında diz çökmüş atış yapan ve avlanan bir Osmanlı
Paşası
29- Kanatlarını açmış elleri ve ayaklarıyla bir şey tutan çift başlı kartal (Büyük olasılıkla bir
haç tutuyor olmalı)
30-Ortada bir dere içinde balık gövdeli kız ve sağında atlı bir yabancı ile avını getiren köpek,
deniz kızının solunda yılan yiyen leylek
31- İnce bir dere ve sağında haç taşıyan bir köpek. Solunda manda ve atlar
32- İki aslan
33- Orman içinde çiçek ve geyikler
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Tüm bu resimler birbirinin devamı gibidir. Güneybatı oda tavan eteğinde savaş sahnesi, Hz.
Süleyman’ın adaleti atlı tablonun kenarında 1871 tarihi, Yozgat yangını, güneydoğu odada; av
sahneleri yer alır. Kuzeybatı oda mutfak olarak düzenlenmiştir. Çeşme ve fırını vardır. Kırma
çatılı iki katlı konağın bodrum katıda bulunmaktadır. Bodrum katı sarı kesme taştan yapılmış,
zemin kat ve birinci kat kitik sıva ile sıvanmıştır. Konağın güney tarafta geniş kuzey tarafta
ise daha dar bir bahçesi vardır. Kuzeydeki bahçeye yuvarlık kemerli bir kapıdan girilir.
Nizamoğlu Konağı resimleri üslup bakımından çok ileri bir teknik gösterir. Ayrıca resimlerde
oldukça başarılı bir perspektif anlayışı, yer yer gölge ışık oyunları, renk tonlamaları ile batılı
resim geleneğine bağlı olmakla birlikte çocuksu işleyişleri bakımından da “naif” karakter
taşımaktadır.

V.KENT TARİHİNDE KÜLTÜR VE EDEBİYAT
A-Kültür
a.Cumhuriyet Öncesi Dönemde Kültür Hayatı
Cumhuriyet öncesi dönemde ilin konumu ,yönetim ve ticaret merkezlerinden uzaklığı
yanında ,ulaşım ağının da dışında kalması içe dönük bir yaşam biçiminin oluşmasına neden
olmuştur.Aile büyük aile; aile yapısı ataerkil bir yapıdadır. Toplum inanış,gelenek
göreneklerine sıkıca bağlı gelenekçi bir yapı özelliğini göstermektedir.
Geleneksel kıyafetler genelde dokuma ve evde dikilen kıyafetlere dayanmakta kadınlar
ve erkekler geleneklere bağlı olarak yöresel kıyafetleri giymektedir.
b- Cumhuriyet Döneminde Kültür Hayatı
Cumhuriyetin kurulması ile merkezi bir konumda bulunan Yozgat ili merkezi
hükümetin dikkatini çekmiş ve yatırımlar kapsamına alınmıştır. 1930’da kara ve demir yolları
yapılarak

bir

çok

yerleşim

merkezlerine

ulaşımı

ve

kültürel

etkilenmeyi

kolaylaştırmıştır.Zamanla yapılan yeni kara ve demir yolu ilde var olan içe dönük yapının
kırılarak dışa dönük ,diğer kültürlerle alış verişe açık bir yapıya bürünmesine sebep olmuştur.
Kültürel yapıyı değiştiren temel etmenlerden bir tanesi de Yozgat’a 1951 yılında
Bulgaristan’dan

gelen

göçmenlerdir.Bu

göçmenlerle

geleneksel

dokuda

değişimler

gözlemlenmiştir.
Cumhuriyetle birlikte gözüken ülke genelindeki gelişmeler tarımda makineleşme,
kentleşmeye paralel olarak gelişen diğer sektörler il yaşamının değişmesine neden olmuştur.
II. Dünya savaşı yıllarından başlayarak doğurganlığın artması ile tarım alanları tarımda
çalışan nüfusa yeterli gelmemiş ve köylerden kentlere göçün hızlanmasına neden
olmuştur.Yozgat’ın sanayileşme hızına yetişememesi ve diğer ilere göre kalkınmada hak ettiği
yere gelememesi nedeni ile 1960’lı yıllarda diğer iller ve yurt dışına göç yaşanmıştır.
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Günümüzde yurt dışında çalışan kişiler diğer il sayılarına oranla azımsanmayacak kadar
çoktur.
Günümüzde sosyal ve kültürel hayatta sadece il merkezi değil ilçelerde de
kaynaşmayı, birlikteliği, kültürel etkileşimi , kültürel mirası geleceğe taşıyan, ili ve ilçeleri
Türkiye ve dünyaya tanıtan bir çok yerel etkinlikler yapılmaktadır,Bunlardan bazıları
şunlardır:
Yozgat Sürmeli Festivali.
10-15 Temmuz 2000 yılından bu güne il merkezinde çeşitli sosyal, kültürel
etkinliklerle kutlanmaktadır
Kazankaya Turizm Festivali
Aydıncık Soğan Kültür ve Sanat Festivali
Sarıkaya Milli Kültür ve Sanat Haftası
Bozhöyük Yayla Şenlikleri
Eymirliler Yayla Şenliği
c.Halk Kültürü
1.Bayramlar.İnanışlar
Bayramlar,Törenler, Kutlamalar
Dini-milli-mevsimlik bayramlarda yapılan kutlamalar:
Bilindiği üzere; Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dini bayramımız vardır. Her yıl
bütün İslam dünyasında olduğu gibi Yozgat ve yöresinde de büyük bir vecd, sevinç ve
mutluluk içerisinde kutlanılır.
Ramazan ve Kurban Bayramı'na Yozgat ve yöresinde bir hafta öncesinden hazırlanılır.
Yapılan hazırlıkları birkaç başlıkta toplayabiliriz.
1-

Ev Temizliği: Evler; kıyıdan köşeden önce güzelce süpürülür. Yerler, sıkılmış

yaş yer beziyle silinir. Perdeler, sedir yaygıları, yastık kılıfları yıkanır, ütülenir, yerlerine
yerleştirilir, takılır. Mevsim uygunsa, "Badana"da yapılır. Kapılar, pencereler güzelce silinir.
Halı, kilim ve çuvalların tozları silkelenir, sonra yaş bezle üzerleri silinir, havalandırılır ve
yerlerine serilir.
2-

Vücut Temizliği: Bayramlara iki üç gün kala "Hamam"a gidilir. Gidilmezse

evlerde güzelce yıkanıp, temizlenilir. Arife gününde; bayrama "Tertemiz" girmek
düşüncesiyle “ Arife suyu” na girilir. Arife suyuna bütün aile fertlerinin girmesine dikkat
edilir. Bu konuda, ihmale yer yoktur. Arife gününün akşamı şehir merkezinde seyrek de olsa
kadınlarımız, kız ve gelinlerimiz ellerine kına yakarlar.
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3-

Bayramcalıkların Hazırlanması: Duruma göre aile sakinlerinin her birinin

ihtiyaçları tespitler doğrultusunda temin edilir. Ütülenmesi gerekenler önceden titizlikle
ütülenir, yeni alınmamış ayakkabı-terlikler giyilecekse özenle boyanır. Bilhassa çocuklar,
bayramda giyeceklerinin tatlı bir telaşını yaşarlar. Ya ellerinde tutarlar ya da koyacak bir yer
beğenmeyip orası senin burası benim gezdirip dururlar. Nihayet yatak başlarında karar
kılarlar. Yozgat ve yöresinde; bayram için alınan giyecek, yiyecek ve hediyelere
“Bayramcalık” denir
4-

Bayram için Hazırlanan Yemek ve Tatlılar: Öncelikle belirtelim. Kurban

Bayramı'nda günün ilk yemeği olarak, kurban etinden yapılan “Kavurma” ve közde pişirilen
“Közleme”yi zikretmeliyiz. Yozgat ve yöresinde “Genel” bir kaide gibidir.
Bayramlarda ev ev gezen çocuklar şeker ve para alırlar. Bu harçlıklar çocukluk
döneminin en güzel hatıraları olarak çocuğun hayatında yer alır.
Özellikle bayramlarda ve milli günlerde kimsesiz çocuklar ziyaret edilir. İl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Yetiştirme Yurtları ve Çocuk Yuvalarındaki çocuklar anne ve
baba sevgisinin eksikliğini hissetmemeleri için hayırsever kadınlar ve İlin ileri gelenlerinin
hanımları tarafından ziyaret edilerek çeşitli hediyeler ve hediyelerin yanında anne şefkati
tattırılmaya çalışılır.
II.Gelenekler(Doğum,Evlenme,askerlik,Ölümle İlgili Adetler)
Çocuk Yetiştirme İle İlgili Adetler :
Al Basması: Doğum yapan kadını, al basmaması için yatağına kırmızı bir bez bağlanır
ve yeni annenin odasında geceleri korkmaması için sürekli ışık yakılır. Yeni doğan çocuğun
göbeği düştükten sonra düşen göbek, ailenin istediği gibi bir evlat olması için cami veya
okul bahçesi gibi değişik yerlere gömülür.
İsim Verme : Çocuk doğduktan bir müddet sonra dedesi veya evin bir erkek büyüğü
tarafından çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunur ve üç defa “Senin adın
...............” diye seslenilir ve dua yapılır.
İlk Banyo

: Çocuğun ilk banyosundan sonra kaşlı ve gözlü olsun diye kaşına ve

gözüne sürme çekilir. Ayrıca suya altın atılır, zengin olsun diye.
Bebeğin Dışarı Çıkarılması : Çocuk on beş günlük olunca ilk misafirliğe kapısı
kıbleye ve evi güneş gören sevilen bir aileye götürülür. Gittiği evde çocuğa kısmeti bol olsun
diye yumurta verilir veya koynuna kuru ekmek konur. Bazı yerlerde çocuk kırk günlük
olmadan dışarı çıkarılmaz. Bazı yerlerde de kız çocukları kırkını doldurmadan evden çıkarsa
evde kalmayacağına inanılır. Çocuk dört beş aylık olunca babasının cebinden para çektirilir.
Böylece babasının parasının bereketli olacağına inanılır. Parayı çektikten sonra çocuğun
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tırnakları kesilir. Çocuğun ilk kez saçı kesileceğinde saçı kesen berbere normal tıraş ücreti
dışında bir hediye verilir.
Diş Hediği: Çocuğun dişi çıkınca diş hediği yapılır. Diş hediği buğday, nohut, kuru
fasulye ve çedene karıştırılarak pişirilir. Pişen bu hediğin içine ceviz, fındık, sarı üzüm gibi
yedi çeşit çerez katılır ve akrabalara, komşulara ve gelen misafirlere ikram edilir. Ayrıca
pişirilen bu hedik "Başı dişi ağrımasın” diye çocuğun başından dökülür. Diş hediğine
gelenler, çocuğa çeşitli hediyeler getirirler. Yine çocuğun dişinin çıktığını ilk gören kişi annesi bile olsa- özel bir hediye alır.
Sünnet : Erkek çocukları genellikle okul çağı gelmeden sünnet olurlar. Sünnetten bir
gün önce mevlit okutulur. Sünnetin bazı gelenekleri vardır. Kirve çoğu zaman bir tanıdıkçocuğun amcası , dayısı veya dedelerinden- biri olur. Bazı yerlerde kirve yakın akraba olarak
kabul edilir. Çocuğa sünnet elbisesi giydirilir. Alnına veya döşüne “Maşallah “ yazısı asılır.
Sünnet yapılmadan çocuk arabalara bindirilerek gezdirilir. Sünnet sırasında dua okunur.
Sünnetten sonra çocuk için hazırlanmış olan yatağa yatırılır. Sünnet için gelen, eş dost ve
akrabalar çocuğa para, altın veya çeşitli hediyeler verirler.
Çocuk Oyunları: Çocuklar eskiden köy meydanlarında ve sokaklarda aşık, körebe,
saklambaç, çelik-çomak gibi oyunları oynarlardı. Bugün aşık ve çelik-çomak oyunları ortadan
kalkmıştır. Onların yerine, buldukları düz yerlerde futbol oynamaktadırlar. Futbol köylerimize
kadar yayılmış zaman zaman köyler arası resmi ve gayri resmi müsabakalar olarak
oynanabilmektedir. Köy meydanlarında köy gençleri kendi aralarında güreş tutar, cirit
oynarlardı. Yine eskiden gençler arasında köy odalarında yüzük oynanırdı. Yüzük oyununda
çeşitli maniler söylenirdi. Yine talebe okutma , kocaların yüzünü ağartma, et satma oyunları
sıkça oynanırdı. Kızlar , genellikle imece adı verilen kendir eğirme, bulgur öğütme gibi
yapılan faaliyetlerde kendi aralarında maniler söyler, def çalar ve Yozgat kız oyunlarını
oynarlardı. Bugün ise düğünlerde eskiden kalma Yozgat halk oyunları oynanmaktadır.
Çocuk Eğitimi :Çocuğun eğitimi aile tarafından verilir. Anne çocuğunun gelenek ve
göreneklerine bağlı yetiştirilmesi için her türlü gayreti gösterir. Akrabalar çocuklarının iyi bir
insan olabilmesi için her türlü fedakarlığı yaparlar. Çocuklar okul öncesinde çeşitli oyunlarla
yetiştirilirler. Bu dönemde dinin esasları soru-cevap şeklinde genellikle dede ve nine
tarafından öğretilmeye çalışılır.
Evlenme ve Düğün Geleneği:
Kız Arama ve Kız Beğenme : Evlilikler görücü usulü veya gençlerin karşılıklı
anlaşması şeklinde olur. Her iki durumda da evlenecek kız ve erkeğin rızası ön koşuldur.
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Beşik kertmesi gibi evlilikler çok az olarak bazı köylerimizde eskiden var idi. Akraba
evlilikleri az olmakla birlikte vardır. Görücü usulü ile evlenmelerde oğlan tarafı kadınları
bazen köy köy, bazen mahalle mahalle önceden sorarak kız bakmaya giderler. Kız tarafı
durumu anlar, ona göre davranır. Kız bakmaya gidenler evin temizliğine, kızın davranışlarına
dikkat ederler. Bazen oturulan minderin veya sedirin altının temiz olup olmadığına dikkat
ederler. Kızın geçeceği yere bir eşya bırakırlar, kızın o eşyayı alıp almadığına bakarlar. Kız
beğenilirse bir daha geleceğiz diyerek giderler.
Gelin Alma : Düğünler genellikle köylerde güzün, il merkezinde yazın yapılır.
Evlenmedik kız veya erkekten su isteyen, büyüklerin söylediği:

“Su gibi ömrün uzun,

düğünün güzün olsun” diye bir de deyim mevcuttur. Düğünler perşembe başlar, pazar biter.
Bazen de gelin perşembe günleri indirilir. Gelin evden çıkarılırken kırmızı bir kuşak beline
bağlanır. Kuşağı kızın erkek kardeşi, yoksa babası bağlar. Buna kuşak bağlama denir. Gelin
kız evinden baş yenge tarafından kızın anne veya babasından teslim alınır ve arabaya
bindirilir. Gelinlik pazar günü sabah oğlan ve kız tarafının genç kızlarınca giydirilir. Gelinlik
giydirilirken gelin, bakır bir tepsiye -kuvvetli olsun diye - oturtturulur. Gelinlik ve duvak,
kızın başının etrafında üç defa döndürülür, dua okunarak giydirilir. Gelinlik giyildikten sonra
sağdıç, gelini ve kız tarafının genç kızlarını berbere götürür.
Çeyiz Asma : Düğünden 15 gün önce kız evi ve kız tarafından yapılmış olan el işleri
kız evinde serilir. Bir hafta kadar eşyalar evde komşular, akrabalar ve oğlan tarafınca görülür.
Buna çeyiz asma denilir. Gelin çeyizi oğlan tarafına gönderildiğinde çeyiz arabasının
etrafında gelinin bir akrabası bir kadınla, gelin çeyiz arabasının etrafını üç defa dolaşır ve
elindeki aynaya : “Ayna sen güzelsin, benim bahtım senden güzeldir” der.
Çeyiz Yazma : Gelin çıkarılacağı sabah veya bir gün öncesi akşam kız ve erkek
tarafının erkekleri düğün odasında toplanır, kız için hazırlanmış çeyiz eşyasının listesi tek
tek çıkarılarak günün fiyatları üzerinden değerlendirme yapılır ve her eşyanın fiyatı yazılır.
Çeyiz listesi iki nüsha olarak hazırlanır, kız tarafından baba, oğlan tarafından damat imzalar
ve mahalle muhtarı tarafından onaylanarak bir nüsha kız tarafına, bir nüsha damada verilir.
Çeyiz yazılırken Kuran-ı Kerim’e fiyat verilmez. Çünkü Kuranı Kerim maddi değerle
ölçülemez. En sona ayna veya süpürge yazılır. Değeri çoğu zaman 1 (Bir) Lira olarak tespit
edilir. Çünkü çeyiz senedindeki rakamların sonunun 1 olması esastır. Çeyiz arabaya konacağı
zaman kız tarafından birisi çeyiz sandığının üzerine “Sandığın anahtarı kayboldu veya sandık
açılmıyor” diyerek oturur ve oğlan tarafından bahşiş alır.
Kekil ve Kına : Perşembe günü mani ve ilahilerle gelinin kekili kesilir. Cuma günü
geline kına yakılır ve kurulan yeni yuvanın bereketli olması için gelinin avucuna para, altın
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veya buğday konur. Cuma günü kına gecesi yapılır. Kına gecesi bittikten ve misafirler
dağıldıktan sonra gelinin çok yakınları tarafından ayağına kına yakılır. Ayağa kına yakıldıktan
sonra kızın ayakkabısının altına bekar arkadaşlarının isimleri yazılır. “Kısmetleri açılsın diye”
Gelin ve Damat Hamamı : Gelin genellikle il ve ilçe merkezlerinde erkek ve kız
tarafının genç kızları ile kadınlar hamamına götürülür. Hamamda çeşitli yiyecekler yenir, tef
çalınır, oyunlar oynanır. Damat hamamı ise gelin getirildikten bir müddet sonra arkadaşları
tarafından erkekler hamamına götürülür. Hamam masraflarını sağdıç karşılar. Yemekler yenir.
Oyunlar oynanır. Sağdıç elinden geldiği kadar damadı arkadaşlarının şakalarından korumaya
çalışır. Ayrıca damadın tarafından kaçırılmaması için tedbirler alır. Şayet damat kaçırılacak
olursa cezasını para ve hediye olarak sağdıç karşılamak zorundadır.
Düğünlerde Bayrak
Düğün perşembe günleri bayrak kaldırma ile başlar. Uzunca bir direğe "T" şeklinde bir
ağaç çakılır. Bu ağacın bir ucuna kırmızı, bir ucuna yeşil ipek bez bağlanır. Bezlerin üst
kısmına elma veya soğan takılır. Yeşil bez oğlanı, al bez kızı temsil eder. Buna düğün bayrağı
denir. Önce davul zurna çalmaya başlar gençler halay çekerler, daha sonra imam

ve

yetişkinler dua ederek oğlan evine her yerden görünecek şekilde bayrağı dikerler. Buna
bayrak kaldırma denir. Dikilen bayrağın ucundaki elma veya soğanlar çocuklar veya gençler
tarafından taşla düşürülür. Gelin oğlan evine inince de dikilen bayrak yıkılır. Bayrağı yıkan
kişi kırmızı ve yeşil bezleri alır ve bunları damada verince karşılığında hediye alır. Bazı
yerlerde düğün yapılan eve Türk Bayrağı çekilir.
Bayrak Suali
Köyden köye gelin almaya gidilince kız tarafının delikanlıları ellerinde büyükçe bir
Türk Bayrağı düğüncülerin geçeceği yol kenarındaki yüksekçe bir tepeye çıkarlar. Bayrağı
çeken kişiye bayraktar adı verilir. Köye giren düğüncüler bayrağı görünce arabalardan inerler
ve yürüyerek bayrağın altında toplanırlar. Böylece kız ve oğlan tarafı şanlı Türk Bayrağının
altında birleşmiş olurlar. Bu sırada bayraktarın soruları başlar:
-Nereden gelip, nereye gidersininiz?
-Hıdırlardan gelip, hazırlara gideriz.
-Hıdırlar kim, hazırlar kim ?
-Hazırlar sizsiniz. Hıdırları ne siz bilirsiniz, ne de biz.
Bu karşılıklı konuşmadan sonra , çeşitli sorular mani şeklinde sorulur, mani olarak
cevaplar alınır. Gelen düğüncülerin yiğit başı soruları bilirse köye girme hakkını elde ederler.
Sorular bilinmezse cezasını yiğit başı çeker. Ancak bu cezadan, oğlan tarafının kız tarafı
gençlerine vereceği “heybe yolu" ile kurtulmak mümkündür çoğu zaman . Bayrak soruları ve
141

yol verme işi tamamlandıktan sonra ,düğüncüler öndeki bayrağı takip ederek düğün odasına
gelirler.
Bayrak soruları oldukça fazladır. Her sorudan sonra orada bulunanlar hep birlikte
salavat getirirler.
Bayrak sorusuna bir örnek:
Bayraktar bayrağın çekmiş duruyor
Yiğitbaşı sualin veriyor
Bismillahı bilmeyen benden sual soruyor
Allah, illalah ver Muhammed
Mustafa'ya salavat
Soru: Denizden çıktı bir ablak
Ağzında yeşil bir yaprak
Sana diyom bayraktar
Bu dünya kaç avuç toprak
Cevap: Küp içinde arpayım
Yıldan yıla artayım
Sudan bir terazi getir
Bu dünyayı tartayım
Gelin Oğlan Evinde:
Gelin bindirildiği araba ile mezarlık, türbe veya cami etrafında dolaştırılarak oğlan
evine getirilir. Gelin hemen arabadan indirilmez. Kaynana, kayınbaba ve akrabalar tarafından
geline çeşitli hediyeler verilir. Genellikle kaynana bir koç veya tosun bağışlar. Ardından da
“Oğlumu verdim daha ne bağışlayayım “der. Diğer yakınlar para ve hediye verirler. Gelin eve
gireceği zaman kaynana dış kapıya kolunu dayayarak gelini koltuğunun altında geçirir.
Kaynananın sözünü tutsun diye yapılır. Daha sonra evin bahçesinde gelinin geçeceği yerde
geline çanak kırdırılır. Gelinin kötü huylarının kırılması için yapılır. Gelin kapının iç tarafına
yağ sürer; yağ gibi aksın diye. Ayrıca gelin kapıya çivi çakar ;geldiği yuvaya çivi gibi
bağlansın diye. Genellikle evin bahçesinde geline ve damada nazar değmemesi için üzerlik
tüttürülür. Bazı yerlerde gelin ve damada kurban kesilir. Gelin kurban kanının üzerinden atlar.
Yine nazar değmesin diye gelinin ve damadın alnına kurban kanı sürülür. O sırada güveyi
tarafından çerez ve bozuk para serpilir. Çocuklar koşarak yerdeki çerezleri ve bozuk paraları
toplarlar.
Bazı köylerde gelin inerken silah atılır. Gelin eve girdiğinde kucağına oğlan çocuğu
verilir. Bazı yerlerde kaynana gelinin eline süpürge verir. Gelin, evi süpürgeyi yere
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değdirmeden süpürür. Böylece evdeki nazarlar ve kötü bakışlar temizlenmiş olur. Yine
kaynana kendi eli ile işlediği baş örtüsünü gelinin başını örter. Gelin ve damada oğlan evinde
çocuğu çok olsun diye yağda yumurta yedirilir.

Güveyi Verme :
Yatsı namazı kılındıktan sonra köyün imamı tarafından damadın yakınları ile birlikte
dualarla gerdeğe verilir. Dua bittikten sonra damat babasının ve oradaki büyüklerin ellerini
öper. Gençler damadın sırtını yumruklarlar. Bu yumruklardan, sağdıç damadı korumaya
çalışır.
Askerlik:
Askere gidecek olan gençlerin pusulası (Askere çağrı emri) gelince gençler köyde iş
yapmazlar, topluca eğlenirler. Askere gitmeden bir hafta öncesinden davetler başlar.
Gençlerin bütün akrabaları sırayla yemeğe çağırırlar. Bu yemeklerde mutlaka tepsinin
üzerinde pişmiş bulgur pilavı ve üzerinde tavuk, kaz veya hindi bulunur. Sini tatlısı, kadayıf
ve yoğurtlu mantı, etli çorbalar bu davetlerin vazgeçilmez yemeğidir. Tatlı ve börekler son
yemeklerdir Çayla ikram kapanır. Davetlere giden asker adayına. harçlıklar verilir.
Askere gidileceği gün, sabahleyin askere gitmeyen diğer gençler bayrağı çıkartıp
meydana dikerler. Davul-zurna erken saatte güreş havası çalmaya başlar. Askere gidecek
gençler de gelerek halay çekilir. Oyunlar oynanır. Vakit gelince köyün imamı gençleri
toplayarak dualarını yapar. Sonra bayrak, davul-zurna eşliğinde köyün kenarına kadar gençler
tarafından getirilir. Askere gidecek genç şen, şakrak ve güler yüzlü olur. Üzülen, ağlayan
gence rastlanmaz. Gençler köyün kenarına getirilirken ilahiler okunur, salavat getirilir. Köyün
kenarında gençler, büyüklerin ellerini, küçükleri n gözlerini öperek yollarına devam ederler
III.Müzik Kültürü
Sözlü folklor ezgilerinin her çeşidi için en çok kullanılan terim türküdür.Türkü ruhi
bir ihtiyaç olduğundan ,zamanlardan beri süre gelen tüm topluluklarda kendi enstrüman ve
ezgilerle söyleyişler görebiliriz.Yozgat yöresinde has türkü ve sanatçılar klasikleşmiş bir çok
esere imza atmışlardır.Yöremize ait türküler şunlardır:

Hastane Önünde İncir Ağacı Türküsünün Hikayesi
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Komşu kızı ile beşik kertmesi olan bir genç askerde vereme yakalanır. Hava değişimi
olarak Yozgat'a (Akdağmadeni) gelir. Sözlüsünün ailesi gence kızlarını göstermek istemez.
Genç tedavi için İstanbul'da hastaneye yatar, pencereden gördüğü incir ağacından aldığı
ilhamla aşağıdaki türküyü söyler.Yakalandığı amansız hastalıktan kurtarılamayarak
hastanede ölür. Ailesi cenazesini Yozgat'a getiremez. İstanbul'da kalır.
Hastane Önünde İncir Ağacı
Hastane önünde incir ağacı, anne ağacı
Doktor bulamadı bana ilacı, annem ilacı(2)
Baş tabip geliyor zehirden de acı, annem acı
Garip kaldım yüreğime dert oldu, annem dert oldu
Ellerin vatanı bana ayurt oldu, annem yurt oldu
Mezarımı kazın bayıra düze, annem vay düze
Yönümü çevirin sıladan yüze, annem vay yüze (2)
Benden selam olsun sevdiğim kıza, annem vay kıza
Başına koysun kara bağlasın, annem bağlasın
Gurbet elde kaldım diye ağlasın, annem ağlasın.
Arpa Buğday Daneler
Arpa buğday daneler
Aman arpa buğday daneler
Aman yıkılsın meyhaneler
Terzi kolun (elin) kırılsın
Aman terzi kolun kırılsın
Aman dar geliyor düğmeler

Aman döne döne döne yar geliyor
Yavrum döne döne ar geliyor
(Yavrum güle güle ar geliyor)
Arpa buğday çeç olur
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Aman arpa buğday çeç olur
Aman güzeller güleç olur
Meyil verme güzele
Aman meyil verme güzele
Aman ayrılması güç olur
Kuş Burnuyu Budarlar
Kuş burnuyu budarlar
Haydah ışkın sürmesin deyi
Bizi buradan kovarlar
Haydah güzel sevmesin deyi
Kız geline bak geline
Kınaları yakmış eline
Gelin kurban olayım
Seni bana verene
Havuz başı, su başı
Haydah ben istemem on başı
Olursa çavuş olsun
Haydah dosta düşmana karşı
Denize dalayım mı
Haydah bir balık olayım mı
Ay doğdu şafak attı
Haydah daha yalvarayım mı

Yandan Oyna , Yandan Oyna
Yandan oyna, yandan oyna
Gız halayı yandan oyna
Gurban olam suna boya
Gız halayı yandan oyna
Elin elimde değil
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Şalın belimde değil
Biliyom yüzüğün eli
Benim elimde değil
Git yarim sağlığınan
Gül yolla yağlığınan
Yağlı peşgir gül solar
Gavuşah sağlığınan

Gidiyom Gidemiyom
Gidiyom gidemiyom aman yar aman yanıyom
Tut elimi sar belimi sen oğlan

Kapıda kavun yerler
Tut elimi sar belimi sen oğlan
Bi rde varsak ne derler
Kapıları sürgülü
Zincir ile örgülü
Kapıları demirli
Bu türkülü oyun,kızlar çember şeklinde serçe parmaklarından tutarak
hizasına indirilip sallanır.
Bir Çift Durna Gördüm Durur Dallarda
Bir çift durna gördüm durur dallarda
Seversen mevlayı kalma yollarda
Sizi bekleyen var bizim ellerde
Bizim ele doğru gidin turnalar
Durnam dertli öttün derdimi deşdin
El vurdun yaremin başını açtın
Eşinden mi ayrıldın yolun mu şaşdın?
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eller bel

Doğru bir katara gidin durnalar
Fazla gitmen deremum'a varınca
Selam söylen eşe dosta sorunca
Sağ selamet menziline varınca
Benden yare selam edin turnalar
Trene Bindi De Savuştu M'ola
Tirene Bindi De Savuştu m'ola
Erzurum Dağlarını Aşdı m'ola
(Amman Amman Amman Amman
Şinanay Ninayni Yarim Asger Gayri)
Kara gözlerine gurban olduğum
Asger elbisesi yakışdı m'ola
(amman aman amman asger
Yeni yarini ister ne karışır kaynanam
Bir oğlan beni besler)
Erzurum dağlarında asgerler gezer
Adam sılasından böyle mi bezer
(amman amman amman amman
Şinanay ninayni yarim asger gayri)

Haftadan haftaya mektubun yazar
Gönder mektubunu gönlüm eyleyim
(amman aman amman asger
Yeni yarini ister ne karışır kaynanam
Bir oğlan beni besler)
Sürmeli Beyin Öyküsü
Yozgat şehri 1760 yılı baharında Bozok Yaylasının yeşillik, etrafı ormanla çevrili,
içinde bin bir çeşit kuşun ötüştüğü bir sahaya kurulurken; Yozgat'ın halkı o zaman yarı
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göçebe ve sürülerini besleyerek hayvancılıkla uğraşır hayatlarını bu yoldan sağlarlardı. Bozok
Yaylasında otlayan bu sürülerin birini de Sürmeli Bey adında bir Türkmen yörüğü otlatırdı.
Halk tarafından sevilen yanık sesli bu halk ozanı elinde kavalı, sırtında sazı Yozgat’la,
Akdağmadeni'ne kadar uzanan ormanların içinde sürüsünün peşinde dolaşırdı. Bazen bir
çamın dibine yaslanır sazının tellerini konuşturur, bazen bir derenin kenarında kavalını çalar,
aşık olduğu gönlünün sultanını düşünürdü.
0 sultan ki güzelliği Bozok yaylasına yayılmış, ahu gözlü, sürmeli kaşlı, ay yüzlü bir
dilberdi. Babası bir Türkmen Beyi idi ve çok sert bir adamdı.Sürmeli bey ailesini salarak
babasından sevdiğini istetir, mağrur adam kızını bir çobana vermeye yanaşmaz. Araya beyler,
ağalar girer ama boşuna bir türlü gönlü olmaz kızın babasının ve iki sevgili birleşemezler...
Üzüntüsünden sürüsünü bırakan Sürmeli Bey alır sazını eline Beş Çamlar mevkiinde
kendine bir dergah kurar, aşkını yanık türküleri ile dağlara, ağaçlara anlatır, küser otağına,
obasına ve Akdağlara kadar uzanan çamların arasında onu bir daha gören olmaz. Dertli
kavalına üflediği , içli sazına söylettiği nağmeler kalır geriye... O gün bugündür dillerde
yankılanır Sürmeli Bey türküleri.
Sürmeli Kız
Sürmeli Yozgat'ta yaşanmış Türk Halk Edebiyatının en güzel örneklerinden birisidir.
Yozgat Sürmelilerinin ortaya çıkışı 19. yy. sonlarında ikinci Cihan Harbinin sona erdiği
dönemdir. Hepsi 96 beyittir. Sürmeli güzel gözlü sevgiliye bir hitaptır. Eskiden genç kızlar
dışarıya çıkarken gözlerine sürme çekerlerdi ve gözleri daha alımlı olurdu. Kızların bol
feracelerinin içinde sadece gözleri görünürdü.
Yozgat Sürmelileri yaşanmış öykülerin getirdiği

