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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- 
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
   
   Mehmet Âkif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI



 GENÇLİĞE HİTABE

 Ey  Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,
 ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
 Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.  Bu temel, senin en 
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek
isteyecek     dâhilî     ve     hâricî      bedhahların     olacaktır.  Bir    gün,  istiklâl     ve     cumhuriyeti 
müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 
vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 
namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 
tersanelerine    girilmiş,    bütün    orduları    dağıtılmış     ve     memleketin    her     köşesi     bilfiil 
işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 
memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 
içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 
müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 
harap ve bîtap düşmüş olabilir.
 Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret,
damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
                       Mustafa Kemal Atatürk
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Ünite 1  
Şehirlerin Hikâyesi

 🍁 Kendime geldikten sonra adayı baştan sona dolaştım. Hiçbir insana rastlamadım. 
 🍁 Galiba uzun bir süre bu ıssız adada tek başıma yaşamak zorunda kalacağım.
 🍁 Geminin karaya vuran enkazından kurtarabildiğim eşyaları toplayarak küçük bir 
 🍁 mağarayı barınabileceğim şekilde düzenledim.
 🍁 Adada en büyük sorun vahşi hayvanlar. Bu hayvanlardan korunmak için mağaranın 
 🍁 girişini büyük ağaç dalları ile kapattım.
 🍁 Gemi enkazından kurtarabildiğim yiyeceği saklamak için bir depo inşa ettim.
 🍁 Adanın içlerine giderek çeşitli meyveler topladım. Bu meyveleri kışın da yiyebilmek 

için kuruttum.

 Bir   yolcu gemisi aniden  kopan bir  fırtınanın  etkisiyle  parçalanır ve dalgalar 
 geminin içindeki yolculardan  birini  sürükleyerek adaya kadar  götürür. Yolcu, kendisiyle 
 birlikte kıyıya  sürüklenen sandıklardaki  yiyecek ve çeşitli  eşyalarla hayatta kalma mü-
cadelesi verir. Yolcu günler geçtikçe yaşadıklarını sandığın birinden çıkan deftere not 
eder. 
Şimdi onun yazdığı notlara göz atalım:

Şehirlerin Hikayesi
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BİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİ



Adaya sürüklenen yolcu birçok sorunla tek başına mücadele etmek zorunda 
kalmış.  Kendi yaşamımızı düşünelim. Bir gün içinde nelere ihtiyaç duyuyo-
ruz? Bu ihtiyaçları tek başımıza mı yoksa birilerinin desteğiyle mi karşılı-
yoruz? 

Şehirlerin Hikayesi
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Pek çok insanın katkısıyla sütüm 
içmeye hazır. Peki ya öyle olmasaydı?

Öğretmenim olmasa bu kadar bilgiyi 
nasıl öğrenirdim?

Bu yollar yapılmasaydı, araba 
ya da şoför olmasaydı okula 

nasıl ulaşırdım?

Terziler olmasaydı 
kıyafetlerimi nasıl dikerdim?

Arkadaşlarımla ne kadar çok şey 
paylaşıp eğlenceli vakit geçiriyorum.

 Ya onlar olmasaydı?



 
 Günlük yaşamımızı sağlıklı 
şekilde sürdürmek için birçok şeye 
ihtiyaç duyarız. Yemek yemek, gi-
yinmek, barınmak, eğitim görmek 
ve çevremizle iletişim kurmak bu 
ihtiyaçlarımızdan yalnızca birka-
çıdır. Tüm bu ihtiyaçlarımızı tek 
başımıza karşılamamız mümkün 
değildir. Bu nedenle topluluk hâlin-
de yaşarız. Yaşadığımız yer bir köy 
olabileceği gibi bir şehir de olabilir. 
Nerede yaşarsak yaşayalım her za-
man bir iş bölümü ve iş birliği için-
deyiz. 
 Günlük hayatımızı düşünelim. Sabah kahvaltısında tükettiğimiz yiyecek ve içecekler farklı 
kişiler tarafından üretilip bizlere ulaştırılmaktadır. Örneğin yediğimiz ekmek, soframıza gelinceye 
kadar birçok aşamadan geçer. Buğdayın ekilmesi, hasat edilmesi, öğütülerek un hâline getirilmesi 
ve unun da hamur yapılarak pişirilmesi gerekir. Bu işleri yapabilmek için birçok araç gerece ihtiyaç 
duyulur. Bu araç gereçleri üretebilmek için de çeşitli mesleklerden insanlara ihtiyaç vardır. Tek bir 
insanın, bu işlerin hepsinin üstesinden gelmesi oldukça zordur. 

 Gün içerisinde ulaşımımızı sağlayan şoförler, okulda eğitim aldığımız öğretmenler iş bölümü 
içinde ihtiyaçlarımızı karşılayanlardan birkaçıdır. O hâlde iş bölümü yaparak ihtiyaçlarımızı kolaylık-
la karşılayabiliriz.

 Toplumsal yaşamın temelini kişiler arası iletişim oluşturur. Yaşamımız boyunca ailemiz, arka-
daş, akraba ve komşularımız başta olmak üzere toplum ile iletişim hâlinde oluruz. Sosyal çevremizi 
oluşturan insanlarla sağlıklı ilişki kurmak için doğru bir iletişim kurmak gerekir. Bu iletişim karşılıklı 
sevgi ve saygıya dayalı olmalıdır. Böyle bir iletişim bizlere yardımlaşma ve dayanışma duygularını 
aşılar. Böylece çevremizdeki insanların sorunlarına duyarlı bireyler olarak mutluluklarını ve üzün-
tülerini paylaşırız.
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“Tarım ve hayvancılıkla birlikte besin kaynakları-
nın artması nüfusun da artmasını sağladı. Nüfus 
artışıyla birlikte bu ilk yerleşim yerleri köylere 
dönüştü.” 

 İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden ba-
zıları zaman içinde o kadar büyüdü ki köy olmak-
tan çıkarak şehir hâlini aldı. Şehir olarak nitelen-
dirilebilecek ilk büyük yerleşim yerlerinden biri 
de ülkemizde Konya’da yer alan Çatalhöyük’tür. 
Çatalhöyük günümüzden yaklaşık 9.000 yıl önce 
10.000’e yakın nüfusa sahip büyük bir şehirdi.

“Tarih öncesi dönemlerde insanlar yaşamlarını 
nasıl sürdürüyorlardı? Hiç düşündünüz mü?” 
Şimdi geçmişe bir yolculuk yapalım ve bu sorunun 
cevabıyla birlikte insanların yerleşik yaşama nasıl 
geçtiğini ve bu yerlerin şehir hâline nasıl geldiğini 
öğrenelim.

 Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine 
kadar insanlar yaşamlarını göçebe olarak sürdü-
rüyorlardı. Yiyecek bulmak için sürekli yer değiş-
tiriyor, hayvanları avlayarak ve bitkileri toplayarak 
karınlarını doyuruyorlardı. Mağaralarda ya da ge-
çici barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını 
tamamen değiştirecek bir gelişme yaşandı. İnsan-
lar tarım yapmaya başladılar ve vahşi hayvanları 
evcilleştirdiler. Çiftçilik yapmaya başlayan insanlar 
ekinlerine ve hayvanlarına bakmak için yerleşik 
yaşama geçtiler. Yerleşim yeri olarak nehir kenar-
larındaki düz ve verimli arazileri seçtiler. Böylece 
arazilerini kolayca sulayabildiler. Kendilerinin ve 
hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabildiler. Köy-
lerde yaşayan insanlar ihtiyaçlarından fazla 
ürün elde ettiler. Kendilerini ve ürünlerini sal-
dırılardan korumak için köylerin etrafını çevir-
diler. Fazla ürünleri diğer köylerde yaşayanlara 
sattılar. O köylerdeki insanlardan da kendi ihti-
yaç duydukları ürünleri aldılar. Böylece ticaret 
hayatını başlattılar. 

ŞEHRİ TANIYORUZ

13

Şehirlerin Hikayesi

Çatalhöyük, Konya

Saat Kulesi, Yozgat



 Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kay-
naklarında, verimli ovalarda, ulaşım yolları üzerin-
de, güvenlik açısından savunması kolay yerlerde 
kuruldu. Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarının karşı-
lanması için şehirde fırıncılık, kasaplık, demircilik, 
marangozluk, terzilik gibi meslekler ortaya çıktı. 
Zaman içinde büyüyen şehirlerin belirli bir düzen 
içinde yönetilebilmesi, dış saldırılardan koruna-
bilmesi gibi ihtiyaçlar yönetim birimlerinin kurul-
masını sağladı. Böylece kral ya da meclis tarafın-
dan yönetilen şehirler doğdu. Şehirler barınma, 
güvenlik, eğitim, sağlık gibi insani ihtiyaçların en 
uygun şekilde karşılanabileceği yerler hâline gel-
di. Türkiye, Irak, Hindistan ve Mısır yeryüzünde 
en eski şehirlerin kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ’da 
kurulan şehirlerde evler, ibadethaneler, idari yapı-
lar, dükkânlar, pazar yerleri şehri meydana getiren 
başlıca unsurlardır.

 Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazı-
ları büyüyüp modernleşerek günümüzde de var-
lığını sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, 
Hattuşa gibi ülkemizdeki pek çok şehir deprem, 
sel ve benzeri doğal afetler, salgın hastalık ve 
savaş nedeniyle yıkılmış ve yok olmuştur. Günü-
müzde bu şehirlerin olduğu bölgelerde yapılan 
arkeolojik çalışmalar o şehre ait birçok eserin 
gün yüzüne çıkmasını sağlamaktadır.
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Hattuşa, Çorum

Truva, Çanakkale Efes, İzmir



 Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki görüntüsünden çok farklıdır. Teknolojik gelişmeler 
ve ulaşımın kolaylaşması yeryüzünde şehirlerin kurulmasına imkân sağlamıştır. 19. yüzyılda Sanayi 
Devrimi ile fabrikaların yaygınlaşmaya başlaması şehir nüfusunun giderek artmasına neden olmuştur. 
Dünya nüfusunun büyük bölümü şehirlerde yaşamaktadır. 

 Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şehirler giderek daha fazla göç almaktadır. Deniz, hava, 
kara veya demir yoluyla insanların kolayca ulaşabildikleri şehirler ekonomik olarak da ön plana çık-
maktadır. Kocaeli, Gaziantep, Bursa bu şehirlere örnek olarak gösterilebilir. Tarihî geçmişi itibariyle 
köklü bir medeniyete ev sahipliği yapan ve güçlü devletlerin başkenti olan şehirler ilgi odağı olan şe-
hirlerdir. İstanbul, Konya gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde ön plana çıkmaktadır. Bu şehirlerdeki 
tarihî yapılar ve sanat eserleri turizm açısından da insanların ilgisini çekmektedir. Denizi, ormanları, 
gölleri gibi doğal güzellikleriyle insanların hem yerleşmek hem de tatil yapmak istediği pek çok şehir 
de bulunmaktadır. Antalya, Bolu, Nevşehir gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde sayılabilecek pek 
çok şehirden yalnızca birkaçıdır. 

 Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yoğun; eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetlerin yaygın ol-
duğu yerlerdir. Şehirlerde yapılar genellikle çok katlıdır. Sanayi faaliyetleri ve hizmet sektörü geliş-
miştir. Kültür, sanat ve eğlence için birçok sosyal mekân bulunmaktadır. Altyapı ve ulaşım hizmetleri 
planlıdır. Şehirler iş bölümünün hâkim olduğu planlı bir yönetime sahiptir. Okul, hastane, yol, çarşı, 
pazar, ibadethane, sinema, tiyatro, park, müze, kütüphane ve fabrika şehri meydana getiren fiziki 
unsurlardır. Şehir bu özellikleriyle belirli bir mekânı ifade etmektedir. İnsan, yaşadığı bu mekânı yani 
şehri düzenler ve şekillendirir. 

 İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir 
yer olarak seçer. Daha sonra buranın çevre dü-
zenlemesini, altyapısını yapar. Çünkü şehirler in-
san eliyle yapılan ve geliştirilen yerlerdir. İnsan ve 
şehir birbirini tamamlar ve etkiler. Biri olmadan 
diğeri olmaz. Mekâna anlam ve değer katan insa-
nın kendisidir. Terk edilmiş şehirler bunu bize en 
iyi şekilde anlatır. Örneğin Muğla’nın Fethiye ilçe-
sinde yer alan Kayaköy, burada yaşayan Rumların 
Yunanistan’a göç etmesiyle terk edilmiş bir yerle-
şim yeri hâline gelmiştir.

İSTANBUL ANKARA

GAZİANTEP
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ŞEHİR VE MEDENİYET
 “Medeniyet” ve “şehir”, anlam açısından 
birbirine yakın kavramlardır. “Medeniyet”; bir 
toplumun maddi ve manevi varlıklarının, düşün-
ce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin tamamı-
nı ifade eder. Medeniyet, gelişmişliği ifade eder. 
Medeniyet kelimesinin kökeni Arapçada şehir 
anlamına gelen ve kökleri İslam dininin kutsal şe-
hirlerinden biri olan Medine şehrine dayanmak-
tadır. Medine, peygamberimiz Hz. Muhammed 
döneminde zamanının sosyal ve kültürel bakım-
dan en ileri şehirlerinden biri kabul ediliyordu.

 Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısındaki 
artış şehirleşme için yeterli değildir. Şehirler ada-
let ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı üzerine 
kurulur. Şehri oluşturan tüm insanların bu kuralla-
ra uyması gerekmektedir. Şehirler bu özellikleri ile 
farklılıkları buluşturan, insanları bir araya getiren 
mekânlardır. Günümüzde kültür ve ticaretin, bilim 
ve tekniğin zirvesini oluşturan şehirler farklı özel-
liklere ve farklı kültürel birikimlere sahip insanların 
kendilerini ifade etmelerine imkân vermektedir.

 Şehir, bir medeniyetin etkisinin en çok 
hissedildiği ve özelliklerinin yaşandığı yerdir. Her 
bir medeniyet, kurduğu şehirlerle kendini ifade 
eder. Şehir ve medeniyet arasındaki ilişki, karşı-
lıklıdır. Hem medeniyetler şehirleri hem de şehir-
ler medeniyetleri etkiler. Şehirler, şehri meydana 
getiren anlayışın sahibi olan medeniyetin bir so-
nucu olarak kurulur. Bununla birlikte şehirlerin 
doğası ve içindeki insanı şekillendirme özellikleri 
medeniyetin şekillenmesine de etki etmektedir.

 Şehirler sadece yerleşim yeri değil-
dir. Medeniyetler tarihi, bir bakıma şehirle-
rin tarihidir. Çünkü şehirler, bir toplumun me-
deniyet anlayışının şekillendiği mekânlardır.

Şimdi dünyada medeniyetlere yön 
veren ve medeniyetleri temsil eden

şehirlere göz atalım...
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 “Medine”, kültür tarihinde şehrin, şehirliliğin, kültür ve medeniyetin çıkış yeri anlamlarına gel-
mektedir. Eski adı “Yesrip” olan Medine, günümüzde Suudi Arabistan’ın önemli şehirlerinden biridir. 
Peygamberimiz Hz. Muhammed ve Mekkeli Müslümanlar, 622 yılında Medine’ye hicret etmişlerdir. 
Hicret, İslam tarihi için olduğu kadar Medine şehri için de dönüm noktası olmuştur. Mekke’den gelen 
“muhacirler”, Medineli Müslümanlardan oluşan “ensarlar” ve Yahudiler hicretle beraber Medine’de 
bir arada yaşamaya başlamışlardır. Medine’de farklı inançlara sahip insanların bir arada rahat yaşa-
ması diğer İslam şehirlerine örnek olmuştur. Medine, hicretten sonra şehir hâlini almıştır. Mescid-i 
Nebevi’nin şehrin merkezine yapılması, yollarının buraya kolay ulaşılabilir şekilde tasarlanması, mer-
kezinde caminin bulunduğu şehirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.Hicretten sonra yeni bir siyasi ve 
hukuki yapı oluşturulmuştur. Sosyal, askerî ve ekonomik yapılanma gerçekleştirilmiş ve Medine yeni 
kurulan İslam Devleti’nin başkenti olmuştur. Şehir; açılan eğitim merkezleri, camileri ve sosyal yaşa-
mı ile sonraki İslam şehirlerine model olmuştur. Peygamberimizin kabrinin burada olması nedeniyle 
Medine, her yıl milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilmektedir.

 Fenikeliler tarafından bugünkü İspanya’da ku-
rulmuştur. Müslümanların İspanya’ya gelişiyle Endülüs 
Emevi Devleti’nin başkenti olmuştur. Bu dönemde Av-
rupa’nın en önemli eğitim, bilim, kültür ve sanat mer-
kezidir. Burada açılan medreselerde dünyanın farklı 
bölgelerinden, farklı inançlara mensup dünyaca ünlü 
bilim insanları yetişmiştir. Kurtuba, döneminin en iyi 
eğitim veren okullarına ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca 
ilk ışıklandırılan şehir olan Kurtuba, Avrupa’da ilk üni-
versitesi olan şehirdir. Burada yapılan bilimsel çalış-
malar Avrupa’da Rönesans’ın ortaya çıkmasına katkı-
da bulunmuştur. Endülüs Emevi Devleti Dönemi’nde 
yapılan Kurtuba Ulu Camii bu şehirde bulunmaktadır.

KURTUBA

MEDINE
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Kurtuba

Medine

Paris

İstanbul
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 M.Ö. 3. yüzyılda Seine (Sen) Neh-
ri etrafına kurulmuş olan Paris, Notre 
Dame (Notır Dam) Katedrali’nin yapılma-
sıyla Fransa’nın merkezi hâline gelmiştir. 
Sanayi Devrimi sonrası hızla göç alan şe-
hirde Sorbonne (Sorbon) Üniversitesi’nin 
kuruluşu Paris şehrini bir bilim merkezi 
hâline getirmiştir. Paris, bütün Avrupa’ya 
hatta dünyaya yeni siyasi fikirlerin yayıl-
masında öncülük etmiştir. 1789 Fransız 
İhtilali, 1830 ve 1848 işçi devrimlerinin 
yaşandığı devrimler şehridir. Bilim, kül-
tür, sanat alanlarında dünyanın önde ge-
len merkezlerinden biridir. Modanın da 
başkenti olarak anılan Paris, turistlerin en 
çok ziyaret ettiği şehirlerdendir.

 İstanbul’da M.Ö. 5000’li yıllarda ilk yerleşimlerin kurulduğu tahmin edilmektedir. İstanbul; 
Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır. Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği bir 
noktada yer alır. Yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada yaşadığı bir şehir olan 
İstanbul, tarihi boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin bilim, sanat ve 
kültür alanlarında gelişmesi ile beraber İstanbul bir çekim merkezi olmuştur. Eğitim almak için çevre 
şehir ve ülkelerden insanlar buraya gelmiş, Ali Kuşçu gibi bilim insanları medreselerde dersler ver-
miştir. Padişahların tanıdığı haklar sayesinde farklı medeniyetlerden insanlar burada yaşamışlardır. 
Cami, sinagog, kilise gibi farklı inançlara yönelik ibadethaneler İstanbul’da yan yana bulunmaktadır.

Medeniyete yön vermiş Roma, Konya, Eskişehir, Bağdat, Londra, 
Viyana, Şanghay, Dakar gibi şehirlerin kültürel özelliklerini 
yansıtan görseller bulunuz. Bu görselleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

“İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır.” 

ISTANBUL

PARIS
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ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ
 Şehirle insan arasında kar-
şılıklı bir ilişki söz konusudur. Önce 
insanlar kendi duygu ve düşüncele-
rine uygun şehirler kurarlar. Sonra 
şehirler, kurulmalarında etkili olan 
duygu ve düşünceleri gelecek ne-
sillere aktararak insanları etkiler. 
Belki de  bu nedenle insanları ta-
nımak istediğimizde ilk sorduğu-
muz sorulardan biri “Nerelisin?”-
dir. Sanki aynı şehirde yaşayanlar 
bir uzlaşma içindedir. Alışkanlıkla-
rı, davranışları ve yaşam biçimleri 
benzerdir. Çünkü insanlar yaşadık-
ları şehirlerin kültürel dokusundan 
etkilendikleri gibi ekonomik, sosyal yapısından ve ikliminden de etkilenmektedir. Bulundukları orta-
mın imkânlarından yararlanarak hayatlarını sürdüren insanlar, o çevrenin hayat standardıyla yetişir.

 İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve bittiği yer, evdir. Evinden dışarıya adım attığında şe-
hirle ilişki kurmaya başlayan insan, evine döndüğünde o ilişkiye bir süreliğine ara vermiş olur.

 Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan, şehrin mimarî yapısıyla olduğu ka-
dar işlevleriyle de ilişki içindedir. Şehrin mekânları olan sokaklar, meydanlar, parklar, alış
veriş mekânları, kamusal alanlar ve ibadet mekânları farklı anlam ve boyutlarıyla şehirde ya-
şayanları etkiler. Eğitim, ticaret, ibadet, sosyalleşme, rekreasyon, sağlık, çalışma, spor ve daha 
birçok farklı faaliyet şehirle şehirli arasındaki ilişkilerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

 Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimimiz sokak ile başlar. Sokaklar her şehirde farklı karak-
tere sahiptir. Dar, geniş, kıvrımlı, dik yokuşlu, taşlı ya da denize açılan sokaklar… Sokakların yapısını 
şehrin yer şekilleri ve iklimi kadar insanların yaşam tarzı da belirler. Sokaklar bizi şehre ulaştırır. Bu 
görevinin yanı sıra sokaklar mahallenin ortak kullanım alanlarıdır. Komşuluk ilişkileri burada gerçek-
leşir. ‘’Bizim sokak’’ ifadesiyle şehir ilk kez burada sahiplenilir. Önce sokakla sonra da sokaktakilerle 

iletişim kurulur. 

 Evden veya apartmandan çıkıl-
dığında sokakta karşılaşılan insan-
larla selamlaşmak, onlara hatırları-
nı sormak iletişimi başlatır. Pencere 
önünde oturan ve dışarıyı izleyen 
birini tanımıyor olsak da selamlaş-
mak, hem onu hem bizi mutlu ede-
cek hem de sokağı sahiplenmemizi 
sağlayacaktır. Böylece sokak bizim 
için güvenli bir alan hâline gelecek-
tir.
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 Sokağı geçip şehrin mer-
kezine doğru ilerlediğimizde bizi 
genellikle bir çarşı karşılar. Çarşı, 
Osmanlı şehrinde toplumsal ha-
yatın merkezidir. Günümüzde şe-
hirlerde yaygınlaşan alışveriş mer-
kezleri çarşılara ilgiyi azaltsa da bu 
çarşılar önemini hâlâ sürdürmek-
tedir. Hemen her türlü ürünün 
satıldığı bu çarşılara herkesin yolu 
düşer. Şehirde üretilenler, insanla-
rın ihtiyaç ve alışkanlıkları burada-
ki ticarete yön verir. Bazı şehirler-
de bakırcıların, demircilerin ya da 
dokumacıların çok olması tesadüf 
değildir.
 Şehirde yaşayan insan aynı zamanda yaşadığı mekânların yapısını da belirler. Düz damlı kerpiç 

evler, cumbalı ahşap evler, tek katlı evler, 
çok katlı evler, kapıları sokağa açılan ya da 
yüksek duvarlarla çevrili bahçelere açılan 
evler o şehrin doğal koşulları kadar insanla-
rın yaşam biçimini de yansıtır.

 İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıy-
la kurduğu ilişkinin boyutu kendisinin de 
şehirlilik düzeyini belirlemektedir. Çünkü 
şehirli olmak sadece şehirde yaşamaktan 
ibaret değildir. Büyük İslâm düşünürü ve ilk 
sosyolog İbn Haldun’a göre şehirli “Şehirde 
geniş ve mükemmel bir surette medeni ya-
şayan kimse”dir. Geniş ve mükemmel suret-
te yaşamak ise şehirde yaşamanın gerekle-
rini yerine getirmekle sağlanabilmektedir. 

 
Yaşadıkları çevreden etkilenen 

insanların içinde bulundukları çevre-
ye, şehre ve insanlara karşı sorumlu-
lukları ve görevleri bulunmaktadır. Bu 
sorumlulukların en önemlisi; ataların-
dan miras olarak aldıkları, binlerce yıl-
lık geçmişi olan şehri gelecek nesillere 
yaşanabilir bir şehir olarak bırakma 
bilincidir. Çevreyi kirletmeden ve tah-
rip etmeden, tarihî ve kültürel dokuya 
zarar vermeden yaşanmalıdır. Birlikte 
yaşamak; anlayış ve saygı çerçevesin-
de komşuluktan alışverişe, trafikten 
gürültü yapmamaya kadar tüm insani 
ilişkileri, sevgiyi, yardımlaşmayı, daya-
nışmayı sağlamakla mümkün olur.
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Ünite 2  
Şehirde Yaşam

“Yaşam mekânı olarak şehirler sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir.”
 Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir. Şehirlerde insanların gündelik yaşam-
larını sürdürmelerini kolaylaştıran çok çeşitli yaşam alanları ve kurumsal yapılar bulunmaktadır. 
Sinema, tiyatro, lokanta, pastane, müze, galeri, kütüphane, ibadethane, otel, kahvehane, park gibi 
yerler sosyal yaşamın canlı olduğu mekânlardır. Bu mekânlarda insanlar yeme, içme, ibadet etme, 
eğlenme gibi ihtiyaçlarını yerine getirirler. Bu yaşam alanları ve kurumlar bir şehrin siyasi, ekono-
mik, dinî, kültürel yaşamını ve kimliğini de yansıtır. Örneğin bir şehirdeki ibadethanelerin yapısı, 
kütüphanelerin çokluğu ve çeşitli kültür  mekânlarının varlığı o şehri bir başka şehirden ayırt etme-
mizi sağlar.

Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır:
1. Şehirlerde farklı sosyal gruplar vardır.
2. Şehirlerde insanlar birbirinden farklı işlerde çalışırlar.
3. Şehir yaşamını düzenleyen yazılı ve yazısız kurallar vardır.
4. Şehirlerde çok çeşitli kültürel faaliyetler yapılmaktadır.
5. Şehir yaşamında eğitim kurumları yaygın ve çeşitlidir.
6. Şehir yaşamının temelinde ekonomik etkinlikler önemli bir yere sahiptir.

 Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür. Günümüzde şehirler, önemli değişimler yaşa-
maktadır. Bu değişimin başında köyden kente nüfus hareketleri gelmektedir. Türkiye’de 2018 yılı 
verilerine göre nüfusun %93,76’sı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken belde ve köylerde yaşayanların 
oranı %6,24’tür. Dolayısıyla şehirler, nüfusun çoğunluğunun yaşadığı temel yerleşim yeri hâline gel-
miştir. 
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 İnsanların göç etmelerinin çeşitli nedenleri 
vardır. Günümüzde ekonomik, toplumsal, kültürel, 
eğitim, eğlence ve güvenlik gibi nedenlerden do-
layı şehirlere göç edilmektedir. Nüfustaki değişime 
bağlı olarak da şehirlerde çok hareketli bir yaşam 
vardır.

 Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kirli-
liği, trafik, yoksulluk, işsizlik, gecekondulaşma, alt-
yapı yetersizliği, kültürel yabancılaşma gibi birçok 
soruna yol açmaktadır. Bireylerin birbirlerine karşı 
ilgisizliği, dayanışma ve yardımlaşmanın azalması, 
sosyal ilişkilerin zayıflaması da başka bir önemli so-
run olarak ortaya çıkmıştır. 
  “Dayanışma”; bir toplumu oluşturan bireyle-
rin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile birbirle-
rine bağlanmaları ve her konuda birbirlerine des-
tek olmalarıdır. “Yardımlaşma” ise bireylerin yalnız 
başına üstesinden gelemeyecekleri durumlar karşı-
sında başkalarından aldığı destek ve katkıdır. Sos-
yal yardımlaşma ve dayanışma bir milleti, toplumu, 
şehri ayakta tutan önemli unsurlardandır. 

 İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını karşı-
lamak için birbirleri ile iletişim kurmaktadır. Bun-
dan dolayı insanlar arasındaki dayanışma ve yar-
dımlaşma duygusu azalmaktadır.
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 Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüz-
de şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır 
kurumları, dernekler, vakıflar ortaya çıkmıştır. 
Bireyler dinî, ahlaki, insani ilkelere dikkat ede-
rek dayanışma ve yardımlaşma duygusunu şehir 
yaşamında tekrar canlandırabilirler. İslam dini 
yardımlaşmaya, dayanışmaya ve komşuluk ilişki-
lerinin gelişmesine büyük önem vermiştir. Pey-
gamberimiz Hz. Muhammed’in “Komşusu açken 
tok yatan bizden değildir.” hadisi komşuluk iliş-
kilerinin, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini 
vurgulamaktadır.

“Sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
bir milleti, toplumu,

şehri ayakta tutan önemli 

unsurlardandır.”

durumlarda toplumsal dayanışma ve yardımlaş-
ma içerisinde hareket edebilmek, “millet” olma-
nın bir gereğidir. Bu dayanışma, yardımlaşma ve 
birliktelik duygusunu birçok örnek olayda görmek 
mümkündür. Örneğin deprem ve sel gibi doğal 
afetlerde insanların birbirlerine yardım etmesi 
bunun bir göstergesidir. Türk milleti 1999’da Mar-
mara’da, 2011’de Van’da meydana gelen deprem-
lerde büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örneği 
göstermiştir. Türk milleti sadece doğal afetler kar-
şısında değil toplumsal olaylar karşısında da bu 
dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneğini 
vermiştir. Örneğin 15 Temmuz 2016’da hain dar-
be girişimine karşı milletimizin kahramanca mü-
cadele etmesi bunun bir kanıtıdır.

 Bir toplumun huzuru, mutluluğu, geleceği 
bireyler arasındaki sosyal dayanışma ve yardım-
laşma ruhuna bağlıdır. Bazen insanlar sosyal ha-
yatta kendi gayretleriyle üstesinden gelemeye-
cekleri sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Böyle
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MEDENİ YAŞANTININ GEREKLERİ
 “Medeni insan, medeni yaşam” gibi ifade-
leri mutlaka duymuşsunuzdur. Bu ifadelerde ge-
çen medeni kelimesinin ne anlama geldiğini hiç 
düşündünüz mü? Medeni kelimesi sözlükte “şe-
hirleşmiş, uygar” anlamlarına gelmektedir. Şehir-
ler çok sayıda insanın bir arada yaşadığı yerlerdir. 
Şehirde belirli bir düzen içerisinde, karşılıklı saygı 
çerçevesinde bir yaşam sürdürülmesi gerekmek-
tedir. Medeni bir yaşantı sürdürebilmek şehirde 
yaşamanın gereklerindendir. Şehirde yaşayan in-
sanlar, şehir hayatını düzenleyen görgü ve neza-
ket kurallarına uymak durumundadır. Bu kurallar, 
insanların bir arada bulundukları her ortamda 
davranışlarını düzenler. Apartman, park, alışveriş

merkezi, ibadethane ve toplu taşıma araçları in-
sanların toplu olarak bulundukları yerlerdendir. 
Bu mekânlarda belirli kurallara uygun davran-
mak gerekir. Çünkü şehirde yaşayan insan, şehri 
paylaştığı diğer insanlara karşı sorumludur. Bu 
sorumluluk görgü ve nezaket kurallarına uymayı 
gerektirir. Bakın bir arkadaşımız bu kuralları yaşa-
mında nasıl uyguluyor:

 Ben Melike, ailemle birlikte 4 katlı bir apart-
manda yaşıyoruz. Evimize girerken ayakkabıları-
mı kapı önünde bırakmamaya dikkat ederim. Te-
levizyonun sesini komşularımızı rahatsız edecek 
şekilde açmam. Ayrıca çöplerimizi kapı önüne koyar-
ken apartman yönetimince belirlenen saatlere uymaya
özen gösteririm. Toplu taşıma araçlarını kul-
lanırken diğer yolcuları rahatsız etmemek için 
yüksek sesle konuşmam. Bu araçlarda engel-
li, yaşlı, hamile veya çocuklu yolculara yer veririm. 

Sizler de günlük hayatınızda uyduğunuz kuralları düşünerek Melike’nin söylediklerine neler ekleyebilirsiniz?
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 İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles (Aristo) “Bir şehir, farklı insanların yaşadığı mekânlardan oluşur. 
Benzer insanlar bir şehir meydana getiremezler.” demiştir. Yani şehirlerde farklı özelliklere sahip birçok insan 
yaşamaktadır. Bu farklılıklara saygı göstermeli, bu farklılığın şehrimizi zenginleştirdiğini unutmamalıyız.

Şimdi şehir yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim:

İbadethaneler, insanların dinî inançlarının gerektirdiği şekilde ibadet ettikleri yerlerdir. İbadet-
hanelere giderken temiz ve uygun kıyafetler giymeliyiz. İbadethanelerde yüksek sesle konuşma-
malı, ibadet edenlerin dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmamalıyız.

Piknik alanları ve parklarda ağaçlara ve diğer bitkilere zarar vermemeliyiz. Diğer insanların 
rahatsız olacağı şekilde müzik dinlemek, gürültü yapmak gibi davranışlardan kaçınmalıyız. Çöp-
lerimizi çöp kutularına atmalıyız.
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Alışverişte, alacağımız ürünü seçerken rafları ve tezgâhı dağıtmamalı, görevlilere karşı nazik ol-
malıyız. Alışverişimiz bittikten sonra kasada sıraya girmeliyiz. Yaşlı, engelli, hamile ya da çocuklu 
kimselere öncelik vermeliyiz.

Sinema ve tiyatro gibi kültür-sanat faaliyetlerinin gerçekleştiği mekânlara zamanında gitmeli, cep 
telefonumuzu kapatmalıyız. Gösteri sırasında diğer insanları rahatsız edici her tür davranışlardan 
kaçınmalıyız.