birer sevda, hatta karasevda

türküleridir. Bu bir anlık sürmeli gözlere bakış, yüreklerde büyük aşklara kara sevdalara
götürür.Bu kara sevda yüreklere kor olarak düşer , yürekler sessiz sessiz yanar, ateşini
genişletir ve ağızlardan sürmelinin sözleri olarak dökülür. Söylenen sözlerde acı vardır, hasret
vardır, gurbet vardır. Sürmelileri dinlerken bu kadar duygulanmamızın sebebi bu sürmeli
öykülerinde yakaladığımız duyguların kendimizde de bir yeri, bir acısının olmasındandır.
Sürmeli Beyin en tanınmış türküsü ;
Of ooof !
Yozgat seni delik delik anam delerim
Kalbur olur toprağını anam elerim
Vay vay anam sürmelim
Eğer sürmelini yitirirsen anam
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Koyun olur peşin sıra melerim
Vay vay anam sürmelim
Of oof ! Çamlığın ardında bir yuva yaptım
Yuvamın içinde sürü otlattım
Ben sürmelimi gurbete attım
Vay vay anam sürmelim
Yozgat’ı en iyi anlatan “Türkü Yozgat Sürmelisi”dir. Sürmeli Türküsünden bir dörtlük
şöyledir.
Dersini almış da ediyor ezber
Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler
Bu dert beni iflah etmez del eyler
Benim dert çekmeye dermanım mı var
Derlenmiş Yozgat Türkülerinin sayısı bir hayli çok olduğu gibi henüz derlenmemiş
türküleri de mevcuttur. Birçok türkünün efsaneleri de bulunmaktadır. Sürmeli, Ziya Türküsü,
Musa Bey Türküsü, Celal Oğlan Türküsü, Hastane Önünde İncir Ağacı, Şakir Efendi,
Turnalar, Yeşil Ayna, Hacı Bey türküsü ... Hikayesi bulunan belli başlı türkülerimizdir.
Notaya alınmış ve TRT repertuarına girmiş türkülerin sayısı çoktur. Yozgat türkülerini
derlemiş birçok derleyicinin yanı sıra Muzaffer SARISÖZEN ile Nida TÜFEKÇİ'yi özellikle
anmak gerekir.
Celal Oğlan Türküsü
Celal Oğlanın hangi köyden olduğu bilinmemektedir. Celal asker dönüşü aynı köyden
Elif adlı bir kız ile nişanlanır. Kızın babası başlık parasını çok ister. Celal Oğlan üç sene
gurbete gider. Başlık parasını tamamlar, köyüne döner, düğün bayrağını kaldırır ancak Elif’de
başkalarının da gözü vardır. Fakat Elif Celal Oğlanı sevmektedir. Elifin çeyizi yazılırken
Celal Oğlan düşmanları tarafından vurularak öldürülür. Alı yeşili ortada kalan Elif, elinde
kınası ve başının duvağı ile başlar Celal Oğlan türküsünü söylemeye. Elif, Celal Oğlan’ın
sevgisine hürmeten ömrünün sonuna kadar bir daha evlenmez.
Aşağıdan guş geliyo
Sesi bana hoş geliyo
Celal'i götüren motor
Geri dönmüş boş geliyo
Celal oy, oy eşim oy oy !
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Kesilece başım oy oy
Evimizin önü yonca yonca
Gahmış dam boyunca
Bu yoncayı kim biçecek
Celal oğlan olmayıncaAsker yolu beklerim
Asker yolu beklerim
Vay benim emeklerim
Yarim sen git askere de
Ben silayi beklerim
Mendilimde gül oya
Gülmedim doya doya
Asker yolu beklerimde
Günleri saya saya..
Pilav pişirdim yavan
Yanına kestim soğan
Yatağına uzanmışta
Uyan askerim uyan..
IV.Halk Oyunları , Seyirlik Oyunları
Halk Oyunları
Yozgat, mahalli halk oyunları açısından zengin bir potansiyele sahiptir. Orta
Anadolu’nun en zengin folklör merkezi olan İlimizde;15 ayrı kadın oyunu, 50’ye yakın türkü,
10’a yakın erkek oyunu ve bir çok oyun havası vardır. Milli oyunlarda kadın kıyafeti; 3 etek
ve pullu festir. Kadın oyunları davul-zurna, cümbüş, darbuka, keman ve saz eşliğinde oynanır.
En çok oynanan kadın oyunları; Burçak Tarlası, Kunduralım, Nalinim, Feyli Turnam, Darine
-Dariney, Vıy Vıy ve Madımak’tır. Erkek oyunlarında kıyafet; derme yelek, renkli gömlek,
püsküllü fes ve şalvardır. Erkek oyunlarından en çok oynananları; Yozgat ağırlaması, Bopbili,
Tekayak,Üçayak, Cemo, Yerli Gelin, Çekirge, Aynalı ve Kamalı'dır. Bunların yanı sıra,
kaşık oyunları, çiftetelli, Asmalarda Üzüm, Loli, Keçeci Baba, Vıy Vıy, Karanfilli, Gelin,
Dünür gibi oyunlar da sergilenir.
Mahalli halk Oyunlarımız: "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Evci Köyü Erkek Halk
Oyunları Topluluğu" temsil etmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 25 Eylül 2004
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tarihinde Ankara'da yapılan yarışmalarda birinciliğe

layık görülen bu topluluk "Yozgat

Ağırlaması, Bopbili, Tekayak, Üçayak" adlı oyunlarıyla tescillenmiştir.
Ayrıca, bazı yörelerde semahlar da yaygındır. En yaygın olarak bilineni "Bozok Semahı" da
denilen "Kırklar Semahı'’dır.

Saya Oyunu:
Saya oyununun geçmişini ve kısaca oynanış şeklini şu biçimde anlatabiliriz: Rivayete
göre oyunun kökeni, Orta Asya Bozkırlarına kadar dayanmaktadır.
Derler ki, ilkbaharla birlikte, koyun ve keçilerin yavrulama zamanlarına 15- 20 gün kala oyun
oynanmaya başlanırmış. Kendileri için her şey demek olan sürülerinin, o seneki yavrularının
sağlıklı, verimli ve bereketli olması ümidiyle bu oyun oynanmaktadır. Belki bir yaşam biçimi,
belki de uğruna inanılan bir şey ama şurası muhakkak ki, sosyal yaşantıyı ve sosyal
dayanışmayı vurgulayan bir tarafı var, Oyun, her sürü sahibinin kapısında tek tek
oynanmaktadır. Bu evlerden tuz. ekmek, yağ vb. gıda maddeleri toplanarak “Baş Arap”
lakaplı oyuncunun evinde pişirilip köy halkıyla birlikte bir kısmı yenmektedir. Diğer kısmı ise
herkese azar azar dağıtılmaktadır. Bu yiyeceklerden hayvanların yemlerine de katılmaktadır ki
sağlıklı doğum, bolluk ve bereket olsun diye. Bir evin kapısına gelindiğinde aşağıdaki mani
okunur
Sayacı geldi duydun mu?
Selam verdim aldın mı?
Hey ne kaldı, ne kaldı?
Şurda elli gün kaldı,
Elli günden az kaldı,
Otuz günden tez kaldı,
Oğlağın yağı yetti,
Kuzunun tüyü bitti.
Şu derede tütün tüter,
Çocumanlar (çocuklar) kefen üter,
Heey çocumanlar heeeey,
denilerek evdeki küçük çocuklar, elleri ve yüzleri boyalı oyunculardan bağırılarak ev
halkı uyarılır ve evin kapısı çalınarak oyuna başlanır.
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Oyunun oynanışı şu şekildedir:
Seksen- doksan yaşlarında bir ihtiyar, onbeş- onaltı yaşlarında genç bir kızla evlenir
fakat kız bu durumdan memnun değildir. Bir süre sonra kız ihtiyarı bırakıp kaçar. Baş Arap
lakaplı oyuncu, yine oyunculardan tilkiye, halkı koklatarak kızı buldurur. İhtiyar, kıza.. neden
kaçtığını sorduğun da ise, kız çeşitli bahaneler uydurur. Bu arada tilki lakaplı oyuncu,
ihtiyara: "Bu kız sana değil bana yakışır" gibi sözlerle kendisine pay çıkarmaya çalışır. Bunun
üzerine ihtiyar, kızın kendi eşi olduğunu halka anlatmaya başlar. Bu amaçla, kızın kendine ait
olduğunu ispatlayacak ve onu kendisine getirecek bir ara bulucu seçer. Bu ara bulucu sahneye
çıkar fakat oyuncular bu ara bulucuyu sopalarla döverek oyun dışına atarlar. Oyuncular
kostüm olarak koyun keçi postu, sopa,çıngırak,çeşitli boncuklar,tahta kılıç,el aynası,siyah
boya,deri giyecekler vb. kullanmaktadır. Arap baş Arap, kınalı,ala,siyah,beyaz gibi lakaplar
ise oyunculara takılmıştır. Lakapların bu şekilde kullanılmasında ki amaç doğacak yavruların
bu şekilde beklenmesi, istenmesinden dolayıdır. Oyunun çeşitli yörelerde değişik versiyonları
olabilir.
Yastık Güreşi
Yaşlı bir insanın hayatla mücadelesinin sembolize edildiği yastık güreşi oyunu, hem
güldüren hem düşündüren mesajlarla dolu bir oyundur. Malzeme olarak bir yastık, yere
sermek için kilim ve yastığı tutmak için bir kişinin kullanıldığı oyunda, çeşitli güreş
figürleriyle izleyiciye sunulur.
Deveci Oyunu

Deveci oyunu bir hırsızla bir çobanın kovalamacısını anlatır. Bir hırsızın Deveci
katarından bir şeyler çalmaya çalıştığı oyundaki tiplemeler,kostümler,sarf ettikleri sözler
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alıştığımız salon tiyatrosunun dışında geleneksel Türk tiyatrosunun doğaçlamasının hoş bir
örneğidir.
Düğün Oyunları:
Düğünlerimizin son gecesi, gelinin kına gecesidir. Bu, aynı zamanda düğüncünün
gelin almaya geleceği günün gecesi demektir. Bu gelme işi bir köyden başka bir köye olduğu
gibi, aynı köyde bir mahalleden bir mahalleye de olur. Her iki türlüsünde de erkekler düğün
odasında, kadınlar düğün evinde gece yarılarına kadar güler, oynar, eğlenir, halay çekerler.
Düğünün önemli gelenek ve törelerini işlerler
Daha ilginci, temsil, öykünme (taklit), orta oyunu türünden diyebileceğimiz bir çok
eğlence türüne yer verilir. Oyun ya da seyir çıkarma denilen bu işler, çokçası erkekler
arasında görülür. Daha çok da gelin almaya gelen düğüncüye yaptırılır. Bu eğlenceler, yalnız
düğün evinde değil, eğer düğün köyden köye ise düğüncünün misafir olduğu odalarda da
sabahlara kadar devam eder. Bu düğünler, köylünün mahsulünü kaldırıp eli para gördüğü
sonbahar ve kış günleri yapılır. Çünkü o mevsimde köylünün işi de yoktur.
Kocaların Yüzünü:
Erkeklerden bir kaçı kız biri de ana kılığına girer. Düğün evinden özel kadın giysileri
getirtilir. Hazırlık odasında kendilerine çeki düzen verip, düğün odasına girerler. Kızlardan
her biri odadaki erkeklerden birer koca seçip yanlarına otururlar, kollarını da kocalarının
boynuna sararlar. Bir elleriyle de kirmen çevirirler. Avuçlarının içinde un vardır. Oyunu
yöneten ana, "Kızlarım, evinize bir misafir gelince, kocalarınızın yüzünü ağartın" der demez,
avuçlarındaki unu kocalarının yüzüne sürerler.

Et Satma Oyunu:
Bir et satan kişi çıkar ortaya. Kendine bir yazıcıyla, sözde gizliden üç tane de
kırbaçları koyunlarında saklı yardımcı alır ki adları, Arap, Çerkez, Hıdır' dır. Erkeklerden bir
kısmına yalancıktan et satılır. Bir yandan da herkesin aldığı et, borç olarak yazılır. Sıra alacak
toplamaya gelir. (bu hemen de olabilir, kısa bir oturuştan sonra da olabilir) Önemli olan,
alacak toplanırken borçlulardan bir kısmı borçlarını ödeyemez olmalarıdır işte o sırada et
satıcı yardımcılarına sırasıyla ve gerektikçe kırbaçlarını birer birer çıkarttırır, tekerlemeyi
söyler
Arap
Vermeyenin Hali Harap
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Çerkez
Ne Halt Eder De Vermez
Hıdır
Vermeyenin Hali Budur
Her Gelen Ne Kadar Borç İçin Çağrıldıysa Ona, O Kadar Kırbaç Vurulur. Oyun
Böylece biter.

Talebe Okutma:
Birisi hoca olur, tespihi, asası, içine su dolu tas oturtulmuş sarığıyla, erkekler
arasından şakaya uygun bir kaç kişiyi öğrenci olarak seçer ve diz çöktürür, Bunları sırasıyla
okutmaya başlar
Elifcimlisin bori.
Başındadır zoru,
Elinde asa,
Dikkat et tasa,
Bu sözleri hoca söyler, onlar da birer birer yineler. Bunun üzerine hoca, iyi
bulduklarına sırasıyla tesbihimin asasını armağan eder. En iyi buldum dediği öğrenciye de
kendi başından çıkarıp onun başına geçirmek yoluyla içi su dolu sarığını armağan eder. ters
çevrilerek verilen sarığın içindeki su dolu tas, öğrencinin başına geçer.
Cirit, Güreş ve At Yarışları:
Yozgat köylerinin harman yerlerinde gençler güreş tutardı. Düğünlerde koç konurdu
hediye olarak, başı alan pehlivan koçun sahibi olurdu. Yine düğünlerde köylerde cirit
oynanırdı. Meşhur ciritçiler köyden köye davet edilirdi.
Yozgat merkezde “Abdullanın Bostanı”nda ciritler oynanırdı mevsimin değişik
zamanlarında. At yarışları hemen her ilçede yapılırdı. Yozgat’ta ise Kırıklı Mevkiinde ve
Ofisüstü’nde at yarışları olurdu. Meydan iple çevrilirdi, biletli olurdu bu yarışlar.
V.Yayla Kültürü
Yaylalar:
Bozok Yaylası:
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Yozgat İli topraklarının bulunduğu bölge Bozok Yaylası olarak adlandırılır.
Kızılırmak yayı içerisinde kalan yayla,delice ırmağı ve Çorum suyuna karışan vadilerle
yarılmış hafif dalgalı düzlükler meydana getirirler.
Bu yayla doğuda Akdağlara dayanır. Kuzeydoğuda Deveci dağının batıya doğru
ilerleyen kolları düzlükler arasında kaybolur. Güneybatıda Kırşehir'e doğru yeniden basık
dağlar belirir.
Bunların arasında Bozok yaylasının yükseltisi 1200-1400 m. arasındadır. Yayla
Kuzeybatıya doğru alçalır.800 m.den aşağıya Kızılırmak taban ovasına uzanır.
Cehirlik
Yozgat-Boğazkale (Hattuşaş) yolu üzerindedir. Yozgat'a 2 km. uzaklıktadır. Gelin
Kayası ve Yabani Laleleriyle ünlüdür. İlkbaharda açmaya başlayan laleler yaz boyunca
Cehirliğe ayrı bir güzellik katmaktadır. Halk arasında Laleler Ülkesi olarak bilinen
Hollanda'ya lale tohumlarının (soğanlarının) buradan götürüldüğü söylenmektedir.
Hisarbey (Yoğurtyurdu) Yaylası
Akdağ ormanları içersindedir. Hasbek-Hisarbeyli-Akdağmadeni yolu içerisinden
geçmektedir. İki tepe arasından büyükçe bir dere akar. Tepenin bir yanı çamlarla diğer anı
küçük bitki örtüleriyle kaplıdır. Hasbek ve Hisarbeylilerin yaz aylarında çıktıkları yayla
konumundadır. Soğuk su kaynakları çok fazladır. Hafta sonlarında Kayseri ve çevre halkının
piknik alanıdır. Yoğurduyla ünlüdür.
Kadıpınarı
Akdağ ormanları içerisinde çok geniş bir alana yayılan çam, meşe ve çeşitli ağaç
türleri, temiz soğuk suları ve çeşitli av hayvanları bulunan bir bölgedir.
Akdağmadeni İlçesinin kuzeybatısında ilçeye 2 km. mesafededir. Milli Parklar Genel
Müdürlüğünce orman içi dinlenme tesisi programına alınmış, çevre düzenlemesi, otantik
yapıda kır gazinosu, dinlenme evleri, yağmur barınağı ocaklar ve wc gibi tesisler yapılmıştır.
Bölgede geyik üretme çiftliği bulunmaktadır.
Şebekpınarı Piknik Alanı
Aydıncık-Eymir yolu üzerinde yer alan Şebekpınarı piknik alanı Aydıncık İlçesinin 1
km. güneyinde yer almaktadır. Daşlı dağlar olarak bilinen dağların Aydıncığa bakan 1700 m.
yükseklikteki Gezbel Tepesinde yer almaktadır. Denizden yüksekliği 1500 m.dir.
Yıllardan beri piknik alanı olarak kullanılan Sebekpınarı ve çevresi Milli Parklar
Genel Müdürlüğünce Şebek Orman içi Dinlenme Yeri olarak programa alınmış, çevre
düzenlemesi, oturma alanları, yağmur barınağı, wc gibi tesisler yapılmıştır.
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Şebek Orman içi dinlenme tesislerindeki suların çeşitli hastalıklara iyi geldiği halk
dilinden aktarılmaktadır.
Akdağmadeni Ormanları
Çok geniş bir alana yayılan içerisinde çam, meşe ve değişik ağaç türleri temiz soğuk
suları, çeşitli av hayvanlarıyla ünlü bir bölgedir. Bu bölge bahar aylarından başlayarak büyük
bir hareketlilik gösterir. Bölge insanlarının yaylalarına gidişi yaz ve bahar aylarını
yaylalarında geçirerek havaların soğumasıyla yaylalardan göçleri bu yöreye ayrı bir güzellik
katmaktadır. Sıcak havalarda çevreden gelen insanlar soğuksu pınarlarının başında eğlenerek
vakit geçirirler.
Çayıralan Ormanları
İlin güneydoğusunda yer alan Çayıralan İlçesi dolaylarında karaçam, ladin, meşe ve
kavak ağaçlarından oluşan gür ormanlar vardır. İçme Suyu ve otopark mevcuttur. Orman
içerisinde çeşitli yollar girmekte olup, dinlenme yeri olarak su ve havasıyla aranılan bir
bölgedir.
VI.Giyim Kültürü
Başkente yakınlığı ,Yozgat giyim-kuşamını da büyük ölçüde etkilemiştir.Dokuma ve
evde

giyilen

giysilere

dayanan

geleneksel

giyim-kuşamın

yerini

hazır

giyim

almıştır.Geleneksel kadın giyiminde üç etek en yaygın entaridir.Bu giysinin altına don veya
büzmeli şalvar giyilir. “Delme Yelek” veya “Salta” ve bunun uzun kollusu “Libade” özlellikle
genç kızlarda yaygındır.Başa pullu veya kudazı,fes,tepelik üstüne düz ve açık renkli yazma
bağlanır.
Varlıklı kesim,özel günlerde bele gümüş kemer bağlar ,ayağa yün çorap,lapçın
kundura veya çarık giyilir.Dışarlak olarak kullanılan çarşaf daha sonra mantoya dönüşmüştür.
Geleneksel erkek giyiminde ;yakasız mintan ,geniş kollu hırka, veya kolsuz salta ve
yelek üstü giysileri arasındadır.Ceketi andıran bol dikimli aba ve zıpka geleneksel erkek
giyiminin özgün öğelerindendir.Başa kudazı,fes veya eğri dolanmış kefiye giyilir.Yün çorap,
lapçın,kundura çarık giyimi bütünleyen öğelerdir.
Erkek Kıyafetleri:
Köylerde;
•

Başa: Keçeden örülerek yapılan kırmızı veya beyaz fes giyilir. Gençler sade fes

giyerken ihtiyarlar etrafında ebani sarık sararlar.
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•

Göynek: Tırıl tabir edilen siyah-beyaz çizgili kumaştan yakasız olarak dikilir. Sol

kısmı geniş tutularak sağ omuz üzerine düğmelenir. Kollar el kısmına doğru
genişler,düğmesizdir.
•

Delme Yelek: V yakalı önden düğmeli üç cepli olarak göynek üzerine giyilir.

•

Potur: Kalın aba kumaştan arka kısmı geniş ve torbalı olarak dikilir. Ayak bileğine

gelen kısmın içine ikinci bir kumaş yerleştirilerek sağlamlaştırılır.
•

Çorap: Düz beyaz ve siyah yünden örülür.

•

Çarık : Camız gönünden (deri) halkın kendisi tarafından dikilir.

•

Şal Kuşak : Göynek ve poturun üzerine katlanarak sarılır.

•

Yağlık : Kumaştan düşmeyecek şekilde belin sağ tarafına asılan büyükçe bir

mendildir.
Şehirde;
•

Başa: Keçeden dövülerek yapılan kırmızı fes giyilir. Gençlerde etrafına boziye ve

poşu sarılarak sağ tarafta düğmelenerek uçları aşağıya doğru bırakılır.
•

Göynek (Gömlek) : Yakasız olarak düz kumaştan dikilir. Önden düğmeli kol ağızları

manşetlidir.
•

Delme Yelek :V yaka şeklinde üç cepli dikilir. Üst cebe köstek,alt ceplerden birine

saat konulur.
•

Aba : Yarım ve tüm aba olarak iki şekilde dokunur. Kalın ve renkli yündendir. Bele

kadar olanına yarım aba,diz kapağına kadar olanına tüm aba denir.
•

Kurt Ağzı Şalvarı : İsmini paçasındaki kurt ağzı şeklinden alır.

•

Çorap: Renkli ve işlemeli olarak örülür.

•

Çerkez Kuşağı: Düz beyaz renklidir. Bele sarılır. Sol ucu hafif yana bırakılır.

•

Yağlık: Bir ucu kuşağın içine sokularak sağ yana bırakılır.

•

Ayağa: Siyah ve kırmızı renklerde yemeni veya mıhlı kundura giyilir.
Kadın Giysileri
Köylerde;

•

Başa: Keçeden dövülmüş kırmızı fes arkaya doğru yatırılarak giyilir. Fesin ön kısmına

değişik renk kumaşlar ve boncuklarla süsleme yapılır. Fesin üzerine Tokat yazması boynun
arkasında düğümlenecek şekilde bağlanır.
•

Üç Etek: Üç parçadan dikilir. Aynı kumaşın değişik renkleriyle üçgen motiflerle

süslenir. Süslemeler genelde yaka kenarlarında kollarda ve üç eteğin arka alt kısmındadır. Üç
eteğin ön iki ucu bele sokulur.
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•

Entere Şalvar: Üç eteğin içine giyilir. Ön alt kısmı kanaviçe işlemedir.

•

Şalvar : Ayak bilekleri içten bağlanacak şekilde dikilir.

•

Çorap: Renkli işlemeli yün çoraptır.

•

Önlük: Üç eteğin kumaşından değişik renk kumaşlar,pul ve boncuklarla süslüdür.

•

Çarık : Camız derisinden yapılır. Üzerine ponpon veya küçük cam parçaları

yerleştirilir.
•

Bel boncuğu: Bele bağlanır. İrili ufaklı boncuklarla örülür.

Şehirde:
•

Başa: Fes giyilir. Fesin önü altın veya oyalarla süslenir. Fesin her iki yanına şekkiye

takılır. Ekonomik yönü iyi olanlar fes üzerine gümüş taç takar. Üzeri renkli kıvraklarla
örtülür.
•

Üç Etek : Üç parça kadifeden dikilir. Antep işi denilen işlemelerle donatılır.

•

Entere Şalvar : Aynı kadifeden yapılır. Antep işi ile süslenir.

•

Şalvar: Saten kumaştan dikilir.

•

Çorap: İşlemeli renkli yün çoraplardır.

•

Yemini: deriden,ince topuklu ve kırmızı renklidir.

•

Takı: Fese altın,boyna hamaylı,bele gümüş veya altın kemer takılır.
VII.Kentteki Geleneksel Meslekler
Bıçakçılık:
40-50 yıl önce kamyon makaslarından bıçak yapılırdı. Şimdi ise hazır getirilen çelik

malzemeden bıçak yapılmaktadır. İstenilen ebattaki çelikler körüğün korladığı ateşte iyice
dövülerek istenilen şekle sokulur. Ağız inceliği sağlanan çelik keskin hale getirilmek üzere
çarka verilir. İncelip tesfiye işi biten çelike su yağ ile birlikte verilir. Çelik çok sertleşirse suyu
yeniden alınır. Bıçak ustalığındaki maharet çeliğe su vermekte bulunur. Bıçak için yapılacak
olan saplar ya ağaçtan (gürgen,ceviz) veya keçi,manda boynuzundan yapılır. Boynuzda ateşte
ısıtılarak örs ve çekiçle bıçak sapı haline getirilip ve daha sonra bu sap cila ile parlatılarak
çelikle birleştirilir ve bıçak tamamlanmış olur.

Nalbantçılık:
Otomobillerin az, at arabaları ve kağnıların çok olduğu dönemde nalbantçılık önemli
meslekler arasında sayılmakta idi. 30-40 yıl önceleri Yozgatlı ustaların
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yaptığı nallar

hayvanlara takılırdı. Ancak diğer sanatlar gibi kaybolmaya başlayan bu meslekte de Yozgat’ta
bu gün iki usta bulunmaktadır. Nallar İstanbul ve Zile’den hazır olarak
getirilmektedir. Nal için örs,çekiç,kerpeten ve atın tırnağını yontmak için yonocak denilen
aletlere ihtiyaç vardır. Atın tırnağı yonacakla nala uygun hale getirilir ve nal çivilerle tırnağa
çakılır.

Kalaycılık:

Bakır mutfak eşyalarının kullanıldığı dönemlerde revaçta bir meslek olan kalaycılık da
bugün kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer almaktadır. Nişadır ve kalay malzemesi
ile yapılın kalay işi çok basit bir yöntemle yapılmaktadır. Kalaylanacak kap bir kıskaçla
tutulup körüğün korladığı ateşte iyice ısıtılır. Isınmış olan kap kenara çekilir ve içine önce
nişadır arkasından kalay malzemesi atılıp bir pamukla sıcaktan hemen eriyen kalay bütün
kabın içine iyice sürülür. İşlem tamamlandığı zaman beyaz ve parlak bir görünüm alan kap
istenildiği zaman kullanılabilir hale gelir.
Gümüş İşlemeciliği:
Gümüş işlemeciliği ile ilgili olarak Yozgat’ta bu işle uğraşan birkaç kişi
bulunmaktadır. Şu anda çevre illerden hazır yapılmış olarak getirilen gümüş 25-30 yıl
öncesinde ustalar tarafından gümüş külçeler veya Osmanlı sikkeleri potalarda eritilip istenilen
şekilde işlenip piyasaya sürülürdü. El işlemeciliğinde genellikle kolye, bilezik ,künye,küpe,
kapı kolları ,kapı tokmakları v.b. gibi eşyalar yapılırdı. Özel siparişler de dikkate alınıp
ustanın elinde şekil bulurdu.
Bakır İşlemeciliği:
25-30 yıl öncesinde Tol çarşı içinde bakırcılar bulunmaktaydı. Ancak bugün için
birkaç kişiyi geçmeyen bakırcılık unutulmaya yüz tutmuştur. Bakır işlemeciliğinde de
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gümüşte olduğu gibi şu anda işlenmiş ve yapılmış olarak gelen hazır kaplar veya eşyaların
satışı yapılmaktadır. Daha önceki yıllarda çarşıya plakalar halinde gelen bakır malzeme
ustalar tarafından istenilen veya ihtiyaç duyulan mutfak veya vesair eşyalara dönüştürülürdü.
(Helke, kazan, tas, tepsi, leğen, sahan, sini v.b.) Bakır levhalar istenilen eşyanın büyüklüğüne
göre kesilip önceleri ayakla çalıştırılan ve daha sonraları motorlu olanları çıkan körüklerin kor
hale gelen ateşte iyice ısıtılıp tokmaklarla örs üzerinde dövülerek istenilen hale getirilirdi.

VIII.Geleneksel El Sanatları

Yozgat'ta eski yaygınlığını yitirmiş olmakla birlikte dokumacılık, örücülük gibi el
sanatları, günümüzde de sürdürülmektedir. Kilim, halı, bez başlıca dokuma türleridir. Ancak
bunlarda özgün süslemelerden veya dokuma tekniklerinden söz edilemez. Halılar Kayseri
halıların, kilimlerde Şarkışla kilimlerini andırır. Geometrik motiflerle stilize bitki ve hayvan
motifleri yaygın süslemelerdir. Dokumacılıkta bordo, lacivert ve yeşil renkler egemendir.
IX.Mutfak Kültürü
Arabaşı

Malzemesi
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Hamur için:
• 5 kg su
• 650gr un (12 kişiliktir)
5 litre suyun 3 litresi ateş üzerinde kaynamaya bırakılır. Kalan 2 litre soğuk suya 650
gr un ilave edilip mikserle çarpılarak bulamaç haline getirilir. Bulamaç haline getirilmiş
hamur kaynamakta olan suya birdenbire boşaltılır. Oklava ile devamlı karıştırılarak hamur
mısır patlağı gibi patlamaya başlayınca 3-4 dakika daha kaynatılıp 40 cm’lik 2 adet siniye
dökülüp soğutmaya terk edilir.
Çorba için:
• Tavuk veya Hindi eti (göğüs)
• 5 kg su
• 5 kaşık un (yağsız kavrulmuş un)
• 2 kaşık salça
• 1 kaşık pul biber
• 150 ve 200 gr yağ
Tüm bu malzemeler çiğ olarak karıştırılıp ocağa konulur. Köpük kayboluncaya kadar
pişirilerek hazır hale getirilir. İkramdan önce tikelenen et çorbaya ilave edilip bir taşım
kaynatılıp servis yapılır.
Soğumaya bırakılan hamur, ıslak bir bıçak ile baklava dilimleri şeklinde kesilir.
Tepsinin ortası çorba kasesi sığacak şekilde açılır, açılan yere çorba kasesi yerleştirilir.
Kesilen hamurlar kaşık üzerine yerleştirilerek çorba ile birlikte çiğnemeden yutulur.
Madımak
Malzemesi:
• 1.5 kg. madımak
• Bir kase yoğurt
• 150 gr. pastırma
• Bir-iki diş sarımsak
• Tuz,biber,yağ,salça
1.5 kg. madımak temizlendikten sonra satırla kıyılarak iyice küçültülür. Bir tencereye
yağ,salça,pastırma konularak kavrulur. Kıyılan madımak üzerine ilave edilir. 15 dakika
pişirildikten sonra servis yapılır. Sarmısaklanmış yoğurt isteğe göre sos olarak kullanılır.
Testi Kebabı
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Malzemesi:
• 1 adet Testi
• 3 kg. Kuşbaşı et
• 1 kg. Domates
• 300 gr. Sarımsak
• 200 gr. Sivri biber
• 200 gr. Tereyağı
• Karabiber,tuz
Doğranmış domates,sivri biber ve sarımsak kuşbaşı ete katılarak ezmeden iyice
karıştırılır. Yeterince tuz ilave edilir. Testi içi iyice yıkandıktan sonra karıştırılan malzeme
testinin içerisine doldurulur. En üste tereyağı konulur. Testinin ağzı hamur ile kapatılır ve
ortası hafif açılır. Genellikle açık havada odun veya meşe kömürü yakılmış bir ateşte pişirilir.
İki saate yakın bir zamanda pişen yemeği ilk defa yapanlara meşe kömürüyle yapmaları
tavsiye edilir. Yemek piştikten sonra testi kırılarak yemek testinin içinden servis yapılır.
Testi Kebabı,

Yozgat Belediyesi tarafından Türk Patent Enstitüsüne "Yozgat Yöresi

Yemeğidir" diye tescil ettirilmiştir.