Katılacağımız törenlerin türüne uygun şekilde giyinmeli, sessizce töreni izlemeli, gerekiyorsa be-
ğenimizi alkış gibi davranışlarla ifade etmeliyiz. Törene vaktinde gitmeliyiz. Tören akışını bozacak 
söz ve davranışlardan kaçınmalıyız.
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ŞEHRİN 
   FIRSATLARI VE RİSKLERİ

 Sabahın erken saatleri… Şehir 
sakinlerinin çoğu uyurken bazıları 
çalışmaya başlamış bile. Temizlik iş-
çileri caddeleri süpürüyor, ardından 
araçla caddeler yıkanıyor. Fırıncılar 
çoktan ekmek pişirmeye başlamış-
lar. Bazıları ise daha evlerine gitme-
miş bile. Hastanedeki nöbetinden 
dönen doktor, güvenlik görevlileri 
ve daha birkaç kişi hâlâ dışarıda.

 Sabahın          ilerleyen       sa-
atlerinde    caddeler      iyice    kala-
balıklaşıyor.     Herkes     bir       yer-
lere      koşuşturuyor. Yetişkinler işe 
gitmek için yola çıkmış, çocuklar ise 
okullarına gidiyor. Şehirde pek çok 
okul var, tabii pek çok da öğrenci. 
Caddeler otobüs ve arabalarla dol-
du. Neyse ki bir yere ulaşmak için 

kullanabileceğimiz pek çok ulaşım aracı var: otobüs, metro, tren... İki araba köşede çarpışmış ve iki 
caddeyi de tıkamış. Araç kuyruğu uzayıp giderken insanlar işlerine vaktinde ulaşamayacakları için 
kaygılı.

 Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar birer birer açılıp müşteriler için hazırlanıyor. Şehir-
de ne çok dükkân var. Şehrin hemen çıkışında yer alan fabrikaların bacalarından dumanlar tütmeye 
başladı bile. Bu dumana araçların yaydığı egzoz gazları da eklenince bazen gökyüzü gri bir bulutla 
kaplanıyor. Müze ziyaretçilere açıldı. Öğretmenleriyle birlikte bir grup öğrenci, müzenin önünde içeri 
girmek için bekliyor.

 Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken bir su borusunu patlatmışlar. Etrafa yayılan su, bir 
aracın       kayarak       kaldırıma    çıkmasına     neden        oluyor. Kaldırımda     yürüyen     bir       genç     
yaralanıyor. Hemen bir ambulans çağrılıyor. Neyse ki şehirde pek çok hastane var. Ambulans yaralıyı 
alarak en yakın hastaneye götürüyor.

 Öğlen oldu. Herkes yemek yemek için hazırlanıyor. Öğrenciler öğlen tatilinde okul bahçesini 
dolduruyor. Ofis çalışanları caddedeki lokantalarda karınlarını doyuracakları bir yer arayışında. Ancak 
hava bozuyor. İlk yağmur damlaları düşerken insanlar şemsiyelerini açıyor ya da kapalı alanlara ka-
çıyor. Aniden bir kapkaççı pazarda gezen birinin çantasını çalıyor. Etraftakiler onu kovalarken ortalık 
karışıyor. Polis çağrılıyor.
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 Öğleden sonra yağmur şiddetini ar-
tırdı. Şiddetli rüzgâr, şemsiyenin altındaki 
insanların bile ıslanmasına neden oluyor. 
Okuldaki son ders bitti. Okul çıkışı parktaki 
spor sahasında maç yapmak için sözleşen 
öğrenciler koşarak evlerine gidiyor. Pazar-
cılar tezgâhlarını toplamak zorunda kaldı. 
Akşamüzeri yağmur şiddetini iyice artırdı. 
Sokaklar su altındakaldı. İnsanlar su biri-
kintisi içinde karşıdan karşıya geçmekte 
zorlanıyor, çöplerle tıkanan mazgalları be-
lediye işçileri açmaya çalışıyor.

 Bir müddet sonra sokaklardan sanki dereler akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklüyor. Bir ma-
ğazaya sığınan yaşlı kadın ‘’Her yer betonla kaplandı. Suyu emecek toprak kalmazsa böyle olur.’’ diye 
söyleniyor. Yağmur durdu ve şehre karanlık çöktü. Dükkânlar birer birer kapanıyor, çalışanlar toplu 
taşıma araçlarına binmek için duraklara doğru ilerliyor. Tiyatroya giden seyirciler yerlerine oturmuş, 
oyunun başlamasını bekliyorlar. Sanat galerisindeki resim kursu başlamış bile.

 Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insanlar, çevreden gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli 
olmaya çalışıyor. Tenha sokaklardan geçerken her gün gazetelerde okudukları tehlikelere karşı uyanık 
olmaları gerektiğini hatırlıyorlar.

Okuduğunuz metinde şehrin hangi fırsat ve risklerinden söz edilmiştir? Bunlara 
başka neler ekleyebilirsiniz?
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 Günümüzde dünya nüfusunun %54’ü şe-
hirlerde yaşamaktadır. Büyük şehirlerdeki iş im-
kânlarının fazlalığı, kırsal bölgelere oranla yaşam 
kalitesinin yüksek oluşu insanları şehirde yaşa-
maya yönlendiren unsurlardan bazılarıdır. Bunun 
yanında sağlık hizmetlerinden faydalanabilme, 
devletin ve belediyelerin sağladığı hizmetlere 
erişimin kolay oluşu, çocuklara daha iyi eğitim 
sunma gibi nedenler sebebiyle insanların birço-
ğu şehirlerde yaşamayı tercih etmektedir. Bütün 
bunlar, insanların gözünde şehirleri daha önemli 
hâle getirmektedir.

 Şehirler, insanlara birçok imkân sunmakta-
dır. Bu da şehirlere olan ilgiyi artırmaktadır. Fakat 
çok sayıda insanın bir arada yaşaması ve plansız 
şehirleşme, birçok sorunu da ortaya çıkarmakta-
dır. Bu sorunlardan bazıları; doğal afetlerle başa 
çıkamama, çevre kirliliği, trafik sorunu, şehre 
uyum problemleri ve çeşitli suçlarla karşılaşmadır. 
Bunlarla baş edebilmemizin en güzel yolu şehirde 
yaşarken karşılaşabileceğimiz sorunların farkında 
olmaktır. Aynı zamanda bu sorunlara kişisel ve 
toplumsal olarak nasıl çözümler üretebileceğimiz
üzerine düşünmektir.

ŞEHRİN FIRSATLARI:
Eğitim Fırsatları
• Şehirler, okul öncesi eğitimden yükseköğre-
time kadar insanların isteklerine ve yetenekle-
rine göre birçok farklı eğitim kurumuna erişme 
imkânı sunar (meslek liseleri, güzel sanatlar 
lisesi, sınavla öğrenci alan liseler, özel okullar, 
üniversiteler).
• Derslik sayısı, spor salonu, yurt, kütüphane, 
atölye, laboratuvar gibi imkânlar kırsal bölgeler-
deki eğitim kurumlarına göre daha fazladır.
• Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre çeşitli 
kurs, sosyal ve sportif faaliyetlere katılma imkâ-
nı vardır.
• Eğitimle alakalı konferans, seminer, sempoz-
yum gibi etkinlikler de şehir merkezlerinde 
gerçekleştirilmektedir.

Sağlık Fırsatları
• Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp 
fakülteleri şehir merkezlerindedir.
• Şehir merkezlerinde uzman doktor ve sağlık 
personeli sayısı kırsala göre çok daha fazladır.
• Evde bakım hizmetlerine şehir merkezlerinde 
daha kolay ulaşılabilir.
• Şehir merkezlerindeki hastaneler, kırsal bölge-
lerdekilere göre daha donanımlıdır.
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İş Fırsatları
• Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir mer-
kezlerine daha yakındır.
• Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri genellikle 
şehir merkezlerindedir.
• Ticari faaliyetler daha çok şehir merkezlerinde 
yürütülmektedir.
• Birçok meslek alanı, şehir merkezinde faaliyet 
göstermekte ve insanlar yeteneklerine göre 
daha kolay iş bulabilmektedir.

Sanat, Spor Fırsatları ve Sosyokültürel 
Fırsatlar
• Sinema, tiyatro ve sergi salonları şehir mer-
kezlerindedir.
• Şehir merkezlerinde her branştan spor kulüp-
lerine katılabilme imkânı vardır.
• Spor müsabakalarını izleyebilme imkânı vardır.
• Sivil toplum kuruluşları şehir merkezlerinde 
bulunmaktadır.
• Sanatla ilgili eğitim veren kurumlar daha çok 
şehir merkezlerindedir.

Ulaşım Fırsatları
• Toplu taşıma araçları şehirlerde daha yaygın 
kullanılmaktadır.
• Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları olduk-
ça gelişmiştir.
• Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslararası ula-
şımı kolaydır.
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ŞEHİRDE KARŞILAŞILABİLECEK 
RİSKLER

 Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler insanların kontrolü dışında gerçekleşir. Afetler gerekli 
önlemler alınmadığı takdirde can ve mal kayıplarına yol açar. Şehirlerde nüfus fazla olduğundan daha 
fazla zarara neden olan afetler, çoğunlukla kısa sürelerde gerçekleşir. Doğal afetleri önlemek insanoğ-
lunun elinde olan bir durum değildir. Fakat insanlar doğal afetlere karşı bazı önlemler alarak can ve 
mal kayıplarını önleyebilir veya azaltabilir.

Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. 
Doğal afetler, şiddet, madde

bağımlılığı, trafik kazaları, cinsel istismar şehirde de karşılaşılabilecek 
risklerden bazılarıdır.

DEPREM

 Ülkemizin yüz ölçümünün %42’si birinci derece deprem kuşağı üzerindedir. Bazı büyük şehir-
lerimizin birinci derece deprem bölgeleri üzerinde kurulduğu, nüfusumuzun yarıdan fazlasının bura-
larda yaşadığı bir gerçektir. Depremlerin oluşturacağı hasarları azaltmanın en etkin iki yolu depreme 
dayanıklı yapılar inşa etmek ve toplum olarak depreme karşı
alınacak önlemler konusunda bilinçlenmektir.

32

Şehirde Yaşam



Deprem Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler:
•Binanızın depreme dayanıklılığının kontrol edilip edilmediğini öğreniniz.
•Aile bireyleri ile deprem sırasında nasıl davranacağınızı konuşunuz.
• Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaların duvarlara veya döşemeye 
sıkıca sabitlenip sabitlenmediğini kontrol ediniz. Eşyalarınızı üzerinize düşmeyecek şekilde yerleştiri-
niz.
• Deprem çantasını ailenizle birlikte hazırlayınız.
• Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin olup cesaretinizi toplayınız ve koşuşmayınız.
• Sağlam bir masa, sıra, mobilya yanına çömelerek başınızı koruyunuz. Pozisyonunuzu sallantı durun-
caya kadar değiştirmeyiniz.
• Bina içinde kalınız. Tiyatro, okul gibi kalabalık yerlerde iseniz kesinlikle merdivenlere, asansörlere 
panikle koşmayınız.
• Bina dışında iseniz binalardan dökülecek yıkıntı ve camlardan, elektrik direk ve tellerinden uzakta, 
güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyiniz.
• Köprü, üst geçit ve tünellerden uzak durunuz. Eğer mümkünse ağaç, direk ve enerji nakil hatların-
dan uzakta kalınız.
• Büyük bir depremden sonra artçı depremler mutlaka devam edecektir. Bu depremlere karşı hazır-
lıklı olunuz.
• Özellikle ilk üç gün içerisinde yetkililer izin vermedikçe sağlam evlerinize dahi girmeyiniz. Aile 
bireylerinizi bir arada tutunuz ve açık bir yerde bekleyiniz.
• Varsa yaralılara ilk yardım yapınız.
• Evinizi veya binanızı terk ederken kalın tabanlı ayakkabılarınızı giyiniz. Yanınıza kıymetli eşyalarını-
zı, kalın giyecek, battaniye, biraz içme suyu ve yiyecek alınız.
• Enkaz ve yıkıntılar arasında, cadde ve sokaklarda gelişigüzel dolaşmayınız.

Depremlerin oluşturacağı 
hasarları azaltmanın en 
etkin iki yolu depreme 
dayanıklı binalar inşa 

etmek ve toplum olarak 
depreme karşı alınacak 

önlemler konusunda 
bilinçlenmektir.
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 Seller doğal afetlerin en yaygınlarından 
biridir. Bazı sel olayları birkaç gün içinde meyda-
na gelirken ani sel baskınları birkaç dakika içinde 
yaşadığımız çevrenin sular altında kalmasına se-
bep olabilir. Sel felaketleri maddi zarara yol aç-
makta hatta bu felaketler sonucu can kayıpları da 
yaşanmaktadır. Çarpık şehirleşme sonucu dere 
yataklarının doldurulup imara açılması, nehir ya-
taklarının değiştirilmesi ve altyapı yetersizlikleri 
sel felaketlerinin yaşanmasının başlıca sebepleri-
dir. Eğer sel tehlikesi olan bir çevrede yaşıyorsak 
bulunduğumuz çevrede selin ortalama yüksek-
liğinin ne olabileceğini öğrenmeye çalışmalıyız. 
Acil durum eylem planları hakkında önceden bil-
gi edinmeliyiz. Ayrıca sel anında tahliye yollarını, 
sığınabileceğimiz yerleri öğrenip tahliye için ha-
zırlıklı olmalıyız.

 Ülkemizde meydana gelen trafik kazala-
rı sonucu her yıl binlerce vatandaşımız hayatını 
kaybetmekte, on binlercesi de yaralanmaktadır. 
Türkiye’de ve dünyada meydana gelen trafik ka-
zalarında en büyük kusur insana aittir. İnsanlar 
trafikte sürücü, yaya, yolcu kimlikleri ile farklı 
roller üstlenmektedir. Bu yüzden özellikle kalaba-
lık şehirlerde yaşıyorsak hepimiz trafik güvenliği 
bilincine sahip, çevresine karşı sorumluluklarını 
bilen bireyler olmalıyız.

SEL

TRAFIK
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 Hepimiz günlük hayatımızda çevremizde-
ki insanlarla ilişkiler kurarız. Bu ilişkilerin sağlıklı 
olarak yürütülebilmesi her şeyden önce karşılıklı 
saygı ile mümkündür. Evimizde, okulumuzda ve 
sosyal hayatımızda karşılaşacağımız sorunların en 
iyi çözüm yolu konuşarak meseleyi hâlletmektir. 
Aldığımız bütün bu önlemlere rağmen fiziksel ve 
ruhsal olarak bir şiddet durumu ile karşılaşabiliriz.

Trafikte yaya olarak uymamız gereken kurallar:
• Cadde ve sokaklarda kaldırımdan yürümeliyiz.
• Yaya kaldırımı olmayan yerlerde yolun solundan yürümeliyiz.
• Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, daha sonra yine sola bakıp öyle geçmeliyiz. Ke-
sinlikle yaya geçidini kullanmalıyız.
• Duran bir taşıtın önünden ve arkasından geçmemeliyiz.
• Trafik polisinin işaretlerine uymalıyız.
• Trafik polisinin olmadığı yerlerde trafik işaretlerine dikkat etmeliyiz.
• Trafik lambası kırmızı yanarken kesinlikle karşıdan karşıya geçmemeliyiz.
• Taşıtlara hiçbir nedenle asılmamalıyız.
• Taşıtlardan inerken taşıtın tam olarak durmasını beklemeliyiz.
• Karanlıkta açık renkli kıyafetler giyerek yola çıkmalı ve yolun solundan yürümeliyiz.

ŞIDDET
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Böyle durumları ailemizle, okul yönetimiyle, öğ-
retmenlerimizle veya rehberlik servisiyle mutlaka 
paylaşmalı, onlardan yardım istemeliyiz. Gerçek 
duygu ve düşüncelerin yansıtıldığı açık bir ileti-
şim, karşı tarafın ihtiyacına saygılı ve güvene da-
yalı ilişkilerle gerçekleşir. Sorunu net bir şekilde 
tanımlamak şiddete gerek kalmadan çatışmanın 
olumlu sonuçlanmasını, her iki tarafın da kazan-
masını sağlayacaktır.



ENGELSİZ YAŞAM

 “Benim adım Mert. Yürüme 
engelliyim. Sadece bacaklarımı kulla-
namıyorum, o kadar. Bu yüzden bir 
tekerlekli sandalyem var. Ülkemizde 
yürüyemeyen, konuşamayan, işiteme-
yen, göremeyen ya da zihinsel engeli 
olan milyonlarca insanın olduğunu 
biliyor musunuz? Siz de şaşırdınız de-
ğil mi? Çünkü etrafta çok fazla engelli 
görmüyorsunuz. Peki, neden?”

 Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplu-
mun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. En-
gelli bireyler özel mekânlarını belli bir oranda 
kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemektedir. 
Ancak yaşadıkları mekândan dışarıya adım attık-
larında, kentsel/kamusal mekânlara ulaşabilme 
ve bu mekânları rahat bir şekilde kullanabilmede 
birçok sorunla karşılaşmaktadır.

 Onların kentsel yaşama katılım alanındaki 
ihtiyaçları, engelli olmayan yurttaşlarımızla aynı-
dır. Bu nedenle tüm yurttaşların kent mekânlarına 
ulaşmasını sağlamak çok önemlidir. Engelli birey-
ler de bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan 
işe, okula, alışverişe, spor alanlarına, parklara, 
ibadethanelere kolaylıkla gidebilmelidir. Bunun 
için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin alt-
yapılarının düzenlenmesi gerekir. Bunu sağlamak 
en başta belediyelerin görevidir.

 Şehirlerin mimari planlanmasının temel 
amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam anlamıyla 
karşılamaktır. Kısaca tasarımın merkezinde kulla-
nıcı vardır. Fiziksel mekânlar söz konusu olduğun-
da kullanıcı profili çok çeşitli ve değişkendir.

Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler, hamileler de bu 
kullanıcı kitlesi dâhilindedir. Toplumdaki tüm bi-
reyler için fiziksel yeterlilik geçici bir durumdur. 
Engelsiz yaşam alanına yalnızca engelli bireyler 
ihtiyaç duymaz. Herkes yaşamının bir bölümünde 
bazı kısıtlılıklarla yaşamak durumunda kalabilir. 
Bir çocuğun, bir hamilenin ya da kol veya baca-
ğı kırılmış bir kişinin, çocuk arabasıyla çocuğunu 
gezdiren bir ebeveynin, yaşlı bir kişinin hareket 
kabiliyetleri bu kısıtlılıklara örnek gösterilebilir.

 Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı 
sunmak onların kendilerini gerçekleştirmelerine 
imkân tanıyarak daha kaliteli bir yaşam sürdür-
melerini sağlayacaktır. İstediği zaman, istediği sa-
atte, dışarıda kimseye muhtaç olmadan dolaşa-
bilmek, alışverişini yapıp bir çay bahçesinde çay 
yudumlayabilmek, yeni çıkan bir filmi akranla-
rıyla birlikte sinemada izleyebilmek, ibadetlerini 
yerine getirmek vb. hiçbir zaman sorun olmama-
lıdır. Engelli birey bütün bunları özgürce yapabil-
melidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere 
şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir. 

Mert’in sorusuna ne cevap verirsiniz?

36

Şehirde Yaşam



Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç örnek inceleyelim:

Kaldırımlar yüksek olmamalı, genişlikleri bir tekerlekli 
sandalye veya bebek arabası gibi araçların sığacağı bo-
yutta olmalıdır. Kaldırımdaki rampalar bu araçların iniş 
çıkışlarını kolaylaştıracak genişlikte ve eğimde olmalıdır. 
Yaya kaldırımında güzergâhın görme engelliler tarafından 
baston ile kolaylıkla algılanmasını sağlayıcı, hissedilebilir 
yüzeylerden oluşan kılavuz izler olmalıdır.

Engelli vatandaşların güvenli bir şekilde kullanabile-
ceği görsel ve sesli uyarı sistemleri olmalıdır. 

Toplu taşıma araçlarındaki rampa sistemi sayesinde 
bebek arabasıyla ya da engelli aracıyla ulaşım araçla-
rına rahatça binilebilmelidir.

Üst geçitlerde bedensel engellilerin kullanabilmesi 
için asansörler bulunmalıdır.

Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerde bu-
lunmaları için plaj, spor salonu, sinema, tiyatro gibi 
yerlerde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
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 Şehir sadece insanlardan, binalardan, 
yollardan ve araçlardan oluşmaz. Ağaçları, 
çiçekleri, insanları ve hayvanlarıyla bir bü-
tündür. 

“Şehirde insanlar kadar diğer canlıların da 
yaşama hakkı vardır. Bu yüzden insan, di-
ğer canlıların da haklarını gözetmeli; onla-
ra karşı merhametli ve duyarlı olmalıdır. “

Diğer canlılara karşı duyarlı olmak, yaşadı-
ğımız çevrenin doğal koşullarının ve çeşitliliğinin korunmasıyla mümkündür. Bilim insanları, insan 
hayatının devamı için doğadaki çeşitliliğin sürdürülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, 
şehrimizde yaşayan diğer canlıları da düşünerek hareket etmeliyiz.
 Hem tarihte hem de günümüzde insanların doğaya ve diğer canlılara karşı duyarlılıklarının bir-
çok örneği vardır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesinde gerçekleştirdiği yol yapımı sırasında 
270 yaşındaki çınar ağacına zarar vermemek için yol projesini değiştirmiştir. İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi de aralarında yüz yıllık çınarların bulunduğu 50 ağacı koruma altına alarak bu ağaçların bakımını 
yapmıştır. Ülkemizin birçok şehrinde hayvan barınakları kurulmuştur. Bu sayede sokak hayvanlarının 
bakım, barınma ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır.
 Atalarımız sıcak günlerde kuşların su içmesi, kanadı kırık leyleklerin tedavisi, dağda aç kalan 
kurtlara et verilmesi, sokak köpeklerine yiyecek temini, yaralı atların iyileştirilmesi için vakıflar kur-
muşlardır. Ayrıca cami, medrese, saray gibi binaların güneş alan ve rüzgâr vurmayan cephelerinde, 
insanların ulaşamayacağı yükseklikte kuş evleri yapmışlardır.
 1930 yılında Ulu Önder Atatürk Yalova’da köşkün çatısına zarar verdiği için çınar ağacının dalla-
rının kesilmesine razı olmamıştır. Ağacın dallarının kesilmesinin yerine binanın tramvay rayları üzerin-
de biraz ileriye alınmasını emretmiştir. Bu olaydan dolayı günümüzde bu köşk ‘’Yürüyen Köşk’’ olarak 
anılmaktadır.
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 Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, şefkat 
ve duyarlılıklardan yoksunluk demek değildir. Ak-
sine şehir; güzelliğin, şefkatin ve duyarlılığın sem-
bolüdür. Atalarımızın yüzyıllarca sergilediği duyar-
lılığı ve şefkati biz de şehrimizdeki diğer canlılara 
karşı göstermeliyiz. Aşağıda bu konuda neler ya-
pabileceğimiz ile ilgili birkaç örnek uygulama oku-
yacaksınız.

Siz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız 
uygulamaları söyleyiniz.

 Kamuya açık parklar, bahçeler ve ağaçlıklı 
yollar bizim için sadece bir hava değişikliği anla-
mına gelmez, bunlar şehrin ve şehir sakinlerinin 
ciğerleridir adeta. Buradaki bitki ve hayvanları 
korumalı, onlara zarar vermemeliyiz.

 Kuşların ulaşabileceği yerlere yiyecek ve su 
bırakabiliriz. Kuşlar bunları fark edip yiyecek ve o 
yere tekrar gelecektir.

 Basit malzemeler kullanarak yapacağımız 
kedi ve köpek evleri ile onların soğuktan korun-
masına biraz olsun yardımcı olabiliriz. Yattıkları 
yerin biraz daha sıcak olması için evde kullanma-
dığımız battaniyeleri içine yerleştirerek ya da dışı-
na sararak onlar için daha sıcak bir yuva yapabili-
riz.

 Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç 
kalırlarsa donarak öldüklerini biliyor muydunuz? 
Onların vücut sistemleri yemek yiyerek ısı salgıla-
yabiliyor. Boşalan yoğurt kapları bu iş için en ideal 
parçalar. Kedi ve köpeklerin ulaşabileceği yerlere 
artan yiyecekleri ve biraz su bırakarak birçok can-
lının hayatını kurtarabiliriz.

 Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz 
bir hayvan gördüğümüzde yetkililere bildirme-
liyiz. Belediyeler yaralı hayvanları alıp tedavi et-
mektedir. 

 Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini; hayvanların rahat 
yaşamalarını, onların en iyi şekilde korunmalarını; her türlü mağduriyetlerinin 
önlenmesini sağlamak amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çıkarılmıştır.
Bu kanuna aykırı davranmanın suç olduğunu ve bu suçu işleyenlerin cezalandırıldığını bili-
yor muydunuz?
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   1. Haritalardan hangi amaçlarla faydalanılır?
   2. Bir yerin harita üzerindeki konumunu nasıl bulabilirsiniz?
   3. Türkiye haritasından yola çıkarak Yozgat’ın matematik konumunu söyleyiniz.
   4. Yozgat’ın matematik konumunun sonuçları nelerdir?
   5. Yozgat’ı, özel konumunun sağladığı avantajlar açısından değerlendiriniz.

Ünite 3  
Şehrimi Tanıyorum

TÜRKİYE’NİN NERESİNDEYİM?

 İnsan ve mekan birbirini etkileyen en önemli iki unsurdur.  Evimiz, sokağımız, mahallemiz, 
köyümüz en geniş kapsamıyla şehrimiz; kişiliğimizin, hayata bakış açımızın oluşmasında en önemli 
faktörler arasındadır. İnsan yaşadığı yerden ne kadar çok etkileniyorsa aynı oranda da yaşadığı yeri 
etkileyip şekillendirmekte ve o yere değer katmaktadır. Eğer insanı iyi tanımak istiyorsak doğup bü-
yüdüğü bütünleştiği mekanı, şehri her türlü özellikleriyle iyi tanımak gerekir. 
 Bir şehrin coğrafyası, yerel özellikleri, tarihi, mimarisi, geçmişten günümüze taşıdığı ve barın-
dırdığı bütün değerleri o şehrin kimliğini oluşturur. Bu kimliği, kültürel mirası kişi ne kadar iyi tanıyıp 
korursa o kadar aidiyet duygusu gelişmiş olur. Bizler de atalarımızdan emanet olan her zerresi şehit 
kanıyla bezenmiş bu toprakların değerinin farkında olmalıyız. Acılarımızı, mutluluklarımızı paylaştığı-
mız, her köşesinde anılar biriktirdiğimiz şehrimizi çok iyi tanıyıp öğrenerek gelecek nesillere aktarma-
nın bilinci ve sorumluluğuyla yaşamalıyız. 

Hazırlık Çalışmaları

 Bir yerin dünya üzerindeki yerine “konum” denir. Konum, matematik konum ve özel konum 
olmak üzere ikiye ayrılır.
Matematik Konum:
 Dünya haritası üzerinde bir yerin konumunu bulurken paralel ve meridyenlerden yararlanılır. 
Paraleller, doğu-batı yönünde uzandığı varsayılan hayali çizgilerdir. Meridyenler ise kuzey – güney 
yönlü uzanan hayali çizgilerdir. 
Özel Konum:
 Herhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran, sahip olduğu kendine has özelliklerin tümüdür. 
Bir ülkenin özel konumu deyince iklim özellikleri, jeopolitik konumu, ekonomik faaliyetleri, bitki örtü-
sü, tarım ürünleri,ulaşımı, dağları, yükseltileri akla gelir.
• Yozgat 34°(derece) 05’(dakika) - 36° 10’ doğu meridyenleri ile 38° 40’ - 40° 18’ kuzey paralelleri 

arasında yer alır. 
• En doğusu ile en batısı arasında 2 boylam fark olup 8’ 20’’(saniye) zaman farkı vardır.
• En kuzeyi ile en güneyi arasında 144 km mesafe farkı vardır.
• Yozgat, matematik konumu ile İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümü’nde yer alır. Bozok 

Platosu üzerindedir. 
• Yozgat’ın yüzölçümü 14.123 km² olup Türkiye topraklarının %1,82’sini kaplar. 
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YOZGAT’IN KONUMU VE COĞRAFİ 
ÖZELLİKLERİ



Kapladığı alan açısından Türkiye’nin 15.ilidir.
• İlimizin deniz seviyesinden yüksekliği (Rakım) 1300 m civarıdır. İl geneli fazla dağlık olmadığı için 

gerçek alan ile izdüşüm alan arası fark azdır. (Gerçek alan: 14.123 km², İzdüşüm alan: 13.597 km²)
 Yozgat’ın başkentimiz Ankara’ya yakın olması, Yerköy ilçesinden demir yolu geçmesi ve                

doğuyu batıya bağlayan tarihi İpek Yolu’nun kavşağında bulunması Yozgat’ı özel konum açısın                 
dan önemli kılmaktadır.

Ayrıca;
• E-88 kara yolu üzerinde bulunması, 
• İlçelerinden yedisinde kaplıca bulunması, 
• Hattuşaş ve Kapadokya gibi turistik merkezlere 

yakın olması, 
• Anadolu’nun güneyini kuzeyine bağlayan Atatürk 

yolunun Yozgat’ın merkezinden geçmesi, bulun-
duğu özel konumun sağladığı avantajlardır. 

              Çalışmaları hala devam eden İpek Yolu Yüksek 
Hızlı Tren Hattı Projesinin ilk aşamasının Balışeyh-Yozgat-Yıldızeli istikametinden geçecek olması Yoz-
gat’ın özel konum itibariyle gelecekte de önemini koruyacağının göstergesidir.
 Azerbaycan ‘da üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye, ardından Avrupa’ya taşınmasını amaçla-
yan TANAP’ın (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi), Yozgat’tan geçecek olması şehrin stratejik 
açıdan da değerli bir konumda yer aldığını gösterir.

Yozgat
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 Yozgat doğuda Sivas, batıda Kırık-
kale, Kırşehir, kuzeyde Çorum, Amasya, 
Tokat, güneyde Kayseri ve Nevşehir illeri 
ile komşudur. 
 En uzun il sınırımız Çorum (136 
km), en kısa il sınırımız Amasya (8 km) 
iledir. 
 Yozgat merkezine en uzak komşu il 
Sivas (224 km), en yakın komşu il Çorum-
dur (107 km).

 Yozgat’ın Yerköy ilçesi zamanla 
gelişerek, komşusu olan Kırşehir’in Çi-
çekdağı ilçesi ile iç içe geçmiştir.

   
   1. Aşağıdaki haritadan yararlanarak Yozgat’a komşu olan illeri söyleyiniz.
   2. Aşağıdaki haritadan yola çıkarak Yerköy’den hangi yöne ilerlerseniz Sivas iline ulaşırsınız?
   3. En uzun ve en kısa il sınırımız hangi illerledir?

YOZGAT’IN KOMŞULARI

YOZGAT’IN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

   1. Bir yerin fiziki özellikleri denildiğinde aklınıza neler gelir?
   2. Yozgat’ın fiziki özelliklerinin oluşumunda insan etkisi var mıdır?
   3. Fiziki haritalarda renkler ne anlama gelmektedir?

YER ŞEKILLERI

 Yozgat yer şekilleri açısından 
sade bir yapıya sahiptir. 
 Yandaki grafikten de anlaşı-
lacağı üzere Yozgat’ın yer şekilleri-
ni üç gurupta toplayabiliriz. Bunlar, 
ilimizin %51’ini kaplayan platolar, 
%38’ini kaplayan dağlar, %11’ini 
kaplayan ovalardır.

Hazırlık Çalışmaları

Hazırlık Çalışmaları
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Platolar (Yaylalar)

 Akarsular tarafından aşındırılmış 
yüksek düzlüklere “plato” denir. 
 Yozgat arazisinin büyük bölümü İç 
Anadolu Bölgesi’nin platolarından Bozok 
Platosu üzerinde yer alır. Bu nedenle Yoz-
gat “Bozok Yaylası” olarak da adlandırılır.

Dağlar - Tepeler

 Çevresine göre yüksek olan, inişli çıkışlı 
yer şekilleridir.
 Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta 
da doğuya gidildikçe yükselti artmaktadır. 
 Yozgat ilinin başlıca dağlarını Akdağlar ve 
Deveci Dağları oluşturur. En yüksek dağ 2.137 m 
ile  Akdağlardır. Kızılırmak Vadisi boyunca kuzey-
doğu-güneybatı yönünde uzanır. Akdağlar uzanış 
yönü ile Kızılırmak’a yön verir ve ilin doğu kom-
şusu Sivas ile doğal bir sınır oluşturur.
 Bozok Platosu’nun  kuzeyinde uzanan 
Deveci Dağları 1907 m olup hem Yozgat - Tokat 
arasında, hem İç Anadolu Bölgesi - Karadeniz Bölgesi arasında sınır oluşturmaktadır.
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Yerköy
Ovası

Boğazlıyan
Ovası

Nalbant Dağı, Akdağmadeni

   Deveci Dağları



 Ova, etrafına göre alçakta olan düzlükler-
dir.
 İl genelinde geniş alanlı ova sayısı azdır. 
Bunların çoğu tepeler arasındaki çukurlarda sel 
sularının taşıdığı malzemelerin birikmesiyle oluş-
muş   alüvyon ovalardır. Yerköy ve Boğazlıyan Ova-
sı en geniş alanlı ovalardır.
Yerköy Ovası: Delice Irmağı’nın taşıdığı alüvyonla-
rın çökelmesiyle oluşmuş  bir ovadır.
Boğazlıyan Ovası: Boğazlıyan Ovası’nın uzunluğu 
6-7 km genişliği ise 5-6 km’dir. Boğazlıyan Çayı’na 
katılan birçok dere taşıdıkları alüvyonlar ile bu ovayı meydana getirmiştir.
 Sarıkaya ilçesinin kuzeyinde yer alan Terzili, Karayakup, Hasbek ve Çıkrıkçı köylerinin kuruldu-
ğu arazide verimli bir ovadır.
 Vadi tabanındaki ovalar sulanabildiği için bahçe ve sebze tarımı yapılabilmektedir. Karanlıkde-
re, Çekerek Suyu Vadisi, Kümbet Ovası ve Kanak Çayı çevresi bu duruma örnektir. Vadilerdeki ılıman 
iklimin de etkisiyle ayva, elma, üzüm, Antep fıstığı vb. ürünler yetiştirilebilmektedir.