B-EDEBİYAT
a- Cumhuriyet Dönemi Öncesi Edebi Hayat
I.Edebi ürünler
-Akif paşanın Eserleri:
Kimilerince, şiirleri ve düz yazılarıyla Tanzimat Edebiyatının hazırlayıcısı olarak
nitelenen Âkif Paşa’nın “Tabsıra” adlı yapıtı anı türünün ilk örneği sayılır. Ayrıca“Adem
Kasidesi” ve “Mersiye”si ünlüdür.
Başlıca eserleri: Münşeat-ı Elhac Âkif Efendi ve Divançe (1843,1845), Eser-i Âkif
Paşa (1873), Muharrerat-ı Hususiye-i Âkif Paşa (1883).
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II.Edebi Şahsiyetler
Hüzni Baba(1879-1936)
Hüzni Baba takma adıyla bilinen Mehmet Bahattin ;Yozgat ili, ilçeleri ve köylerinde
halk arasında dilden dile anlatılarak gelen ve ölümünden sonra divanı ve bazı halk şiirleri
yayınlanan ancak tam anlamıyla kavranamamış bir şairimizdir. Hüzni Baba’nın hayatı değişik
eserlerde geniş olarak yayınlanmıştır. 1879 yılında Aşağı Nohutlu Mahallesinde doğmuştur.
Önce Hüzni mahlasıyla daha sonra Hizbi mahlasında şiirler yazmıştır. Mahkeme zabıt
katipliği, Haymana’da imamlık, Zile’de tabur imamlığı yapmıştır. 13,5 yıl askerlik yapmıştır.
Ömrünün son zamanlarında Yozgat’ta bulunmuş ve 17 Ocak 1936’da vefat etmiştir. Mezarı
çamlığın eteklerindeki Halit Efendi bağındaki (Bugünkü Doğumevi Hastanesinin altında)
mezarlıktadır. Şiirlerini hece ve aruz vezniyle yazmıştır. Heceyle genellikle 11’li, 7’li ve 8’li
kalıpları kullanmıştır.
Alıcılı Kasım (1903-1976)
Alıcı, Yozgat’ımızın halk şairlerinin bolluğu ile ünlü köyüdür.Yetiştirdiği şairlerden
birkaçı olarak Dindari (Muhittin Kaynar), Talat Kaynar,Günaydın Kazancıklıoğlu,Birsen
Koca’yı sıralayabiliriz. Alıcılı Kasım 1903’te doğmuştur. İlk ve orta tahsilini Yozgat’ta
yaptıktan sonra Konya’da eğitimine devam ederek Muallim Mektebinden mezun olmuştur.
Babasının ölümünden sonra köyünde tarımla uğraşmış ,1974 yılında yerleştiği Ankara’da
1976 yılında vefat etmiştir.
Hayatının iki büyük uğraşısı vardır. Bunlar; şiir ve sohbettir. Bu özellik Alıcılı Kasımı
yörenin düğünlerinde aranan bir karakter haline getirmiştir.Alıcılı Kasım şiir dilinde Yozgat
ağzını kullanmıştır.
-Alıcılı Kasım’ın Şiirleri:Türk Kızı,Avcılık,Yavaş Yavaş,
Aşık Dindari (1901-)
Aşık Dindari’nin asıl adı Muhittin Kaynar olup Sorgunun Alıcı köyünde dünyaya
gelmiştir. Muhittin Kaynar ailenin fakirliği nedeni ile tahsil yapamamıştır. Onbir yaşında “üç
nurani kişinin” elinden şerbet içmiştir. O günden sonra söylemeye başlamıştır. Edebi
mahlaslardan “Dindari”yi kendisine mahlas seçmiştir.
Dindari’nin şiirleri hayatında mühim bir yer tutmakla birlikte taşlama ve teşbihlerin
çokluğu gözden kaçmaz, 1965’te ilk şiir kitabını yayınlamış ve şiirlerinde heceye yer
vermiştir.
-Aşık Dindari”nin Şiirleri:Garalı Kızın Türküsü,Asımın Türküsü
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Akif Paşa (1787-1845)
Devlet adamı, şair, yazar. Özel öğrenim gördü. Bozok’ta Cebbarzade Süleyman
Bey’in Divan Kâtipliğine getirildi. Onun ölümü üzerine İstanbul’a gitti. 1813’te Divan-ı
Hümayun Kalemi’ne girdi. Amcası Mustafa Efendi Reis-ül-Küttap’tı. Amcasının tanıtması ve
güçlü kalemiyle kısa sürede tanındı. Çeşitli memurluklarda bulundu. Reis-ül-Küttap’lık adı
Umur-ı Hariciye Nezareti’ne çevrilince ilk Hariciye Nazırı oldu. Kendisine vezirlik rütbesi de
verildiği halde, “Âkif Efendi” diye anılıp tanındı. İngiliz uyruklu gazeteci Churchill’in
Kadıköy’de avlanırken bir çocuğu yaralaması olayının gelişen siyasal boyutları Âkif Paşa’nın
bakanlıktan uzaklaştırılmasına neden oldu. Bu dönemde yazdığı Tabsıra adlı yapıtında,
Churchill olayındaki haksızlığı ve Mülkiye Nazırı Pertev Paşa’nın yolsuzluklarını açığa
çıkararak onu Edirne’ye sürdürdü, yerine de kendisi Mülkiye Nazırı oldu. Ancak kısa süre
sonra Mustafa Reşit Paşa’nın buyruğuyla Kocaeli Mutasarrıflığı’na, oradan da Edirne’ye
sürüldü.Edirne’de yargılandı. İki yıllığına sürgün edildi. Cezası bitince Hicaz’a gitti, dönerken
İskenderiye’de öldü.
b- Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
I.Edebi ürünler
Yusuf Ziya BAHADINLI’nın Eserlerinden Bazıları: İtin Olayım Ağam (Hikayeler
-1965), Haçça Büyüdü Hatit Oldu ( Hikayeler -1978), Geçeneğin Karanlığında
(Hikayeler), Tavandaki Kırmızı (Hikayelerinden Seçmeler), Güllüceli Kâzım (Roman-1975),
Güllüce’yi Sel Aldı (Roman -1972), Gemileri Yakmak(Roman -1976), Açılın Kapılar (
Roman), Lidya Gözleri Yaprak Yetili (Roman), Öyle Bir Aşk (Anı Yazıları), Türkiye’de
Eğitim Sorunu ve Sosyalizm (İnceleme -1968), Dört Sosyalist Ülke (Gezi -1969), Türkçe
Deyimler ve Kaynağı (Araştırma), Türkçe Deyimler Sözlüğü (Sözlük-1964), Atasözleri
Sözlüğü (Aydın Su adıyla) – Sözlük
Gülten AKIN’ın Eserlerinden Bazıları: Rüzgâr Saati (1956, şiir), Kestim Kara
Saçlarımı (1960, şiir), Sığda (1964, TDK şiir ödülü), Kırmızı Karanfil (1971, şiir), Maraş’ın
ve Ökkeş’in Destanı (1972, şiir, TRT ödülü), Ağıtlar veTürküler (1976 Yeditepe Şiir
Armağanı) Seyran Destanı (1979, şiir), Seyran(1982, Bütün Şiirleri), Şiiri Düzde Kuşatmak
(1983, yazılar), İlahiler (1983, şiir) 42 Gün (1986, anlatı), Sevda Kalıcıdır (1991, şiir, Halil
Kocagöz Ödülü), Seyran (1992, toplu şiirler, Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü).
yazdıkları başka dillere çevrildi. 40 kadar şiiri bestelendi. Yapı Kredi Yayınları, Gülten
Akın’ın "Bütün Yapıtlarına Doğru" dizisine ilk olarak, şairin son şiir kitabı olan Sonra İşte
Yaşlandım (1995) ile başlamıştı.
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Abbas SAYAR’ın Eserlerinden Bazıları: Yılkı Atı (1970) ,Çelo (1973) Can Şenliği
(1975), Yorganını Sıkı Sar (1976), Dik Bayır (1977) , Tarla Başı Salkım Saçak (1987),
Noktalar (1989), Anılarda Yumak Yumak (1990), Bosluğa Takılan Ses (şiir kitabı, 1992)

II.Edebi Şahsiyetler
Yusuf Ziya BAHADINLI
Eğitimci, yazar. Yozgat, Bahadın Köyü’nde doğdu.Belli sürelerle Yozgat Ortaokulu,
Pazarören Köy Enstitüsü, Yüksek Köy Enstitüsü, Balıkesir Eğitim Enstitüsü, Ankara Gazi
Eğitim Enstitüsü’nde (Edebiyat Bölümü) okudu. İspir’de öğretmenlik yaptığı yıl “Çalışkan”
olan soyadını “Bahadınlı” olarak değiştirdi. 6 ay kadar Ankara’da Türk Hava Yolları’nda
çalışan Bahadınlı bir havalimanında müdürlük görevini kabul etmeyerek buradan ayrıldı. Bu
iş ona göre değildi. 1958 yılında bir yayınevi kurma isteği onda önlenemez hale gelmişken
İstanbul’a geldi. Kadıköy’de kitabevi olsun isteğiyle açtığı dükkanını bakkaliyeye
dönüştürmek

zorunda

kaldı.

Kazandığı

parayla

bir

yayınevi

açtı.

Çalışmaları

16 yıl süren Hür Yayınevi’nin ismini 12 Mart sonrasında Yeni Dünya Yayınevi olarak
değiştirdi. 6 sayı süren “Yeni Dünya” dergisini çıkardı. Bundan önce de “İlke” dergisini
çıkartmıştı. Ortaklarına bırakarak ayrıldığı bu dergiyi babadan kalma tarlaları satarak
yürütmeye çalışıyordu. .1965 yılında milletvekili seçildi.
Gülten AKIN
Ozan, yazar.Yozgat’ta doğdu. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni
bitirdi. Avukatlık ve öğretmenlik yaptı. Bir süre Türk Dil Kurumu’nda çalıştı.1958-1972
arasında Anadolu’nun çeşitli ilçelerinde yaşadı. 1980 öncesinde halkın yaşadıkları, onun da
hayatına ve şiirine yansıdı. Demokratik kitle örgütlerinin yeniden kuruluşu çalışmalarına
katıldı. Şimdi yalnızca şiirle uğraşıyor.

Abbas SAYAR(1923-1999)
Romancı, şair.Yozgat’ta doğdu. Liseyi Yozgat’ta bitirdi. İstanbul’da Edebiyat
Fakültesine devam etti, ancak okulu yarıda bıraktı. Yozgat’ta çiftçilik yaptı, daha sonra
İstanbul’da matbaa işiyle uğraşmaya başladı, tekrar Yozgat’a döndüğünde açtığı matbaada
“Bozlak” gazetesini çıkardı. Yazı hayatına şiirle başlayan Abbas Sayar, asıl ününü hikaye ve
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romanla sağlamıştır. Yayınlanmış eserlerinde Orta Anadolu insanının yaşamından kesitler yer
alır. Abbas Sayar, "Yılkı Atı " adlı eseriyle TRT Roman Ödülünü , " Can Şenliğiyle Madaralı
Roman Ödülünü, "Çelo" ile Türk Dil Kurumu Armağanını kazanmıştır. Bir ara politikaya da
girdi. Çıkar kavgaları yüzünden politikadan ayrıldı.

C-Halk Edebiyat:
I.Destanlar,Efsaneler
Caminin Temelinin Sağlam Olması:
Büyük Cami’nin temeli kazıldığında temelden su çıkar. Temele ardıç ağaçları
çaprazlama atılarak temel duvarı örülür. Temel duvarının örülmesinden sonra caminin
ustabaşı ortalıktan kaybolur ve cami inşaatı devam etmez. Yedi yıl sonra ustabaşı
gelir,caminin inşaatına devam ederek camiyi tamamlar. Niçin kaybolduğu sorulunca: "Cami
temelinin yerleşip yerleşmediğini ölçtük. Böylece camiyi sağlama aldık. Bu cami duvarı kolay
kolay çatlamaz." der.
Cumada Hazır Bulunma
Bir gün Büyük Cami inşaatına harç karan amelelerden birinin yanına ak sakallı ihtiyar
bir adam gelir. Camiye emeğinin geçmesi için çalışan işçiden küreği alır, bir müddet harç
kardıktan sonra küreği tekrar işçiye vermek ister. İşçi küreği geri almaz ve ihtiyara: "Ben
senin kim olduğunu biliyorum. Her sabah namazında bu camide olacağına söz verirsen küreği
alırım. Yoksa almıyorum." der. "Her sabah namazı için söz veremem ama her kandil ve cuma
namazlarında bu camide olacağıma söz veriyorum." diyen ihtiyarın elinden işçi küreği alır.
Ak sakallı, fani görünüşlü Hızır oracıkta kaybolur. Halk Hızır Aleyhisselâm'ın her cuma ve
kandil namazlarında Büyük Cami'de olduğuna inanmaktadır.
Çamlık Söylencesi
Yozgat'ın en ünlü dinlenme yeri Çamlık’la ilgili söylenceye göre; Çamlığ’a ilk fidanı
Aslı'nın ardından diyar diyar dolaşan Kerem dikmiştir. Yolu Yozgat yöresine düşen Kerem
Aslısını sormuş, bulamayınca Çamlık’ın bulunduğu kıraç yamaca bir fidan dikmiş; "Bu
çamdan nice çamlar filizlenir, koruk olur; bizi söyler, bizi fısıldar." deyip yollara düşmüştür.
O gün bu gündür çamlık, hafif bir yelde sevda türküleri söyler, içli sevgi ezgileri fısıldar.
Sevdalıların

buluştuğu

Çamlık

için

böyle
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bir

efsane

söylenir

halk

arasında.

Kızlar Kayası (Çekerek/Yozgat)
Çekerek'ten Zile'ye giderken Çekerek ırmağının yanında Cenevizler döneminde
yapılmış yüksek ve sivri bir kayanın üzerinden ırmak yönüne doğru ve toprak altında yaklaşık
iki yüz merdivenle inilen bir kaya vardır.Söylentiye göre kayanın doğusundaki yüksek tepeye
yerleşenler Irmaktan su almak için bu merdivenleri yapmışlardır. Bir Rum Beyinin hasta kızı
için bu merdivenleri yaptırdığı da rivayet edilmektedir. Bir başka rivayete göre ise keşişin
birinin güzel bir kızı varmış, iki genç, bu kızı isterlermiş. Keşişin işe kızını her iki gence de
vermek gibi bir niyeti yokmuş. Gençlerden birine bu yüksek kayadan girilerek merdivenlerle
Irmağın karşı tarafına geçilecek bir yol yapmasını; öteki gençten ise ırmağın üzerinden
geçecek bir köprü inşaa etmesini ister. Kim önce bitirirse kızı ona verecektir. (Kızlar
Kayasından 500 mt. aşağıda bu köprünün ayakları mevcuttur.) İki gençten biri köprüyü, diğeri
merdivenli geçit tünelini yapar. Ancak birbirlerinden haberdar değildirler. Keşiş köprüyü
yapan gence ötekinin daha önce bitirdiğini kızı ona vereceğini söyler. Bunu duyan genç
kafasına külüngü vurarak kendini öldürür. Keşiş daha sonra kayayı oyan gence, köprüyü önce
bitirdiği için öteki kızını gence verdiğini söyler. Bunun üzerine bu genç de kendisini yüksek
kayalardan aşağı atarak öldürür.
Yozgat’ta Kış
Kışa sormuşlar;
- Nerede bulunursun ?
- Erzurum'da.
- Orda yok isen ?
- Sivas'a bakın.
- Orada da yoksan ?
- Mutlaka Yozgat'ta olurum; demiş. Şair Fenni de bir beytinde: "Haşa lamyezelsin
karışılmaz işine; Yozgat'ın bir ay yazı var, onu da kat kışına." der.
Sarıkaya Kaplıcalarının Efsanesi (Kral Kızı Hamamı):
Roma Kral Kızı Hamamı diye bilinen Sarıkaya Kaplıcaları’nın efsanesi halk arasında
şöyle anlatılır: Kayseri'de oturan Roma krallarından birinin kızı amansız bir hastalığa
yakalanır. Kral kızını birçok hekimlere götürür, tedavisi için her şeyi yapar. Ama güzelliği
dillere destan bu kızın derdine çare bulunamaz. Kızın hastalığı gün geçtikçe ilerlemekte, kız
artık yürüyemez bir haldedir. Ayakları tutmamaktadır, dizleri küt olmuştur. Bugünkü adıyla
kızın hastalığı romatizmadır. O günlerde Sarıkaya sazlık ve bataklıktır. Sıcak suyun olduğu
yerde küçük bir gölet oluşmuştur, balçık halinde çamurlu bir hamamdır burası. Kral küçük
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kızını son çare olarak bu sıcak suyun bulunduğu yere gezsin diye gönderir. Artık ömrünün
sayılı günlerini yaşayan zavallı kız avunmak için bu çamurlu gölet kenarında dolaşmakta,
zaman zaman da arkadaşlarıyla çamurlara girmektedir. İşte gezmek ve avunmak için girdiği
çamurlar ve sıcak su kıza iyi gelir. Bir müddet burada kalır, gün geçtikçe kızın hastalığı iyi
olmaya başlar. Küt dizleri açılır; yavaş yavaş adım atmaya, yürümeye başlar. Sonunda
tamamen iyileşen güzel kızın buradaki sıcak sudan iyi olduğu anlaşılır. Bunun üzerine kızın
babası kral, buraya mermerden bir havuz yaptırır, etrafını kesme büyük taşlarla çevirttirir,
önceleri kimsenin olmadığı bu havuz çevresinde bir şehir oluşur. Kralın kızının adı bu yeni
şehre verilir. Yetmiş bin nüfuslu bu şehrin adı "Öper" veya "Hoperi"dir. Şehrin ulaşımı ise
Sarıkaya'nın Beştepeler mevkiinden geçen Yozgat ve Kayseri şoselerinden sağlanmaktadır.
Bu büyük şehir bir deprem sonucu yok olmuştur, sadece hamamların olduğu yer kalmıştır.
Kerkenes Dağı Efsanesi
Melik Acem, Keykubat'ın oğlu Keykavus Acem toplumundandır. O zaman Türk
İslam Efrasyab yidinde bulunuyordu. Nahiyeyi sebah Yemen ve hatta M..Ö. 4000 yıllarında
yaşamış olan Süleyman (A.S.) yidinde bulunan şehirlerdir. Keykavus Süleyman
Peygamberden çalışkan, yiğit insanlar istedik: "Benim yidimde bulunsunlar onlara şehir
yaptıracağım" dedi.

Süleyman (A.S.) da istediği insanlardan Keykavus'un emrine verdi.

Rüstem Destan subaşılık görevi yürütüyordu. Keykavus'un Siyaveş isminde bir oğlu oldu.
Oğlunu Rüstem Destan'ın emrine verdi, iyi yetişmesi ve askerlik bilgisinin artırılması için
onun yanında bulunmasını istedi. Keykavus şehir inşasına uzun ve yorucu çalışmalar
sonucunda 7 fersah (Fersah=5 KM.) o şehrin etrafına da 4 kat metin boru yaptılar, şehrin
inşasını tamamladıktan sonra, insanlar gelip şehre yerleştiler, o şehrin ismini de Kerkenes
koydular. İnsanlardan bu şehrin güvenliğini sağlamak için belli bir grup nöbetçi koydu. Ama
deprem neticesinde Kerkenes viran oldu, insanlar şehrin yerle bir olmasını engelleyemediler.
Bunun üzerine Keykavus güvenliği sağlamakta görevli bulunan nöbetçileri ve diğer ilgilileri
öldürttü, şehir neticede viran oldu. Keykavus hayatta bulunan birlikleri ile Yemen'e vardı.
Padişah ile birlikte savaşarak Keykavus ve taraftarları yenildi.
II.Masallar,Fıkralar
Ağzı Beyaz Çaputlu Bal Çanağı
Fatma nine, ağzına beyaz bez bağladığı bal çanağını heybesine kor,satmak üzere
şehrinyolunu tutar.Bir su başında dinlenirken yorgunluktan uyuya kalınca hırsız çömleği
çalar.Fatma nine uyanınca bakar ki çömlek yok;hırsızlık hatırına gelmez,olsa olsa yolda
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düşürdüm diye geri döner;Yolculardan “Yavrum ağzı beyaz çabutlu bal çanağı gördün
mü?”diye sormaya başlar.
Sana da Vızzıt
Her cenaze musalla taşından alınırken “Sana da vızzıt!” diyen köyün nüktedanına
babasının cenazesinden ötürü kızan deli kanlı, bu nükteden ölünce aynı şeyi tekrara kalkışır
.”Sana da vızzıt!” deyince nüktedan tabuttan başını kaldırıp “Eğer ben de senin baban gibi
isem bana vızzıt” der.
Ben Öküzüm
Çapanoğlu

isyanında

ilk

önce

Çapanlar

Kuvay-ı

Milliye

tarafından

sıkıştırılırlar.Bilahere Çerkez Ethem’de isyancılara karşı aynı şeyi yapar.Bu durumları
yakınen bilen birisinin göğsüne “Ne taraftansın?” diye silahını dayayan adamın hangi tarafımı
tuttuğunu bilmediği için “Sen hangi tarafta isen ben de o taraftanım” demiş.
Madımak(Ot Aşı)
Bahar zamanı köye bir tanrı misafiri gelmiş. Misafirperver bir aile onu konuk
etmiş.Öğleyin sofraya madımak konulup beraberce yenilmiş.Akşam olunca yine madımak ...
Sabah olmuş, ev sahibi sofrayı kurup yine madımak getirince misafir ;
-Hal bunu nerden topluyorsunuz ?
-Yavrum aha şu köyün gıyıcığı harmandan, deyince misafir sabredemeyip ,
-Hala bu kadar neye zahmet ettiniz ki. Beni oraya örkleyeydiniz(bağlayaydınız.).Ben
orada karnımı doyurmuş olurdum
Çay On Lira
Bir ilçemizde çayın on liraya satıldığı günlerde kahveciler belediyeden zam
istemiş.Kahveci Aşko Raif Cangül, ömrü kahvecilikte geçmiş hayatı espirilerle dolu nükteli
konuşan, sevimli , babacan biri.İşte o günlerde Belediye Reisi ve Encümen Azaları çay zammı
için toplantı

yapmışlar.Aralarında bir de aşık varmış.Aşko’nun kahveden çaylar

ısmarlanmış.Hoş sohbet arasında çaylarını yudumlarlarken Aşko bardakları almak için kapıyı
vurup içeri girmiş.İçlerinden biri çay kaç lira? deyip Aşko’ya takılınca ;
-Kahve Yemenden gelir, yolları ırak; artık on lira yetmiyor,on beş lira bırak. İçlerinde
bulunan aşık,imdada yetişip “Kahve Yemenden gelir yolları sapa, on lira yetmiyorsa kahveni
kapa”deyip hep birlikte gülüşmüşler.
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III.Halk Hikayeleri(Kahramanlık Hikayeleri vb.)
Gelin Kayası
Yozgat Nohutlu Tepesi’nin arkasında bulunan cehrilik yakınlarında deveye binmiş
geline benzeyen kayalar bulunmaktadır. Bu kayalara "Gelin Kayası" denir. Köyün birinden
gelin alayı gelmektedir. Eşkıyalar gelin alayını çevirirler. Niyetleri kervandaki gelini alıp esir
pazarında satmaktır. Gelin alayının erkekleri eşkıyalarla vuruşurlar ve hayatlarını kaybederler.
Eşkıyalar gelini ve damadı yakalamak üzeredirler. Yakalanacaklarını anlayan gelin ve damat
Allah'a dua eder: "Allah'ım bizi bu eşkıyaların eline düşürme, bizi ya taş et, ya kuş et."
Duaları kabul olunur. Güzel gelinle birlikte eşkıyalar, develer ve atlar oracıkta taş olurlar.
Damat ise kuş olup gökyüzüne uçuverir. Güzel gelinin ağlarken gözünden döktüğü yaşlar sel
olur ve orada kırmızı lalecikler bitmeye başlar. Zamanla bu laleler tüm tepeyi kaplar.
Eğrice'de (Mayıs'ın ikinci haftasında) cehrilik laleleri kırmızı kırmızı açar ve beyaz
güvercinler gökyüzünde süzülürler. Yozgatlı avcılar buradaki güvercinlere kesinlikle ateş
etmezler.
Yozgat Sürmelisi
Yozgat şehri 1760 yılı başlarında Bozok Yaylası’nın,

etrafı ormanlarla

çevrili içerisinde binbir çeşit kuşun ötüştüğü bir sahada kurulurken; Yozgat halkı o zaman
yarı göçebe ve sürülerini besleyerek hayvancılıkla uğraşır, hayatlarını bu yoldan sağlarlardı.
Bozok yaylasında otlayan bu sürülerin birini de Sürmeli Bey adında bir Türkmen Yörüğü
otlatırdı. Halk tarafından sevilen bu yanık sesli halk ozanı elinde kavalı, sırtında sazı
Yozgat'tan Akdağmadeni'ne uzanan ormanların içinde sürüsünün içinde dolaşırdı. Bazen bir
çamın dibine rastlanır, sazının tellerini konuşturur; bazen bir derenin kenarında kavalını çalar,
aşık olduğu gönlünün sevgilisini düşünürdü.O sevgili ki güzelliği Bozok Yaylası’na
yayılmış. Ahu gözlü, sürmeli kaşlı, ay yüzlü bir dilberdi. Babası bir Türkmen beyi idi ve çok
sert bir adamdı. Sürmeli Bey; ailesini salarak, babasından sevdiğini istetir. Mağrur adam,
kızını bir çobana vermeye yanaşmaz. Araya beyler, ağalar girer ama boşuna, bir türlü gönlü
olmaz kızın babasının ve iki sevgili birleşemezler.
Üzüntüsünden sürüsünü bırakan Sürmeli Bey , alır sazını eline beşçamlar mevkiinde
kendine bir dergah kurar. Aşkını, yanık türküleriyle dağlara, ağaçlara anlatır. Küser otağına,
obasına ve Akdağlar'a kadar uzanan çamların arkasında onu bir daha gören olmaz. Dertli
kavalına üflediği, işli sazına söylettiği nameler kalır geriye. O gün bu gündür dillerde
yankılanır Sürmeli Bey'in türküleri.
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IV.Türkü,Mani,Atasözü,Ninni,Ağıt,Tekerlemeler vb.
Türkü
ZİYA TÜRKÜSÜNÜN ÖYKÜSÜ
Ziya yakışıklı bir delikanlıdır. Yozgat'ın Karacalar Köyü’ndendir. Aynı köyden
Fikriye adlı kızı sever ve nişanlanır. Fikriye'nin babası Karacalar Köyü imamı Ali Hoca’dır.
Ali Hoca Kızıltepe Köyü’ne imam olur. Ziya sık sık nişanlısını görmeye at sırtında gider. İki
tarafta birbirini oldukça sevmektedir. Ziya bir gün ekin sularken üşütmüş ve karın ağrısından
şikayet etmektedir. Doktora gider ama fayda bulamaz, bir hafta içinde ölür. Bir başka
söylentiye göre, Ziya Bey yakışıklı, at düşkünü, çok iyi atan binen, iyi cirit oynayan bir
yiğittir. İki köy arasında oynanan ciritte attan düşer, orada ölür. Fikriye, nişanlısının ani
ölümü karşısında duyduğu acıyı ve kederi şiire döker. Böylece Ziya Türküsü ortaya çıkar.
Ağıtın tamamı 30 kıtadır. Yozgat'ta çok sevilen ve söylenen bir türküdür.
Ziya Türküsü
Çamlığın başında tüter bir tütün;
Acı gormiyenin yürüğü bütün
Ziya'nın atını pazara tutun
Gelen geçen Ziyam ölmüş desinler.
At üstünde guşlar gibi dönen yar,
Gendi gidip ehbabları yanan yar.

Benim yarim yaylalarda oturur
Ak elini soğuk suya batırır
Demedim mi yarim ben sana
Çok muhabbet tez ayrılık getirir.
At üstünde guşlar gibi dönen yar,
Gendi gidip ehbabları yanan yar.
Ham meyveyi koparttılar dalından
Ayırdılar beni nalı yerimden
Demedimmi nazlı yarim ben sana
Çok muhabbet tez ayrılık getirir.
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At üstünde guşlar gibi dönen yar,
Gendi gidip ehbabları yanan yar.
Gız Ben Seni Çayda Gördüm
Get yarim sağlığınan
Gül yolla yağlığınan
Yalnız gül tez solar
Tomurcuk dalıyınan
Gız ben seni çayda gördüm
Saçından bildim seni
Öpmeye gıymaz iken
Yad ele verdim seni
Ey bürüttüm tülbentte
Benim yarim gurbette
Sağ olsun gurbet olsun
Gavuşuruz elbette
Bağlantı
Keten gömlek gıravatım
Altında gol uzattım
Perçeni perçe verdim
Eşme Eştim Sabahtan
Eşme eşdim sabahdan
Vişne yedim tabahdan
Ne hayırlı günümüş
Yâri gördüm sabahdan
Dolan da gel gel fırlan gel
Yıkılası dağlardan aş da gel
Aşkıma merakıma düş de gel
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Mani bilirim elli
Yitirsem yârim belli
Ben yârimi bilirim
Sağ yüzü çifte benli
Dolan da gel gel fırlan gel
Yıkılası dağlardan aş da gel
Aşkıma, merakıma düş de gel
İlengerin kalayı
Kızlar çeker halayı
Derdinden kibrit oldum
Nedir bunun kolayı
Dolan da gel gel fırlan gel
Yıkılası dağlardan aş da gel
Aşkıma, merakıma düş de gel
Soğuk Su başında yedim Kebabı
Soğuk su başında (da) yedim kebabı
Kimler olsun nazlı (da) yârin sebebi
Soğuk su başında (da) yedim çerezi
Nerde kaldı ahbapların birazı
Soğuk su başında (da) asbap yumuşlar
Yuyup yuyup gül dalına komuşlar
Soğuk su başında (da) yudum elimi
Benim gönlüm divane mi deli mi
Soğuk su başında (da) gördüm gelini
Gümüş kemer sıkmış ince belini

173

Mani
» Geline bak geline,
Gına yakmış eline ,
Gelin gurban olayım,
Seni bana verene
»Pınar başı pıtırak ,
Gelin gızlar oturak ,
Ne oturak ne durak ,
Satılakda gurtulak
» Gapımızın önü arpa,
Gırat gelir gırpa gırpa ,
Gurban olurum gelinim,
Yavruların bek de görpe.
»Çın çın hamam ,
Gubbesi tamam,
Bi gelin aldım,
Babası imam
» Ekin ekilen yere ,
Dikme dikilen yere ,
Can gurban camım gurban,
Kekil dökülen yere
»Bindirdiler atın iyisine,
Götürdüler köyün gıyısına ,
Haber verin gızın dayısına
Dayısız gız gelin mi gider
» Gece geçtim dağlardan ,
Üzüm aldım bağlardan
Senin sevgin gelinim,
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Beni böyle ağlatan
»Guru yerde meyve biter mi,
Biter de dalını atar mı ,
Annem gelin oluyom
Bacım yerimi dutar mı?
» Ata biner çaptırır,
Atı yolda saptırır,
Nişan takacak oğlan ,
Çiğdem köprü yaptırır
»Gidiyom gidemiyom.,
Az doldur içemiyom,
Gelinim pek gönüllü,
Gönlünü edemiyom
» Pınar başı mil olur,
Güzel seven belli olur,
Güzel seven gelinim,
Gözlerinden belli olur.
»Yozgat'ın başındayım,
Onaltı yaşındayım,
Gınamıyın gomşular,
Bi gızın peşindeyim
»Garanfil gatar oldu,
Hasretlik yeter oldu,
Şu Yozgatlı sevdiğim,
Burnumda tüter oldu
» Elma attım garşıya,
Yuvarlandı çarşıya,
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Şu Yozgat'ın gızıları
Birer tabak turşuya
Atasözleri
» At alırsan yazın,deve alırsan güzün, avrat alırsan gezin ha gezin.
» Tarla alırsan bozdan, avrat alırsan kızdan.
» Martta yağmur yağmasa, nisanda yağsa dinmese, mayısta sıçan siğmese, ekinim sulanır yaz
olur, koyunum yayılır, yoz olur.
» EI sana daşınan (taş ile) sen ona aşınan var.
» Erine göre bağla başın, horantana göre vur aşın. Şubatın arpası, martın körpesi.
» Erken kalkan yol alır, er evlenen döl alır.
»Boşboğazın sigarası yanmaz.
» Kızı gönlüne bırakırsan ya davulcuya varır, ya zurnacıya.
» Su içene yılan bile değmez.
» Kara kazanın yanına varma, karası bulaşır.
» Even it, gözsüz enikler.
» Uzaktan davulun sesi, goygun gelir.
» Abdalın eşeği kaçmış da keşkem de keşkem demiş.
» Eşeğin canı yanarsa atı geçer.
» Yal yiyen it, yüzünden belli olur
» Davar, kömünü itsiz, sahibini etsiz bırakmaz.
» Ağır otur, batman götür.
» Bağı gör, üzüm olsun; üzüm
yemeye yüzün olsun.
» Dek duranın devesi ölmez.
» Devenin dişi, avradın yaşı sorulmaz.
» Ergen gözüyle kız alma, gece gözüyle bez alma.
» EI eli yur, el de yüzü.itin ürümeyenini kapıya koymazlar.
» Sel gider, kum kalır.