Ovalar

IKLIM VE BITKI ÖRTÜSÜ

 Yozgat genel olarak yarı kurak karasal iklime sa-
hiptir. Kışları soğuk ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçer. 
Deniz etkisine kapalı olduğundan yaz ve kış mevsimleri 
ile gece ve gündüz arası sıcaklık farkı fazladır. 
 Sert iklim koşulları Yeşilırmak’ın kolu Çekerek Va-
disi’nde ılımanlaşır ve Karadeniz iklimi etkisi görülür. 
 Sıcaklık, nem ve yağış, basınç ve rüzgarlar Yozgat 
iklimi üzerinde etkilidir.

• En sıcak ay 19,2 °C sıcaklık ortalaması ile temmuz 
ayıdır. 
• En sıcak günlerde bile geceler karasallıktan dolayı 
serindir.
• En soğuk ay ise -2,1 °C sıcaklık ortalaması ile şubat 
ayıdır.

 Yozgat’ta yağışın ay ve mevsimlere dağılışı düzen-
sizdir. Yağışlar kış ve ilkbahar aylarında yoğundur. Kışın 
yağışlar genellikle kar şeklindedir. İlkbaharda ise havanın 
ısınmasına bağlı olarak öğleden sonra başlayan Kırkikindi 
Yağmurları görülür. Yıllık yağış ortalaması 562,5 mm (kg/
m²) dir. Bulutlu gün sayısı ortalama 184 gündür. Bahar 
aylarında dolu yağışı görülür.

Iklim
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Kümbet Ovası, Aydıncık

Çamlık, Yozgat

Akdağmadeni Ormanları, Akdağmadeni



 Yozgat’ın kurak iklimden dolayı doğal bitki örtüsü bozkırdır. Bozkır, kurakçıl otsu bitkilerle sey-
rek bodur ağaçlardan oluşan bitki topluluğudur.
 İl yüzölçümünün %19‘u ormanlık alanlardan oluşur. Bu ormanlar daha çok kuzey ve kuzeydo-
ğudaki dağlık alanlara yayılmıştır. 268.637 hektar olan toplam orman varlığımızın yaklaşık 200.000 
hektarı Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek ve Merkez ilçede bulunmaktadır. 
 Yozgat’ta en sık ormanlar Akdağmadeni’ndedir. Burada; meşe, çam, alıç, dağ kavağı, dağ ar-
mudu ve yabani fındık gibi ağaçlar vardır. Çekerek ormanlarında da çam, meşe, ardıç ağaçları yaygın-
dır.   
 Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı, yaklaşık 400 - 500 yaşlarında Kafkas çamı adı verilen 
karaçam türü Türkiye’de sadece Çamlık’ta bulunmakta ve halen tohum verebilmektedir.
 Bunlar dışında yöredeki dere kenarlarında söğüt ve kavak ağaçları ile elma, armut, ceviz, erik, 
kayısı, iğde, akasya ağaçları vardır. Karanlıkdere çevresinde Antep fıstığı yetişebilmektedir.

Bitki Örtüsü

Endemik Türler
 Belirli ve sınırlı bir alanda yetişen bitkilere endemik bitki denir. Bu sınır kayalık alan, dağlık 
alan, bir ülke veya kıta olabilir.
 Türkiye, 12000 civarında tohumlu bitki türü ile oldukça zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu bitki 
türlerinden yaklaşık 4000 tanesi endemik türdür. Endemik bitkilerin 200’e yakını Yozgat’ta bulunmak-
tadır.

Ankara çiğdemi - Yukarı KızılırmakKuzu kulağı - Türkiye
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Çamlık, Yozgat



  Sadece Yozgat’a ait, bilinen 8 endemik bitki vardır. Bu endemik bitkiler; Aydıncık, Akdağmade-
ni, Boğazlıyan, Yerköy, Sorgun, Çekerek ve Şefaatli ilçelerinde bulunmaktadır.

 
 

 Endemik türler tabiatta yangın, bilinçsiz kesim, aşırı otlatma, ıslah çalışmaları, kaçak yapılaş-
ma, şehirleşme, fabrika yapımları ve bilinçsiz ilaçlama gibi çeşitli tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu ve 
benzeri olumsuz faktörler endemik bitkilerin yok olmasına ve bir anlamda yeryüzünden tamamen 
ortadan kalkmasına sebep olur. Endemik bitkilerimizi bekleyen en büyük tehlikelerden biri de bitki 
kaçakçılığıdır.

Peygamber Çiçeği-Şah Düğmesi - Şefaatli

Yurt Tülübaşı - Aydıncık

Öz karanfil - Akdağmadeni

Yağız Nakıl - Çekerek Sorgun Çıtlığı - Sorgun

Karadağ Geveni - Yerköy

Şah Düğmesi - Boğazlıyan

Sığırkuyruğu - Sorgun 
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 Yozgat ilinde başlıca su kaynakları-
mız; akarsu, göl, yer altı suları ve jeoter-
mal kaynaklardır. Bu sulardan içme, su-
lama, tatlı su balıkçılığı, kaplıca, seraların 
ısıtılması ve termal tesis olarak yararlanıl-
maktadır.

 Akarsu, bir yatak içinde eğim yönünde 
akan sulardır. 
 Yozgat’ta karasal iklimden dolayı akar-
su rejimleri düzensizdir. Yozgat ilinde bulunan 
akarsuların yazın buharlaşma ile suları azalır. 
Kış mevsiminde ve yağmurlu zamanlarda ise 
su seviyeleri yükselir. En yüksek olduğu dö-
nem genelde karların erimeye başladığı ve 
yağışların arttığı ilkbahar dönemidir. İlkbahar 
mevsiminde eriyen kar suları akarsulara ka-
rışarak seviyelerini arttırır. Suların arttığı ilk-
bahar döneminde aşınmaya bağlı erozyon da 
artar ve sular bol alüvyon taşır. 
 Yozgat’ın başlıca akarsuları Delice Ir-
mağı ve Çekerek Irmağı’dır.
Delice Irmağı: Akdağlar ve Boğazlıyan sınırla-
rı içinden doğar. Sorgun, Doğankent, Şefaatli ve Yerköy sularını toplar, Sekili köyü yakınlarında ilimiz 
dışına çıkarak Kızılırmak’a karışır. Toplam uzunluğu 576 km’dir.
Çekerek Irmağı: Sivas’ın Çamlıbel Dağlarından doğar. Deveci Dağlarının güneyinden Yozgat sınırları-
na girer, Amasya’dan Yeşilırmak’a karışır. Ortalama uzunluğu 256 km olan ırmağın 110 km’si Yozgat il 
sınırları içindedir. Çekerek Irmağı yazın da kurumadığı için arazi sulamada önemlidir.

 Yozgat ilindeki göller baraj gölü şeklindedir. Tek doğal göl Boğazlıyan’ın 4,5 km batısında bu-
lunan sıcak su kaynaklarından çıkan suların birikmesiyle oluşmuş Cavlak Gölü’dür. Cavlak köyünde 
bulunduğu için bu ismi almıştır. Göl suyu beslendiği kaynaktan dolayı sıcaktır. Sıcaklığı 35- 40 °C ara-
sında değişmektedir. Cavlak Gölü, 70 m genişlik, 120 m uzunluk ve 12 m derinliğe sahiptir. Burada 
aynı zamanda turizme açılmış Boğazlıyan Cavlak Kaplıcaları bulunmaktadır.
 Yozgat ilinde faal halde işletilen sulama ve enerji amaçlı toplamda 35 göl, gölet ve baraj bu-
lunmaktadır. İçme suyu sağlama amaçlı Musabeyli Barajı ve Kirazlı Göleti kullanılmaktadır. Bunlar 
dışında Nohutlu Barajı ve Cevdet Dündar Bey Barajı (Çamlık Barajı) içme suyu ihtiyacını karşılamak 
için yapılmışsa da eğlenme – dinlenme amaçlı kullanılmaktadır. 
 Baraj ve göller genelde sulama amaçlı kullanılsa da tatlı su balıkçılığı da günden güne artmak-
tadır. 

SU KAYNAKLARI

Akarsular

Barajlar ve Göller
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Çekerek Irmağı

Çekerek Irmağı, Çekerek



 Yer altı sularının büyük kısmı yol 
çalışmaları esnasında dağ yamaçlarından 
yamaç kaynağı şeklinde yüzeye çıkmakta 
ve çeşme yapılarak değerlendirilmektedir. 
Bir kısmı ise bağ ve bahçelerin sulanması 
amacıyla eğimli yamaçlar arasında kuyu 
açılarak yüzeye çıkarılmaktadır. Bunlar dı-
şında fay hatlarının geçtiği alanlarda sıcak 
su kaynakları da bulunmaktadır.

 Yozgat ili yer altı kaynakları açısından 
zengin bir yapıya sahiptir. İlimiz ekonomik 
açıdan değerli enerji ham maddeleri (linyit, 
uranyum, toryum), metalik madenler (demir, 
kurşun, çinko, gümüş) ve endüstriyel ham 
maddeler (tuz, çimento ve tuğla ham madde-
si, mermer, yapı taşı, yol malzemesi) gibi zen-
gin yer altı kaynaklarına sahiptir. 

Gelingüllü Barajı: Yozgat merkez ve Sorgun ilçe-
si sınırları içindedir. Gelingüllü Barajı’nda ticari 
amaçlı su ürünleri avcılığı yapılmaktadır. Bir adet 
su ürünleri kooperatifi bulunmaktadır. Pullu sa-
zan, havuz balığı, gümüş, sudak (uzun levrek, tatlı 
su levreği )  buradan avlanan balıklardır. Yıllık or-
talama 315 ton üretim sağlanmaktadır.
Süreyya Bey Barajı: Çekerek ilçesindedir. Bu ba-
rajda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapılmakta-
dır. İki tane su ürünleri kooperatifi bulunmaktadır. 
Sazan, kefal ve gümüş balığı avlanılmaktadır. Yılda 
yaklaşık 360 ton ürün alınır.

Yahyasaray Barajı: Çayıralan ilçesinde bulunan 
bu barajdan yılda yaklaşık 125 ton pullu sazan, in 
balığı, havuz ve gümüş balığı elde edilir.
Uzunlu Barajı: Boğazlıyan ilçesindedir. Yılda 10 
ton sazan ve havuz balığı avlanır.

  Ayrıca Merkez ilçede Derbent, Sorgun’da Diş-
li, İkikara ve Şefaatli’de Kuzayca Barajlarında yıllık 
ortalama 35 ton sazan yetiştirilmektedir. 

Yer Altı Suları

YER ALTI KAYNAKLARI

Musabeyli Barajı

Süreyya Bey Barajı
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YOZGAT’TA İNSAN DOĞA İLİŞKİSİ

 Yozgat’ta insan doğa etkileşiminde en 
önemli unsur iklim olmuştur.
 Karasal iklim şartlarından dolayı olgun-
laşma döneminde kuraklık isteyen tahıl ve şeker 
pancarı tarımı yaygındır. Buna paralel olarak da 
tahıl ağırlıklı beslenme dikkat çeker. Nohut, mer-
cimek, buğday ve buğdaydan elde edilen bulgur, 
yarma, düğürcük en çok tüketilen besin kaynak-
larıdır. Ayrıca soğuğa dayanıklı olmasından dolayı 
arpa üretimi de fazladır. Üretim ve tüketimin yay-
gın olmasından dolayı ham maddesi bu ürünle-
re dayalı sanayi kolları da gelişmiştir. Un, patates 
cipsi ve şeker fabrikaları dikkat çeker. 
 İklimin biraz yumuşadığı vadi çevrelerinde 
fasulye, mısır, domates, biber gibi ürünler de 

yetiştirilir. Bu ürünlerin üretim süreleri kısa ol-
duğundan kış için saklanması gerekir. Bu yüzden 
yazın sonlarına doğru salça, konserve, kurutma 
yapılarak kış mevsiminde de tüketilmesi sağlanır.

 Güneşe dönük eğimli yamaçlarda üzüm ve elma 
üretimi de yapılmaktadır. Buna bağlı olarak pek-
mez üretim ve tüketimi de yaygın olarak görülür.

 İlimizde yetişen kayısı, erik, şeftali, çilek, armut, 
ayva, elma, kuşburnu, alıç, dağ eriği gibi birçok 
meyvenin de kışın tüketilmek üzere reçeli, mar-
melatı ve kurutması yapılmaktadır.

  Karasal iklim şartları bozkır bitki örtüsünün 
yaygın olmasını sağlar. Bozkır bitkisi ise keçi ve 
koyun gibi küçükbaş hayvanların temel besin 

kaynağıdır. Bu nedenle Yozgat ve çevresinde kü-
çükbaş hayvan yetiştiriciliği yaygındır. Etinden, 
sütünden ve yününden yararlanılan küçükbaş 
hayvanlar kırsal kesimin gelir kaynaklarındandır. 
Aynı zamanda küçükbaş hayvanların sütünden 
elde edilen tereyağı, peynir, çökelek, yoğurt gibi 
ürünler de bu gelir kaynakları arasında yer alır.
 Sert geçen kışlarda vücut direncini artır-
mak için daha çok hayvansal gıda ağırlıklı besle-
nilir. Kışın genellikle tavuk, hindi ve kaz etinden 
yapılan bol baharatlı “arabaşı çorbası” soğuk al-
gınlığının ilacı olarak görülür.

COĞRAFİ ÖZELLİKLERİN İNSAN YAŞAMI ÜZERİNDE ETKİSİ
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Pekmez Kaynatımı



 Karasal iklimin hakim olduğu yerlerde, 
toprağın yaygın olması kırsal kesimde yapı mal-
zemesi üzerinde de etkili olmuştur. Saman ve 
toprağın çamur haline getirilip kalıplarda katılaş-
tırılmasıyla elde edilen kerpiç evler köylerde yay-
gındır. Ayrıca çatılar Akdeniz ve Güneydoğu Ana-
dolu Bölgelerindeki gibi düz dam şeklinde değil, 
tepeye doğru sivrilen eğimli şekildedir. Böyle bir 
eğim verilme sebebi özellikle geçmiş yıllarda gö-
rülen bol kar yağışının bir sonucudur. Yağan karın 
çatı üzerinden kayması ve çatının çökmemesi için 
böyle bir önlem alınmıştır. 
 Kurak iklim, yerleşme dokusunu da etki-
ler. Su kaynaklarının sınırlı, arazinin geniş  olduğu 
yerlerde yerleşmeler su kaynakları etrafında top-
lanır. Bu tür yerleşmelere toplu yerleşme denir. 

Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da toplu 
yerleşmeler yaygındır.
 İklim aynı zamanda giyim kuşam üzerinde de 
etkili olmuştur. Akdeniz Bölgesi’nde kışlar ılık geç-
tiği için burada yaşayan insanlar yaz mevsiminde 
kullandıkları kıyafetleri kış mevsiminde de kulla-
nabilirken Yozgat’ta yaşayan insanlar kışa doğru 
yazlık kıyafetlerini kaldırıp kış için daha kalın ve 
soğuktan koruyucu kıyafetler giymek zorundadır.
 İklim, insanın doğaya uyumu üzerinde de 
etkilidir. Sıcak iklimlerde yaşayan insanlar doğa 
şartlarına karşı daha hassas iken Yozgat gibi sert 
iklimlerde yaşayan insanlar doğa şartlarına karşı 
daha dirençli bir yapıya sahiptir.

 Yozgat’ın bazı ilçelerinde üretilen meşe kö-
mürü de doğanın insan yaşamına sağladığı katkı-
lardan biridir. Meşe odununun yakılması, üzerinin 
toprakla kapatılıp havasız bırakılmasıyla meşe kö-
mürü elde edilir.
 Doğa ve çevre etkileşiminde diğer bir un-
sur yer şekilleridir. Türkiye genelinde olduğu gibi 
Yozgat’ta dağlar doğu-batı istikametinde uzandığı 
için ulaşım da doğu batı yönlü gelişmiştir. Yerleş-
meler genelde dağlar arasındaki bu vadi ve yollar 
boyunca uzanan çizgisel yerleşmeler şeklindedir. 
Yozgat il merkezinin yerleşimi Kirazlıdere Vadisi 
kıyısında uzanan çizgisel bir yerleşmedir. İlçele-
rinde de bu çizgisel yerleşme durumu belirgin şe-
kilde görünür.
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Sivas Caddesi, Yozgat



YOZGAT’IN NÜFUS ÖZELLİKLERİ

 Nüfus, belirli alanda belirli zamanda yaşayan 
insan sayısıdır. Yozgat nüfusu 2019 Türkiye İsta-
tistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 421.200 kişi 
olarak tespit edilmiştir. 2019 yılı itibariyle kilo-
metrekareye (km²) 30 kişi düşmektedir. Yozgat 
nüfus bakımından 81 il içinde 46. sırada yer alır. 
 Yozgat merkez ilçe nüfusu 2019 yılına göre 
106.280’dir. Merkez ilçe %49,44 erkek (52.548 
kişi) ve %50,56 kadın (53.732 kişi) nüfustan 
oluşur.  Bu nüfusun 91.981’İ şehir merkezinde 
14.299’u ise merkeze bağlı köylerde yaşamakta-
dır.

Yozgat Nüfusunun Yaş Guruplarına Dağılımı (2019 TÜİK)

Hazırlık Çalışmaları

   1. Nüfus deyince aklınıza ne gelir?
   2. Yozgat’ın nüfus özelliklerini araştırınız.
   3. Yozgat’ta nüfusun ekonomik faaliyetlere göre dağılımını araştırınız.
   4. Sınıfımızın nüfusu kaçtır?

ÇALIŞANLARIN EKONOMIK FAALIYET KOLLARINA DAĞILIMI

 Yozgat’ın ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Halkın %56,52’si tarım ve hayvan-
cılık, %43,48’i ise diğer sektörlerde çalışmaktadır. 
 Yozgat’ta sanayileşme azdır. Yozgat sanayisinde ağırlıklı sektör gıdadır.
 Sorgun ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarının 
faaliyete geçmesiyle ilimizde üretilen şeker pan-
carının işlenmesi, istihdam ve ekonomiye katkı 
sağlamıştır. 
 Tarımsal ürünlere bağlı gelirlerin yanında 
hayvancılık da il ekonomisinin önemli bir gelir 
kaynağıdır.
 İl genelinde Akdağmadeni, Çayıralan ve il 
merkezinde Orman İşletme Müdürlükleri faaliyet 
göstermektedir. Baltalık ormanlardan yakacak ve 
sanayi odunu, koru ormanlarından ise endüstri-
yel ürünler üretilmektedir.

Toplam Nüfus 421.200

65+ Yaşlı Nüfus 56.140
15-64 Genç Nüfus 277.704

0-14 Çocuk Nüfus 87.356
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ŞEHRİMİZDEKİ DOĞAL AFETLER

 Türkiye Deprem Bölgeleri haritasına göre İlimiz Yerköy ve Aydıncık ilçesi 2. derece deprem böl-
gesinde, şehrimizin geri kalanı 3. derece deprem bölgesi içinde yer almaktadır. Bu nedenle deprem 
konusunda fazla can ve mal kaybı bugüne kadar görülmemiştir. Ancak bu büyük tehlikeye her zaman 
hazırlıklı olmamız gerekmektedir.
 Bölgede heyelan olayı en çok Çekerek Irmağı üzerinde yer alan Çekerek, Kadışehri ve Aydıncık 
ilçelerine bağlı yerleşim birimlerinde  gözlenmektedir. 
 Kaya düşmesi; Akdağmadeni, Kadışehri, Yenifakılı ilçelerinde  ve Merkez ilçeye bağlı olan eği-
min fazla olduğu yerleşim birimlerinde  görülmektedir. 
 Su ve sel baskını gibi olaylar çoğunlukla Boğazlıyan, Sorgun, Çekerek, Sarıkaya ilçelerinde ya-
şanmaktadır. 
 Tarım arazilerinde anız yakılması; yangın, erozyon ve çevre kirliliğinin başlıca nedenlerinden-
dir.

 1938 yılında meydana gelen 6,6 şiddetli merkez üssü Keskin ve 1940 yılında  meydana 
gelen 6,2 şiddetli Merkez üssü Peyik (Doğankent)/Sorgun olan depremler son yüz yıl içerisinde 
bu bölgede hasara ve can kaybına neden olmuştur.

İlimizde Meydana Gelmesi Muhtemel Afet Türleri

Heyelan-Toprak Kayması

Yangın

Su ve Sel Baskınları

Kaya Düşmesi
Deprem
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Sele karşı alınacak önlemler
• Ağaçlandırma yapmak
• Dere yataklarında yapılaşmaya izin 
      vermemek
• İnsanları bilinçlendirmek
• Dereleri ıslah etmek
• Yamaçların doğal dengesini bozmamak 
• Yol ve kazı çalışmalarını dikkatli şekilde 

yapmak

• Evleri depreme dayanıklı yapmak
• Fay hatlarının üzerine ev yapmamak
• Ovalık arazilere ev yapmamak
• İnsanları depreme karşı eğitmek

• Yangına sebep olacak faktörler hakkında bilgilenmek
• Ateşleyici ve yanıcı malzemelerden uzak durmak
• Yanıcı ve tutuşucu maddeleri ateşten uzak tutmak
• Yıpranmış veya arızalı elektrik tesitasını yenilemek
• Çok sayıda elektrik aletini tek prize bağlamamak
• Yangın merdiveni ve yangın acil çıkış kapılarını daima açık tutmak
• Yangına karşı uyarıcı duman dedektörü edinmek
• Acil servis telefon numarasını öğrenmek

Yangına karşı alınacak önlemler

Depreme karşı alınacak önlemler

 112 Acil hattına düşen çağrıların %95’i gereksiz çağrılardan oluşmaktadır. 
 112 Acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin.
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YOZGAT’IN DÜNDEN BUGÜNE 
İDARİ YAPISI

   1. Yozgat ilini içine alan coğrafya, tarihi süreçte hangi medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır?
   2. Yozgat ilinin ilçeleri hakkında kısa bilgi toplayınız.

Hazırlık Çalışmaları

                YOZGAT
        Ey güler yüzlü şehir,
        Bildim adın Yozgat’mış.
        Bir pirin duasıyla,
        Hak, yozuna yoz katmış.
        Daha sonra kızının
        Mayasına naz katmış,
        Şükür birinciyi çok,
        İkinciyi az katmış,
        Kızıyla evlenenin
        Kışlarına yaz katmış.

                           Arif Nihat Asya

 Yozgat ilinin içinde bulunduğu coğrafya eski çağlardan beri medeniyet merkezi olmuştur. Ana-
dolu topraklarında birçok medeniyetin kurulmasıyla, ilimiz de bundan nasibini almıştır. Yozgat tarihi 
süreçte Hititler, Frigler, Kimmerler, Galatlar, Persler ve Roma idaresine girmiştir.
 Yozgat; Anadolu’nun fethi ve Müslüman Türklerin bölgeye gelme sürecinde Selçuklu Devleti, 
Anadolu Türk Beylikleri ve Osmanlı Devleti’nin idaresine girer. Oğuzların Bozok koluna mensup Türk-
men boylarının bölgeye gelip yerleşmesiyle ilimiz Bozok adı ile anıldı. Osmanlı Dönemi’nde kaza ve 
sancak statüsünü kazandı. 

 Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuş-
tur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. 

Mustafa Kemal Atatürk
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Bozok Sancağı(Çapanoğullarına Ait Sancak), Çapanoğlu Cami, Yozgat



 Yozgat, Cumhuriyet öncesi kurulan altmış il içerisinde yer alır. O dönemde merkez ilçe, Akdağ-
madeni ve Boğazlıyan ilçeleri bulunmaktadır. İlimiz bu dönemde uzun bir süre  “Bozok” adını taşı-
mıştır. 23 Haziran 1927 tarihinde Bozok Mebusu Süleyman Sırrı (İÇÖZ) Bey ve arkadaşlarının verdiği 
bir önerge ile de Bozok ismi Yozgat olarak değiştirilmiştir. Daha sonra Sorgun’un da ilçe olmasıyla 
ilçe sayısı merkez dahil dörde çıkmıştır. Zamanla yeni ilçeler kurulmuş ve merkez ilçe ile birlikte ilçe 
sayısı dokuz olmuştur. Bu ilçeler sırasıyla: Merkez, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Sorgun, Çekerek, Şefa-
atli, Sarıkaya, Çayıralan ve Yerköy’dür. 1990 yılında çıkarılan bir kanunla, Aydıncık, Çandır, Saraykent, 
Kadışehri ve Yenifakılı ilçeleri idari yapılanma içerisine girmiştir.

 Günümüzde Türkiye idari yapılanması içerisinde Yozgat merkez dahil 14 ilçemiz bulunmakta-
dır. Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, 
Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy.

Şehitler tepesi boş değil,
Toprağını kahramanlar 
bekliyor!
Ve bir bayrak dalgalanmak 
için;
Rüzgar bekliyor!

                  Arif Nihat ASYA

Yozgat’ı ve on üç ilçesinin şehitlerini simgeleyen Bayraktepe
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YOZGAT’IN İLÇELERİ

AKDAĞMADENI

 Akdağmadeni’nde ilk yerleşmeler 1815 
yılı itibariyle başlar. Bu yerleşmelerde bölgede 
gümüş ve kurşun yataklarının işletmeye açılması 
etkili olmuştur. 1830’lu yıllarda nüfusunun arttığı 
bilinmektedir. Tanzimat Dönemi’nden sonra idari 
düzenlemelerle Karahisar-ı Behramşah kazasına bağlı bir nahiye merkezi olmuştur. 1862’de belediye 
teşkilatı kurulur. 1867’de yapılan düzenlemeyle “Maden” kazasının merkezi durumuna gelmiştir. Ak-
dağmadeni bu tarihten günümüze kadar kaza merkezi olma özelliğini korumuştur. Bir dönem Bozok 
sancağına bağlı kaza olarak idari yapılanmada yerini alır. 1957 yılında çıkarılan kanunla ilçe olmuştur. 
İlçeye bağlı üç belde bulunmaktadır.
Belekcehan Beldesi
 1500’lü yıllarda köy, 1999’da belediye teşkilatı kuruldu.
Oluközü Beldesi
 1988 yılından itibaren belde hüviyetine kavuşarak 1999’da belediye teşkilatı kuruldu.
Umutlu Beldesi
 Uzun bir süre beldenin adı “Babı, Babu” olarak adlandırıldı. 1960’da “Umutlu” olarak değişti-
rildi. 1992 yılında belediye teşkilatı kuruldu.

Osmanlı döneminde “Karye” ismiyle anılmıştır. 
Kuruluşu konusunda kesin bilgi yoktur. Bir dönem 
“Eskiköy” adını almıştır. Cumhuriyet’in ilanından 
sonra “Yeşil Mamure” ve “Mamure” ismi kullanıl-
mıştır. 1965’te belde olmuştur. 1990 yılında çıka-
rılan kanunla ilçe olmuştur. İlçeye bağlı bir belde bulunmaktadır.
Baydiğin Beldesi
 1984 yılında yapılan bir anayasa değişikliği ile Beydiğin adı Baydiğin olarak değiştirildi. Baydi-
ğin, “baylar diyarı” anlamına gelmektedir.

AYDINCIK

Nüfus: 42.621 (2019 TÜİK)
Yüzölçüm: 1796 km²
Konum: Doğuda Sivas'ın Şarkışla ilçesi, gü-
neyde Çayıralan, batıda Sarıkaya ve Saray-
kent, kuzeyde ise Kadışehri ile çevrilidir. İl-
çenin güneyi sarı çam ve meşe ormanlarıyla 
kaplı bir ilçemizdir. İl merkezine uzaklığı 104 
km’dir.

Nüfus: 10.079 (2019 TÜİK)
Yüzölçüm: 385 km²
Konum: Kuzeybatısında Çorum ili, kuzeyinde 
Amasya ili, doğusunda Çekerek ilçesiyle güne-
yinde Sorgun ilçesi bulunmaktadır. Deveci Dağ-
larının batı uzantısı olan Alan Dağları eteğinde 
sırtını yemyeşil Gezibeli ve Ağıllı vadilerine da-
yamıştır. İl merkezine uzaklığı  98 km’dir.
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         16. yüzyıl Osmanlı kaynaklarında Boğazlıyan 
adı cemaat ve mezra adı olarak geçer. Ancak ilçe-
nin isminin nereden geldiği konusunda kesin bilgi 
yoktur.  Boğazlıyan adı, ünlü tarihçi Taberi’nin ka-
yıtlarında “Barış içinde yaşanılan yer” anlamında 
kullanılmıştır. 1867 yılındaki düzenleme ile kaza merkezi Boğazlıyan olmuştur. 19. yüzyıl da Bozok san-
cağının ilçesi olduğu tarihi kayıtlardan anlaşılmaktadır. 1927 yılında yapılan nüfus sayımında merkez 
ilçeden sonra Yozgat’ın ikinci büyük ilçesidir. İlçeye bağlı beş belde bulunmaktadır.
Ovakent Beldesi
 1700’lü yıllarda ismi Horan’dı. 1966 yılında Ovakent adını aldı.
Sırçalı Beldesi
 Eski adı “Sırçalı Tekke” olan köyün adı 1998 yılında Sırçalı kasabası olarak değiştirildi.
Uzunlu Beldesi
 Osmanlı kaynaklarındaki adı Güzelce Köprü’dür. 15. yüzyılda bölgeye yerleşen Oğuz Türkmen-
leri tarafından kurulduğu bilinmektedir. İlk dönemlerde adı “Üzümlü” diye geçse de daha sonra deği-
şime uğradı ve “Uzunlu” oldu. 1955 yılında da Belediye teşkilatı kuruldu.
Yamaçlı Beldesi
 Eski adı “Salep” olan kasabanın adı 1961 yılında Yamaçlı olarak değiştirildi. Tarihi süreçte Oğuz 
Türkmenleri tarafından kuruldu.
Yenipazar Beldesi
 Eski adı Keller olan köyün adı 1965 yılında Yenipazar olarak değiştirilmiştir. Köyde Arnavut göç-
menleri, Kozana göçmenleri ve Bulgaristan göçmenleri olarak üç ana sülale vardır.

BOĞAZLIYAN

ÇANDIR

 İlçemiz; tarihi süreçte Hititler, Bizans, Sel-
çuklular, Dulkadiroğulları tarafından yerleşim 
yeri olarak kullanılmıştır. Çandır adı rivayete göre 
daha önceleri “can kadar güzel, can gibi değerli” 
anlamına gelen “Candır” kelimesinin değişmesi 
sonucunda oluşmuştur. Çandır, yerleşim yerinin 
uygunluğu nedeni ile tarihi boyunca çevresine 
göre kalabalık nüfuslu bir kasaba olma niteliğini korumuştur. 1990 yılında çıkarılan kanunla ilçe ol-
muştur.

Nüfus: 34.269  (2019 TÜİK)
Yüzölçüm: 2129 km²
Konum: Doğuda Çayıralan ve Çandır, kuzeyde 
Sarıkaya, kuzeybatıda Şefaatli ve merkez ilçe, 
batıda Yenifakılı Kozaklı (Nevşehir), güneyden 
Kayseri ve Felahiye ilçeleri ile çevrilidir. İl mer-
kezine uzaklığı 116 km’dir.

Nüfus: 4.450 (2019 TÜİK)
Yüzölçüm: 173 km²
Konum: Kuzeyinde Sarıkaya ilçesi, güneyinde 
Kayseri’nin Felahiye ilçesi, doğusunda Çayıra-
lan ilçesi ve batısında da Boğazlıyan ilçesi bu-
lunur. İl merkezine uzaklığı  119 km’dir.
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ÇAYIRALAN

 Çayıralan’ın tarihi, Dulkadiroğulları Bey-
liği zamanına kadar uzanır. Osmanlı kayıtlarında 
Çayır Şeyhi köyü olarak geçer. Bir dönem Akdağ 
kazasının merkezi olarak da önemli bir hale gelmiştir. Osmanlı döneminden sonra Çayır Şeyhi köyü 
bazen kaza bazen de nahiye olarak adlandırılır. Türkiye idari yapısı içerisinde 1948’de Çayıralan kaza 
merkezi olmuş ve Yozgat’a bağlı ilçe durumuna gelmiştir. İlçeye bağlı bir belde bulunmaktadır.
Konuklar Beldesi
 1992 yılında belde belediye teşkilatı kurulmuştur.

ÇEKEREK

 Çekerek tarihi süreçte Hacıköy adıyla mer-
kezi bir köy iken Tokat’ın Zile ilçesine bağlı idi. 
Sorgun’un ilçe olmasıyla Hacıköy bu ilçeye bağlı 
bir köy, 1928’de ise Sorgun’a bağlı bucak olmuştur. 1944 yılında Hacıköy bucağı ilçe merkezi haline 
gelir. Bölgeden geçen Çekerek Irmağı’nın adı ilçeye verilmiştir. İlçeye bağlı bir belde bulunmaktadır.
Özükavak Beldesi
 Beldenin kuruluşuna dair ilk resmi kayıtlar 1530 Kanuni Sultan Süleyman dönemine rastla-
maktadır. Günümüzde ise Çekerek ilçesine bağlı bir beldemizdir.

KADIŞEHRI

 1926 yılında çıkarılan Teşkilat-ı Mülkiye 
Kanunu ile nahiye(bucak) olmuş, Çekerek ilçesi-
ne bağlı iken 1990’da çıkan kanunla Yozgat’ın ilçesi olmuştur. İlçeye bağlı bir belde bulunmaktadır.
Halıköy Beldesi
 Halıköy beldemiz 1999 yılına kadar köy, 1999 yılında belediye olmuştur.

Nüfus: 12.563  (2019 TÜİK)
Yüzölçüm: 809 km²
Konum: Doğuda Gemerek, batıda Sarıkaya ve 
Çandır, kuzeyde Akdağmadeni, güneyde Özvatan 
ilçeleriyle çevrilidir. İlçe Akdağların batı eteğinde 
kurulmuştur. İl merkezine uzaklığı  113 km’dir.

Nüfus: 19.467  (2019 TÜİK)
Yüzölçüm: 796 km²
Konum:  Yozgat ilinin kuzeybatısında Aydıncık, 
güneybatısında Sorgun, güneydoğusunda Saray-
kent ve doğusunda Kadışehri ilçeleriyle birlikte 
kuzeydoğusunda da Tokat’ın Zile ilçesiyle kom-
şudur. İl merkezine uzaklığı  90 km’dir.