Ninni
1-

Demir beşik sallanır
Cahil gönüm aldanır
Bebeğim pek küçük
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Büyüyüp de dillenir
Neni bebeğim ninni (2)

2-

Bebek uyandı bakıyo
Bakışı içim yakıyo
Bebek seni avutayım
Ninnilerle büyüteyim
Ninni yavrum ninni (6)

3-

Ninni dersem uyur m’ola
Üstüne güller bürür m’ola
Ben yavrumu büyütsem
Gelir,anam der m’ola

4-

Çamlıkta akar bulanık seller
Yavrumu kaybettim bulamaz eller
Gucağımda çırpınan eller
Ninni yavrum ninni (3)

5-

Dağda gezer dağcı baba
Bi elinde galın sopa
Himmet et de uyusun
Geyikli,Nohutlu Baba (6)

6-

Saçım uzun, saçlarımı tararım
Mektup yazar, postaniye atarım
Benim guzum uyumazsa
Hasta olur, yataklarda yatarım

7-

Çabuk oku ver bi selam
Dökülsün dilinden kelam
Yavrum sana gurban olam
Ninni yavrum ninni
177

8-

Bahçeye gurdum salıncak
Eline verdim oyuncak
Şimdi yavrum uyuyacak,
Ninni yavrum ninni

Ağıtlar
Sele Kapılan Geıin Kıza Deyişler;
Dereden, tepeden geliyor seller
Benim öldüğüme ağlıyor eller
Ağlama anam uzaktır yollar
Kader böyle imiş ağlama anne

Felek nasıl kıydın şu genç yaşıma
Kumlar doldu kirpiğime kaşıma
Sellere kapıldım on beş yaşımda
Kader böyle imiş ağlama anne
Avlıyalı Köyü’nde beni buldular
Doktora savcıya beni saldılar
Şahitlerden ifadem i aldılar
Kader böyle imiş ağlama anne
Dertli öter bizim köyün kazları
Açık kalmış hatun kızın gözleri
Acep ne dedi ki köyün kızları
Kader böyle imiş ağlama anne
Yandım anam yandım ciğerden yandım
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Duran dayım beni tutacak sandım
Üç defa yüzümü köyüme döndüm
Kader böyle imiş ağlama anne
Sele giden senin bacının kızı
Kumunan yumulmuş hatunun gözü
Gelin mi ettiniz güveysiz kızı
Anadan yazılmış bu kara yazı
Bütün köylü bucakları arıyor
Nasıl öldü diye ne kim soruyor
Şahitlerin ifadesin soruyor
Kader böyle imiş ağlama anne
Annem nasıl dayanacak acıya
Kalan fistanımı versin bacıma
Miller doldu saçlarımın içine
Kader böyle imiş ağlama anne

Deyimler
» Leblebiden nem kapar.
» Çapanoğlunun abdest suyu.
» İşin içinden Çapanoğlu çıkar.
» Var yurduyun kıymetini bil.
» Almıyacaktın da pekmezime neye
suyu kattırdın. Ardıç kadı çam müttü.

Tekerlemeler
-Ebe ebe gel bize
Uzaktan vur elimize
Eğer vurmazsan ebesin ebe
-Ben bademe baktım, badem bana baktı
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Ben bademden bıktım, badem benden bıktı
-Gül açar, bülbül açar
Bülbül kaçar, gül açar
-Arabanın tekeri
Yozgatlı’nın şekeri
Hap hup, altın top
Bundan başka oyun yok

-Gara gara gartallar
Garcadağda ganat çırparlar
-Götür küpü, dök küpü
Getir küpü, sök küpü
-Çatalca’da çatal çoban
Çatal yapar, çatal satar
Bilmem parası var mı?
-Herkes gaydalandı da
Biz gaydalanamadık
-Eveleme, geveleme, gara guşu govalama
Çengel çepel halkada bülbül
Ciğerimi süpür, Nihat gelir
Yazılalım, çizilelim bi kenara dizilelim
-Değirmene girdi köpek
Değirmenci attı kötek
Hem kötek yedi köpek
Hem yedi köpek kepek
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V.Halk Oyunları
Yozgat Halk Oyunları bakımından da oldukça zengin bir bölgedir. 15 kadın, 10’a
yakın erkek oyunu ve birçok oyun havası vardır.
Kadın Oyunları:
Kadın oyunları; cümbüş, davul-zurna, tef, darbuka, keman ve saz eşliğinde
oynanmaktadır. Başlıca kadın oyunlarının başlıcaları “ Burçak Tarlası, Kunduralım, Narinlim,
Feyli Turnam, Dariney Dariney, Leblebici, Loli, Keçeci Baba, Vıy Vıy Karanfil “
oyunlarından ibarettir.

Erkek oyunları:

Genellikle davul-zurna eşliğinde oynanır. Yozgat Ağırlaması, Poppili, Yerli Gelin,
Cemo, Çekirge, Aynalı , Kamalı ve Sinsin oyunları başlıcalarıdır.Oyunlarda giyinen kıyafetler
erkeklerde; göynek, delme yelek, potur, çorap, çarık, şal kuşak ve yağlıktır. Kadınlarda ise;
üç etek, entari, şalvar, çorap, önlük, çarık ve bel boncuğudur.
Burçak Tarlası
Sabahleyin kalktım sütü pişirdim
Sütün köpüğünü yar yar yere taşırdım
Kaynanamdan korktum aklım şaşırdım
Ah ne yaman da zormuş burçak tarlası
Burçak tarlasında yar yar gelin olması
Elimi salladım değdi dikene
İlahi kaynana ömrün tükene
İntizar eyledim burçak ekene
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Ah ne yaman da zormuş burçak tarlası
Burçak tarlasında yar yar gelin olması
Elimin kınasını ezdirmediler
Gözümün sürmesini sürdürmediler
Burçak tarlasında gezdirmediler
Ah ne yama da zormuş burçak tarlası
Burçak tarlasında yar yar gelin olması

Feyli Turnam
Feyli turnam göle gelsene
Feyli turnam, feyli turnam göle insene
Feyli turman, feyli turnam kanat çırpsana
Feyli turnam, feyli turnam kanat gersene
Feyli turnam şöyle dönsene
Feyli turnam, feyli turnam çay yolsana
Feyli turnam, feyli turnam gölden kalksana
Feyli turnam, feyli turnam gölden gitsene

Nalinim
Nalinlim elma attım karşıya
Yuvarlandı çarşıya
Şu Yozgat’ın kızları
Birer tabak turşuya
Nalinlim dön dön dönelim
Sırtı sırta verelin
Vur elleri ellere
Koy elleri bellere
O yar kurbanlar olsun
Şıkırdayan ellere

Nalinlim, hey tuluma tuluma
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Su doldurdum tuluma
Seni kurban ederim
Sulaleme ,soyuma
Nalinlim dön dön dönelim
Sırtı sırta verelim
Vur elleri ellere
Koy elleri bellere
O yar kurbanlar olsun
Şıkırdayan ellere
Nalinlim karşıda kara çalı
Kararıp durma çalı
Ben sana varır mıyım
Sümüklü sıracalı
Nalinlim, dön dön dönelim
Sırtı sırta verelim
Vur elleri ellere
Koy elleri bellere
O yar kurbanlar olsun
Şıkırdayan ellere
Nalinlim tefe vur sesi çıksın
Başından fesi çıksın
Yozgat’tan kız almayanın
Aklında baba çıksın
VI. KENTİN YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER
1.HÜZNİ BABA(1879-1936)
Hüzni Baba takma adıyla bilinen Mehmet Bahattin ;Yozgat ili, ilçeleri ve köylerinde halk
arasında dilden dile anlatılarak gelen ve ölümünden sonra divanı ve bazı halk şiirleri
yayınlanan ancak tam anlamıyla kavranamamış bir şairimizdir. Hüzni Baba’nın hayatı değişik
eserlerde geniş olarak yayınlanmıştır. 1879 yılında Aşağı Nohutlu Mahallesinde doğmuştur.
Önce Hüzni mahlasıyla daha sonra Hizbi mahlasında şiirler yazmıştır. Mahkeme zabıt
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katipliği, Haymana’da imamlık, Zile’de tabur İmamlığı yapmıştır. 13,5 yıl askerlik yapmıştır.
Ömrünün son zamanlarında Yozgat’ta bulunmuş ve 17 Ocak 1936’da vefat etmiştir. Mezarı
çamlığın eteklerindeki Halit Efendi bağındaki (Bugünkü Doğumevi Hastanesinin altında)
mezarlıktadır. Şiirlerini hece ve aruz vezniyle yazmıştır. Hecenin genellikle 11’li, 7’li ve 8’li
kalıpları kullanmıştır.
2.EMİRCE SULTAN
Ahmet
Yesevi'nin
halifelerindendir.
Lakabı
Serifüddün,
Babasının adı Muhammed'dir. Emirci Sultan olarak bilinmektedir. Doğum tarihi
bilinmemektedir.Ölüm
tarihi
1240'tır.
Türbesi
Yozgat'ın
Osmanpaşa
kasabasındadır. Asıl adı Osman'dır. Babasi çocuklugunda Ahmet Yesevi'ye
gönderir. Ahmet Yesevi'nin yanında bir çok kerametler gösterir bir gün
Yesevi
Dergahına
Çin'li
tüccarlar
gelir.Ülkelerinde
ejderha
türedigini
ve
insanlari
öldürdügünü
söylerler.
Ahmet
Yesevi
Hazretlerinden
yardim
isterler. Ahmet Yesevi Dervişlerine Çin'e kim gitmek ister deyince dervişler
"emir sizindir "derler
ama içlerine de bir korku düşer. Bu sirada Osman
Efendi gitmek istedigini söyler Ahmet Yesevi Osman'ın beline tahta bir
kılıç
kusandırarak
dualarla
uğurlar.Osman
Efendi
tahta
kılıcıyla
Çin
diyarında ejderhayı öldürür ve geri döner. Başindan geçenleri ve ejderhayi
nasıl
öldürdügünü
hocasına
anlatır.
Ahmet
Yesevi'de
ona
"Emiriçin
"
lakabını verir. Bu lakap zamanla bozularak Emirci'ye dönüşür ve Yozgat
yöresinde Osman Efendi hakkında bu lakap kullanılır. Osman Efendi bir
görüşe göre Ahmet Yesevi'nin 1194 yılında vefatıyla Türkistan'da duramaz
Rumeli'ye dogru yola çıkar, bir görüşe göre de Ahmet Yesevi'nin istegi ve
iradesi
dogrultusunda
Anadolu'ya
gelir
daha
sonra
Yozgat'ın
Keçikiran
köyüne yerlesir bu sirada Sivas'a vali tayin edilen Selçuklu veziri , Emiri
Çin'in
şöhretini
duyar
yanına
gelir
sohbetinde
bulunur,
talebesi
olur.
Selçuklu Hükümdarına bir mektup yazarak valilikten istifa eder ve şeyh
Osman'ın zaviyesi çevresindeki bir kaç köyü ve bir miktar araziyi satın
alarak vakfeder. 0 günden sonra da tekkenin ad Osmanpaşa Tekkesi olur. Köy
de bu günkü Osmanpaşa Kasabasidir.
3.CELAL ATİK (1920 - 1979)
1920 Yılında Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi Gürdan köyünde dünyaya geldi. ATİK
soyadını, T.C. Devletinin kurucusu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ATATÜRK’ten
almıştır.
1938

yılında

düzenlenen

Türkiye

Şampiyonasın’da

hareketliliğinden

dolayı

ATATÜRK’ÜN “Sen çok atik bir pehlivansın. Soyadın da ATİK olsun” önerisinde
bulunması sonucu, Celal “Doğan” olan soyadını “ATİK” le değiştirdi.
BAŞARILARI
1940 yılı İstanbul da Greko-Romen stil 72 Kg da Balkan 2.
1946 yılı Stockholm İSVEÇ de Serbest stil 67 Kg da Avrupa 1.
1947 yılı Prag ÇEKOSLAVAKYA da Groko-Romen stil 67 Kg da Avrupa 3.
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1948 yılı Londra Olimpiyatlarında Serbest stil 67 Kg da 1.
1949 yılı İstanbul TÜRKİYE de Serbest stil 73 Kg da Avrupa 1.
1950 yılı Stockholm İSVEÇ de Greko-Romen stil 73 Kg da Dünya 2.
1951 yılı Helsinki FİNLANDİYA da Serbest stil 73 Kg da Dünya 1.
Milli Takımda antrenörlük yaptı. 27 Nisan 1979 yılında öldü.

4.YOZGATLI KEL HASAN
Sarıkaya
ilçesi
Hasbek
köyündendir.
II.
Mahmut
döneminin
en
namlı
başpehlivanıdır.
Sultan
Aziz'in
de
lalasi
ve
pehlivanlık
hocasıdır. Sultan Mahmut döneminin son 15 yılında imparatorluğun yegane başpehlivanı olan
Kel
Hasan
tüm
rakiplerini
mağlup
etmiştir.
Pala
Mehmet'i
yağlı mermer güreşinde yenmesi en büyük başarılarındandır
5.NASUH AKAR (1922 - 1984)
Dünya ve Olimpiyat şampiyonu güreşçimiz Nasuh AKAR 1923 yilinda
Bogazli yan'in Yigitler (Sorsavus) köyünde doğdu. Ilkögrenimini köyünde
tamamladiktan sonra 12 yasin da köyünden ayrilarak orta ve lise tahsilini
Eskisehir DDY Okulunda tamamladi. Esas güreş çalışmalarına bu okulda
basladı, 1946-1949 Avrupa Londra Olimpiyatlari ile 1951 Helsinki Dünya
şampiyonasinda Türkiye'yi temsil etti. 3 altın, 19 Gümüş Madalya kazandı.
1946 Stockholm Avrupa Güreş Şampiyonasında 57 Kilo da Gümüş Madalya aldi.
1948 Londra Olimpiyatla rinda 57 kiloda olimpiyat şampiyonu oldu. 1949
Istanbul Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasinda şampiyon oldu. Yine 1951
Helsinki Dünya Güreş Şampiyonasinda Dünya şampiyonu oldu. NASUH AKAR Serbest
güreşte ülkemize dünya şampiyonlugu kazandıran ilk güreşçidir. Kıtalar arası
yarışmalarda yaptığı 17 karşılaşmanın 9'unu tuşla, 7'sini sayı ile kazanan
ve sadece 1 yenilgisi olan Nasuh AKAR 1952'de güreşi bıraktı. 1966'da
Paledoda serbest güreş takımını Nasuh AKAR ekip halinde dünya şampiyonu
yapmıştır. 1983'de vefat etmiştir.
1922 yılında Yozgat’ta dünyaya geldi.
1946 yılı Stockholm İsveç de Serbest Stil 57 Kg da Avrupa 2.
1948 yılı Londra Olimpiyatlarında Serbest Stil 57 Kg da 1.
1949 yılı İstanbul Türkiye de Serbest Stil 57 Kg da Avrupa 1.
1951 yılı Helsinki Finlandiya da Serbest Stil 57 Kg da Dünya 1.
Kulüplerde ve Milli Takımda antrenörlük yaptı 18. 05. 1984’te öldü.
6.ABBAS SAYAR ( 21.03.1923)- (12.08.1999)
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21 Mart 1923'te Yozgat'ta doğdu. Liseyi (1941) Yozgat'ta bitirdi. Maddi imkansızlıklar
nedeniyle üniversiteye gidemedi. Kısa süreli memurluktan sonra yedeksubay oldu. 1945'te
İstanbul'da evlendi. Dört sömestr Türkoloji öğrenimi yaptı.
1947'de İstanbul'da, onbeş günde bir çıkardığı gazeteyi, matbaa kurarak Yozgat'ta
yayınlamaya devam etti.Politikaya girdi, bir süre sonra politikanın çıkar kavgalarına ayak
uyduramayan Sayar 1957'de politikadan el etek çekti.Şiir yazmayı sürdürürken, roman
yazmaya başladı.1970'te Yılkı Atı romanıyla ismini edebiyat dünyasına duyurdu.
1923 yılında Yozgat’ta dünyaya gelen, hayatının bir bölümünü orada geçirip 1999
yılında vefat ettikten sonra yine o topraklara dönen Abbas Sayar’ın romanları ve hikayeleri de
Orta Anadolu insanının hayatını anlatır. Abbas Sayar’ın hayatı, romanlarındaki hayatlara
benzer ya da o romanlarını kendi hayatından aldığı ilhamla yazmıştır. Kitaplarındaki
kahramanların hiç uzağına düşmeyen, onlar gibi yaşayıp onları yazan Sayar’ın karşısına çıkan
ilk engel, Anadolu’nun bağrından kopup İstanbul’a gelenleri şehir kapısında bekleyen şeydir:
parasızlık... Sayar, maddi olanaksızlıklar yüzünden geç girdiği üniversiteyi yine yine bu
nedenden dolayı bitiremez. Üstelik, düşlerindeki okuldur bırakıp gitmek zorunda kaldığı,
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü... Üniversite öğrenimi,
hayatında yarım kalan tek şeydir, ardında bıraktığı ve derlenmeyi bekleyen şiirleri
sayılmazsa... Gazete bayiliğiyle işe başlayıp Bozlak adıyla bir kültür ve sanat gazetesi
çıkaran, edebiyat fakültesinde okuyamamış olsa da şiirler yazarak edebiyat dünyasına giren
Sayar, adını 1970 yılında TRT Sanat Ödülleri Yarışması’nda derece alan ilk romanı Yılkı
Atı’yla duyurdu.Yılkı Atı,TRT Roman Başarı Ödülünü (1971) kazandı. O yıllarda bir
“edebiyat olayı” olarak nitelendirilen bu romanın ardından gelen Çelo (1972) romanı 1973
Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü, Can Şenliği (1974) romanı ise 1975 Madaralı Roman
Ödülü’nü getirdi Sayar’a. Yozgat’ta bir dönem de çiftçilik yapan yazar, ömrünün son yıllarını
Ayvalık’ta resim yaparak, roman ve şiir yazarak geçirdi.
Abbas SAYAR’ın Eserlerinden Bazıları: Yılkı Atı (1970) ,Çelo (1973), Can şenliği
(1975), Yorganını Sıkı Sar (1976), Dik Bayır (1977) , Tarla Başı Salkım Saçak (1987),
Noktalar (1989), Anılarda Yumak Yumak (1990), Bosluğa Takılan Ses (şiir kitabı, 1992)
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7.YUSUF ZİYA BAHADINLI
Eğitimci, yazar. Yozgat, Bahadın Köyü’nde doğdu.Belli sürelerle Yozgat Ortaokulu,
Pazarören Köy Enstitüsü, Yüksek Köy Enstitüsü, Balıkesir Eğitim Enstitüsü, Ankara Gazi
Eğitim Enstitüsü’nde (Edebiyat Bölümü) okudu. İspir’de öğretmenlik yaptığı yıl “Çalışkan”
olan soyadını “Bahadınlı” olarak değiştirdi. 6 ay kadar Ankara’da Türk Hava Yolları’nda
çalışan Bahadınlı bir havalimanında Müdürlük görevini kabul etmeyerek buradan ayrıldı. Bu
iş ona göre değildi. 1958 yılında bir yayınevi kurma isteği onda önlenemez hale gelmişken
İstanbul’a geldi. Kadıköy’de kitapevi olsun isteğiyle açtığı dükkanını bakkaliyeye
dönüştürmek

zorunda

kaldı.