Nüfus: 11.277  (2019 TÜİK)
Yüzölçüm: 472 km²
Konum: Kadışehri, ilimizin kuzeydoğusunda yer 
almaktadır. Doğuda Tokat-Artova, Sivas-Yıldızeli, 
güneyde Akdağmadeni ve Saraykent, batıda Çe-
kerek, kuzeyde ise, Tokat-Zile ilçeleri ile çevrili-
dir. İl merkezine uzaklığı 102 km’dir.
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SARAYKENT

 Eski adı Karamağara olan Saraykent, Os-
manlı belgelerinde Karahisar-ı Behramşah kaza-
sına bağlı Akdağmadeni ilçesinin bir köyü olarak 
geçmektedir. Karamağara 1972 yılına kadar idari 
yapılanmada bucak iken belediye teşkilatı kurularak kasaba olmuştur. 1975 yılında ismi Saraykent 
olarak değiştirilmiştir. 1957 yılında çıkarılan kanunla ilçe olmuştur. İlçenin iki beldesi bulunmaktadır.
Dedefakılı Beldesi
İlim ve takva sahibi bir insan olan Dede Fakih’in bölgeye gelip yerleşmesiyle beldenin adı Dedefakılı 
olmuştur. 1999 yılında belediye olmuştur.
Ozan Beldesi
Orta Asya’dan gelen Türkmen ailelerinin bölgeye gelip yerleşmesiyle önce Ozan ekinliği adıyla kuru-
lup daha sonrada Ozan beldesi adını almıştır. 1999 yılında belediye olmuştur.

SARIKAYA

 İlçemiz tarihi süreçte Hitit, Roma ve Os-
manlı Medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. 
1935’te Boğazlıyan ilçesinin bir köyü iken Vali Bekir Sami Baran‘ın çalışmalarıyla bucak merkezi haline 
getirilmiştir. Bu dönemde bucak merkezi Aşağısarıkaya köyüdür. 1957 yılında çıkarılan kanunla ilçe 
olmuştur. İlçeye bağlı bir belde bulunmaktadır.
Karayakup Beldesi
 1956 yılında Terzili köyü ile birleşmiş ve belediye olmuştur. Beldemiz eski çağlarda Hitit ve 
Friglere ev sahipliği yapmıştır.

Nüfus: 12.486  (2019 TÜİK)
Yüzölçüm: 341 km²
Konum: Doğuda Akdağmadeni, batıda Sorgun, 
kuzeyde Kadışehri, güneyde Sarıkaya ile komşu-
dur. İl merkezine uzaklığı  71 km’dir.

Nüfus: 32.489  (2019 TÜİK)
Yüzölçüm: 974 km²
Konum: Sarıkaya’nın kuzeyinde Akdağmadeni 
ve Saraykent, güney ve güneybatısında Bo-
ğazlıyan, güneydoğusunda Çandır, doğusunda 
Çayıralan, batısında Sorgun ilçeleriyle çevrili-
dir.  İl merkezine uzaklığı 79 km’dir.

        
        Adın anılıyor yedi düvelde,
        Nice yiğitlere harmansın Yozgat.
        Duyurdun şanını merde, namerde,
        Çanakkale’deki fermansın Yozgat.
 
        Bu vatan uğruna şehitlerin var,
        Dünyalar biliyor şahitlerin var,
        Daha nice baba yiğitlerin var,
        Eşi bulunmayan bir yansın Yozgat.
        ŞERAFETTİN HANSU
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 Yozgat ve yöresinde olduğu gibi, Sorgun ilçesinin de tarihi eskiçağlara uzanır. Sorgun ilçesi 
sınırları içerisinde bulunan Alişar Höyüğü’nde yapılan kazılar sonucunda bölgenin tarihinin M.Ö. 
5000’lere dayandığı tespit edilmiştir. İlçemiz; Hitit, Frig ve Roma hakimiyetlerini görmüş, 1071 Malaz-
girt Savaşı’ndan sonra Türk hakimiyetine girmiştir.
 Sorgun 1905 yılında belediye, 1926’da ilçe olmuştur. Bu dönemde ilçemize Köhne-i Kebir (Bü-
yük Köhne) denmiştir. 1928’de Köhne-i Kebir ismi Sorgun olarak değiştirilmiştir. İlçeye bağlı yedi bel-
de bulunmaktadır.
Araplı Beldesi
 Araplı Belediyesi 1991 yılında kurulmuştur. Tarihi kayıtlarda Araplı, Arab, Arablar şeklinde ifa-
de edilir. Konar-göçer Türkmen boylarındandır.

Bahadın Beldesi
 Bahadın belediyesi 1968 yılında kurulmuştur. Alişar Höyüğü’ne yakın olması sebebiyle eski bir 
yerleşim yeri üzerinde kurulduğu tahmin edilmektedir.

Çiğdemli Beldesi
 Çiğdemli kasabasının önceki ismi Sorgun köyüdür. Osmanlı kayıtlarında Sorkun, Sorkunlu şek-
linde geçmektedir. 1972 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur.

Doğankent Beldesi
 Önceki adı “Peyik” tir. Oğuz boylarından “Peyikli Oymağı” tarafından kurulduğu bilinmektedir. 
1972 yılında Doğankent adını alarak belediyelik olmuştur.

Eymir Beldesi
 Tarihi kayıtlarda Eymür, Eymürler, Eymürlü şeklinde geçmektedir. Konar-göçer Türkmen boyu 
olan Eymür boyu, beldeye adını vermiştir. 1966 yılında belde belediyesi kurulmuştur.

Gülşehri Beldesi
 Hoşumlu, Osmanlı arşiv kayıtlarında konar-göçer Türkmen Yörükan taifesinden bir cemaat adı 
olarak karşımıza çıkar. Çötelli de (Çöt Ali-Çolak Ali) Türkmenlerde bir cemaat adıdır. 1999 yılında Ho-
şumlu ve Çöteli adlı iki köyün birleşmesiyle kurulan bir beldemizdir. Daha sonra Faraşlı ve Keser köy-
leri de beldeye mahalle olarak bağlanmıştır.

Yeniyer Beldesi
 Yazılı kaynaklarda Kara-kız-kavağı olarak da karşımıza çıkar. Daha önceki ismi “Karakız” olan 
beldenin adı “Yeniyer” olarak değiştirilmiştir.1998 tarihinde belediyelik olmuştur.

SORGUN

Nüfus: 79.533  (2019 TÜİK)
Yüzölçüm: 1770 km²
Konum: Doğuda Akdağmadeni ve Saraykent 
ilçeleri, batıda Yozgat merkez, güneyde Sa-
rıkaya ilçesi ve kuzeyde Aydıncık ve Çekerek 
ilçeleri ile çevrilidir. İl merkezine uzaklığı  36 
km’dir.
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ŞEFAATLI

 Tarihi kayıtlara göre ilçemiz, Bozok sanca-
ğının Kızılkoca bucak merkezine bağlı bir köydür. 
Tarihi süreçte gelişmelere bağlı olarak 1933’te Kı-
zılkoca bucak merkezi bugünkü Şefaatli’ye taşın-
mıştır. 1954 yılında Kızılkoca bucağı, Yerköy ilçe-
sinden ayrılarak kanunla Şefaatli adı altında ilçe 
teşkilatı kurulmuştur.

YENIFAKILI

 Yenifakılı ilçesi; Hitit, Frig, Pers ve Galatla-
rın hakimiyet alanlarına girmiştir. 1071 Malazgirt 
Savaşı’ndan sonra bölgede Türk hakimiyeti başla-
mıştır. Bölgeye tarihi süreçte yoğun bir Türkmen 
akını gerçekleşir. 1926 yılında Boğazlıyan ilçesine 
bağlı bir köy idaresi oluşturulur. 1990 yılında çıka-
rılan kanunla Türkiye idari yapılanması içerisinde Yozgat’a bağlı ilçe teşkilatı kurulmuştur.

YERKÖY

 Yerköy ilçesinin bulunduğu coğrafyaya ta-
rihsel süreçte Hititler, Frigler, Persler ve Romalılar 
hakim olmuştur. Daha sonra da Oğuzların Bozok 
koluna mensup Türkmen boyları bölgeye yerleş-
miştir. Yerköy, 1925 yılında köy olarak kurulmuş; 
1935’te nahiye ve 1945 yılında da ilçe olmuştur.

Nüfus: 14.824  (2019 TÜİK)
Yüzölçüm: 1870 km²
Konum: İlçenin kuzeydoğusunda Yozgat mer-
kez, güneydoğusunda Boğazlıyan, güney ve 
güneybatısında Nevşehir, batısında Kırşehir ve 
kuzeybatısında ise, Yerköy bulunmaktadır. İl 
merkezine uzaklığı 41 km’dir.

Nüfus: 5.386 (2019 TÜİK)
Yüzölçüm: 378 km²
Konum: İl topraklarının güneyinde yer almak-
tadır. Doğuda Boğazlıyan, güney ve batıda Kır-
şehir-Kozaklı, kuzeyde Şefaatli ve Boğazlıyan ile 
çevrilidir. İl merkezine uzaklığı 96 km’dir.

Nüfus: 35.476 (2019 TÜİK)
Yüzölçüm: 1448 km²
Konum: Yerköy ilçemiz, Yozgat ilinin batısında 
yer almaktadır. Doğusunda il merkezi, batısında 
Kırşehir’in  Çiçekdağı  ilçesi, güneyinde Şefaatli, 
kuzeyinde ise Çorum’a bağlı Sungurlu ilçesi var-
dır.  İl merkezine uzaklığı 40 km’dir.
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YOZGAT ADININ HİKAYESİ

YOZGAT’IN KURULUŞ VE 
GELİŞİM SÜRECİ

   1. Yozgat adının tarihi süreçte hangi anlamlara geldiğini araştırınız.        
   2. Mustafa Kemal Atatürk’ün Yozgat’a gelişi hakkında kısa bir araştırma yapınız.              

 Tarih araştırmacıları, Yozgat adının kaynağına ilişkin farklı bilgiler verirler. İlimizin içinde bulun-
duğu Bozok Yaylası eskiden beri hayvancılığın gelişmesinde önemli yer tutmuştur. “Yoz kent” sürüleri 
bol olan şehir anlamına gelmektedir. Daha sonraları bu ismin Yozgat olarak değişikliğe uğradığı belir-
tilmektedir.
 Yozgat adı yabancı kaynaklarda “Uskat, Juskat, Yougat, Yüz-kat, Yozhourt” şeklinde geçer.
 Yozgat adı ile ilgili yöremizde değişik rivayetler anlatılır. Bir rivayete göre Yozgat, Saray köyün-
den itibaren aşağıdan yukarıya doğru kat kat yükselmektedir. Bu kat kat yükselişin ve rakımının yük-
sekliğinden dolayı önceleri "Yüz kat" denmiş, zamanla bu isim "Yozgat" halini almıştır.

 Diğer bir rivayete göre Aşiret Reisi Ömer Cabbar Ağa'nın yüzü çopurdur. Bu yüzden kendisine 
Çopur veya Çapar Koca derler. Söylentiye göre Cabbar Ağa, sürülerini bir yaz günü yaylakta otlatırken 
karşısına Hızır çıkar ve davar sahibi Cabbar Ağa'dan içmek için süt ister. Güler yüzlü Ömer Ağa hemen 
misafirine ikramda kusur etmeyerek, gönül hoşluğu ile sütü ikram eder. Hızır sütü içtikten sonra çok 
memnun kalır ve Cabbar Ağa'ya "Çobanoğlu, yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yoz-Kat olsun" 
der. Bu sözü söyleyerek kaybolur. Zamanla bu isim Yozgat halini alır.

Hazırlık Çalışmaları
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YOZUNA YOZ KATILSIN İLİN OBAN YOZKENT OLSUN
 Zaman o zaman… Yozgat’ın kurulmuş olduğu vadi mis kokulu 
çamlarla kaplıdır. Sadece yüksekliğinden ötürü, Nohutlu’nun çok az 
bir zirvesinde toprak görülüyor.
 Orman üzerinde beyaz kartallar ak kanatlarını açmışlar, arada 
bir tiz çığlıklarla gökyüzündeki hakimiyetlerini ilan ediyorlar. Or-
man, türlü çeşit kuş sesinden geçilmiyor.
 Orman zemininde geyikler, kurtlar, ayılar, tavşanlar kol gezi-
yor. Şırıl şırıl akan berrak sularda ürkek ceylanlar yürek soğutu-
yorlar korkuyla.
 Sarayköy yakınlarındaki düzlüğe konan Çapanoğlu aşireti ko-
calarından Ömer Cabbar Ağa, Çamlığın eteklerindeki küçük boşluk-
larda bulunan yemyeşil otlağa sürülerini koyurmuş otlatıyor. Semiz 
koyunlar, neşe içinde otlanırken, besli kısırların boyunlarındaki tı-
kırdakların yankıları, bir Nohutlu’ya bir Çamlığa gidip gidip geliyor.
 O  gün, ağustosun cıkır cıkır bir sıcağıdır. Çamlığın serinliğine 
rağmen hava bunaltıcıdır. Ömer Cabbar Ağa, sürüyü çam içlerine 
doğru yöneltmek üzere hareket ederken karşısına ak sakallı bir pir 
çıkıyor. Susadığını ifade ile su istiyor.
 Ömer Cabbar Ağa, kendilerinden başka hiçbir obanın buralarda 
olmadığını bildiği için bu güzel yüzlü, ak sakallı pirin varlığına şa-
şırmakla birlikte koyun eşeğinin üzerindeki buz gibi sütle dolu deri 
tulumu uzatıyor ihtiyara.
 İhtiyar pir, tulumu tepesine dikip Ömer Cabbar Ağa’nın şaşkın 
bakışları altında içtikten sonra gülümseyerek geri uzatıyor.
 -Çapanoğlu; gönlün gani mülkün de gani olsun, ilin oban Yozkent 
olsun, diyor ve birden kayboluyor.
 Ömer Cabbar Ağa , elinde kalakalan tulumun dolu olduğunu da 
hayretle görünce, sürüyü alelacele toplayıp obaya dönüyor ve olan 
biteni oba büyüklerine anlatıyor.
 Oba büyükleri, Ömer Cabbar Ağa’nın karşısına çıkan yaşlı-
nın Hızır Aleyhisselam olduğunu ve buralara yerleşmek için işaret 
buyurduğu şeklinde yorum yapıyorlar ve bu topraklara yerleşmeye 
karar veriyorlar.
 Rivayete göre bugünkü Yozgat’ın temelleri işte bu olay üze-
rine atılmış oluyor. Yoz, anlam itibariyle üç dört koyun sürüsünün 
katılması ile oluşan çok   büyük  iki bin-üç bin başlık koyun sürüsü 
anlamındadır. İşte, Hızır Aleyhisselam’ın “İlin oban Yozkent olsun” 
dediği Yozkent kelimesi de çok büyük koyun sürülerinin yaşadı-
ğı memleket anlamındadır. O günkü Yozkent, değişe değişe Yozgat 
olarak bugüne kadar geliyor.

Ertuğrul Kapusuzoğlu
1995 Yozgat Kültür Takvimi, Yozgat Belediyesi Yayını
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ESKİ ÇAĞLARDA YOZGAT VE YÖRESİ

 Yozgat, Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden birisidir. Bölgede yapılan arkeolojik ka-
zılar sonucunda yörenin tarihinin M.Ö. 5000’lere kadar gittiğini araştırmacılar ifade ederler.
 Yozgat ve yöresinde, M.Ö. 2000’lerden itibaren Hititler, Frigler, Kimmerler hakimiyet kurarlar. 
Yöremiz daha sonra Galatların ve Perslerin egemenliğine girer. Sonra da bölgeye Roma İmparatorlu-
ğu hakim olur. Yozgat ve yöresinde coğrafi şartların zorluğu ve iklim şartlarındaki değişim sebebiyle 
belirli bir şehir merkezi oluşamaz.

 Selçuklu Sultanı Alparslan’ın Bi-
zans’a karşı kazanmış olduğu 1071 Malaz-
girt Zaferi’nden sonra bölgemiz Selçuklu 
Türklerinin hakimiyetine girdi. Yozgat ve 
yöresi, Danişmentoğulları ve Türkiye Sel-
çuklu Devleti Dönemi’nde de Türklerin 
hakimiyetinde kalmıştır.
 Yozgat ve yöresi 1243 Kösedağ Sa-
vaşı sonrası bir dönem İlhanlı hakimiyeti-
ne girerek İlhanlı valilerince yönetilmeye 
başlanır. Ardından da Eretna Devleti ve 
Kadı Burhaneddin Devleti’nin hakimiyeti-
ne girer.
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SELÇUKLULAR VE BEYLIKLER DÖNEMINDE YOZGAT
Roma Hamamı, Sarıkaya

Şah Sultan Hatun Türbesi, Çandır
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 1398’den sonra Yozgat ve yöresinde Osmanlı hakimiyeti başlamıştır. 15. yüzyılın ortalarından 
itibaren de bölgeye Bozoklu Türkmen boyları yerleşmeye başlar. Bölgeye yerleşen Türkmen boyları-
nın büyük kısmı Dulkadirli Türkmen boylarına aittir. Dulkadiroğullarının Yavuz Sultan Selim dönemin-
de Osmanlıların hakimiyetine girmesiyle Yozgat ve yöresi Osmanlı idaresine girer. Bu süreçte bölge-
miz kaynaklarda “Bozok” ismi ile anılır. Zaman zaman kaza, zaman zaman sancak statüsü almıştır.

 Bölgemize 15. yüzyıldan itibaren yerleşen Bozoklu Türkmenler, konar-göçer hayat tarzlarını 
16. yüzyılın başlarına kadar sürdürmüşlerdir. Bu dönemden sonra köy iskanı ve daimi yerleşme süreci 
hızlanmıştır.
 Yozgat’ın gelişimi ve ekonomik merkez haline gelmesi Çapanoğulları sülalesinin bölgede söz 
sahibi olmasıyla başlar. Çapanoğulları sülalesi Bozok’ta yaşayan Mamalu Türkmenlerindendir. Çapa-
noğulları ailesi bölgeye cami, hamam, medrese, okul, kütüphane yaptırarak yörenin gelişimine katkı 
sağlamışlardır. Özellikle Çapanoğullarından Mustafa ve Süleyman Beyler döneminde imar faaliyetleri 
artarak devam eder. Şehrimizdeki Çapanoğlu Cami, Çapanoğlu Mustafa ve kardeşi Süleyman Beyler 
tarafından yaptırılmıştır. Bu cami Osmanlı Dönemi Türk-İslam mimarisinin Yozgat’taki en önemli ese-
ridir.

 

OĞUZLAR 

ÜÇOKLAR BOZOKLAR 

YILDIZ AY GÜN DENİZ GÖK DAĞ 
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SALUR 
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OSMANLI DÖNEMINDE YOZGAT

Çapanoğlu Cami, Yozgat Çarşı Hamamı, Yozgat



 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 Başçavuş-
zade Ahmet Efendi getirilmiştir. 
 Yozgat halkının vatan sevgisi çok üst seviyededir. Her dönemde ülkemizin bütünlüğü ve birliği 
için elinden geleni yapmıştır. Her dönem cepheye yiğitlerini göndermiş ve şehit olmaktan çekinme-
miştir.    

 Yozgat, Milli Mücadele Dönemi’nde halkının yiğitliği ve kahramanlıkları ile anılmıştır. Cumhu-
riyet’in ilanının ardından Atatürk Yozgat’ı 15 Ekim 1924 ve 3 Şubat 1934 tarihlerinde ziyaret etmiştir. 
İkinci ziyareti esnasında Yozgat halkına hitaben şu tarihi sözleri söylemiştir:

“ÜNLÜ SÜVARİLERİ, HARP MEYDANLARINDA KAHRAMANCA 
DÖVÜŞEN TÜRK YİĞİTLERİN HARMAN OLDUĞU DİYAR!..

BOZOK YAYLASININ ÇOCUKLARI VAROLUN…” (3 Şubat 1934/Yozgat)

ATATÜRK’ÜN YOZGAT’A ILK 
GELIŞI (15 EKIM 1924)

 Atatürk, 29 Ağustos 1924’te yurt gezisine 
çıkar. 15 Ekim 1924’te yağmurlu bir günde Kayse-
ri’den Yozgat’a gelir. Halk sevinçle ve coşkuyla kar-
şılar. Gazi, Eşi Latife Hanım ve arkadaşları geceyi 
Miralay Şerif Bey Konağı’nda geçirirler. 17 Ekim 
1924 sabahı da Yozgat’tan ayrılarak Kırşehir’e ha-
reket ederler.     

ATATÜRK’ÜN YOZGAT’A IKINCI 
GELIŞI (3 ŞUBAT 1934)

 Yozgat halkı, Atatürk’ün 3 Şubat 1934 tari-
hinde zorlu kış şartları içerisinde Yerköy’den ha-
reket ettikleri haberini alır. Halk, yoğun coşkuyla 
ve tezahüratla Yerköy’de Ata’yı karşılar. Atatürk 
hükümet konağına gelir ve ilgililerden bilgi alır. 
Yozgat Lisesinde derse girer ve öğrencilere tarih 
konularında sorular sorar.
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MILLI MÜCADELE VE CUMHURIYET DÖNEMINDE YOZGAT

Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Heykeli, Yozgat



YOZGAT’IN KOMŞU VE KARDEŞ 
ŞEHİRLERİ

AMASYA

 Yozgat’ın kuzeyinde, Karade-
niz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölü-
mü’nde yer alan komşu illerimizden 
biridir. Yozgat’a uzaklığı 199 km’dir. 
İklimi Karadeniz’in etkisiyle Yozgat’a 
göre daha ılımandır fakat bazı bö-
lümlerinde karasal iklim de görülür.
Misket elması, kirazı, şeftalisi ve di-
ğer meyve-sebze türleri iklime bağlı 
olarak yetişmektedir. 2018 TÜİK ve-
rilerine göre nüfusu 337.508 kişidir.  
Göynücek, Gümüşhacıköy, Hama-
mözü, Merzifon, Suluova, Taşova 
ve Merkez ilçe olmak üzere toplam 
yedi ilçesi vardır.
 Yaklaşık 7500 yıllık geçmişi ile Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan şehir; tarih 
boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, şehzadeler şehri olarak anılmaktadır. Kurtuluş Sava-
şı’nın temelleri de Amasya'da atılmıştır (22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi). Amasya, tarihi ve kültü-
rel zenginlikleri yanı sıra özellikle Yeşilırmak kıyısına yapılmış “Yalı Boyu Evleri” ile dikkat çekmektedir.

ÇORUM
 Yozgat’ın kuzeyinde, Karade-
niz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bö-
lümü’nde bulunan komşu ilimizdir. 
Yozgat’a uzaklığı 107 km’dir. Kara-
deniz’e yakın bölgelerinde Karade-
niz iklimi, iç kısımlarında da karasal 
iklim hakimdir. Buğday, arpa, pirinç 
üretimi yaygın bir şekilde yapılmak-
tadır. Bunun yanında patates, soğan, 
şeker pancarı, armut, kavun, karpuz 
gibi sebze ve meyve de yetiştirilir.  
Tarıma bağlı olarak un fabrikaları, 
çimento, kiremit ve tuğla üretim 
tesisleri de bulunmaktadır. Nüfusu 
2018 verilerine göre 536.483’tür. 

Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar Ortaköy, Osmancık, Sungur-
lu, Uğurludağ ve Merkez ile birlikte on dört ilçesi bulunur. 
 Hititler ve Frigler gibi tarihi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Çorum, köklü tarihi geçmişi 
ile Anadolu’nun eski yerleşim yerlerindendir. Leblebisi, Osmancık pirinci, Kargı tulumu ile tanınan 
Çorum; Alacahöyük ve Boğazköy müzeleri ile tarihi turistik açıdan önem arz etmektedir. 

KOMŞU ŞEHİRLER
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KAYSERI
 Yozgat’ın güneyinde, İç 
Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılır-
mak Bölümü’nde yer alan kom-
şu ilimizdir. Şehir merkezi Erciyes 
Dağı’nın eteklerinde kurulmuş 
olup Yozgat’a uzaklığı 175 km’dir. 
İklimi, karasal iklimdir. Bitki örtü-
sü iklime bağlı olarak bozkırdır. 
Tarım faaliyetleri genelde tahıl 
üretimi olarak öne çıkar, bölgede 
yer yer sebze ve meyvecilik de ya-
pılmaktadır. 2018 verilerine göre 
nüfusu 1.389.680’dir. Sanayi açı-
sından gelişmiş bir il olduğundan 
nüfus şehir merkezinde yoğun-
laşmıştır.  Akkışla, Bünyan, Develi, 
Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasi-
nan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar olmak üzere 
on altı ilçesi vardır.
 Kayseri 6000 yıllık tarihi ile Anadolu’da birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehirdir. 
Anadolu’daki ilk yazılı tabletleri barındıran Kültepe Kayseri’de bulunmaktadır. Sucuk, pastırma, mantı 
gibi yöresel yiyeceklerin yanında kilim ve halı dokumacılığıyla meşhurdur. Erciyes Dağı Kayak Merkezi, 
Sultan Sazlığı, Kapuzbaşı Şelalesi, Arkeoloji müzesi, Kayseri Kalesi gibi tarihi ve turistik mekanlar bu-
lunur.

KIRIKKALE
 Yozgat’ın batısında bulunan Kı-
rıkkale, Orta Anadolu’nun kavşak 
noktalarında bulunan komşu ille-
rimizden biridir. Yozgat’a uzaklığı 
140 km’dir. İklimi, İç Anadolu’nun 
tipik karasal iklimidir. Bitki örtü-
sü de buna bağlı olarak bozkır-
dır. Bölgede tarım faaliyeti olarak 
tahıl tarımı, şeker pancarı, üzüm 
ve çeşitli meye yetiştiriciliği ya-
pılmaktadır. 2018 verilerine göre 
nüfusu 278.749’dur. Nüfusun ço-
ğunluğu sanayiye bağlı olarak şe-
hir merkezindedir. Makine Kim-
ya Enstitüsü’ne bağlı mühimmat 
fabrikaları, Orta Anadolu Petrol 
Rafinerisi önemli sanayi kuruluş-

larındandır. Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Yahşihan ve Merkez ile bir-
likte dokuz ilçesi bulunur.
 Kırıkkale Cumhuriyet Döneminde 1925 yılında kurulmuştur. Ankara'ya bağlı ilçe iken 1989 yı-
lında il olmuştur. Kalekışla Kalesi, Kalekışla Mağarası, Sulu Mağara, Silah Sanayi Müzesi, Çeşnigir Köp-
rüsü önemli doğal, tarihi ve turistik yerler arasında yer alır.
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KIRŞEHIR
        Yozgat’ın güneybatısın-
da bulunan Kırşehir İç Ana-
dolu’nun Orta Kızılırmak Bö-
lümü’nde yer alır. Yozgat’a 
uzaklığı 115 km’dir. Bölgede 
karasal iklim görülür. Bitki ör-
tüsü de bozkırdır. Tarım ve hay-
vancılık bölgenin önemli geçim 
kaynaklarındandır. Çeşitli ta-
hıl ünleri ile bağ ve bahçecilik 
önemli tarımsal faaliyetlerin-
dendir. 2018 verilerine göre 
nüfusu 241.868’dir. Akçakent, 
Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, 
Kaman, Mucur ve Merkez ol-
mak üzere toplam yedi ilçesi bulunur.
 Geniş bir tarihi kültürel zenginliğe sahip olan Kırşehir; Ahi Evran, Cacabey,  Aşıkpaşa, Gülşehri 
ve Neşet Ertaş gibi halk ozanları, mutasavvıf ve düşünce adamları yetiştirmiştir. Temeli doğruluk, kar-
şılıklı yardımlaşma ve saygıya dayanan, yüzyıllarca Anadolu'nun ticari ve ekonomik hayatında büyük 
rol oynamış olan Ahilik, 13. yüzyılda Kırşehir'de kurulmuştur. Cacabey Medresesi (Dünyanın ilk rasat-
hanesi gözlem evi), yer altı şehirleri, höyükler, Üç Ayak Kilisesi, Ahi Evren Zaviyesi şehrin öne çıkan 
tarihi ve turistik yerleridir.

NEVŞEHIR
 Yozgat’ın güneyinde  yer 
almaktadır. İlimize uzaklığı 172 
km’dir. Bölgede karasal iklim 
ve bozkır bitki örtüsü görülür. 
Bölgenin ekonomisi; tarım, 
hayvancılık ve turizme dayalı-
dır. Bölgede özellikle patates, 
şeker pancarı, buğday, arpa, 
çavdar, bakla, nohut, fasulye, 
mercimek ve üzüm yetiştirici-
liği ön plandadır. 2018 verile-
rine göre nüfusu 298.339’dur. 
Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, 
Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, 
Ürgüp, Merkez ile birlikte sekiz 
ilçesi vardır.

 Tarih öncesi çağlardan beri birçok yerleşmeye sahne olan kent, tarihte Kapadokya Krallığı 
adıyla anılmıştır. Peri bacalarının en yoğun şekilde Ürgüp-Üçhisar-Avanos üçgeninde bulunduğu böl-
ge, turizm açısından çok büyük öneme sahiptir. Nevşehir, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 Stratejisi 
kapsamında “Marka Kültür Turizm Kenti” ilan edilmiştir. Göreme Milli Parkı (UNESCO Dünya Kültür 
Mirası), Zelve Ören Yeri, Tokalı Kilisesi, Kaymaklı ve Derinkuyu Yer Altı Şehri, peri bacaları (UNESCO 
Dünya Kültür Mirası), folklorik bebek, Ürgüp halısı, çanak- çömlek yapımı, pekmez şırası, Hacıbektaş 
Veli Müzesi, Damat İbrahim Paşa Cami ve Külliyesi gibi birçok tarihi turistik değerlere sahiptir. Ayrıca 
Kozaklı ilçesinde bulunan yer altı sıcak su kaynakları ile termal turizm de gelişmiştir.
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SIVAS

TOKAT

 Yozgat’ın doğusunda, İç 
Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Kı-
zılırmak Bölümü’nde yer alan 
komşumuzdur. Yozgat’a uzak-
lığı 224 km’dir. Ülkemizde yüz 
ölçüm bakımından Konya’dan 
sonra ikinci sırada yer alır. Ka-
rasal iklim görülür. Bitki örtüsü 
bozkırdır. Tarım ve hayvancılık 
başlıca geçim kaynaklarından-
dır. Tarım ürünlerinde tahıl, 
baklagiller ve sanayi ürünleri 
başta yer alır. 2018 verilerine 
göre nüfusu 621.608’dir. Akın-
cılar, Altınyayla, Divriği, Doğan-
şar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar Merkez, Şarkışla, Suşehri, Ulaş, Yıldı-
zeli, Zara olmak üzere toplam on yedi ilçesi vardır.
 Tarihi ipek yolu ve kral yolunun geçtiği yerde konumlanan şehir; Danişment, Selçuklu ve Os-
manlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış köklü bir tarihi geçmişe sahiptir. M. Kemal Atatürk 
önderliğinde 4 Eylül 1919 günü toplanan Sivas Kongresi, Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarından 
birisidir. Divriği Ulu Camii, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır. Çifte Minareli Medrese, Gök 
Medrese, Buruciye Medresesi, Kongre Müzesi, Ulu Camii, Kangal Balıklı Kaplıca gibi tarihi ve turistik 
yerlerin yanında; Aşık Veysel, kaplıcaları, Sivas köftesi, Sivas el halısı, Kangal çoban köpekleri ile de 
tanınmıştır.

 Yozgat’ın kuzeydoğusunda yer 
alan komşu ilimizdir. Toprakları-
nın bir kısmı Karadeniz, bir kısmı 
da İç Anadolu Bölgesi’nde bulu-
nur. Yozgat’a uzaklığı 210 km’dir. 
Karadeniz etkisinden dolayı iklimi 
biraz daha ılımandır, bazı kesim-
lerinde karasal iklim etkilidir. To-
kat’ta sebze ve meyvecilik, sana-
yi bitkileri ve baklagiller önemli 
yer tutar. Başlıca tarım ürünleri 
buğday, arpa, mısır, nohut, fiğ, 
şeker pancarı, yeşil mercimek, 
yonca, tütün, soğan, ayçiçeği ve 

patatestir. Başta domates olmak üzere her çeşit sebze ve meyve yetişir. 2018 verilerine göre nüfusu 
612.646’dır.  Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt, Zile 
ve Merkez ile birlikte toplam on iki ilçesi bulunur.
 Köklü bir tarihe sahip olan Tokat, geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir coğraf-
yada bulunur.  Ballıca Mağarası, Kaz Gölü, Tahta Baskı Yazmacılar Çarşısı, Tokat kebabı, Tokat asma 
yaprağı, Niksar suyu, Zile pekmezi ve leblebisi, çemen, bez sucuk, el sanatları ve hamamları ile dikkat 
çeker.
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KARDEŞ ŞEHİRLER

   1. Kardeş şehir ilişkileri neden gereklidir?
   2. Kardeş şehir ilişkilerinde hangi çalışmalar yapılabilir? Araştırınız.

Hazırlık Çalışmaları

 Kardeş şehir ilişkisi; kentler, ilçeler veya eyaletler arasında yapılan protokol ile resmileşen bir 
ortaklık biçimidir. Bu ortaklık kültürel, ticari, ekonomik ve problem çözümü gibi pek çok ilişki bağına 
dayanabilir.  Bu ilişkiler toplum yararına çalışma alanlarında iyi uygulama transferi, bilgi ve tecrübe 
paylaşımlarını da içerir. Aynı zamanda şehirlerin tanıtımlarını yaygınlaştırması için de olanak sağlar.
 Dünyada kardeş şehir uygulamaları, II. Dünya Savaşı sonrasında parçalanmış ülkelerin beledi-
ye başkanları ve halklarının çalışmalarıyla yaygınlaşmıştır. Ülkemizde ise 1960’lı yıllarda örneklerini 
görmeye başladığımız kardeş şehir uygulamaları 2000’li yıllarda yaygınlaşarak devam etmektedir.
İlimiz, ‘’İl Belediye Meclis Kararı’’ ile yurt dışından 2 şehir ile kardeş şehir protokolü imzalamıştır.