Kazandığı

parayla

bir

yayınevi

açtı!

16 yıl süren Hür Yayınevi’ni, 12 Mart sonrasında Yeni Dünya Yayınevi olarak sürdürdü. 6
Sayı çıkan “Yeni Dünya” dergisini çıkardı. Bundan önce de “İlke” dergisini çıkartmıştı.
Ortaklarına bırakarak ayrıldığı bu dergiyi babadan kalma tarlaları satarak yürütmeye
çalışıyordu. .1965 yılında Milletvekili seçildi
Yusuf Ziya BAHADINLI’nın Eserlerinden Bazıları: İtin Olayım Ağam – Hikayeler
(1965), Haçça Büyüdü Hatit Oldu – Hikayeler (1978), Geçeneğin Karanlığında – Hikayeler,
Tavandaki Kırmızı – Hikayelerinden Seçmeler, Güllüceli Kâzım – Roman (1975), Güllüce’yi
Sel Aldı – Roman (1972), Gemileri Yakmak – Roman (1976), Açılın Kapılar – Roman, Lidya
– Gözleri Yaprak Yetili – Roman, Öyle Bir Aşk – Anı Yazıları, Türkiye’de Eğitim Sorunu ve
Sosyalizm – İnceleme (1968), Dört Sosyalist Ülke – Gezi (1969), Türkçe Deyimler ve
Kaynağı – Araştırma, Türkçe Deyimler Sözlüğü – Sözlük (1964), Atasözleri Sözlüğü (Aydın
Su adıyla) – Sözlük
8.GÜLTEN AKIN
Ozan, yazar.Yozgat’ta doğdu. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni
bitirdi. Avukatlık ve öğretmenlik yaptı. Bir süre Türk Dil Kurumu’nda çalıştı.1958-1972
arasında Anadolu’nun çeşitli ilçelerinde yaşadı. 1980 öncesinde halkın yaşadıkları, onun da
hayatına ve şiirine yansıdı. demokratik kitle örgütlerinin yeniden kuruluşu çalışmalarına
katıldı. şimdi yalnızca şiirle uğraşıyor.
Gülten AKIN’ın Eserlerinden Bazıları: Rüzgâr Saati (1956, şiir), Kestim Kara
Saçlarımı (1960, şiir), Sığda (1964, TDK şiir ödülü), Kırmızı Karanfil (1971, şiir), Maraş’ın
ve Ökkeş’in Destanı (1972, şiir, TRT ödülü), Ağıtlar veTtürküler (1976 Yeditepe şiir
armağanı) Seyran Destanı (1979, şiir), Seyran(1982, bütün şiirleri), Şiiri Düzde Kuşatmak
(1983, yazılar), İlahiler (1983, şiir) 42 Gün (1986, anlatı), Sevda Kalıcıdır (1991, şiir, Halil
Kocagöz ödülü), Seyran (1992, toplu şiirler, Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü).
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yazdıkları başka dillere çevrildi. 40 kadar şiiri bestelendi. yapı kredi yayınları, Gülten Akın’ın
"bütün yapıtlarına doğru" dizisine ilk olarak, şairin son şiir kitabı olan Sonra İşte Yaşlandım
(1995) ile başlamıştı.
9.NİDA TÜFEKÇI
1
Müzik

Mart
seven

1929'da
bir

Yozgat'in

ailenin

TÜFEKÇİ'den

almıştır.

Akdagmadeni'nde

baslamis,

rada

tamamlamıştır.

Yurttan

Sesler

katılmaya

İlkokula

Akdagmadeni'nde,

Programina

söylediği

için

Yurttan

Sesler'in

bulunmus,

Ilk

Ankara'nın

radyonun
daimi

yaptığı

kadar

parlak

derlemeler,

yillarinda

yetiştirdiği

bir

arasında

olmustur.

Hamdi

ortaokula

yine

yer

sanatçi

olarak

Sürmeli’yi

almıştır.
çesitli

ve

bu

itibaren

tavırla

TRT'de

talebeler

ögrenimini

1947'den

misafir

bilinmeyen

doğmustur.

babasi

giderek

teşvikiyle

simalari

sanatçısı

de

egitimini

okuluna

SARISÖZEN'in

güne
en

müzik

Maliye

ögrencilik

0

ilçesin

çocuğudur.

Muzaffer

bağlamıştır.

Akdagmadeni

1953'te

görevlerde

yazdığı

notalarla

Türk Halk Müziginin tanıtmında büyük emeği geçmistir. Resmi ve özel derleme
gezilerinde
türkünün

derlediği
notasını

savunucusu
müziği

ve

yazmıştır.
ise

sonra

çıkarmak

için

türkülerinin
derlemelerin

olmustur.

Nida

milli
bir

"Yurttan

bilinmemektedir.

boyunca

TÜFEKÇI

çalışma
Muzaffer

Sesler

Muzaffer

1970-1990

750-800

SARISÖZEN

yillari

ekolünden

kültürümüzün

çok

derlenmesidir.

sayısı

Yaşamı

uygulayıcısı

sanatçıları

ilanından

türkülerin

arasında

yapmıştırtır.

Programı"

ile

yurt

birisi

çapinda

degerlendirilmesi,

halk

Cumhuriyetin

folklorünü

Bunlardan

SARISÖZEN'in

ekolünün

yetişen

yetişmistir.

zenginliklerini,

kadar

ortaya
de

halk

elde

ettiği

Anadolu'da

halk müziğine karsi ilginin artmasina sebep olmustur. Yurttan Sesler ve Halk
Müzigi akiminin en etkili savunucusu ve uygulayıcısı Nida TÜFEKÇİ'dir. Nida
TÜFEKÇİ
sevilip

Yozgat
tanınmasını

ve

çevresinin
sağlamiştir.

türkülerinin
Sürmeli'nin

özellikle
en

Sürmeli'nin
çok

sevilen

yurt

çapında

tarzlarindan

birisi de Nida TÜFEKÇİ tarzıdır.

10.CEMİL ÇİÇEK
1946

yılında

Yozgat'da

doğdu.1971

yılında

İstanbul

Üniversitesi

Hukuk

Fakültesi'nden mezun oldu.10 yıl serbest avukatlık yaptıktan sonra 1984’te Yozgat Belediye
Başkanlığı’na seçildi. 1987 yılında Yozgat Milletvekilliği’ne seçilen Çiçek, Turgut
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Özal,Yıldırım Akbulut ve Mesut Yılmaz hükümetlerinde Devlet Bakanı olarak görev
yaptı.TBMM Uzlaşma Komisyonu ve Anayasa Komisyonu Üyesi, Avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Teşkilatı Parlementer Assamble Üyesi olarak da bulunan Çiçek, 59. Hükümet te
Adalet Bakanı olarak görev yapmıştır. .şu an da

Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara

Milletvekili ve hükümette de Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı olarak görev yapıyor.
Çiçek, İngilizce ve Fransızca biliyor. Evli ve 3 çocuk babası
11. İLYAS ARSLAN
SORGUN – 1956-2007 Süleyman, Fatma - Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme
Fakültesi - İktisatçı, Yönetici, İş Adamı - Yibitaş ve Yimpaş Genel Müdürü, Yönetim Kurulu
Üyesi ve Başkan Yardımcısı - XXI nci Dönem Yozgat Milletvekili - Evli, 3 Çocuk babasıdır.

12.TAHA AKYOL
1946 yılında Yozgat’ta doğdu.Fatma ve Mustafa Akyol’un oğlu.Yozgat Lisese ve İÜ
Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.1977 yılında Hergün gezetesinde yazar olarak mesleğe
başladı.MHP yönetiminde bulundu.12 Eylül 1980’den sonra yargılandı ve beraat etti.Yankı
dergisinde Tercüman, Meydan ve Milliyet gazetelerinde çalıştı.Evli ve iki çocuk babası.Halen
CNN Türk Genel Müdürü.
ESERLERİ
Politika’da Şiddet, Tarihten Geleceğe, Sovyet Yayılma Stratejisi, Azerbaycan, Sovyetler ve
Ötesi,Haricilik ve Şia.
13.BAYRAM BİLGE TOKEL
Bayram Bilge Tokel Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Müftükışla Köyü'nde 1957
yılında doğdu. Profesyonel müzik hayatını 1986'dan beri Kültür Bakanlığı Devlet Halk
Müziği topluluğunda sanatçı olarak sürdüren Bayram Bilge Tokel, Gazi Üniversitesi Yüksek
Teknik Eğitim Fakültesinden 1979'da mezun oldu. Hisar Dergisi'nde yayınladığı şiirlerle
başlayan sanat-edebiyat hayatı, pek çok dergide yayınlanan edebiyat, şiir ve müziğe dair
deneme, eleştiri türünde yazılarla devam etti. Çeşitli gazetelerde köşe yazıları yazdı. 1989'da
Kültür Bakanlığı'nca görevli olarak gönderildiği ABD Maryland Üniversitesi Etnomüzikoloji
bölümünde halk müziği ve bağlama dersleri verdi. İlk albümü Music Of The World
Firması'nca "Bayram" adıyla kaset ve CD olarak ABD'de 1991'de yayınlandı. Bu çalışmanın
bir versiyonu olan 1998'de "Türk Folk Ezgileri" Nepa yapımı, anonim türkülerden ve türkü
formundaki bestelerinden oluşan "Yanık Havalar" adlı albümü ise 1999'da Kalan Müzik
Yapımı olarak yayınlandı. Orta Anadolu türkü ustaları olan Muharrem Ertaş, Hacı Taşan,
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Çekiç Ali, Neşet Ertaş, Bayram Aracı ve Refik Başaran'ın albümlerini Kalan Müzik Arşiv
serisi olarak hazırladı. TRT'den bir ekiple çektiği "Bozkırın Tezenesi" adlı dört bölümlük
Neşet Ertaş belgeselinin program danışmanlığı ve metin yazarlığını yaptı. Bir özel TV
kanalında her hafta hazırlanan "Gönül Dağı" adlı halk müziği programını iki yıl süreyle
hazırlayıp sundu.ABD, Almanya, Hollanda, Avusturya, KKTC, Azerbaycan, Özbekistan,
Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Makedonya'da solo konserler erdi. Evli ve üç çocuk
babasıdır.
Yayınlanmış kitapları:
1) Bir Yer Üşür (Şiirler,MEB,yıl 1995)
2) Neşet Ertaş Kitabı (Akçağ,yıl 2000)
3) Bağımıza Gazel Düştü (Akçağ,yıl 2002)

14.EKREM DUMANLI
1964 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamlayan Ekrem
Dumanlı, 1987'de İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Bir
süre İstanbul'da Türkçe-Edebiyat öğretmenliği yapan Dumanlı, 1993'te Zaman gazetesi Kültür
Sanat Servisi'nde çalışmaya başladı. Bu servisin editörlüğünü yapan yazar, 1996 yılında
Zaman'ın Genel Yayın Koordinatörlüğü görevini üstlendi. Görevine 1997'de Amerika'ya
gidene kadar devam eden Dumanlı, aynı yıl Son Duruşma adlı bir tiyatro eserine imza attı.
Araştırmalarına bir süre Boston'da devam eden yazar, Emerson Colloge'de medya üzerine
master yaptı. Yurtdışı eğitiminden sonra Haziran 2001 tarihinde Türkiye'ye dönerek Zaman
Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü görevini üstlendi. Türkiye'ye döndükten sonra Amerika
izlenimlerini kitap haline getirdi. 28 Şubat Gölgesinde Amerika adlı kitabından yazar,
Amerika'da kaldığı yıllarda her iki ülkenin paralel gündemine ışık tutan konuları ele aldı. Dindevlet ilişkileri üzerine yoğunlaşan makalelerin biraraya getirildiği kitabının ardından
Makasların Gölgesinden İlkelerin Zirvesine Medya, adlı esere imza attı. 2003'te neşredilen
kitapta yazar, gazeteciliğin temel ilkeleri ve bu ilkelerin Türk medyasına yansıma biçimini ele
aldı. Kitap, Pazartesi günleri Zaman Gazetesi'nde Editörün Notu başlığıyla kaleme alınan
yazıların genişletilmiş ve güncellenmiş şeklinden oluşuyor. Yazarın kaleme aldığı son eser ise
habercilere yönelik bir el kitabı olan Haber Klavuzu'dur.
Ekrem Dumanlı 2001 yılında başladığı Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü
görevine halen devam etmektedir.
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VII. KENT TARİHİNE IŞIK TUTAN KAYNAKLAR
Yozgat’ın 3 ayrı bölgesinde bulunan antik kentlerle ilgili yabancı araştırmacıların
yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları bu yıl da devam etmektedir
Büyüknefes köyünde, Galatların bir kolu olan Trokmilerin başkenti Tavium antik
kentinde Alman araştırmacı Prof. Dr. Karl Strobel başkanlığındaki ekip tarafından yüzey
araştırması yapılmış. Sorgun ilçesi Şahmuratlı köyünde Pteria Antik Kent’inde Alman
araştırmacı Dr. Geffrey Summers başkanlığındaki kazı, Peyniryemez köyünde Kalkolotik
çağının izlerinin bulunduğu Alişar Höyüğü’nde ABD’li Prof. Dr. Ronald Gorny başkanlığında
yüzey araştırması devam etmektedir.
Ankova Harâbeleri: Sorgun ilçesinin Alişar köyünde eski bir Hitit şehri olan Ankova’nın
kalıntıları vardır. Hitit târihine ışık tutacak pekçok eser bulunmuştur. Çoğu Ankara
Etnoğrafya Müzesindedir. Bu höyükte 5000 senelik eserlere rastlanmıştır. Bunların bakır ve
tunç devirlerine âit olduğu ifâde edilmektedir. Çengeltepe Höyüğü: Merkez ilçenin
Çengelköyü köyünde târih öncesi ilk tunç devrine âit eserler bulunmuştur. Dört bin sene önce
yapılan binâların duvarları hâlen ayaktadır. Kerkenez: Eski bir Hitit şehridir. Hattuşaş: Hitit
başşehridir. Yedi kilometrelik bir surla çevrilidir. Şehre 7 kapıdan girilir. Yeraltı geçitleriyle
Hitit mîmârîsinin eşsiz örneğidir. Bu harâbelerin yanında dînî inançları sembolize eden yazılı
kayalar bulunmaktadır. Türüdüler Köyü Mağaraları: Şefaatlı ilçesindedir. Târihin çok eski
çağlarından kalma mağaralardır.
Kaleler: Boğazkale, târihî bir kaledir. Çeşka Kalesi: İl merkezine 5 km mesâfededir. Keçi
Kalesi: Yerköy iline 25 km uzaktadır.
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1981,
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Süleyman Duygu, Yozgat Tarihi ve Çapanoğulları, İstanbul 1953.
Gülgün Tunç, Taş Köprülerimiz, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara 1978.
Orhan Sakin, Bozok Sancağı ve Yozgat, Ankara 2004
F.Sümer, “Bozok Tarihine Dair Araştırmalar”, Cumhuriyet’in 50.Yıldönümünü
Anma Kitabı, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara 1973,
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-“İl Planlama Müdürlüğü Verileri”, 2004, Yozgat.
-“Ekonomik ve Ticari Durum Raporu”, STM, 2003, Yozgat.
-“Tarımsal Yapı”, 2003, Yozgat, DİE.
-“8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişme”, DPT, 2004.
- “İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması”, DPT, 2003.
-“Türkiye Bankalar Birliği”, 2004.
-“Sektörler Profili”, STB, 2004.
-“Saraykent Termal Isıtma Fizibilite Etüdü”, YTSO, 1998.
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