KIRGIZISTAN-OSH (OŞ)

 06/10/2011 tarihinde Yozgat 
Belediye Meclisi’nde alınan kararla 
kardeş şehir olarak kabul edilmiştir. 
Kırgızistan günümüzdeki yedi bağım-
sız Türk devletinden biri olarak Orta 
Asya’da yer alır. Başkenti Bişkek’tir. 
Oş ülkenin 2. büyük şehridir. Kardeş 
şehrimiz olan Oş şehri, Türk Dünyası 
Belediyeler Birliği tarafından “2019 
Türk Dünyası Kültür Başkenti” seçil-
miştir.

BOSNA HERSEK SARAYBOSNA-ILIJAS(ILIYAŞ)

 02.02.2012 tarihinde Yozgat 
Belediye Meclisi’nde alınan kararla 
kardeş şehir olarak kabul edilmiştir. 
Tarihte Osmanlı İmparatorluğunun 
Rumeli’deki önemli eyaletlerinden 
biri olan Bosna Hersek’te Türk kültürü 
yaygındır.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıda verilen kutulardaki sözcükleri cümlelerde uygun olan boşluklara yerleştiriniz.

1.ıDünya haritası üzerinde bir yerin konumunu veya yerini bulurken ____________ ve __________
yararlanırız. 
2. Yozgat’ın en uzun il sınırı ____________, en kısa il sınırı ____________ illeridir. 
3. Yozgat’ın en geniş alanlı ovaları __________ ve ___________ Ovalarıdır.
4. Yozgat’ın kurak iklimden dolayı doğal bitki örtüsü __________ dır.
5. Belirli bir alanda belirli bir zamanda yaşayan insan sayısına ______________ denir.
6. Yozgat’ta halkın %56,52’si ____________ sektöründe çalışmaktadır.
7. Yozgat’ın kuzeyinden geçen Ezine Pazarı fayı, bölgeye en yakın __________ üretebilecek tektonik 
yapıdır.
8. Kurak geçen yaz mevsimi ve anızların çok olması _________ oluşmasında etkilidir.
9. Yozgat’ta kışın tavuk etinden yapılan, bol baharatlı olarak içilen çorba _______________ dır.  
10. Yozgat’ ta tarım alanında en çok _________ üretimi yapılır.
11. Aydıncık ilçemiz Osmanlılar Döneminde ____________ ismiyle anılmıştır.  Cumhuriyet’in ilanın-
dan sonra _______________ ismi kullanılmıştır.
12. Sorgun ilçesinde bulunan _______________ yapılan kazılar sonucunda bölge tarihinin M.Ö 5000’ 
lere dayandığı tespit edilmiştir.
13. _____________ sürüleri bol olan şehir anlamına gelmektedir.
14. 1398 yılından sonra Yozgat ve yöresinde ____________ hakimiyeti başlamıştır.
15. 15.yüzyılın ortalarından itibaren Yozgat ve yöresine ______________ boyları yerleşmeye başlar.

B. Aşağıdaki kelimeleri uygun olan açıklamalarla eşleştiriniz.

1. Doğu-batı yönünde uzanan çizgilerdir.      (....) Kültür                                                                                 
2. Kuzey –güney yönlü uzanan çizgilerdir.      (....) Eyalet                                                         
3. Yozgat’ın il trafik kodudur.       (....) Protokol                                                                               
4. Geniş alanlı, uzun süreli hava olaylarına denir.     (....) Sorgun   
5. Belirli ve sınırlı bir alanda yetişen bitkilerdir.     (....) Paralel    
6. Yozgat ilinin Osmanlı dönemindeki adıdır.     (....) 66
7. Tarihçi Taberi’ye göre Boğazlıyan ismidir.     (....) 15 Ekim 1924                         
8. Tarihte gümüş ve kurşun yataklarıyla meşhur ilçemizdir.   (....) İklim
9. Tarihte Köhne-i Kebir (Büyük Köhne) denilen ilçemizdir.   (....) Kardeşlik
10. Eski adı “Salep” olan beldemizdir.      (....) Boğazlıyan   
11. Atatürk’ün Yozgat’a ilk geliş tarihidir.      (....) Endemik Bitki
12. Yönetim bakımından bir tür bağımsızlığı olan bölgedir.   (....) Bozok   
13. Kardeş kadar yakın kabul edilen dostluğa denir.    (....) Yamaçlı Beldesi                       
14. Bir toplantı, oturum sonunda taraflar arasında imzalanan belge.  (....) Meridyen
15. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü     (....) Barış içinde 
düşünce ve sanat eserlerinin bütününe denir.      yaşanılan şehir

Karye Çorum Osmanlı Amasya Yoz Kent

Sanayi Nüfus Bozkır Meridyenden Paralel

Tahıl Alişar Höyüğü’nde Yeşil Mamure Boğazlıyan Arabaşı

Yerköy Bozoklu Türkmen Deprem Tahıl Yangın
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C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ‘’D’’, yanlış olanların başına ‘’Y’’ yazınız.

(.....) 1. Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da batıya doğru gidildikçe yükselti artmaktadır.
(.....) 2. Yozgat’ta karasal iklim koşullarının sonucu olarak en çok buğday, arpa, nohut ve mercimek 
yetiştirilir.
(.....) 3. Kurak -yarı kurak iklimlerde kırsal kesimlerde yapı malzemesi olarak genellikle taşlar kulla-
nılır.
(.....) 4. Yozgat’ ta bozkır bitki örtüsünün sık görülmesinden dolayı en çok küçükbaş hayvancılık ya-
pılır.
(.....) 5. Yozgat sanayisinde ağırlıklı sektör gıda sanayisidir.
(.....) 6. Tarımsal üretime bağlı gelirlerin yanında hayvancılık da il ekonomisinin önemli bir kaynağı-
dır.
(.....) 7. Dere yataklarına ev yaparak su ve sel baskınlarından korunabiliriz.
(.....) 8. Yozgat şehri tarihi süreçte Hititler, Frigler, Kimmerler, Galatlar, Persler ve Roma idaresine 
girmiştir.
(.....) 9. Akdağmadeni ilçemize bağlı beldelerimiz, Bağdiğin ve Ovakent’tir.
(.....) 10. 23 Haziran 1927 tarihinde Bozok Mebusu Süleyman Sırrı (İÇÖZ) Bey ve arkadaşlarının ver-
diği bir önerge ile Yozgat ismi Bozok olarak değiştirilmiştir.
(.....) 11. Yozgat adı yabancı kaynaklarda “Uskat, Juskat, Yougat, Yüz-kat, Yozhourt şeklinde geçer.
(.....) 12. Yozgat’ın gelişimi ve ekonomik merkez haline gelmesi Çapanoğulları sülalesinin bölgede 
söz sahibi olmasıyla başlar. 
(.....) 13. Atatürk, Yozgat’ı Cumhuriyet’in ilanının ardından 15 Ekim 1924 ve 3 Şubat 1934 tarihlerin-
de ziyaret etmiştir.
(.....) 14. Bakü şehri, Türk Dünyası Belediyeler Birliği tarafından 2019 Kültür Başkenti seçilmiştir.
(.....) 15. Kardeş şehrimiz olan İliyaş’ta Türk kültürü yaygındır.

D. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ‘’D’’, yanlış ise ‘’Y’’ yolunu takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

İlimizde 1940 yılında meydana gelen 6,2 
şiddetindeki depremin merkez üssü 

Aydıncık ilçemizdir.

Yangın merdiveni ve 
yangın acil çıkış 

kapılarını daima açık 
tutmalıyız.

İlimizde en sık görülen 
doğal afet türlerinden 
biri sel baskınlarıdır.

Kaya düşmesine 
karşı alınabilecek 
önlemlerden biri 
kayaların önünü 
perde betonuyla 

kapatmaktır.

Sele karşı 
alınabilecek 

önlemlerden biri 
dere yataklarına 

ev yapmaktır.

Deprem 
çantasında 

mutlaka 
bulunması 

gereken 
eşyalardan biri 

düdüktür.

İlimiz 1. derece 
deprem 

bölgesinde yer 
almaktadır.

D

D

D YY

Y
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E. Aşağıdaki bulmacada Yozgat’ın ilçelerini karaladığımız zaman kalan harflerden bir şifre oluşuyor. 
Bulmacanın altındaki bölüme kalan harfleri sırayla yazınız.

F. Aşağıdaki kutulara örnekte olduğu gibi kardeş şehir olmayı gerektiren etkenleri yazınız.

B Ş E F A A T L İ Y A
Ç O A Y D I N C I K K
E O Ğ S O R G U N Z D
K Y Ç A N D I R G A A
E T E I Z N G U R U Ğ
R R U R D L Ü N Y A M
E Ş A M K P I İ Y O A
K N U R I Ö Z Y A K D
S A R I K A Y A A A E
Y Ç A Y I R A L A N N
S A R A Y K E N T A İ
A K A D I Ş E H R İ L
Y E N İ F A K I L I P

Kültürel 
etkileşim 

sağlaması.
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Ünite 4  
Şehrim Çalışıyor

EKONOMİK FAALİYETLERİN NÜFUS VE YERLEŞMEYE ETKİSİ

 Ekonomik faaliyetler, insanların yaşamlarını devam ettirebilmek ve geçimlerini sağlamak için 
yaptıkları faaliyetlerdir. Tarım, sanayi, hayvancılık, turizm, madencilik, ulaşım vb. ekonomik faaliyet-
ler arasında yer alır. Ekonomik faaliyetleri; bir yerin konumu, yükseltisi, iklimi, sıcaklığı ve ulaşım şart-
ları etkiler.
 Bir ilin ekonomik açıdan gelişmişliği nüfus yoğunluğunu etkileyen faktörlerin başında gelir.

Şehrimizi etkileyen 
bazı ekonomik 

faaliyetler

Turizm

TarımSanayi

Hayvancılık

   1. Şehirdeki ekonomik faaliyetler denilince aklınıza neler gelmektedir? Açıklayınız.
   2. Bir ilin coğrafi özellikleri ile o ilde yapılan ekonomik faaliyetler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Hazırlık Çalışmaları

Şehrim Çalışıyor



TARIM VE HAYVANCILIK

         Ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalı olan ilimizde, karasal iklim şartlarında yapı-
lan tahıl üretimi egemendir. Tarım ürünlerinden buğday, arpa, mercimek, nohut ve fasulye ekilebilir 
alanların büyük bir bölümünü kaplar. Sulak alanlarda ise şeker pancarı üretimi yapılır. İlde meyve ve 
sebze üretimi daha çok iç tüketime yöneliktir. Bu yüzden de sebze ve meyve ihtiyacı diğer illerden 
karşılanır. Ancak son yıllarda sulama amaçlı olarak yapılan baraj, gölet ve küçük sulama tesisleri ile 
ilde hem sulu tarımın yaygınlaştırılması hem de sebze üretiminin artırılması amaçlanmaktadır. Ayrı-
ca Kadışehri “Kabalı Meyve Bahçesi Projesi” ile Türkiye’nin en büyük meyve bahçesi oluşturulmuş, 
buradan elde edilen ürünlerin yurtdışına ihracatı başlamıştır. Yozgat’ın önemli tarım alanları Sorgun, 
Boğazlıyan, Yerköy, Sarıkaya ve Şefaatli ilçelerindedir ve buralarda tarımsal üretim fazladır. Buna bağlı 
olarak bu alanlarla nüfus yoğundur. 

Tahıl Üretimi
 Tarım ürünlerinden buğday, arpa, mercimek, yulaf, çavdar en çok üretilen ürünlerdir. Bu ürün-
ler çoğunlukla Merkez, Boğazlıyan, Yerköy, Sarıkaya ve Sorgun’da üretilir.
Bakliyat Üretimi
 İlimizde yetiştirilen en önemli bakliyat ürünleri nohut, yeşil mercimek ve fasulyedir. Bu ürünler 
en   çok Sorgun, Yerköy, Kadışehri ve Çekerek’te yetiştirilir. 
Endüstriyel Bitkiler
 En önemli endüstri bitkisi şeker pancarıdır. Üretiminin en çok yapıldığı yerler Sorgun, Boğazlı-
yan ve Yerköy ilçeleridir. Ayrıca Akdağmadeni’nde sahlep üretilmektedir.
Bağ- Bahçe Tarımı
 İklim koşullarının sert olması ve depolama alanlarının az olmasından dolayı bağ-bahçe tarımı 
yeteri kadar gelişmemiştir. Bu arazilerde genellikle yeşil fasulye, salatalık, domates, biber vb. sebzeler 
ile kayısı, erik, vişne, kiraz, elma, ayva, armut, bağrıbütün kavunu gibi meyveler üretilmektedir. 
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Kabalı Köyü Tarım Projesi
 Yozgat’ın önemli ekonomik faaliyetlerinden birisi de hayvancılıktır. İlimiz, hayvancılık bakımın-
dan oldukça büyük bir potansiyele sahiptir. Meraların geniş yer kaplaması ve bozkır bitki örtüsünün 
yaygın olmasından dolayı ilimizde küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaygındır. Son yıllarda 
hayvansal üretimi artırmak için damızlık inek, koyun-keçi yetiştiricileri birliği kurulmuştur. Bununla da 
et ve süt üretiminde artış amaçlanmıştır. 

TURIZM
 Yozgat’ın E 88 karayolu üzerinde bulunması ve özellikle Hattuşaş’a (Hitit Medeniyeti Başkenti) 
yakın olması, Hattuşaş ile Kapadokya’yı birbirine bağlayan Atatürk yolunun il merkezinden geçmesi 
şehri turizm açısından önemli kılmaktadır. Bozok yaylası olarak da adlandırılan ve İlk Çağlardan beri 
yerleşim yeri olan Yozgat; bozulmamış doğası, misafirperver insanları, sahip olduğu tabiat güzellikle-
ri, mesire yerleri, yüksek ovaları, tarihi, kültürel, turistik değerleri ve kaplıcalarıyla gezilip görülmesi 
gereken en güzel illerimizden biridir. Türkiye'nin ilk milli parkı olan Çamlık Milli Parkı, Çapanoğlu 
Cami, Yozgat Saat Kulesi, Spor Vadisi, Kerkenes Harabeleri, Akdağ Ormanları, Kazankaya Vadisi ve 
Gelingüllü Barajı belli başlı gezilip görülecek yerler arasındadır. Sarıkaya’daki Tarihi Roma Hamamı da 
önemli turizm yerlerinden biridir.
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SANAYI

Şehrimizdeki Başlıca Fabrika ve Sanayi Alanları

Sorgun’da Kiremit ve Tuğla 
Fabrikaları

Yozgat Merkezde Et ve 
Süt Kurumu

Boğazlıyan Cips Fabrikası

Boğazlıyan ve Sorgun’da 
Şeker Fabrikası

Sorgun, Yerköy ve Boğazlıyan 
Un Fabrikaları

Yerköy’de Seramik ve 
Çimento Fabrikası

 Bir yerde sanayi tesisinin kurulum şartla-
rından biri de ulaşımdır. Ulaşım hem ham mad-
denin sanayi tesisine taşınmasında hem üreti-
len ürünlerin tüketim alanlarına dağıtılmasında 
önemli yer tutar. Yozgat; doğuyu batıya, kuzeyi 
güneye bağlayan yolların kesiştiği noktada yer 
alır. Tarihi ipek yolu da buradan geçer. Bunlara 
rağmen ilimiz, sanayileşme açısından yeteri kadar 
gelişmemiş ve çevresindeki büyük illerin gerisin-
de kalmıştır.
 Yozgat Organize Sanayi Bölgesi istihdam 
açısından önemlidir. Burada toplam 31 tesis üre-
timini sürdürmekte olup 1.718 kişi istihdam edil-
mektedir. OSB’de; tekstil, plastik, inşaat, metal,  
kazan, sağlık, tarım, makine, gıda ve paketleme, 
mermer-granit, askeri ekipman gibi alanlarda üre-
tim yapan işletmeler bulunmaktadır.

ULAŞIM

 Şehrimiz doğu-batı ve kuzey -güney istika-
metlerini birbirine bağlayan önemli kavşak nok-
talarında yer alır. İlimizden geçen D-200 ve E-88 
karayolları, en önemli karayolu ağları olduğu için 
ilimizin stratejik bakımından önemini de arttır-
mıştır. Bu ağların geçtiği alanlar yolcu trafiği açı-
sından il ekonomisine katkı sağladığı gibi nüfusun 
da yoğun olduğu alanlardır. Ayrıca yapımı devam 
etmekte olan Ankara-Yozgat-Sivas hattı yüksek 
hızlı tren projesi şehrimizin ulaşımdaki önemini 
artıracaktır. Bununla beraber Çin’den İngiltere’ye 
kadar ulaşacak olan demir ipek yolu bu hattı içeri-
sinde barındırmaktadır.
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YER ALTI KAYNAKLARI
 Yozgat yer altı kaynakları bakımından zengin bir şehirdir. Sorgun’da uranyum, demir, kömür; 
Akdağmadeni’nde kurşun, gümüş, bakır ve çinko; Boğazlıyan’da altın, Yerköy’de tuz yatakları, Yerköy 
Şefaatli arasında florit, Şefaatli’de kireçtaşı önemli madenlerimiz arasındadır. Bu yeraltı kaynakları-
mızdan birçoğu ham madde olarak kullanılmasının yanında farklı illerde işlenerek de ekonomiye katkı 
sağlamaktadır. Bu madenler bulunduğu alanlarda nüfusun yoğunlaşmasında etkilidir. Sorgun ilçesi bu 
duruma örnektir.
 Şehrimiz kuvars, kalsedon, akik, ametist (mor yakut), jasper, kyanit, florit, hematit (spekülarit), 
turmalin gibi doğal taşlar açısından da önemlidir. Aydıncık ilçesinde çıkarılan ametist taşı; takı, süs 
eşyası ve dekorasyon amaçlı üretilmekte, ekonomiye ve istihdama katkı sağlamaktadır.

ORMANCILIK

 İl topraklarının %18,24'ünü kaplayan ormanlar; Akdağmadeni, Aydıncık, Çandır, Çayıralan, Çe-
kerek, Kadışehri ve Saraykent'te yoğunlaşmıştır. Boğazlıyan ve Yenifakılı ilçelerinde ise orman örtüsü 
neredeyse hiç yoktur. İlde ormanları işletmek ve korumak üzere toplam üç işletme müdürlüğü mev-
cuttur. Akdağmadeni ormanları ülkemizdeki blok sarı çam ormanlarının en yoğun bulunduğu bölge-
dir.
Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü
Görev alanları: Merkez, Aydıncık, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli, Sorgun ve Yerköy.
Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü
Görev alanları: Akdağmadeni ve Saraykent
Çayıralan Orman işletme Müdürlüğü
Görev alanları: Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Sarıkaya ve Yenifakılı ilçelerini kapsamaktadır.

Şehrim Çalışıyor
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UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ ZANAATLAR

   1. Yaşadığınız şehirde bulunan ve hala devam eden eski meslekler varsa araştırınız. 
   2. Kendinizi hangi zanaata daha yatkın görüyorsunuz? Açıklayınız.

Hazırlık Çalışmaları

 Yozgat ili geçmişte farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Bu süreçte çok çeşitli meslekler ge-
lişmiştir. Ancak son yıllarda bu mesleklerin çoğu unutulmaya yüz tutmuştur. Bu mesleklerden birkaçı 
şunlardır:

ARZUHALCI: Bugün de hala bilinen bir meslektir. 
Para karşılığında dilekçe, mektup vb. yazan kimse.
ASES: Asayişi sağlamak için geceleri dolaşan kişi.
BEZZAZ: Kumaş alıp satan kimse, manifaturacı.
DEBBAĞ: Derileri sepileyip meşin, kösele yapan 
kişi. 
KAYYUM: Cami hademesi.
MUHZIR: Mahkemelerde mübaşirlik yapan kim-
se. 
MUTAF: Keçi kılından hayvan çulu, yem torbası 
vb. dokuyan kimse.
MÜCELLIT: Matbaada harf dizen kişi, ciltçi.

MÜDERRIS: Medresede ders veren profesör. 
MÜNADI: Bağırarak duyuru yapan kimse, tellal. 
NECCAR: Doğramacı, marangoz. 

PIRTICI: Kıyafet satan kişi, konfeksiyon
SEYIS: At bakıcısı. 
TEBAA: Birisinin emri altına giren ya da bir devle-
tin uyruğundan olan kimse. 
TIMARLI SIPAHI: Atlı asker. 
TÜRBEDAR: Türbeleri bekleyen, onlara bakan ve 
koruyan kişiler.
ZOBU: Avcıların av hayvanlarına bakan, onları ta-
şıyan kişi.

Şehrim Çalışıyor
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 Aşağıdaki meslekleri çevrenizdeki büyüklerinize sorunuz. Edindiğiniz bilgileri not 
edip sınıfta arkadaşlarınızla paylaşın. 

Azap, bağcı, bostancı, baharatçı, bakkal, barutçu, berber, börekçi, çerçi, çizmeci, 
çoban, çörekçi, değirmenci, derici, demirci, deveci, dikici, köşger, kuyumcu, kürkçü, 
manav, duvarcı, dülger, hamal, hancı, katip, hekim, hızarcı, ırgat, imam, kahve öğü-
tücüsü, kapı uşağı, katırcı, katip, mesçi, muallim, müezzin, mültezim, oduncu, bıçakçı, 
rençber, saatçi, sazende, soytarı, talebe, zabtiye, ziraatçı.

 Tarih boyunca yerel halkın çoğunluğu tarımla uğramışsa da şehir merkezlerinde zanaatlar ge-
lişmiştir. Köylerde yaşayan halk ürettiklerini şehir merkezlerine getirerek pazarlarda satmakta ve ka-
zandıkları parayla ihtiyacı olan ürünleri almaktadır. Şehirlerin gelişmesi mesleklerin de gelişmesini 
sağlamıştır. 
 Yozgat ilinde geçmişte Ermeni ve Rumlar da yaşamışlardır. Türklerin yöreye gelmesi ile birlikte 
dostane ilişkiler başlamış ve medeniyetlerin etkileşimi ile zanaatlar gelişmiştir. Geçmişte yukarıda 
sayılan mesleklerin hepsi Yozgat ve ilçelerinin gelişmişlik düzeyine göre yaygınlaşarak yöre ekonomi-
sinin canlanmasını sağlamıştır. Bir zamanlar Yozgat’ ta 45 kişi kalaycılık mesleğini icra edermiş.  Bu da 
şehirde mesleklerin önemini göstermektedir. Anadolu’nun tamamında olduğu gibi ilimizde de şehrin 
ihtiyacının karşılanmasına yönelik meslekler gelişmiştir. Zanaatların gelişmesinde meslek teşkilatla-
rının da önemi vardır. Meslek teşkilatları Ahiler tarafından örgütlenmiştir. Ahiler; çırak, kalfa ve usta 
yapılanmasını kontrol etmiştir. Günümüzde meslek odaları bu görevi sürdürür. Mimarlar odası, elekt-
rikçiler odası, mobilyacılar odası, berberler odası gibi meslek odaları şehirdeki aynı mesleği yapan 
kişiler ve devlet arasında iş ve işlemleri takip etmektedir. 
 Meslekler şehrin kalkınmışlık düzeyini, ticaretini geliştiren ana unsurlardan olması sebebiyle 
çok önemlidir. Meslekler zamanla gelişir ve değişime uğrar. Günümüzde eski meslekler yerini tekno-
lojinin gelişimi ile birlikte yeni mesleklere bırakmıştır. Bazı meslekler tamamen yok olmuş bazıları ise 
değişime uğramıştır. 
 Teknolojinin gelişimi ile birlikte Yozgat ili ve ilçelerinde yeni fabrikalar kurularak yeni iş alan-
ları ortaya çıkmıştır. İlimizde bulunan fabrikalarda yerli ve yabancı pazarlara yönelik üretimler yapıl-
maktadır. Burada çalışan işçilerimiz, ilimiz ekonomisine katkı sağlamaktadır. Geleneksel el sanatları 
hemen hemen ortadan kalkarak üretim fabrikalara doğru kaymıştır.
 Günümüzde devam eden, kökleri çok eskilere dayanan birçok meslek vardır. Bunlardan bazı-
ları; berberlik, demircilik, kalaycılık, ayakkabıcılıktır. Halk eğitim merkezlerinde geleneksel el sanatları 
eğitimleri her yaştan vatandaşa uygulamalı olarak verilmektedir. Bunlar arasında çömlekçilik, çinici-
lik, geleneksel okçuluk vardır.
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TEKNOLOJININ ZANAATLAR ÜZERINDEKI ETKISI

Şeker Fabrikası, Boğazlıyan



ŞEHRİMİZİN TURİZME KATKISI

   1. Kültürel miras kavramı sizin için ne ifade ediyor? Açıklayınız.
   2. Şehrimizin turizm potansiyeli hakkında ne düşünüyorsunuz?
   3. Şehrimizin tarihi ve kültürel mekanlarına örnek verebilir misiniz?

Hazırlık Çalışmaları

 Yozgat; tarihi, kültürel ve doğal turistik değerleri bir arada bulunduran bir şehirdir. İlimiz sahip 
olduğu bu miras ile kültür, doğa-spor, inanç turizmi ve termal turizme hizmet etmektedir. 
 Alişar Höyüğü’nde yapılan araştırmalar Yozgat’ın 5000 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ortaya 
koymuştur. Binlerce yıllık varlığıyla şehrimiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Hititlerden Os-
manlıya kadar uzanan tarihi yapılarıyla kültür turizmi açısından önemli bir coğrafya haline gelmiştir.
 Tarih ve kültür kenti şehrimizde 
Halveti Tekkesi, Çapanoğlu Çifte Ha-
mamı, Çapanoğlu Ali (Kani) Bey veya 
Aynalı Hamam, Çapanoğlu Konak (Ev) 
Hamamı, Şeker Pınarı, Hamidiye Saatli 
Çeşmesi, Eskipazar Mahallesi Çeşme-
si, Başçavuş Hamamı Çeşmesi, Yozgat 
Saat Kulesi, Cephanelik, Yozgat Asker-
lik Şubesi, Yozgat Lisesi binası kültür 
turizmi açısından önemlidir. 
 Kentte turizm açısından dikkat  
çeken Mercimek Tepe Höyüğü, Çen-
geltepe Höyüğü, Tavium ( Büyüknefes 
Köyü), Çeşka Kalesi, Kerkenes Antik 
Şehri (Pteria) Antik Dönem’e ait yapılardır. Bunlar aynı zamanda şehrimizin açık hava müzeleridir. 
Selçuklu Dönemi’ne ait Muşali (Behramşah) Kalesi ve Cumhuriyet Dönemi’ne ait Cumhuriyet İlkokulu 
(Rektörlük binası), Karabıyık Köprüsü, Karslıoğlu Konağı da geçmişten günümüze taşınmış nadir eser-
lerdir. 

     Şu anda binlerce arkeolojik ve et-
nografik eseri sergileyen Yozgat Etnog-
rafya Müzesi (Nizamoğlu Konağı), 1871 
tarihinde yapılmış ve günümüzde Yoz-
gat evlerinin tipik bir örneği olarak öne 
çıkan turizm değeridir. 
         Osmanlı Dönemi’nden kalma Yoz-
gat Çapanoğlu Cami ( Büyük Cami), 
Başçavuşzade Cami ve Külliyesi, Ceva-
hir       (Cevheri) Ali Efendi Cami ve Kül-
liyesi, Kayyımzade (Ali Efendi, Demir-
cilik) Cami, Nakipzade (Hoşyar Kadın) 
Cami, Şeyh Hacı Ahmet Efendi Cami ve 
Türbesi, Musa Ağa Cami, Tahta Cami, 
Alacalıoğlu Cami, Dediklioğlu (Top) 

Cami, Tekke ( Araplık / Arap Dede ) Cami, Şeyh Necdi Mescidi (Mevlevi Dergahı), Fatih (Kilise) Cami 
ve Antik Dönem’den günümüze ulaşan Akdağmadeni Kilisesi inanç turizmi açısından öne çıkan eser-
lerdir. 
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Etnografya Müzesi, Yozgat



 Bunlardan Çapanoğlu (Büyük) Cami, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Avrupa etkisinde or-
taya çıkan Türk mimari tarzının Anadolu’daki önemli örneklerinden biridir. Cami, Çapanoğlu Ahmet 
Paşa’nın büyük oğlu Mustafa Bey ve kardeşi Süleyman Bey tarafından yaptırılmıştır. Şehrin her ye-
rinden görülebilen cami, ince minaresi, yüksek kasnaklı kubbesi ve köşe kuleleri ile Yozgat’ın sembol 
yapılarından biridir. 

  Şeyhzade Ahmet Efendi Türbesi, Mutasavvıf  
Es Seyyid, Şeyh Osman Nuri Bağdadi (Ölmeztoprak) 
Hazretleri Türbesi,  Mehmet  Şakir  Suntay (Gedik-
hasanlı Şakir Efendi Türbesi), Çandır Kümbedi (Şah 
Sultan Hatun Türbesi), Çayıralan Çerkezbey Türbesi  
(Kümbedi), Ali Çelebi ve Mahmut Çelebi Türbeleri 
ve Emirci Sultan (Osman Paşa Türbesi) gibi mekânlar 
da dini yapıların günümüze ulaşan örnekleri olarak 
inanç turizmi açısından önemlidir.
 

 Şehrimiz doğal güzellikleri ve bitki örtüsü ba-
kımından da zengindir. Türkiye’nin ilk milli parkı Yoz-
gat Çamlığı ve Akdağmadeni ormanları; barındırdığı 
bitki ve hayvan türleri, sayısı fazlaca olan endemik 
türleri, Kafkas çamı ve eşsiz manzarası ile dikkat çek-
mektedir. Bu alanlar doğa yürüyüşleri, oryantiring, 
spor kampları, yayla turizmi, eğlenme-dinlenme, ça-
dır-kamp kurma gibi faaliyetler için önemli bir turizm 
potansiyeli olmasının yanı sıra botanik bilimciler 

açısından da önemlidir. Aydıncık ilçemizde bulunan 
Kazankaya Kanyonu ise macera tutkunları ve doğa 
severlere hitap eden turistik yerlerdendir. 
  Anadolu’nun merkezinde yer alan Yozgat; 
testi kebabı ve parmak çörek gibi yöresel lezzetleri, 
yöresel ağzı, destanlaşmış türküleri, gelenek ve gö-
renekleri ile kültürel mirasını korumaktadır.
  Şifalı termal suları ile öne çıkan Sarıkaya kap-
lıcaları, Boğazlıyan’daki Cavlak kaplıcaları, Yerköy 
kaplıcaları ve Sorgun kaplıcalarının (romatizmal ağ-
rılar, eklem kireçlenmeleri, bel fıtığı, ağrılı kadın has-

talıkları, böbrek taşlarının düşürülmesi, karaciğer ve 
safra kesesi taşları ve cilt rahatsızlıkları) birçok hasta-
lığın tedavisine iyi geldiği bilinmektedir. 
 Antik Dönem’e ait izlerin bulunduğu ve Yoz-
gat’ın Sarıkaya ilçesinde yer alan Basilica Therma adlı 
Roma Hamamı ise 2010 yılında başlatılan temizlik 
kazıları ile Yozgat turizmine kazandırılmıştır. Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca Termal Turizm Merkezi ilan edi-
len bu eşsiz eser 2018 yılında Unesco Dünya Mirası 
Geçici Listesi’nde yer almıştır.
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Kazankaya Kanyonu, Aydıncık

Akdağmadeni Ormanları, Akdağmadeni

Roma Hamamı, Sarıkaya



ŞEHRİMİZDE ULAŞIM VE SAĞLIK

   1. Ulaşım yollarını araştırarak, ilimizde bunlardan hangilerinin kullanıldığını yazınız.
   2. Acil durumlarda arayabileceğiniz telefon numaralarını araştırınız.

Hazırlık Çalışmaları

 Tarih boyunca konumu itibariyle geçiş noktasında bulunan ilimiz, bu yönüyle önemli bir ulaşı-
ma sahiptir. Ankara’yı, doğu ve güneydoğuya bağlayan yollar ilimiz sınırlarından geçmektedir.  Ayrıca 
ilimiz; Kayseri, Ankara, Kırşehir, Kapadokya ve Hattuşaş’a ulaşımda da önemli bir noktada yer alır.
 İlimize son yıllarda ulaşım yatırımları da hızla 
artmaktadır. Bu yatırımlarla bölünmüş yol ağı da 93 
km’den 444 km’ye çıkarak ilimizin çevre illerle olan 
ulaşımı kolaylaşmıştır. Yozgat ili sınırları içerisinde 
toplam 1.179 km karayolu ağı ve 130 km demiryo-
lu ağı mevcuttur.  Demiryolu ağı Ankara -Kayseri ve 
Doğu Anadolu Bölgesi’ne bağlantı sağlamakta olup 
Yerköy, Yenifakılı ve Şefaatli ilçelerinden geçmekte-
dir. 

 
  Bunun yanında ilimizden tarihi İpek Yolu’nu 
canlandıracak hızlı tren hattı da geçmektedir. Bu hat 
bittiği zaman ilimizin çevre illerle olan ulaşımı hem 
kolaylaşacak hem de ulaşımın süresi kısalacaktır. An-
kara-Yozgat- Sivas hızlı tren hattının çalışmaları de-
vam etmekte olup 2020 yılında kullanıma açılması 
planlanmaktadır.
 
  

 Yozgat, hava yolu ulaşımı imkanına sahip de-
ğildir. İnşaatı devam eden havaalanının faaliyete ge-
çiş tarihi 2022 olarak planlanmaktadır.
 İlimiz genelinde Şehir Hastanesi dahil toplam 
14 hastane ve 14 Toplum Sağlığı Merkezi bulunmak-
tadır. 47 Merkezde ise Aile Sağlığı Merkezi olarak hiz-
met verilmektedir.
 Yozgat Şehir Hastanesi, Ocak 2017’de kamu 
özel iş birliği modeli ile Türkiye’nin ilk şehir hastanesi 
olarak hizmete açılmıştır. Şehir hastanesi, Yozgat ve çevre illere dünya standartlarında sağlık hizmeti 
sunmaktadır. Türkiye’nin “çevreye duyarlı yapı sertifikası” olan ilk hastanesidir.
Önemli Telefon Numaraları

Yangın İhbar - 110 Ambulans - 112 Orman Yangını - 177

Trafik - 154 Polis İmdat - 155 Jandarma İmdat - 156

Su Arıza - 185 Elektrik Arıza - 186 Gaz Arıza - 187

ACİL DURUMLARDA ARANMASI GEREKEN TELEFON NUMARALARININ 
TAMAMI 112 HATTINA BAĞLANMIŞTIR.
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Tren İstasyonu, Şefaatli



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ‘’D’’, yanlış olanların başına ‘’Y’’ yazınız.

(.....) 1.Ekonomik faaliyetleri; bir yerin konumu, yükseltisi, iklimi, sıcaklığı ve ulaşım şartları etkiler. 
(.....) 2. Yozgat’ta meyve ve sebze üretimi daha çok dış tüketime yönelik yapılmaktadır.
(.....) 3. Yozgat yer altı kaynakları bakımından zengin bir şehirdir.
(.....) 4. Çapanoğlu (Büyük) Cami Hititler Dönemi’nde yapılmış önemli bir camidir.
(.....) 5. Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı’dır.
(.....) 6. Türkiye’nin “çevreye duyarlı yapı sertifikası” olan ilk hastanesi Yozgat Şehir Hastanesidir.
(.....) 7. Tarım ürünlerinden ayçiçeği, ekilebilir alanların büyük bir bölümünü kaplamaktadır.
(.....) 8. İlimizde üretilen en önemli endüstriyel bitki pamuktur.
(.....) 9. Yozgat E88 karayolu üzerinde bulunmaktadır.
(.....) 10. Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde 55 tesis üretimini sürdürmektedir.

B. Aşağıdaki kelimeleri uygun olan açıklamalarla eşleştiriniz.

1. Para karşılığında dilekçe, mektup vb. yazan kimse.    (....) Tebaa
2. Asayişi sağlamak için geceleri dolaşan kişi (hashas).    (....) Pırtıcı
3. Derileri sepileyip meşin, kösele yapan kişi.     (....) Seyis
4. Cami hademesi.         (....) Bezzas
5. Kıyafet satan kişi, konfeksiyon.       (....) Ases
6. Doğramacı, marangoz.        (....) Tımarlı Sipahi
7. Atlı asker.          (....) Neccar
8. At bakıcısı.          (....) Debbağ
9. Kumaş alıp satan kimse, manifaturacı.      (....) Kayyum
10. Birisinin emri altına giren ya da bir devletin uyruğundan olan kimse. (....) Arzuhalci

C. Aşağıdaki cümlelerde boşluk bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

1. Meslek teşkilatları _____________ tarafından örgütlenmektedir.
2. Aydıncık ilçemizde bulunan ____________ ___________ macera tutkunları ve doğa severlere hi-
tap eden turistik yerlerdendir.
3. Boğazlıyan’daki ____________ kaplıcaları, birçok rahatsızlığa şifa olmaktadır.
4. Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yer alan ___________ ____________ adlı Roma Hamamı tarihi bir 
hamamdır.

D. Şehrimizde bulunan ve inanç turizmi açısından öne çıkan eserlerden altı tanesini yazınız.

 1. ___________________      2. __________________

 3. ___________________      4. __________________

 5. ___________________      6. __________________
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Ünite 5  
Şehrimde Ben

KÜLTÜR VE SANAT İMKANLARI

   1. Kültür ve sanat kavramları sizde neleri çağrıştırmaktadır?
   2. Bir şehrin gelişmişliği ile kültür ve sanat imkanlarının varlığı arasında nasıl bir ilişki vardır?
   3. Yaşadığınız yörede hangi kültür ve sanat etkinliklerinin olmasını isterdiniz?

Hazırlık Çalışmaları

ŞEHRIMIZDEKI KÜTÜPHANELER

 Kütüphaneler, bilgi kaynağı dediğimiz her türlü materyali (basılı ya da elektronik) toplayan ve 
bunları sınıflandırarak kullanıcıya sunan bilgi merkezleridir. İlimizde üçü merkezde, on sekizi ilçe ve 
beldelerde toplam yirmi bir kütüphane bulunmaktadır.

Il Halk Kütüphanesi

 Şehir merkezinde bulunan Yozgat İl Halk 
Kütüphanesi, ilk olarak 1923‘te hizmete açılmış-
tır. 1934 yılında kabul edilen " Basma Yazı ve Re-
simleri Derleme " yasasına göre derleme almaya 
başlamıştır. 1991 yılından itibaren, İl Kültür Mer-
kezi binasında şehre hizmet sunmaktadır. Kütüp-
hane içerisinde kitap ödünç verme bölümü, ye-
tişkin ve çocuk okuma bölümleri, internet erişim 
merkezi, süreli yayınlar bölümü vardır.
 Kütüphane yaklaşık 85.000 cilt kitap ve 
süreli yayından oluşan koleksiyonu ile okuyucu-
larına hizmet vermektedir. Bunun yanında çeşitli 
ulusal ve yerel gazeteler de her gün okuyuculara 
sunulmaktadır.

1. Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı          
1. Kütüphanesi
2. Akdağmadeni Umutlu Halk Kütüphanesi
3. Akdağmadeni İlçe Halk Kütüphanesi
4. Aydıncık İlçe Halk Kütüphanesi
5. Boğazlıyan Atatürk İlçe Halk Kütüphanesi
6. Boğazlıyan Devecipınar Halk Kütüphanesi
7. Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
8. Çandır İlçe Halk Kütüphanesi
9. Çayıralan İlçe Halk Kütüphanesi
10. Çekerek İlçe Halk Kütüphanesi

11. Merkez İl Halk Kütüphanesi
12. Saraykent İlçe Halk Kütüphanesi
13. Sarıkaya İlçe Halk Kütüphanesi
14. Sorgun Bahadın Halk Kütüphanesi
15. Sorgun Çiğdemli Halk Kütüphanesi
16. Sorgun İlçe Halk Kütüphanesi
17. Şefaatli Sarıkent Halk Kütüphanesi
18. Şefaatli İlçe Halk Kütüphanesi
19. Yenifakılı İlçe Halk Kütüphanesi
20. Yerköy Saray Halk Kütüphanesi
21. Yerköy İlçe Halk Kütüphanesi
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Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
 Kütüphane, Yozgat Bozok Üniversitesinin 2006’da kurulmasından sonra Kütüphane ve Dokü-
mantasyon Daire Başkanlığınca oluşturulmuştur. 2009 yılında “Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi” 
adı altında yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır. Genel okuma salonu, internet salonu, kulla-
nıcı dinlenme salonu, süreli yayınlar salonu, görsel-işitsel materyal salonu ve konferans salonunun 
bulunduğu toplam 400 kişi kapasiteli yeni binasında modern anlamda kütüphanecilik anlayışı ile 
çalışmalarına hız vermiştir. 
 2019 yılı itibariyle Yozgat Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphane koleksiyonunda yaklaşık 
42000 basılı kitap, 700 süreli yayın, 350 görsel işitsel materyal, 3000 e-kitap, 2000 bitirme tezi yer 
almaktadır. Basılı kitapların tamamı internet ortamından taranabilmekte, danışma kaynakları dışın-
daki bütün kitaplar üniversite öğrenci ve personeline ödünç verilmektedir.

Ahmet Şevki Ergin (Ahmet Efendi) Kültür ve Hizmet Vakfı Kütüphanesi
 Yozgat’ın manevi önderlerinden  Hoca Ahmet Şevki Ergin adına kurulan Ahmet Şevki Ergin 
Kültür ve Hizmet Vakfı bünyesinde,  2013 yılında halkın hizmetine sunulmuş vakıf kütüphanesidir.
 10 bine yakın kitabın ve çeşitli süreli yayınların bulunduğu kütüphanede; akademik dini yayın-
lar, Tefsir, Hadis, Fıkıh kitapları, yöresel kaynak kitapları bulunmaktadır. Kütüphanede bir adet okuma 
salonu, bilgisayar ve internet kullanma alanı bulunur.

Şehrimizdeki kütüphanelerden iki tanesini seçiniz. Bu kütüphanelerle ilgili 
aşağıda istenen bilgileri araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

Kütüphanenin Adı: ....................................... 
.......................................................................... 
Adresi: ........................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
Kütüphanenin Yakınında Bulunan 
Kurum ve Kuruluşlar: .................................. 
..........................................................................
Hizmet Verdiği Gün ve Saatler: ............. 
.......................................................................... 
..........................................................................

Kütüphanenin Adı: ....................................... 
.......................................................................... 
Adresi: ........................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
Kütüphanenin Yakınında Bulunan 
Kurum ve Kuruluşlar: .................................. 
..........................................................................
Hizmet Verdiği Gün ve Saatler: ............. 
.......................................................................... 
..........................................................................
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TARİHİ VE TURİSTİK MEKANLAR

ÇAMLIK MILLI PARKI

 Çamlık, Yozgat’ın güneyinde uzanan tepeler üzerinde yer alır. Türkiye'nin ilk milli parkıdır. Bitki 
örtüsünü karaçam, meşe ve ardıç ağaç topluluğu meydana getirir. Yozgat Çamlığı Milli Parkı yapılan 
bir araştırmaya göre Kafkas çamı denilen beş yüz yaşlarında karaçam türünü barındırmaktadır. Bu 
çam türü Türkiye'de sadece Çamlık’ta bulunmakta ve halen tohum verebilmektedir. Ayrıca Çamlık’ta 
birçok endemik tür varlığını devam ettirir. Bu nedenle Yozgat Çamlığı’nda botanik turizm potansiyeli 
de bulunmaktadır.

 Milli Park’ta yine Orta Anadolu'nun mevcut bilinen hayvan türlerinin yanında Beyaz Kartal ola-
rak bilinen, Amerika'ya has Altın Kartallar 1992 yılına kadar görülmekteydi. Bu bilgilere göre Çamlık; 
içindeki birçok endemik bitki türü, Beyaz Kartal ve karaçam türlerinin korunması, tanıtılması, dinlen-
me ihtiyacını karşılayabilmesi, sosyal, kültürel ve turistik faaliyetlere uygun olmasından dolayı milli 
park ilan edilmiştir. Bugün Çamlık Milli Parkı adeta ilimizin akciğeri konumundadır. 
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 Yozgat il merkezinin yaklaşık 3 km kuzeydoğusunda ve Kirazlı Göleti’nin kuzeyinde çevreye 
hâkim bir tepenin üzerinde bulunmaktadır.
 Erken Tunç Çağı’ndan Bizans Dönemi sonuna kadar yerleşim yeri olmuştur. Demir Çağı’nda 
depo olarak kullanılan mekanlar Bizans Dönemi’nde ise genişletilerek yaşam alanı olarak kullanılmış-
tır.  Kayaya oyulmuş sekiz oda bulunur. Demir Çağı’nda yapılan sur duvarı Bizans Dönemi’nde tamirat 
görmüştür. Kale’nin eteğinde su ihtiyacını karşılayan bir su sarnıcı mevcuttur.

ÇEŞKA KALESI

 Sorgun ilçesi Şahmuratlı köyü sınırları içinde bulunur ve Hattuşaş’tan sonra Hititlerin kurduğu 
en büyük kentlerden birisidir. Kerkenes Harabeleri çok büyük bir alanı kaplamaktadır. Ünlü tarihçi 
Heredot, bölgeyi Antik Pteria olarak tanımlar. Kerkenes, Anadolu platosunda bulunan ve bugüne ka-
dar kurulan en büyük Demir Çağı yerleşim merkezidir. İlk yüzey araştırması çalışmaları 1993 yılında 
başlamıştır. 2003 kazı sezonunda Frigce yazıtlar bulunması kentin yıkılmadan önce büyük ölçüde Frig 
hakimiyetine girdiğini göstermektedir.  Yabancı arkeologlar başkanlığında kazı ve araştırmalar dönem 
dönem devam etmektedir. Kerkenes Harabelerindeki kazı ve araştırmalar bölgemizin tarihinin aydın-
latılmasına büyük oranda katkı sağlayacaktır.

KERKENES HARABELERI (PTERIA)
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ROMA HAMAMI-KRAL KIZI HAMAMI (BASILICA THERMA)
 Roma Hamamı, Sarıkaya ilçesi Kaplıcalar Mahallesi’nde, Roma Dönemi’ne ait "Basilica Ther-
ma” isimli antik kentin bulunduğu alandadır. Hamam’ın büyük kısmı yıkılmış, yalnız batı cephe duvarı 
ayakta kalabilmiştir. Bu kısımda on gözlü, iki katlı ve mermer kemerli bir duvar görülmektedir.

 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
termal turizm merkezi ilan edilmiştir. Birçok hastalığa iyi gelen şifalı sulara sahip  kaplıca merkezidir. 
Günümüzde yurt içinden ve dışından ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.
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BÜYÜK NEFES ANTIK KENTI (TAVIUM)

 Yozgat il merkezinin 40 km batısında bulunan Büyük Nefes köyünde yer almaktadır. Tavium'da 
Hitit ve Frig yerleşim izleri görülür. Asıl yerleşme Galatlar zamanında olmuştur. 1997 yılından beri yö-
rede Avusturya’nın Klagenfurt Üniversitesinden Prof. Karl Strobel başkanlığında yüzey araştırmaları 
yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, Büyüknefes ve çevresinde yer alan birçok köyde de yüzey 
araştırmaları yapılmış, geniş bir çevrede tarihin izleri tespit edilmiştir (Yakuplu, Süleymanlı, Körpeli, 
Haydarbeyli, Sağlık, Dereboymul, Beşerek, Susuz, Çamdibi, Çakırhacılı, Zincir, Türkmensarılar, Yas-
sıhöyük, Çatma, Sarıfatma, Cihanpaşa, Salmanlı vs.). Araştırmalar sonunda çok sayıda seramik parça-
ları, sütun kaide ve tamburları, mezar taşları, Bizans Dönemi’ne ait yazıtlı mezar parçaları bulunmuş-
tur. Geniş bir çevrede yapılan çalışmalar sonucunda şu ana kadar, Kalkolitik Çağ’dan İslami Dönem’e 
kadar iskân izlerine rastlanılmıştır. 

               Çadırhöyük; Sorgun ilçesinin Peyniryemez köyünün yaklaşık 2 km  güneyinde, Esenli-Gelin-
güllü Barajı havzasında yer almaktadır. Çadırhöyük, ilk kez 1926 yılında Amerikalı araştırmacı Von 
der Osten tarafından tespit edilmiştir. 1994 yılında Chicago Üniversitesinden Dr. Ronald L.Gorny ta-
rafından kazı çalışmaları yapılmıştır. 2006 yılına kadar kazılar ara ara devam etmiştir. Çadırhöyük’te 
yapılan kazılar neticesinde, Kalkolitik, İlk Tunç, Erken Hitit, Hitit İmparatorluk, Frig, Hellenistik, Roma 
ve Bizans Dönemlerine ait tabakalar tespit edilmiştir.

ÇADIRHÖYÜK (SORGUN PEYNIRYEMEZ KÖYÜ)
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KAZANKAYA KANYONU (AYDINCIK)
 Kazankaya, Aydıncık ilçemizin bir köyüdür. Kazankaya Kanyonu’nun uzunluğu, köyün kuzey 
ucundan başlayarak 10 km’dir. Güneyinde Alan Dağları, batısında ise Malbelen Tepesi yer almaktadır. 
Kanyonun içerisinden Yeşilırmak’ın bir kolu olan Çekerek Irmağı geçmektedir. Vadinin her iki yanında 
yükselen kayalar üzerinde duvar kalıntıları,  oyuklar ve merdiven basamakları, Tanrıça Kybele Kabart-
ması görülür. Kanyon çevresini meşe ve ardıç ağaçları kuşatır.  Kırkı aşkın kuş türünü barındıran bir ev 
gibidir. Kazankaya Vadisi, doğa turizminin birçok türü için oldukça uygun bir coğrafyadır.

CEHIRLIK YAYLASI

 Cehirlik Yaylası, Boğazkale yolu üzerinde il merkezine 2 km uzaklıktadır. Gelin Kayası ve yabani 
laleleriyle ünlüdür. İlkbaharda açmaya başlayan laleler yaz boyunca Cehirlik’e ayrı bir güzellik katar. 
Deve üzerinde giden gelin ve yüklü deve figürlerini andıran büyük kayalar halkın ilgisini çeker. Cehirlik 
bölgesi bitki örtüsü ve kaya yapısı ile Yozgat’ın korunması gereken doğal alanları arasında yer alır.
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AKDAĞMADENI ORMANLARI
 İlimizdeki en geniş orman alanına sahip olan ilçemiz Akdağmadeni’dir. Akdağmadeni'nde sarı-
çam, ardıç, yabani fındık, alıç ve palamut gibi ağaç türleri bulunmaktadır. Ormanlık saha, daha çok gü-
neydoğu yönündeki dağlık alanda yoğundur. Buralarda büyük yerleşim yerleri olmadığından orman 
örtüsü varlığını muhafaza etmektedir. 

 Akdağmadeni ormanlarında yaban hayatı da çok canlıdır. Ormanlarda kızıl geyikler, kurt, ayı, 
vaşak, domuz gibi hayvanlar görülür. İç Anadolu Bölgesi’nin ciğeri konumundaki ormanlarda birçok 
endemik bitki de yetişmektedir. Türkiye’nin en kaliteli sahlebi ilçe ormanlarından toplanmaktadır.
 Sahlepler orkide çiçeğine benzer, bazen de yemlik denilen çiçeksiz halde bulunur. Çiçekli ya da 
çiçeksiz kısmı toprağın üzerindedir. Torpiz denilen yumru kısmı toprağın altında olan bir bitkidir. Tor-
piz dediğimiz bu yumrular kazmayla eşilerek toplanıp kurutulur. Suda kaynatıp kurutulduktan sonra 
sahlep tüccarlarına satılır. Sahlep tüccarları topladıkları bu sahlepleri alırlar, değirmenlerde  işleyerek 
toz haline getirdikten sonra paketleyerek satışa hazır hale getirirler.
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ŞEHRİMİZDE DÜZENLENEN FESTİVAL VE ŞENLİKLER 

 Yörede yaşayan halk tarafından belirlenmiş gün ve tarihlerde kutlanan, gelenekselleşmiş, ya-
pıldığı yörenin simgesi hâline gelmiş festivaller ve şenlikler bulunmaktadır. Bu festivaller ve şenlikler 
insanları farklı amaçlarla bir araya getirebilme özelliğine sahiptir. Bu tür etkinlikler, etkinliğe katılan 
insanlar arasında dayanışma ve birlik sağlar. Festivaller ve şenlikler tanıtım, turizm ve eğlence amaçlı 
yapılabileceği gibi bilgi paylaşımı amacıyla da yapılabilir. Bütün dünyada olduğu gibi Yozgat’ta da yıl 
boyunca farklı festivaller ve şenlikler düzenlenmektedir. 

MAYIS TEMMUZHAZIRAN

EYLÜLAĞUSTOS

4. HAFTA
• Sarıkaya Milli Kültür ve 

Sanat Haftası

4. HAFTA
• Bozhüyük Yayla Şenliği

2. HAFTA
• Sürmeli Festivali
• Bozok Eğitim, Bilim ve 

Öğrenme Şenliği 4. HAFTA
• Bahadın Kültür Şenliği
• Aydıncık Kazankaya Kan-

yon Festivali

1. HAFTA
• Özükavak Yağmur Baba-

Turizm Şenliği

3. HAFTA
• Şefaatli Arıcılık ve Bal 

Şenliği

• Çayıralan Konuklar Yayla 
Şenliği

• Çayıralan Kültür ve Bal 
Festivali

4. HAFTA
• Çekerek Arıcılık ve Bal 

Şenliği

1. HAFTA
• Tarım, Hayvancılık ve 

Gıda Fuarı
• Halıköy Tarla Dönüşü 

Kültür ve Sanat Festivali

95

Şehrimde Ben

 Yozgat’ta kutlanan festivallerden 
birini seçerek bu festival hakkında bir 
afiş tasarlayınız. Tasarladığınız afişi     
sınıfta arkadaşlarınıza tanıtınız.



 Yozgat’ta sinema ilk olarak 1949 ve 1950 yıllarında Yozgat merkez, Akdağmadeni ve Yerköy 
ilçelerinde açılmıştır. O yıllarda merkez ilçede Büyük Sinema, Boztepe Sineması, Emek Sineması ol-
mak üzere üç tane sinema salonu ve açık hava sinemaları bulunmaktaydı. Bu sinema salonları 1980’li 
yıllara kadar gösterime devam etmiştir.
 Günümüzde sadece şehir merkezinde iki adet sinema salonu bulunmaktadır. İlimizde sinema-
nın yanında tiyatro gösterileri de yapılmaktadır. Bozok Üniversitesi Sanat Tiyatrosu, Sürmeli Tiyatrosu 
ve Yozgat Sanat Tiyatrosu aktif şekilde çalışmalarını sürdürmekte; il içinde ve il dışında turneler, gös-
terimler yapmaktadırlar.
 Yozgat Valiliği öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinemasal Kültür Sanat Derneği ta-
rafından düzenlenen 5. Sinemasal Açık Hava Sinema Festivali ile köylerde yaşayan yüzlerce çocuk da 
sinemayla tanışmıştır.

YOZGAT’TA SİNEMA VE TİYATRO
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YOZGAT’TA BİLİM VE SANAT

 Şehrimizde bilim alanında faaliyet gös-
teren Bozok Teknopark 2013 yılında kuruldu. 
Araştırma-geliştirme, tasarım ve yazılım üze-
rine çalışmaktadır. Üniversite-sanayi işbirliği 
içerisinde teknolojik ürünler tasarımı ve üre-
timi yapılmaktadır. Marka ve patent, işletme-
lerde koçluk, finans yönetimi, girişimcilik alan-
larında eğitimler verilmektedir. 
 Bozok Teknoparkta; biyoloji, gıda tek-
nolojileri, sağlık teknolojileri, robotik çözüm-
lemeler, tarım teknolojileri, temiz enerji ve ya-
zılım gibi alanlara yönelik teknolojik iş fikirleri 
değerlendirilip, uygulamaya geçirilmektedir.

 Bilim ve Sanat Merkezleri, özel yetenekli öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeyde kullan-
malarını sağlamak için etkinlik ve proje tabanlı bir eğitim vermektedir. Yirmi birinci yüzyıl beceriyle 
donanmış bireyler için bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında araştırmacı, özgün, etik ve estetik 
değerlere sahip, geleceğin liderleri, bilim insanları ve sanatçılarını yetiştirmek merkezin hedeflerini 
oluşturmaktadır. Aldıkları eğitimle Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, TÜBİTAK başta olmak üzere 
ulusal ve uluslararası yarışma ve organizasyonlarda Yozgat’ı başarıyla temsil etmektedir. İlimizde 2006 
yılında açılmış Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi, 2019 yılında açılmış Sorgun ve Boğazlıyan 
BİLSEM ile 3 BİLSEM bulunmaktadır.
 Ayrıca şehrimizde resim ve müzik dallarında eğitim veren Güzel Sanatlar Lisesi de mevcuttur. 
İl ve ilçelerimizde bulunan halk eğitim ve gençlik merkezlerinde çeşitli sanat dallarında eğitimler ve-
rilmektedir.
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ŞEHRİMİZE KİMLİK KAZANDIRAN ESERLER

   1. Bir ilde şehir kimliğinin oluşması hangi faktörlere bağlıdır? Sınıfınızda tartışınız.
   2. Yaşadığınız yerde şehrimize kimlik kazandıran eserler nelerdir? Araştırarak sınıfınıza sunum  
        yapınız.

Hazırlık Çalışmaları

 Yozgat, doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel özellikleri, binlerce yıllık varlığı ile türlü mede-
niyetlere ev sahipliği yapmıştır. Tarihi, kültürel ve dini eserleriyle Hitit’ten Osmanlı’ya, Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e uzanan zengin kültürel çeşitliliğin somutlaştığı bir mekan olmuştur. Anadolu’nun tam 
ortasında bulunması nedeniyle bu kültürel yelpaze sürekli büyümüş ve zenginleşmiştir. Bu süreçte 
ilimizin diğer mekanlardan farklı ve kendisine has özelliklerini tanımlayabileceği bir şehir kimliği oluş-
muştur.

SAAT KULESI (MERKEZ/YOZGAT) 
 Saat kulesi, 1897 yılında belediye başkanı Ahmet Tevfiki Zade tarafından Yozgatlı Şakir Us-
ta’ya yaptırılmıştır. Şehrin orta yerinde inşa edilmiş kare prizma şeklinde uzun bir kuledir. Aşağıdan 
yukarıya doğru genişleyen enine silmelerle altı kata bölünen kulenin üst kısmı şerefe gibi bir terasla 
çevrilidir. En üst kısımda çan şeklinde bir külah vardır. Saat çanı 250 kg ağırlığında olup, her yarım ve 
tam saatte isabetli olarak vurur. Kuleye çıkış kuzeyden, yuvarlak kemerli kapıdan olur. Şerefeli kısmın 
altında üç kat aşağı doğru her katta küçük yuvarlak kemerli bir pencere bulunur.
 Yozgat’a gelen yerli ve yabancı misafirlerin fotoğraf çekmeden gitmedikleri bu tarihi yapı kül-
tür turizmi açısından da oldukça önemlidir.

      Kültürlü olmak demek, tarihin ve eski eserlerin terbiyesini almak, olgunlaşmak, ondan 
sonra yeni eserler vücuda getirmek veya ruhunu onlara da açmak demektir.   
      Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil
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ÇAPANOĞLU CAMI (MERKEZ/YOZGAT) 
 İki kısımdan meydana gelen caminin birinci kısmı Çapanoğlu Mustafa Bey tarafından 1779 
tarihinde yaptırılmış olup, ikinci kısmı 1795’te kardeşi Süleyman Bey tarafından genişletilmiştir. İnşa-
atından 16 yıl sonra yapılan bu ilave ile cami, iç cami ve dış cami olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur. 
İç cami beyaz dış cami ise açık kahverengi kesme taşlardan yapılmıştır. Cami; türbe, çifte hamam, 
mektep, çeşme ve dükkanlardan oluşan bir yapı topluluğu(külliye) şeklindedir. Yozgat’ta  inanç turiz-
minin  en önemli örneğidir.

MIRALAY ŞERIF BEY KONAĞI (MERKEZ/YOZGAT)
 Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde yer almaktadır. Konak, 1890 yılında Miralay Şerif Bey tarafından 
yaptırılmıştır. Bir dönem muallim mektebi, 1918 ile 1920 tarihleri arasında hastane daha sonra da 
eğitim binası olarak kullanılmıştır. Atatürk 1924 yılında Yozgat’a geldiğinde burada konaklamıştır. Ba-
sit sade ve çok düzgün bir taş işçiliği vardır. 

99

Şehrimde Ben



TARIHI YOZGAT LISESI/TAŞ MEKTEP (MERKEZ/YOZGAT)

 Yozgat Lisesi 1895 yılında Sultan II. Abdülhamit zamanında beş yıllık Nehari İdadi (gündüzlü 
lise) olarak açılmıştır. Bir dönem kapatılan Yozgat Lisesi 1933–1934 öğretim yılından itibaren lise ola-
rak eğitim ve öğretime tekrar açılmıştır. Bina sarı kesme taştan yapılmış, iki katlı ve dikdörtgen planlı-
dır. 
 Tarihi Yozgat Lisesi, Çanakkale Savaşı sırasında mezun vermediği için Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından 2014 yılında “Gazi Liseler” arasına alınmıştır.1910 yılında Anadolu’da kurulan ilk futbol ta-
kımı “Yozgat Mekteb-i Sultani Futbol Takımı” adıyla Yozgat Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 
kurulmuştur. Yozgat Lisesi tarihi süreçte birçok bilim adamı, siyaset bilimci, sporcu, yönetici, gazeteci, 
eğitimci yetiştirmiş ve bugün de yetiştirmeye devam etmektedir.

 Aşağı Çatak Mahalle-
si’nde, eski Yozgat-Sungurlu 
yolu üzerinde bulunur. Kita-
besine göre cami, H.1202 / M. 
1788 yılında, Çapanoğlu Sü-
leyman Bey’in   harcamalarına 
bakan Hacı Ahmet Ağa adına 
Cevahir (Cevheri) Ali Efendi ta-
rafından yaptırılmıştır.

CEVAHIR ALI EFENDI CAMI (MERKEZ/YOZGAT)
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ARAP DEDE/TEKKE CAMI (MERKEZ/YOZGAT)
         Tekke Mahallesi, Çamlık Caddesi ile Seyfi Ağa Caddesi’nin kesiştiği köşede yer alır. Cami’nin 
etrafında eski tarihli iki mezar taşı vardır. Bunlardan H.1262 tarihli İsmail Ağa’nın eşine ve diğeri ise 
H.1274 tarihli Abdullah Efendi’nin eşine aittir.

ESKI ASKERLIK ŞUBESI (MERKEZ/YOZGAT)    
 Sarı kesme taştan yapılmış, kırma çatılı ve iki katlı bir yapıdır. Sultan II. Abdülhamit tarafından 
1895 yılında yaptırılmıştır. Uzun bir süre askerlik şubesi olarak kullanılmıştır.
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ŞEYH NECDI MESCIDI (MERKEZ/YOZGAT)

 Uzun süre halk kütüphanesi olarak hizmet vermiştir. Lise Caddesi üzerinde bulunmaktadır. 
Tarihi süreçte Mevlevi dergahı olarak kullanılmıştır. Yaptıranı Konyalı Şeyh El Hacı Salih Sabri Dede 
Efendi bin Hasan’dır.

FATIH CAMI/ESKI KILISE (MERKEZ/YOZGAT)

 Kilise olarak yapılan bina uzun süre değişik amaçlarla kullanılmıştır. 1996’da Fatih Cami adıyla 
camiye çevrilmiştir. İstanbulluoğlu Mahallesi’nde olan cami, Çapanoğlu (Büyük) camisinin kuzeybatı-
sındadır. 
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KAYYUMZADE CAMI (MERKEZ/YOZGAT)

 Kayyumzade ( Ali Efen-
di, Demircilik) Cami, Köseoğlu 
Mahallesi’nde yer almaktadır. 
Cevheri veya Cevahir Ali Efen-
di tarafından 1804 tarihinde 
yapılmıştır. Cami dikdörtgen 
planlı, düz tavanlıdır. Duvarları 
kesme taştan, minare gövdesi 
tuğladan inşa edilmiştir.

 Yozgat merkeze 12 km uzaklıkta Divanlı Mahallesi’nde bulunmaktadır. Kitabesine göre IV. 
Mehmet’in Silahtarı ve Kaptan-ı Derya’sı Bozoklu Mustafa Paşa tarafından H.1089 (1678–1679)’da 
yaptırılmıştır. Cami moloz taştan kare planlı olup, üzeri ahşap çatı ile örtülüdür. Yapının ön kısmında 
altı ağaç direğin taşıdığı sundurma şeklinde bir son cemaat yeri vardır. Bahçesinde asırlık bir dut ağacı 
bulunmaktadır.

DIVANLI MAHALLESI/KÖYÜ CAMI (MERKEZ/YOZGAT)
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NAKIPZADE/HOŞYAR KADIN CAMI (MERKEZ/YOZGAT)

            Köseoğlu Mahallesi’nde-
ki caminin toplu namaz kılınan 
giriş kapısı üzerindeki med-
rese kitabesine göre H.1260, 
M.1844 tarihinde II. Mah-
mut‘un eşi olan Hoşyar Kadın 
tarafından medrese ile birlikte 
yaptırılmıştır.

OSMANPAŞA (EMIRCI SULTAN) CAMI VE TÜRBESI (MERKEZ/YOZGAT)

      Cami ve batısındaki türbe, merkeze bağlı Osman Paşa köyünde bulunur. Kitabesine göre 1315 ve 
1316 tarihinde Hacı Ahmet Borcuk tarafından Mimar Hüseyin’e yaptırılmıştır. Emirci Sultan Cami ve 
Türbesi olarak da bilinmektedir. Emirci Sultan, Hoca Ahmet Yesevi’nin halifelerindendir. 13.yüzyılda 
Anadolu’ya göç ederek bu toprakların Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlayan mutasavvıflardandır. 
Emirci Sultan Cami ve Türbesi önemli bir inanç merkezidir.
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ŞEHZADE AHMET EFENDI CAMI VE TÜRBESI (MERKEZ/YOZGAT)
             Taş Köprü Mahallesi’nde olan cami 1858–1859 yıllarında inşa edilmiştir. Şeyh Hacı Ahmet 
Efendi tarafından yaptırılmış olup kitabesi Terki mahlasıyla Hacı Ahmet Efendi tarafından yazılmıştır. 
Türbe içinde Şeyh Hacı Ahmet Efendi, iki oğlu ve torununun mezarları bulunmaktadır.

BAŞÇAVUŞZADE CAMI (MERKEZ/YOZGAT)
 İstanbulluoğlu Mahallesi’nde bulunan cami 1800-1801 yıllarında Çapanoğlu Süleyman Bey’ 
in Başçavuşu Halil Ağa tarafından yaptırılmıştır. Cami, taşıdığı mimari özellikleri ile günümüze kadar 
ibadethane olarak kullanılan ildeki sayılı eserlerdendir.
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MUSA AĞA CAMI (MERKEZ/YOZGAT)

            Cami Nohutlu Mahallesi 
Musa Ağa Sokağı’nda yer alır. 
Kitabesine göre cami H.1215 
-M.1800 yılında Çapanoğlu 
Süleyman Bey’in Harem Ket-
hüdası Musa Ağa Bin Hasan 
tarafından yaptırılmıştır. Cami-
nin doğu, kuzey ve batısında  
haziresi (mezarlığı) vardır.

HAYRI INAL KONAĞI (MERKEZ/YOZGAT)

 İstanbulluoğlu Mahallesi, Emniyet Caddesi üzerinde yer alan Hayri İnal Konağı Osmanlı Döne-
mi sivil mimari eserlerinin güzel örneklerindendir. Konak, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 
2007 yılında Yozgat Belediyesi tarafından restore edilerek yöre turizmine kazandırılmıştır. Bugün Be-
lediye konukevi olarak hizmet vermektedir. Konak, bodrum kat hariç iki katlıdır. Yozgat’a gelen yurt 
içi ve yurt dışı misafirlerin ilk uğradıkları konaklar arasındadır. Konak’ta Yozgat’a ait yemek kültürü, 
gelenekler, eğlenceler ve müzik kültürü misafirlere tanıtılmaktadır.
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ETNOGRAFYA MÜZESI/NIZAMOĞLU KONAĞI (MERKEZ/YOZGAT)

 İstanbulluoğlu Mahallesi’ndedir. 1871’de yapılan iki katlı binanın, taban ve duvarları ahşaptır.  
Uzun yıllar konut olarak kullanılmıştır. 1985’te müze olarak ziyarete açılan konakta çok sayıda et-
nografik eser bulunmaktadır.  Müzeye ait bahçe içerisinde iki bina bulunmaktadır. Bu binalardan biri 
idari diğeri ise eserlerin sergilendiği müze binasıdır. Sergilenen resimler oldukça ilgi çekicidir. Konular 
arasında; ormanlık bir kıyıda görülen çoban ve sürüsü, ağaçlı koylar, ağaçlar arasındaki bir köy, çeş-
meden su içen çoban ve atları, Yozgat'ın geçirdiği bir yangınla ilgili sahneler ve bazı savaş sahneleri 
sayılabilir. 
 Müzede etnografik ve arkeolojik eserler sergilenmekte olup bu eserlerin çoğunluğu yöresel 
nitelik taşımaktadır. Ayrıca binanın içerisinde bir araştırma kütüphanesi mevcuttur. 

KARSLIOĞLU KONAĞI (MERKEZ/YOZGAT)

 Eski Yozgat-Sungurlu yolu üzerinde Cevheri Ali Efendi Cami’nin yakınında, iki katlı, birinci kat 
kesme taş, ikinci kat kargir ve kırma çatılıdır. İkinci kat güney-kuzey yönünde çıkıntı yapmaktadır. 
 Yapının eskiden Rumlara ait olduğu rivayet edilir. Ayrıca Atatürk Yozgat’a geldiğinde burada 
kalmıştır. Yapı uzun bir süre “Vali Konağı” olarak kullanılmıştır.
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IKIZLER KONAĞI (MERKEZ/YOZGAT)
 İstanbulluoğlu Mahallesi Onur Sokak’ta bulunur. İki katlı kargir ve  kırma çatılıdır. Girişi doğu 
yönüne bakmaktadır. Geniş bir salondan odalara giriş vardır. Bahçeye ahşap bir kapıdan girilir. İkinci 
katta sundurma ve çok sayıda pencere bulunur. İçerisinde oturulmaktadır. İkinci kat sofadan balkona 
çıkılır.

 İstanbulluoğlu Mahallesi Ekmeleddin İhsanoğlu Caddesi’nde restore edilen güzel bir Türk evi-
dir. İki katlı kargir bir yapıdır. Eve bir merdivenden girilir. Bahçesinde su ve kamelya bulunur. Tarihi 
Türk evinin bodrum katı bulunmaktadır. Soğutma ve kiler amaçlı kullanılmaktadır. Kesme taş üzeri iki 
kat çıkılmıştır.

DIVANLIOĞLU KONAĞI (MERKEZ/YOZGAT)
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HÜZNI BABA KONAĞI (MERKEZ/YOZGAT)

 Yozgat’ta 1879-1936 yılları arasında ya-
şayan ve asıl adı Mehmet Bahaddin olan Hüzni 
Baba’nın isminin verildiği konaktır. İki katlı,sun-
durmalı ve kırma çatılıdır. Restore edilmiştir. Arka 
tarafında küçük bir bahçe bulunur.

“Dört tarafın sarmış dağları vardır
Sedd-i İskender’den yâdigârdır
Manzarası lâtif cây-ı mesârdır
Gören olur hep hayrânı Yozgad’ın”
  Hüzni Baba (Hizbi)

AKDAĞMADENI KILISESI

 Akdağmadeni İlçesi Tahmaz Mahallesi’nde bulunan kilisenin 1862 tarihinde yapıldığı kitabe-
den anlaşılmaktadır. Ön cephesi kesme taş, diğer cepheleri kesme mermer taşlardan yapılmış olan 
kilisenin ön kısmında yuvarlak kemerli giriş boşluğu bulunmaktadır. 
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ESKI HAPISHANE BINASI/TIFTIK HAN (AKDAĞMADENI)

 Yapı dikdörtgen planlı olup iki girişi vardır. Bina restore edilerek turizme kazandırılmıştır.

KÜPÇÜOĞLU EVI (AKDAĞMADENI)

 İki katlı dış yüzeyinin köşe taşları kapalı ve pencere kemerleri düzgün kesme mermer taştan 
diğer kısımları basit mermerden yapılmıştır. Giriş kapısının önünde sekizgen ve düz başlıklı iki mer-
mer sütun ve girişin üstünde aynı özellikte olmak üzere bir balkon mevcuttur. Tavanı ise kabartma 
süslemelidir. 
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ALI ÇELEBI TÜRBESI (AKDAĞMADENI)
 Çalışkan köyünde bulunur. Bu türbe içerisinde defnedilen Ali Çelebi’nin kimliği hakkında bir 
bilgiye rastlanmamıştır.15.yy’da yapıldığı tahmin edilmektedir.

MAHMUT ÇELEBI TÜRBESI (AKDAĞMADENI)
 Çalışkan köyündeki bu türbe Ali Çelebi Türbesi’nin yanındadır. Türbe içerisindeki mezar taşla-
rından öğrenildiğine göre 1477 yılında yapılmıştır.

ŞAH SULTAN HATUN TÜRBESI (ÇANDIR)

 Türbe, Dulkadir Hükümdarı Alaüddevle Bey’in oğlu Şahruh Bey’in karısı ve Şehsuvar Bey’in kızı 
Şah Sultan Hatun’a aittir. Kitabesinden türbenin 1499–1500 yılları arasında yapıldığı bilinmektedir.
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ÇERKES BEY TÜRBESI (ÇAYIRALAN)

 Türbe; Bozok’ta 1542 yılında tımar (toprak) sahibi, 1557–1558 yılında Kırşehir Sancak Beyi 
olan Çerkes Bey’e aittir. Türbe, benzerlerinden günümüze kadar gelen sayılı yapılardandır. İnanç tu-
rizminin Çayıralan’da önemli temsilcisidir.

KARABIYIK KÖPRÜSÜ
 Karabıyık Köprüsü, Yozgat-Sorgun yolu istikametinde Kanak Suyu üzerinde bulunur. Yavuz Sul-
tan Selim tarafından Mısır Seferi’ne giderken 1516’da yaptırılmıştır. Moloz taş üzeri düzgün kesme taş 
kaplama olarak yapılmıştır. Köprü üç kemerli olup restore edilmiştir.
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      Şehrimize kimlik kazandıran eserlerden istediğiniz 
birine, sınıf öğretmeninizle birlikte sınıfça katılacağınız 
bir gezi düzenleyiniz.

GEZİ PLANI ÖRNEĞİ

Eğitim Kurumunun Adı:
Gezi Tarihi:
Gezi Yeri:
Geziye Çıkış Tarihi:
Geziden Dönüş Tarihi:
Gezi Kafile Başkanı:
Sınıf Öğretmeni:
Takip Edilecek Yol:
Geziye Katılacak Sınıflar ve Öğrenci Sayıları:

Gezinin Amacı:
Gezinin Konusu:
Gezi İçin Öğrencilere Verilen Araştırma-İnceleme Ödevi:

Değerlendirme(Geziye İlişkin Görüşler):
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ŞEHRİMİZİN YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ ŞAHSİYETLERDEN ÖRNEKLER

BILIM INSANLARI

Prof. Dr. Hakkı ACUN

 1950 yılında Yozgat’ta doğmuş ve 2018 
yılında vefat etmiştir.  Akademisyen, sanat tarih-
çisi, sanat tarihi profesörüdür. Hacettepe Üni-
versitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sanat 
Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı bölümde 
doktorasını tamamlamıştır. 
 Turist rehberlerine verdiği eğitim ve kat-
kıdan dolayı, Ankara Rehberler Birliğinden ödül 
aldı. TRT’de yayınlanan 7 belgesel dizinin danış-
manlığını ve metin yazarlığını yaptı.
 1995 de Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu asıl üyeliğine seçildi ve 6 sene bu göre-
vi yürüttü. İkisi yurt dışında olmak üzere 4 tane 
uluslararası ödül aldı. Ayrıca 2015 Yılı Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından Kültür ve Sanat Bü-
yük Ödülü’ne layık görüldü.
 Yurt içinde ve dışında birçok kazıda kazı 
başkanı ve üyesi olarak çalıştı. TBMM Milli Saray-
lar Bilim ve Değerlendirme Kurulu (2010-2018 ) ve Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Başkan Yardımcılığı (2006 - 2018) görevini yürüttü. Nisan 2015’te Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcılığı 
görevinden emekli oldu.

 

 1941 yılında Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinin 
Dokuz köyünde doğdu. Üniversite tahsilini Ankara Üni-
versitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin Tarih Bölü-
mü’nde yaptı. Reşat GENÇ, Atatürk Araştırma Merkezi-
nin asli üyeliği ve Türk Tarih Kurumu üyeliğinde görev 
aldı. 1993 yılında ise Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumunun başkanlığına atandı.  Reşat Genç, Karahan-
lılar Dönemi Türk Tarihi, Türk Kültür Tarihi ve Türkiye 
Cumhuriyeti Tarihi konularında araştırmalar yaptı.

 Ödülleri: “Hamdullah Suphi Tanrıöver Ödülü”, 
“Türk Dünyasına Hizmet Ödülü”, “Vatansever Türkmen 
Ödülü” ve “Manas 1000 Ödülü” sahibidir.
 Bazı eserleri: Karahanlı Devlet Teşkilatı, Kaşgarlı 
Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türk Dünyası, Ana Çizgileri 
İle Türk Dünyası Tarihi

 Şehrimiz tarihi süreçte bilim, sanat, edebiyat ve spor alanlarında pek çok önemli şahsiyetler 
yetiştirmiştir. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.

Prof. Dr. Reşat GENÇ
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Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK

 1945 yılında Yozgat'ta doğdu. Lisans eği-
timini İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nde 
tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi 
Tarih Bölümü’nde yüksek lisans ve Strasbourg 
Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nde doktora yaptı. 
Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Anadolu coğrafyası-
nın toplumsal, kültürel ve inanç tarihine yönelik 
araştırmalar yaptı. Sosyal bilimler alanında 2019 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödü-
lü’nü aldı.
Bazı eserleri: 
Babailer İsyanı, 
Bektaşi Menakıbnamelerinde İslâm Öncesi İnanç 
Motifleri, 
Türkler, Türkiye ve İslam,
İslam Türk İnançlarında Hızır yahut Hızır İlyas Kül-
tü.

Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ
 1960 yılında Yozgat’ta doğdu. 1984’te Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Dok-
torasını Gazi Üniversitesinde tamamladı.
 Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk 
Halk Bilimi Bölüm Başkanlığı ve Türk Halk Bilimi 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü gö-
revlerini sürdürmektedir. Ayrıca UNESCO Türkiye 
Milli Komisyonu Başkanıdır. Türkiye’de Somut Ol-
mayan Kültürel Miras konusunda pek çok Müze, 
Enstitü ve Merkezin kuruluş çalışmalarını yürüt-
müştür. Oğuz, uluslararası indeksler tarafından 
kaydedilen Milli Folklor Dergisi’nin 30 yıldır edi-
törüdür. 
 Oğuz’un halk edebiyatı, halk bilimi, kültür 
araştırmaları ve somut olmayan kültürel miras 
konularında kitapları ve aynı alanlarda yazılmış 
pek çok makale ve bildirisi bulunmaktadır.

 Dünya'da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet 
için en hakiki mürşit bilimdir, fendir. Bilim ve fennin haricinde 
mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir.
     Mustafa Kemal ATATÜRK
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EDEBIYAT

Hüzni BABA

 1879 yılında Yozgat’ta doğmuş ve 1936 yılında ve-
fat etmiştir. Asıl adı Mehmet Bahattin’dir. Kendi dönemin-
de yörede bilinen Gamlı, Hasta Bekir Salim gibi bir çok 
aşık ve şairle arkadaşlık yaptı, deyişlerde bulundu. Kendisi 
şiirinde Kerbela, Ali, Hüseyin, Hasan konularını işledi. 

Dile neşe verir çiğdem sahrası
Çayır çimen biter hoştur havası

At koşusu erenlerin sadası
Hayat verir hep seyranı Yozgat’ın

Nail Abbas SAYAR

Üşüyorum
Hasret ağır bastı üstüme

Oynuyor yerinden köşe taşlarım
Öyle bir gariplik sardı ki yüreğimi

Dokunsalar boşanacak gözyaşlarım

 1923 yılında Yozgat’ta doğmuş ve 1999 yılında vefat 
etmiştir. Abbas SAYAR, şiir yazarak edebiyat hayatına girmiş; 
adını yazdığı romanlarla duyurmuştur. Yazarın roman ve öy-
külerinde genellikle yaşadığı yörenin insanından izlenimler 
görülmektedir. Anadolu köylüsünün doğal yaşantısını, çek-
tiği sıkıntıları yöre insanının ağzı ile doğal bir şekilde eserle-
rinde görmek mümkündür. Yazarın dili de eserlerinin konusu 
gibi doğal, anlaşılır ve halkın kendi dilidir.

Abbas Sayar’ın Bazı Eserleri:
Yılkı Atı (TRT Roman Başarı Ödülü), Çelo (TDK Roman Ödülü), Can Şenliği (Madaralı Roman Ödülü), 
Dik Bayır, Tarlabaşı Salkım Saçak, Anılarda Yumak Yumak, El Eli Yur El de Yüzü, Şiirler, Noktalar (aforiz-
malar), Yozgat Var, Yozgatlı Yok, Yorganımı Sıkı Sar

Mehmed SAID (FENNI)

1850 yılında Yozgat’ta doğmuş ve 1920  yılında vefat etmiştir. 
Asıl adı Said olan Fenni, Kadızade Hacı Sadık Efendi’nin oğludur. 
Tahsilini Yozgat’ta Demirli Medresede tamamlamıştır. Daha öğ-
rencilik yıllarında şiir ve edebiyatla meşgul olmaya başlamıştır.  
Fenni, güçlü şairliğinin yanında çok iyi bir hattat ve hakkâktır. 

Fenniya gurbete çıkmakla gönülden çıkmaz, 
Nakş-ı mermer gibidir sinede sevdayı vatan.
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Agâh Efendi

  1832 yılında İstanbul’da doğmuş ve 1920  yı-
lında vefat etmiştir. Agâh Efendi, Yozgatlı Çapanoğlu 
Ömer Hulusi Efendi’nin oğludur. Tercüman-ı Ahval 
adlı ilk Türk gazetesini çıkarmıştır. Hürriyet mücade-
lesine katılmış; mutasarrıflık, posta nazırlığı ve elçilik 
yapmıştır. Agâh Efendi, posta pulları bastırarak Türki-
ye postalarında ilk defa pul kullanılması usulünü ge-
tirmiştir.

Mustafa ÇIFTÇI

 1977 yılında Yozgat’ta doğdu. Gazi Üni-
versitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. 
İngilizce okutmanlık, metin yazarlığı radyo ve 
TV programcılığı yaptı. Çeşitli dergilerde ya-
yımlanmış hikayelerini  “Adem’in Kekliği ve 
Chopin” adlı kitabında topladı. İkinci kitabı 
“Bozkırda Altmışaltı” isimli eseridir. Türkiye 
Yazarlar Birliği tarafından 2014 yılının en iyi 
hikaye kitabı seçildi. 2016 yılında Necip Fazıl 
Ödülleri kapsamında “İlk Eserler Ödülü” almış-
tır. Son kitabı “Ah Mercimeğim” adlı eseridir.

Yusuf DURSUN

Yozgatlıyım ben gardaş,
Yiğidin harman olduğu yerden…

Çatlasa da ayazdan ellerim,
Olmasa da başımı sokacak

Bir göz yerim;
Bırakırım telaşı,

“Önce vatanım!” derim.

 1949 Yozgat Musabeyli doğumludur. 1968’de Yoz-
gat Öğretmen Okulunu, 1971’de Erzurum Eğitim Enstitü-
sü Türkçe Bölümü’nü bitirerek yurdun çeşitli yerlerinde 
uzun süre öğretmenlik yapmış daha sonra emekliye ay-
rılmıştır.
 Şiir dalında birçok ödülü bulunan yazarın bazı 
şiirleri bestelenmiş, bazı şiirleri ders kitaplarına girmiş, 
bazı eserleri de İngilizce, Farsça, Malayca ve Boşnakçaya 
çevrilmiştir. 2009 ESKADER (Edebiyat Sanat Kültür Araş-
tırmaları Derneği) “Çocuk Edebiyatı Ödülü” sahibi olan Yusuf Dursun, büyük bir aşkla Türk edebiyatı-
na hizmete devam etmektedir. Şiir, hikaye, roman ve masal türünde birçok eseri bulunmaktadır.

117

Şehrimde Ben



MÜZIK, SANAT VE SPOR

Mehmet Nida TÜFEKÇI

 Mehmet Nida TÜFEKÇİ 1929’da Yozgat’ın 
Akdağmadeni ilçesinde doğmuş, 1993’te İstan-
bul’da vefat etmiştir. Türk Halk Müziği sanatçısı 
olan Tüfekçi, Ankara Radyosunda Muzaffer Sarı-
sözen’le birlikte “Yurttan Sesler” topluluğunda 
çalıştı. Daha sonra İstanbul Radyosuna atandı. TRT 
Müzik Dairesi Türk Halk Müziği Müdürlüğü, TRT 
Denetleme ve Repertuar Kurulu Başkanlığı yaptı. 
TRT Ankara ve İstanbul Radyolarında “Ozanlar ve 
Bölge Sanatçıları”, “Oyunlarımız ve Türkülerimiz” 
gibi radyo programları yaptı.1985 yılında İhsan 
Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülüne layık gö-
rülüp 1991 yılında ise Kültür Bakanlığı “Devlet 
Sanatçısı” ödülü verilmiştir.  UNESCO’nun hazır-
ladığı Dünya Müziği Tarihi adlı kitabın Türk Halk 
Müziği bölümünü yazmıştır.

Mümin SARIKAYA

 1978’ de Yozgat’ta doğdu. 8 yaşında mü-
zikle tanıştı. Şehrimizin yetiştirdiği önemli bir sa-
natçıdır. Onlarca şarkının söz yazarı ve bestecisi-
dir. Pek çok kurum ve kuruluştan aldığı ödüllerin 
yanı sıra 2018 Altın Kelebek ‘’En İyi Halk Müziği 
Erkek Sanatçısı’’ ödülünü almıştır. Memleketine, 
annesine ve ailesine düşkünlüğünü her fırsatta 
dile getiren Sarıkaya, Yozgat’ta halkla iç içe müte-
vazi yaşamını sürdürmektedir.

Celal ATIK

 Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Türk güreşçisidir. 
1918 yılında Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde doğmuş ve 
1979’da vefat etmiştir.
 1938 yılında düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda 
hareketliliğinden dolayı Atatürk’ün “Sen çok atik bir pehli-
vansın. Soyadın da ATİK olsun” önerisinde bulunması sonu-
cu, Celal “Doğan” olan soyadını “ATİK” ile değiştirdi.
 2 Avrupa, 1 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu var-
dır. 1949 yılında güreş hayatından çekildi. Milli güreş takımı 
antrenörlüğü yapmıştır.
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Nasuh AKAR

 1923 yılında Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinin Yiğitler 
köyünde doğdu ve 1983'te vefat etti. 
 1946-1949 Avrupa, Londra Olimpiyatları ile 1951 
Helsinki’de Dünya şampiyonluğunda Türkiye’yi temsil etti. 
Bir Avrupa, bir dünya ve bir olimpiyat şampiyonluğu vardır. 
Kulüplerde ve milli takımda antrenörlük yaptı.

Rıza KAYAALP
 Yozgat'ın Kavurgalı köyünde 1989’da dünyaya geldi. Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu mezunudur. Spor hayatına Ankara’da devam etmektedir. 
 9 Avrupa, 4 dünya şampiyonluğu vardır. Grekoromen stil güreş dalında 4 kez dünya şampiyonu 
olan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanmıştır.

“Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda 
ahlaklı olanını severim.” 
     Mustafa Kemal Atatürk
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HALK OZANLARI

Aşık Kaplani

Altan ERKEKLI

 1955 yılında Şefaatli ilçesi Erkekli köyünde doğ-
muştur. İlk sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosunda 
başlamıştır. TRT’de birçok karakter seslendirmeleri yap-
mış; çok sayıda dizi film, sinema ve tiyatroda rol almıştır.

 1958 yılında Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Tulum 
köyünde dünyaya geldi. Ankara Meslek Yüksek Okuluna 
başlamış fakat devam etmemiştir. Asıl adı Hasan Kap-
lan olup eserlerinde “Kaplani” mahlasını kullanmıştır. 
1977’den beri de Halk Ozanları Kültür Derneğinin üyesi-
dir.

Karanlık bir gece yol görünmüyor
Yürüyorum dikenlerin üstünde
Kara çalı bana aman vermiyor
Yürüyorum dikenlerin üstünde

Bazı Eserleri: Yürüyorum Dikenlerin Üstünde, Senin Gibi 
Sahte Dosta İnanmam, Ağlayıp Geçerim Yar Senin İçin, 
Alıp Yare Götürmüyor Yol Beni.

Aşık Sefil Döndü

 1942 Yılında Yozgat’ın Sorgun ilçesinin 
Çayözü    köyünde doğmuş, 2017 yılında vefat et-
miştir.
 Sefil Döndü, yazdığı binlerce şiirini 1994 
yılında yayımlanan “İçimdekiler” isimli kitapta 
toplamıştır. 
 Kendi adına kurduğu “Sefil Döndü Otantik 
Müzesi” ile halk kültürüne büyük hizmetler yap-
mıştır.
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ŞEHRİMİZİN SÖZLÜ EDEBİYAT ÜRÜNLERİ

 Bir milletin yüzyıllar boyu yaşadığı hayat tecrübesi, yazıya geçmese de 
onun diline, atasözlerine, hikâyelerine, masallarına akseder. 
           Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Edebiyatımızın İçinden

MANILER

 Mani; genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan, daha çok hecenin yedili ölçü-
süyle söylenen, tabiat ve aşk konularını işleyen halk şiiridir.
 Yozgat manileri yurdun diğer yörelerinde söylenen manilere benzerlik göstermektedir. Bunun 
sebebi manilerin söyleyeni belli olmayan, dilden dile dolaşan anonim halk şiiri olmasıdır. 

Yozgat’tan mı geldiniz?
Yoruldunuz öldünüz
Birinize demiyom
Cümleniz hoş geldiniz

Yozgat’ın yolu turna
Ağaçlar dolu hurma
Demedim mi nazlı yar
Üç günden fazla durma

Aya baktım ayaklı
Kapıları dayaklı
Şu Yozgat’ın kızları
Hepsi elma yanaklı

Mani bilirim elli
Yitirsem yarim belli
Ben yarimi bilirim
Sağ yüzü çifte benli

Yozgat’ın bucağında 
Mum yanar ocağında
Allah canımı alsın 
Yârimin kucağında

Çorap ördüm dizece
Buyur gidek bizece
Sen benimsin ben senin
Sabredelim güzece

Gaşların ince mince
Ölüyom görmeyince 
Adam bir hoş oluyor
Yozgatlıyım deyince

Garşıda gara çalı
Gararıp durma çalı
Ben sana varır mıyım
Sümüklü sıracalı 

TÜRKÜLER
 Halkın sevincini, üzüntüsünü, hasretini, isyanını, inancını yansıtan; hece vezniyle yazılmış ve 
halk ezgileriyle bestelenmiş, anonim yazarlar tarafından üretilen eserlere “türkü” denir.
 Yozgat Türkülerinin sayısı bir hayli çok olduğu gibi henüz derlenmemiş türkülerimiz de mev-
cuttur. Türk halk müziğinin ve kültürünün temel taşlarından olan Nida Tüfekçi, Yozgat Türkülerinin 
çoğunu derleyerek TRT repertuarına kazandırmıştır. Birçok türkümüzün hikayesi de bulunmaktadır. 
Sürmeli, Ziya Türküsü, Musa Bey Türküsü, Celal Oğlan Türküsü, Hastane Önünde İncir Ağacı, Şakir 
Efendi, Turnalar, Yeşil Ayna, Hacıbey Türküsü hikayesi bulunan belli başlı türkülerimizdir.

Hastane önünde incir ağacı 
Doktor bulamadı bana ilacı 
Baş tabib geliyo zehirden acı 
Garip kaldım yüreğime dert oldu 
Ellerin vatanı bana yurt oldu 

Mezarımı kazın bayıra düze
Yönümü çevirin sıladan yüze 
Benden selam söyleyin sevdiğim gıza, 
Başına koysun karalar bağlasın 
Gurbet elde kaldım diye ağlasın 

HASTANE ÖNÜNDE İNCİR AĞACI
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Hastane Önünde İncir Ağacı Hikayesi...
Komşu kızı ile sözlü olan bir genç askerde verem 
hastalığına yakalanır, hava değişimi alarak Yoz-
gat'a (Akdağmadeni) gelir. Sözlüsünün ailesi, hasta 
gence kızlarını göstermek istemez. Genç, tedavi için 
İstanbul'da hastaneye yatar; pencereden gördüğü 
incir ağacından aldığı ilhamla türküyü söyler. Yaka-
landığı amansız hastalıktan kurtulamayarak hasta-
nede hayatını kaybeder. Ailesi cenazesini Yozgat'a 
getiremez, İstanbul'da kalır.

EFSANELER
 Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayali hikayelere 
efsane(söylence) denir. Her toplumun ve yörenin kendine has bu tarz hayali olayları içeren nesilden 
nesile aktarılan hikayeleri bulunmaktadır.
 Yozgat ve yöresi ile ilgili halk arasında yaygın birtakım efsaneler vardır. Bu söylencelerin bir 
kısmı türküler, bir kısmı mekanlarla ilgili, bir kısmı dini menkıbeler ve yörede yaşanmış hikayelerden 
oluşur. Şehrimizde; Çamlık, Gelin Kayası, Çapanaoğlu Camisi, Keçi Kalesi, Kerkenes Kalesi, Kızlar Kaya-
sı, Kral Kızı Hamamı (Roma Hamamı) anlatılan belli başlı efsanelerdir.

Gelin Kayası Efsanesi
Yozgat'taki Nohutlu Tepesi’nin arkasında bulunan Cehrilik yakınların-
da deveye binmiş geline benzeyen kayalar bulunmaktadır. Bu kayalara 
"Gelin Kayası "denir. Efsaneye göre köyün birinden gelin alayı gelmekte-
dir. Eşkıyalar gelin alayını çevirirler. Niyetleri kervandaki gelini alıp esir 
pazarında satmaktır. Gelin alayının erkekleri eşkıyalarla vuruşurlar ve 
hayatlarını kaybederler. Eşkıyalar, gelini ve damadı yakalamak üzeredir-
ler. Yakalanacaklarını anlayan gelin ve damat Allah'a dua ederler. "Al-
lah'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 ağlar-
ken gözünden döktüğü yaşlar sel olur ve orada kırmızı lalecikler bitmeye 
başlar. Zamanla bu laleler tüm tepeyi kaplar. Eğrice'de (6 Mayıs) cehrilik 
laleleri kırmızı kırmızı açar ve beyaz güvercinler gökyüzünde süzülürler.
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Sarıkaya Kaplıcalarının Efsanesi (Kral Kızı Hamamı)

 Roma Kral Kızı Hamamı diye bilinen Sarıkaya Kaplıcalarının Efsanesi, halk 
arasında şöyle anlatılır. Kayseri’de oturan Roma Krallarından birinin kızı amansız bir 
hastalığa yakalanır. Kral, kızını birçok hekime götürür. Tedavisi için her şeyi yapar 
ama güzelliği dillere destan bu kızın derdine çare bulunamaz. Kızın hastalığı gün 
geçtikçe ilerlemektedir. Kız artık yürüyemez bir hale gelmiştir. Bugünkü adıyla kızın 
hastalığı romatizmadır.
 O günlerde Sarıkaya sazlık ve bataklıktır. Sıcak suyun olduğu yerde küçük bir 
gölet oluşmuş, balçık halinde bir hamamdır burası.
 Kral, küçük kızını son çare olarak bu sıcak suyun bulunduğu yeri gezsin diye 
gönderir. Artık ömrünün sayılı günlerini yaşayan zavallı kız, avunmak için bu çamur-
lu gölet kenarında dolaşıp zaman zaman da arkadaşlarıyla çamurlara girmektedir. 
Işte 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 bura-
daki sıcak sudan iyileştiği anlaşılır.
 Bunun üzerine kızın babası olan kral, buraya mermerden bir havuz yaptırıp 
etrafını kesme büyük taşlarla çevirttirir. Önceleri kimselerin olmadığı bu havuz çev-
resinde bir şehir oluşur. Kralın kızının adı bu yeni şehre verilir. Yetmiş bin nüfuslu 
bu şehrin adı “Oper” veya “Hoperi” dir. 
 Şehrin ulaşımı ise Sarıkaya’nın Beştepeler mevkiinden geçen Yozgat ve Kayseri 
şoselerinden sağlanmaktadır. Bu büyük şehir bir deprem sonucu yok olmuştur. Sa-
dece hamamların olduğu bölge kalmıştır.
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Kınalı Hasan Hikayesi... 
 
 Şehrimiz; Balkan Savaşı’nda, Çanakkale Savaşı’nda ve Milli Mücadele Dönemi’nde birçok cep-
heye asker göndermiştir. Bu cephelerde mücadele etmiş askerlerimiz kahramanlıklarıyla nice öyküle-
re konu olmuştur. Anadolu insanının vatanseverliğini, vefakârlığını anlatan öykülerden birisi de “Yoz-
gatlı Kınalı Hasan” öyküsüdür. Hasan, Yozgat’tan çıkıp diğer arkadaşları gibi Çanakkale’ye gelmiş; çakı 
gibi Mehmetçiklerin arasına katılmıştır. Bölüğün komutanı askerler arasında dolaşırken Hasan’ın ba-
şındaki kına dikkatini çeker. Komutan sağ eldeki, sağ parmaklardaki kınaya alışıktır ama saçtaki kınayı 
ilk defa görür ve Hasan’a bunun anlamının ne olduğunu sorar. Hasan utanır ve der ki: “Komutanım, 
buraya geleceğim vakit anam yaktı bu kınayı. Ben de niye diye sormadım.”  Komutan da Hasan’dan 
bir mektup yazıp anasına sormasını ister. Hasan da bunu öğrenmek için: 

 “Anacığım, kumandanım saçımdaki kınayı sordu; bende bilemedim. Arkadaşlarımın arasında 
mahcup oldum. Kardeşlerimi askere gönderirken sakın onların saçlarını kınalama. Onlar benim gibi 
mahcup olmasınlar. Kınanın bir anlamı varsa bildir de kumandanıma söyleyeyim.” diye bir mektup 
yazdırır. Hasan’ın anasının mektuba cevabı iki ay sonra cepheye ulaşır. Komutan mektubu görünce 
hemen açıp okur. Hasan’ın anasının mektuba cevabı çok manidardır.

  “...Biz üç şey için kına yakarız: Kurban-
lık hayvana kına yakarız, Allah’a kurban olsun 
diye; evlenen kızımıza kına yakarız; eşine, ço-
cuğuna kurban olsun diye; askere giden evlat-
larımıza kına yakarız, vatanına, bayrağına ve 
milletine kurban olsun diye...” 

 Komutan gözyaşlarına boğulur ve erlerden birine Hasan’ı çağırmasını emreder. Er bir süre son-
ra geri döner ve Hasan’ın bir hafta önce şehit olduğunu söyler.      
 İşte Yozgatlı bir ananın evladı olan Kınalı Hasan, Türk tarihine bu şekilde geçmiş kahramandır.

  Sizler de yörenize ait türküleri, efsaneleri araştırarak 
hikayesi bulunanlardan birini yazıp, sınıfınızda paylaşınız.
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MASAL

“Masal dinlememiş çocuklar büyüyünce kendi resmini bile cetvelle çizerler.” 
        Cemal SÜREYYA

 Birtakım olağanüstü olayları içine alarak insanları eğlendiren, aynı zamanda düşündürüp in-
sanlara ders veren, yaşanmışlıkları, geçmişin tecrübelerini gelecek nesillere aktaran yazı türüdür. Söz-
lü geleneğin en önemli temsilcisi olan masal türünde geçen olaylar; çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile 
cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olaylardır.  Özlü yaşamın mimarları olan 
büyüklerimizin, o yumuşak sesiyle çocukluğumuzda, başımızı dizine koyarak ya da birkaç yaşıtımızla 
uzun kış gecelerinde can kulağıyla dinlediğimiz ve hala unutamadığımız masallarımız vardır. Yöremiz-
de anlatılan masallar daha çok öğüt niteliğinde anonim Türk masallarıdır.

NINNI

 Ninniler, güzel Anadolu’muzun ilginç ezgileridir. Anadolu insanı için çocuk her şeydir. Onu bü-
yütmek, topluma yararlı bir birey olarak yetiştirmek çok önemlidir. İster ki çocuğu mutlu olsun, huzur 
içinde büyüsün. Ona bu mutluluğu, huzuru daha beşikteyken ninnilerle sunmaya çalışır. Bu yüzden 
ninniler Anadolu insanının yaşamında özel bir yer tutar. Bu Yozgat için de geçerlidir kuşkusuz.
 Söyleyeni belli olmayan bu ürünler, dilden dile söylenerek günümüze dek gelmiştir. Çoğu yö-
rede birbirine benzer ninniler görülse de bunların sözleri arasında ufak tefek farklılıklar vardır.

DEYIŞ

 Halk türküsü, halk şiiri anlamına gelmektedir. Deyiş, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde aşıkların 
saz eşliğinde, mahallî ezgi kalıplarına uydurarak söyledikleri şiirlerin bir bölümüdür. Bazı yörelerde 
“deyiş doğdurmak, deyiş düzmek” gibi tabirler türkü ve ağıt yakmak manasında kullanılmaktadır. 
Ayrıca bazı yörelerde kadınların tek başına veya karşılıklı söyledikleri mânilere de deyiş adı verilir. 
Aşağıdaki deyiş örneği, yöremizde yaşanmış, sele kapılmış bir genç kıza yakılmış bir ağıt şeklindedir.

Dereden tepeden geliyor seller
Benim öldüğüme ağlıyor eller 
Ağlama anne 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

SELE KAPILAN GENÇ KIZA DEYİŞLER
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Kapımın önü Çamlığa bakar
Çıktıkça sesin yüreğim yakar
Uyusun da büyüsün ninni
Ninni kuzuma ninni

Yük dibine yerin ettim  
Uyudum uyandım üstün örttüm
Sesininen zabah ettim
Nenni bebeğim nenni

Guşlar gibi uçarsın
Sular gibi coşarsın
Büyüyünce goşarsın
Uyusun da büyüsün ninni
Tıpış tıpış yürüsün ninni

Demir beşik sallanır
Cahil gönüm aldanır
Bebeğim pek küçük
Büyüyüp de dillenir
Nenni bebeğim nenni
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 Oyun; çocuğun kendini ifade edebilmesi, yaratıcı becerilerini geliştirmesi ve iyi vakit geçirmesi 
sağlayan bazen kuralları belirlenmiş bazen de kendiliğinden gelişen ve mutluluk, coşku, heyecan, me-
rak duygularını da içinde barındıran davranışlardan oluşur. Bu tanımdan yola çıkarak oyun; çocuğun 
zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminde çok önemli bir yere sahiptir.
 Günümüzde teknolojik ve kentsel gelişime bağlı olarak oyunların imkan ve şekilleri de deği-
şime uğramıştır. Sokaklarda, mahalle aralarında, köylerde oynanan oyunların yerini daha çok sanal 
ortamda oynanan oyunlar almıştır.
 Şehrimizde de çoğu unutulmaya yüz tutmuş geleneksel dediğimiz birçok oyun çeşidi bulun-
maktadır. 

AŞIK OYUNU
 Orta Asya’nın çeşitli bölgelerin-
de benzer adlarla oynanmaya devam 
eden aşık oyunu, Anadolu’nun birçok 
yöresinde oynandığı gibi eskiden Yoz-
gat’ta da oynanırdı.  İsmini koyun, kuzu 
ve keçilerin arka bacaklarındaki diz ek-
leminde bulunan aşık kemiğinden al-
maktadır.
 Oyunu oynayacak kişiler, birer 
veya oyunun türüne göre birden fazla 
aşık kemiğini hizalı biçimde yatay olarak 
dizerler. Sonra dizilen kemikleri vurmak 
için kullanacakları kemikleri en uzağa 
fırlatarak sıralama yaparlar. Birinci ge-
len ilk atar, sonuncu gelen ise kaleyi belirler. Kale, dizilen kemiklerin sol veya sağ başından biri olabilir. 
Sonra kemiklere yaklaşık beş metre uzaktan bir çizgi çizilir ve o çizgiden sırayla atış yapılmaya başla-
nır. En fazla kemik vurup biriktiren oyunu kazanır. Günümüzde birçok yörede oynanan bilye oyunları 
aşık oyunun benzeri sayılır. 

YÖRESEL ÇOCUK OYUNLARI

BIRDIRBIR OYUNU

 Birdirbir, çocuklar ve gençler arasında oynanan bir oyundur. 7-8 kişiyle oynanır. Oyunun ba-
şında bir ebe seçilir. Ebe öne eğilerek ellerini dizlerine dayar. Diğerleri birkaç metre arayla sıra oluş-
tururlar. Oyuncular sırayla koşarak eğilmiş duran ebenin üzerinden ellerini sırtına bastırıp bacaklarını 
açarak atlarlar. Atlarken de sırayla tekerlemenin dizelerini söylerler. Oyun esnasında atlayamayıp dü-
şenler oyundan çıkar ya da ebe olurlar.

“Birdirbir,
İkidir iki, olur tilki,

Üçtür üç, yapması güç,
Dörttür dört, kuş gibi öt,
Beştir beş, aldım bir eş,

Altıdır altı, yaptım kahvaltı,
Yedim yedi, elim sırtına 
değdi, sekizim seksek,

Dokuzum durak”
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ÇELIK ÇOMAK OYUNU

 Bu oyun, en az iki kişilik takımlarla ağaçtan yapıl-
mış çelik değneği ve on cm uzunluğunda üç cm eninde 
“çelik” denilen küçük parçayla oynanır.  Oyun esnasın-
da yere daire şeklinde bir çukur kazılır. Çelik, değnek ile 
vurularak uzak yerlere fırlatılır. Karşı takım çeliği hava-
da değneklerle karşılarsa o eli kazanıp yer değiştirirler. 
Oyun bu şekilde sürüp gider. Çelik çomak oyununu Ana-
dolu’nun birçok yöresinde oynanır ve uygulamaları yö-
relere göre farklılık gösterir.

AYAĞIM NALLI OYUNU

 İki grup arasında oynanan bir oyundur. İki grubun da kaleleri vardır. Bu kalelerin bir köşesi gru-
bun oyuncuları, diğer köşesi ise karşı gruptan yakalanan esirler içindir. Oyunun başında her gruptan 
karşı tarafa bir esir verilir. Sonra bu esirler kurtarılmaya çalışılır. Önce karşı takımdan çıkan bir oyuncu, 
“Ayağım nallı” der ve esir olan arkadaşını kurtarmak için koşar. Karşı taraftan başka bir oyuncu da 
“Ayağım nallı” diyerek onu yakalamaya çalışır. Yakalarsa o kişi de esir olur. Rakip oyuncular arkadaş-
larını esir vermemek için diğer bir oyuncuyu oyuna sokarlar. Kaleden en son ayrılan ebe sayılır. Oyun 
böyle sürer.

DALYA OYUNU

 4-5 kişiden oluşan iki grup arasında oynanan bir oyundur. Yere bir çizgi çekilir, çizgiden beş altı 
adım uzağa küçük kiremit parçaları üst üste dizilir. Dizilen bu kiremit kulesine “dalya” denir. İki grup 
kendi arasında sayışmaca yaparak kaleyi savunacak olan taraf belirlenir ve aralarında ebe seçilir. Ebe 
olan grup kalenin başında durur, diğer grup çabut ve bez parçalarından yapılan bir topu dalyayı devir-
mek için atar. Dalya devrilince ebe olan gruptaki bir kişi topu alır ve karşı grubun oyuncularını vurma-
ya çalışır, o esnada karşı grup dalyayı yeniden üst üste dizmeye çalışır. Taşları devirmeden dizen grup 
dalya diye bağırarak oyunu kazanır eğer dizemezlerse ebe tarafından vurularak oyunu kaybederler.
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BEŞTAŞ OYUNU

MENDIL KAPMACA OYUNU

           Genelde kız çocuklarının oynadığı beş adet taşla oynanan bir oyundur. Beş tane taş yere ser-
bestçe bırakılır. Bir tanesi seçilip havaya atılır. Havaya atılan taş yere düşene kadar oyunun hangi 
aşamasındaysa o sayıda taşı yerden alıp havaya atılan taş ile birlikte tutulur. Başarılı olunursa sırasıyla 
diğer aşamaya geçilir. Taşları düşürmeden bütün aşamaları geçen oyunu kazanır.

       Kalabalık bir grupla oynandığı için daha çok okullarda oynanan bir oyundur. Oyuncular eşit bir 
şekilde iki gruba ayrılır. Ortada mendil tutacak biri seçilir. Gruplar mendil tutan kişiye eşit uzaklıkta 
karşılıklı bir tarafa geçerler. Bir grup diğer gruba

Menevşe mendil düşe
Bizden size kim düşe

diye seslenerek karşı grup oyuncularından biri-
ni ister. Karşılıklı iki oyuncu mendili kapmak için 
koşar. Mendil alıp kaçan diğeri tarafından yaka-
lanmaz ise oyunu kazanır, tekrar grubuna dö-
nüp oyuna devam eder. Rakibini yakalayamayan 
oyundan çıkar. Oyun sonunda bütün oyuncuları 
yanan grup oyunu kaybeder. En az bir kişinin kal-
dığı grup oyunu kazanmış olur.

     Yozgat’ın yöresel çocuk oyunları ile ilgili bir araştırma yapınız. Seçtiğiniz bir oyunu 
arkadaşlarınıza tanıtarak sınıfta ya da okul bahçesinde oynayınız.

 Şehrimizde yukarıda saydığımız oyunların dışında körebe, saklambaç, yakan top, yü-
zük saklamaca, istop, ip atlama, sek sek gibi oyunlar günümüzde de çocuklar arasında oy-
nanmaktadır. 
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YÖRESEL YEMEKLERİMİZ

YOZGAT TANDIR KEBABI

 Yozgat tandır kebabı, adını yıllardır Yozgat ilinde kendine has üretim yöntemiyle yapılmasından 
almaktadır. Yozgat tandır kebabını diğer kebap türlerinden ayıran en önemli özellik söz konusu keba-
bın üretiminde kullanılan etin Bozok Yaylası’nda doğal ortamda, doğal besinlerle beslenerek yetiştiri-
len, toklu diye tabir edilen bir yaş kuzulardan elde edilmiş olmasıdır. Kendine has pişirme tekniği ile 
özel olarak hazırlanmış tandır ocaklarında iki taraflı ateşin ortasında şişlere takılarak pişirilir. Tandır 
ocağı, ateş tuğlasının üzerine 250-300 kg tuz ile ateş toprağı karıştırılarak elde edilen harçtan üretil-
mektedir. Bu şekilde ocak ısıyı muhafaza etmektedir. Ocağın ortasında uzun demir bulunmakta ve iki 
tarafta ateş yanmaktadır. Alt orta kısımda tava bulunmakta olup etten akan yağ burada birikmektedir. 
Burada biriken yağ süzülerek servis edilen ekmek yağlanmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu ta-
rafından 07.12.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

YOZGAT ÇANAK PEYNIRI

 Yozgat merkez ve ilçelerinin doğal bitki ör-
tüsü ve su kaynaklarıyla beslenen koyun, keçi ve 
ineklerden elde edilen sütlerden yapılır. Toprak-
tan yapılmış çanak içine basıldıktan sonra kuma 
gömülerek olgunlaştırılır. Peynirin üretiminde ev 
yapımı maya kullanılır. Türk Patent ve Marka Ku-
rumu tarafından 18.12.2017 tarihinde tescil edil-
miştir.

129

Şehrimde Ben



ARABAŞI

 Arabaşı çorbası ve ayrı yapılan arabaşı hamurundan 
oluşan bir yemektir. Bu çorbanın en önemli özelliği ekmekle 
değil, beraberindeki hamurla (çiğnenmeden) yutulması ve 
kış mevsiminde içilmesidir. Arabaşının bir diğer özelliği ise 
söz konusu çorbanın üretiminde kullanılan etin doğal ortam-
da yetişen tavuk, hindi veya kazlardan elde edilmiş olması-
dır. Şehrimiz ile bütünleşmiş olan arabaşının tarihi oldukça 
eskilere dayanmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu tara-
fından 14.03.2011 tarihinden geçerli olmak üzere tescil edil-
miştir.
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ARABAŞI NEDİR?
 Kurtuluş Savaşı yıllarında yiğidin harman olduğu Bozok Yaylası’nda bulunan Bozok 
sancağının yiğit evlatları vatan savunması için imparatorluğun dört bir yanına dağılırlar. Amaç-
ları bayrak inmesin, vatana küffarın eli değmesindir. Kimisi Yemen’de, kimi Trablusgarp’ta, kimi 
Filistin’de, kimi hangi ücra köşede vatanı için savaşır ve şehit düşer. Kurtuluş Savaşı yılları geldi-
ğinde erkek nüfusu zaten iyice azalır. Birçok kahraman evladımız; Çanakkale, Maraş, İzmir gibi 
bölgelere giderek Anadolu’muzu düşmandan temizlemek için var güçleriyle savaşır. İşte tam 
da bu yıllarda tüm Anadolu gibi o zamanki adıyla Bozok, şimdiki adıyla Yozgat vilayeti de yokluk 
içinde yaşamaktadır. 
 Yozgat, Anadolu’nun tam ortası olması nedeniyle milli kuvvetlerin geçiş güzergâhların-
dan biridir. Yozgat’ın o zamanki adıyla iskele adı verilen köyünde, şimdiki adıyla Şefaatli ilçesin-
de, hali vakti yerinde İncekaalardan Recep dayı yaşamaktadır. Yıllar önce Yemen’den dönmüş 
ve iyice de yaşlanmıştır. Düşmana karşı yine savaşmak istemektedir. Ama gerek yaşlılığı gerekse 
Yemen’de bel kemiğine saplanan ve çıkarılamayan şarapnel parçası buna engel olmaktadır. Eşi 
Fadime anamızla varlarını yoklarını gariban doyurmaya ve o güzergahtan geçen askerlerimize 
ellerinden geldiğince yardımcı olmaya adarlar.  Her gün o güzergahtan geçen askerlere aş çıkar-
mak için varlıklarını yokluklarını ortaya dökerler. Bakarlar ki erzak bitti bitecek; elde sadece un, 
su ve tuz var. Fadime anamızla Recep dayımız oturup kara kara düşünürler. Fadime anamız unu 
suyla kaynatıp orta kıvamda bırakıp tepsiye döker. Yine un ve tuzla bir de un çorbası yaparlar. 
Yumuşak kıvamlı hamur, çorbayla yutulabilmektedir. Hızlı, ekonomik ve eldeki imkanlarla yapı-
labilecek en iyi yiyecektir. Evet, çok lezzetli değildir ama yokluk işte…
        Askerler o yöreden geçerken tahta kaşıklarıyla onlara Çapanoğlu Cami’nin karşı aralığında 
karşıladıkları ara sokağın girişinde bu aşı ikram ederler. Buna o kadar uzun süre devam ederler 
ki hepsi yokluk içinde olsa da artık tüm Yozgat halkı yiğit savaşçılara sokak arasında yapılan bu 
aştan ikram etmeye başlarlar ve bilinen adıyla ara aşı o gün bu gündür söylene gelerek “araba-
şı” adını alır.
 Recep dayımız ve Fadime anamızın bu merhametli davranışları İskele köyünün adının 
zaman içinde Şefaatli olmasına vesile olur. Yozgatlı savaştan sonra da bu güzel alışkanlığından 
vazgeçmez ve ara aşı giderek lezzetlenir.  Önceleri tavuk, sonraları horoz, sonra da mevsimine 
göre kaz etiyle lezzetine lezzet katılan arabaşı hala önemli bir geleneği temsil eder. 
 Özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan arabaşı; eş, dost ve akrabaların davet yemeği 
haline gelir. Her yıl o soğuk kış aylarında sımsıcak çorbalar içilir. Kim arabaşı hamurunu çorbaya 
düşürürse bir sonraki hafta sıra ona gelir.  Bunun dışında her yıl Yozgat’ta arabaşı yutma yarış-
maları ve şenlikleri düzenlenir.
 Ancak yeni nesil bilmese de eskiler arabaşının yokluğu ve bir milletin kahramanlığını 
temsil ettiğini çok iyi bilirler.
 Bu vesile ile yiğit Recep dayımız ve Fadime anamızı rahmetle anıyoruz.
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PARMAK ÇÖREK

 Yozgat’a özel bir ekmek türüdür. En önemli 
özelliği hiçbir katkı maddesi içermemesi ve taş fırın-
da odun ateşi ısısıyla pişirilmesidir. Yapılışında kulla-
nılan ekşi maya, parmak çöreğe has bir tat vermekte 
ve pişme sırasında kalın kabuk yapıp parmak çöreğin 
çıtır olmasını sağlamaktadır. Türk Patent ve Marka 
Kurumu tarafından 14.03.2011 tarihinden geçerli ol-
mak üzere tescil edilmiştir.

DESTI KEBABI

 Yöreye has bir yemek türüdür. Tandır ekmeği 
ile yenir. Doğranmış domates, sivri biber, sarımsak 
ve kuşbaşı et kullanılarak hazırlanır. Testi içi iyice 
yıkandıktan sonra karıştırılan malzeme testinin içe-
risine doldurulur. En üste tereyağı konulur. Testinin 
ağzı hamur ile kapatılır ve ortası hafif açılır. Genellik-
le açık havada odun veya meşe kömürü yakılmış bir 
ateşte pişirilir. Yemek, piştikten sonra testi kırılarak 
testinin içinden servis edilir.

MADIMAK YEMEĞI

 İç Anadolu kültürünün lezzetleri arasında 
yer alan ve doğada kendiliğinden yetişen madımak 
otunu toplamak için büyük emek harcanır. İlkba-
har mevsiminde kır ve harmanlara madımak otu 
toplamak için gelen kadınlar, ellerinde bıçaklarla 
madımak otunu tek tek toplarlar. Toplanan otlar 
birkaç kez yıkanıp süzülüp satırla kıyılır.  Ayrıca Yoz-
gat kadınları madımak bitkisini toplayıp satarak aile 
ekonomilerine de katkı sağlarlar. Tereyağ, soğan, 
sarımsak, salça kavrulduktan sonra kıyılmış madı-
mak eklenerek pişirilir. İsteğe göre pastırma, bulgur 
eklenir.
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ÇIĞDEM PILAVI

KAVURGA

 Binlerce yıldır tekrar edilegelen bir bayrama, şenliğe adını veren çiğdem, Hitit tabletlerinde 
“AN.TAH.SUM” bitkisi olarak geçer. Bu yüzden Çiğdem Bayramı'na “AN.TAH.SUM. SAR” adı verilir. 
Otuz sekiz gün kutlanan bu bayramda çiğdem bitkisi törensel bir yer kaplar. Kurbanların kesildiği bu 
Hitit Bayramı’na dair çok şey bilmiyor olsak da, Anadolu'da bu bayram halen yaşar. Kralın ve kraliçe-
nin de katıldığı, Hitit ülkesinin her yerinde büyük ve özenli törenlerle kutlanan bu bayram, Hititlerin 
bahar bayramıydı. 
 Çiğdem şenliklerinin baş kahramanları çocuklardır. Ellerine bir çalı alır, topladıkları çiğdemleri 
bu çalının üzerine asar ve kapı kapı tekerlemeler söyleyerek dolaşırlar. “Çiğdem çiğdem çiçecik/Ebem 
oğlu göçecik/Yağ verenin oğlu olsun/ Bulgur verenin kızı olsun” der dururlar. Çaldıkları her kapıdan 
bulgur, salça, yağ toplayan çocuklar bütün bu erzağı köyün meydanına getirirler. Büyük bir ateş yakılır 
ve büyük bir kazan konulur. Bu malzemelerle yapılan çiğdem aşı bütün köy halkının katıldığı şenlikli 
bir toplantıyla yenilir. 
 Tereyağı bir tavada eritilir. Bulgur bu yağ ile biraz kavrulduktan sonra tavuk suyu ilave edilir. 
Piştikten sonra üzerine çiğdemin kök kısmı ve çiçeği ilave edilir. Dinlenmeye bırakılır. Çiğdem pilavı, 
bazı yörelerde çiğdem bitkisinin yalnız çiçekleriyle, bazı yörelerde ise çiğdemin soyulup temizlenmiş 
kökleri de ilave edilerek yapılır.

Yozgat Çiğdem Gezmesi, 
UNESCO’nun İnsanlığın 
Somut Olmayan Kültürel 
Mirası Temsili Listesi’ne 
alınmıştır.

 Türklere özgü, tahıldan yapılan geleneksel 
ve yöresel bir kuru yemiş türüdür. Kavurga bulgur 
kurusunu ateşte kavurarak, içine çedene katılarak 
yapılır. Kavurga, bulgurun yanı sıra ayıklanmış buğ-
daydan da yapılır. Uzun kış gecelerinde çerez olarak 
tüketilir.
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      Gınnıç, kabak çiçeği dolması, sulu köfte, yarma aşı, 
ekşili kabak, çılbır, yumurta tatlısı, mısır tatlısı, incir 
uyutması, omaç, yeşil domates yemeği ilimizde yaygın 
olarak yapılan yöresel yemeklerdendir.
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HALK OYUNLARI

 Şehrimiz, mahalli halk oyunları açısından zengin bir potansiyele sahiptir. İlimizde on beş kadın 
oyunu, on civarında erkek oyunu ve birçok oyun havası vardır. Yöresel oyunlarda kadın kıyafeti üç 
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, Dariney, Vıy Vıy ve 
Madımak’tır.

 Erkek oyunlarında giyilen kıyafet; derme yelek, renkli gömlek, püsküllü fes ve şalvardır. En çok 
oynanan erkek oyunları;  Ağırlama, Bopbili,  Tekayak, Üçayak,  Cemo,  Yerli Gelin, Çekirge, Aynalı ve 
Kamalı’dır. Bunların yanı sıra kaşık oyunları, çiftetelli gibi oyunlar da sergilenir.
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GELENEKSEL GİYİM KUŞAM

 Erkek giysilerinde başa keçeden örülen kırmızı beyaz fes, gençler fes giyerken yaşlılar bu fesin 
çevresine bir de sarık sararlardı. Göynek, tırıl olarak tabir edilen siyah beyaz çizgili kumaştan yakasız 
olarak dikilir ve giyilirdi. Delme yelek; v yakalı, önden düğmeli, üç cepli olarak göynek üzerine giyilir. 
Potur, kalın kaba kumaştan arka kısmı geniş ve torbalı olarak dikilir. Çorap, düz beyaz veya siyah yün-
den olur. Çarık, genellikle manda derisinden yapılır. Şal kuşak, gömlek ve pantolonun üzerine katlana-
rak sarılır. Yağlık, kuşağa bağlanan büyükçe mendildir. Kurtağızı şalvar,  adını paçasındaki kurt ağızına 
benzeyen şekilden alır.

 Kadın giysilerinde başlık rengi kırmızıdır ve arkaya 
doğru yatırılır, başlığın ön kısmına renkli kumaşlarla, bon-
cuklarla süslemeler yapılır. Üç etek, üç parçadan dikilir ve 
aynı kumaşın değişik renkleriyle üçgen motiflerle süslenir. 
Entare şalvar, ayak bilekleri içten bağlanacak şekilde diki-
lir. Önlük üç eteğin kumaşından değişik renk kumaşlar, pul 
ve boncuklarla süslenir. Bel boncuğu, bele bağlanır. İrili ufaklı boncuklarla örülür. Çarık, deriden ya-
pılır. Takı olarak fese altın, boyun kısmına hamaylı, bele gümüş ya da altın kemer takılır. Çorap renkli 
işlemeli yünden yapılır.
        Eskiden şehrimizde köy ve şehir kıyafetleri farklı iken günümüzde böyle bir ayrım kalmamıştır.

134

Şehrimde Ben



EL SANATLARI

 Şehrimiz ve çevresinde kilim, halı ve bez dokumacılığı, el örgüsü, nakış işleme, ahşap oymacı-
lığı, bakır işlemeciliği, kalaycılık, gümüş işlemeciliği gibi el sanatları görülmektedir.
 Kilim dokumacılığında kök boya kullanılmaktadır. Birçok ilçe ve köylerde yaygın şekilde yapıl-
maktadır. Kilim dokumacılığı; Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek, Sorgun ilçelerinde devam etmekte-
dir. Kırmızı, kahverengi ve devetüyü renklerinin kullanıldığı kilimlerde geometrik-simetrik motifler 
kullanılmıştır.
 El işi işlemeciliği ilçe ve köylerde yaygındır. En güzel örneklerini; yemeni, kanaviçe, üç etek,  
cepken, Yozgat’ın yöresel kıyafetlerinden bindallı ve gelin elbiselerinde görmek mümkündür.
 Bakır işlemeciliği 25-30 yıl öncesine kadar yaygın iken, günümüzde unutulmaya yüz tutmuştur.
 Şehrimizde gümüş işlemeciliği ile uğraşan birkaç usta bulunmaktadır. Günümüzde bu sanatla 
uğraşan ustalar; kolye, bilezik, küpe, tesbih püskülleri gibi eşyalar yapmaktadır.
 Ahşap oymacılığı şehrimizdeki konaklarda tavan süslemeleri ile yüklük süslemelerinde bulun-
maktadır.

YOZGAT’IN AĞIZ ÖZELLİKLERİ

       Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgele-
rine veya sınıflara özgü olan konuşma diline “ağız” denir. Anadolu’nun birçok bölgesinde Türkçemizin 
yöresel özelliklerine dayalı konuşma farklılıkları görülmektedir.   
 Şehrimiz, kültürel özellikler açısından zengin bir yapıya sahiptir. Bu zenginlik kültürün en 
önemli taşıyıcısı olan dile de yansımıştır. Geçmişten günümüze Yozgat’a ait dil özellikleri incelendiğin-
de Türkçenin söz varlığı açısından geniş bir hazineyle karşılaşırız. Günümüzde kültür etkileşiminin de 
etkisiyle unutulmaya yüz tutmuş bu mirası sahiplenerek korumalıyız.
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Bizim Köylerde
Helkeynen çekerdik yunahlık suyu 
Bağ bostan ekerdik bizim köylerde  
Sayvatın altında olurdu kuyu 
Dôkgüyü dòkerdik bizim köylerde... 
 
Her evde erişte bulgur olurdu  
Huzuru arayan damda bulurdu  
Eskiler hatırı gönlü  bilirdi  
Biz lafı çekerdik bizim köylerde... 
 
Katıklı aşınan acı yağ gardaş 
Turşuyunan pekmez olmuşlar sırdaş 
Bir sofra ekmekle olur tatlı aş  
Sofraya çökerdik bizim köylerde... 
 
Yemyeşil buğdaydan ederdik firik  
Eşşeğin yavrusu doğardı kirik  
Yırtmacı kim bilsin derlerdi yirik  
Utanır dikerdik bizim köylerde...
  Efruze Songül YURDAGÜL

    Yozgat ili ağızlarına ait pek çok kelime bulunmaktadır. Aşağıda bu ağız özelliklerini 
taşıyan bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

Bıldır Esintisiz, sakin, kuytu yer

Ellaham Nazlanmak

    Kitabınızın sonundaki Yozgat Ağızları Sözlüğü’nde verilen kelimelerin anlamlarını aile 
büyüklerinizden ya da çevrenizden öğrenerek karşılarına yazınız. Siz de her harf için 
Yozgat ağızlarına ait birkaç kelime araştırarak anlamıyla birlikte sözlüğe ekleyiniz. 

Norüyon Leylek

Şikarlanmak Herhalde

Üreluun Ayçiçeği

Dulda Ne yapıyorsun

Şemşamer Geçen yıl

Lalek Dünden önceki gün

136

Şehrimde Ben



ŞEHRİMİZDE DEYİM VE ATASÖZLERİ

 Uzun deneyim ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş öğüt verici kalıplaşmış özlü sözlerdir. Yoz-
gat yöresinde söylenen atasözü ve deyimlerin çoğu ulusallık özelliği gösterir.  Yöresel söyleyişe dayalı 
farklı şekilde söylenilen atasözü ve deyimler de vardır.

ATASÖZLERI

• Abdalın karnı doyunca gözü yolda olur.
• Akılsız başı sefil taban çeker.
• Bağa bak, üzüm olsun, üzüm yemeye yü-

zün olsun. 
• Bir beziden iki ekmek çıkmaz. 
• Davar, kömünü itsiz; sahibini etsiz bırak-

maz.
• Dek duranın devesi ölmez.
• El adama akıl verir de ekmek vermez.
• Er lakabıyla anılır.
• Evinde yok ufralık, gönül ister kâhyalık.
• Güzellik karakaştan, rağbet iki baştan.
• Hasta yatan değil, vadesi yeten ölür.

• İyi türkü kırk gün söylenir.
• Kuru söğütten düdük kavlatılmaz.
• Misafir dokuz nasiple gelir; birini yer, sekizi 

ev sahibine kalır.
• Sakın aprilin beşinden, camızı ayırır eşin-

den. 
• Sıpalı eşek yığın dağıtır.
• Suyun ığıl ığıl akanından, adamın yere ba-

kanından kork.
• Tarlayı taşlı, kızı gardaşlı yerden al.
• Ulu sözü tutmayan, uluya uluya dağda kalır
• Varlık deşindirir; yokluk düşündürür.
• Yananın olsun da yanmazsa yanmasın.
• Yiyen ağız utanır.

DEYIMLER

• Damdan düşer gibi
• Dilinin cürmünü çekmek
• Suyu çekilmiş değirmene dönmek
• Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü
• Bulguru diri

• Dek durmak
• Dil kırmak
• Kakıç kakmak
• Kursağında kavurga ıslanmamak
• Lafının yuları olmamak

    Yöremizde söylenilen yukarıdaki atasözleri ve deyimlerden herhangi birini açıklayan   
bir yazı yazınız.
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YOZGAT’TA YEREL YAYINCILIK

 Cumhuriyet’in ilanı ve harf inkılabı ile birlikte okuryazar oranının artmasıyla ilimizde de ba-
sın yayın çalışmaları başlamıştır.  Önceleri amatör olarak başlayan faaliyetler zamanla teknolojinin 
gelişmesiyle profesyonelleşerek gazete, dergi, radyo ve televizyon yayınları şeklinde devam etmiştir. 
Günümüzde internet teknolojisinin gelmesiyle ulusal ve uluslararası düzeyde gazete, dergi, radyo ve 
televizyon alanındaki çalışmalar yoğunlaşmıştır. Halen internet üzerinden yayınlarına devam eden 
radyo ve televizyon kanalları bulunmaktadır. Bu şekilde ilimiz hakkında bütün vatandaşlarımız anlık 
bilgi sahibi olmaktadırlar. Bunun yanında sosyal medya üzerinde birçok haber, bilgi, eğlence yayınları 
yapılmaktadır. 
 İl genelinde on bir gazete, beş radyo kanalı ve internet üzerinden yayın yapan iki tane televiz-
yon kanalı faaliyetlerine devam etmektedir.

 Yozgat ile ilgili ilgi çekici olduğunu düşündüğünüz bir haber metni araştırarak sı-
nıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Şehrinizdeki yerel bir gazetede yayımlanmak üzere Yozgat ile ilgili kurgusal bir 
haber metni yazınız. Haber metninizde ilgi çekici bir manşet kullanmayı unutmayınız.
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YOZGAT’TA MÜZİK KÜLTÜRÜ

 Yozgat'ta oldukça köklü bir halk şiiri geleneği bulunmaktadır. Halk ozanlarının köy köy dolaşıp 
birbirleriyle atışmalar düzenledikleri bilinmektedir. Sert iklim ve yaşam zorluğu, kalbi yumuşak ama 
mizacı sert görünen insanlar oluşturmuştur. Şehrimizin insanı ağır başlı, mert, bir o kadar da duygu-
ludur. Bu ağırlık ve lirizm folkloruna ve müziğine de yansımıştır. Yörede yaşam, üretim biçimi ve dinsel 
inançların da etkisiyle güçlü, köklü bir müzik ve oyun kültürü, zengin bir dağarcığı oluşmuştur. Kış 
gecelerinde düzenlenen muhabbetlerin, sıra gezmelerinin baş öğesi müziktir. Baharın gelişini müjde-
leyen Nevruz'da, Hıdırellez’de, sürmeli atışmaları yapılmaktadır.
 Türk halk müziğinin duayeni olan Nida Tüfekçi, “Yozgat Tavrını” TRT'ye taşımıştır. "Sürmeli" de-
nilen yöre tavrını oluşturan bu içli-lirik türküler, bağlama eşliğinde çalınıp söylenerek insanın yüreğini 
sızlatır. Bu tavır (Sürmeli-Yozgat Tavrı) duygulu, bir o kadarda icrası zor bir tavırdır.

Dersini almış da ediyor ezber
Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler aman  
(aman ben yarelendim aman)
Bu dert beni iflah etmez del'eyler
Benim dert çekmeye dermanım mı var aman   
(aman sürmelim aman)

Yozgat'ı sel almış Soğluk'u duman
Sıtkınan severim billahi inan aman
(aman ben yarelendim aman)
Ölünce mezara girdiğim zaman
Ben susayım kemiklerim söylesin aman
(aman sürmelim aman)

Kaşın çeğmellenmiş kirpik üstüne
Havada buludun ağdığı gibi aman
(aman ben yarelendim aman)
Çiğ düşmüş de gül sineler ıslanmış
Yağmurun güllere yağdığı gibi aman
(aman sürmelim aman) 

YOZGAT  SÜRMELİSİ 
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YOZGAT’TAKİ  EĞİTİM KURUMLARI

BOZOK ÜNIVERSITESI

 Yozgat Bozok Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarihinde kurulmuş ve daha önce Kayseri Erciyes Üni-
versitesine bağlı olarak eğitim verirken Bozok Üniversitesine bağlanmıştır.
 Üniversitemiz 2019 yılı itibariyle toplam 12 fakülte, 5 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 3 
enstitü, 1 sağlık uygulama ve araştırma merkezi(hastane), 15 uygulama ve araştırma merkezi ile de-
vam etmektedir.
 Mühendislikten tıp fakültesine kadar birçok bölümü barındıran üniversitemiz, 2019-2020 eği-
tim öğretim yılında Sorgun ilçesinde veterinerlik fakültesini hizmete açmış; turizm ve hukuk fakültele-
ri ile yabancı diller, hayvansal üretim, Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu kuruluşunu 
tamamlamıştır. Havacılık ve uzay bilimleri fakültesinin kurulması için de YÖK’ten onay beklenmek-
tedir. Akdağmadeni, Yerköy, Sorgun, Boğazlıyan, Şefaatli, Çekerek ilçelerimizde de çeşitli alanlarda 
meslek yüksekokulları mevcuttur.
 26 Ekim 2010 tarihinde hizmete açılan Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 
ise 26 Aralık 2019’da yerleşke alanına taşınarak 30 poliklinik, 155 öğretim elamanı ile şehrimize hiz-
met vermektedir.
 2019-2020 dönemi itibariyle üniversitemizde 20.649 öğrenci, 920 öğretim elemanı, 975 idari 
personel bulunmaktadır.

 Şehrimizin önemli karayollarının kavşak noktasında bulunması çevre illerle ulaşımı kolaylaştır-
maktadır. Bu nedenle üniversitemizin çevre şehirlerle ulaşım sıkıntısı bulunmamaktadır.
 Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı olarak şehrimizde; Bozok Öğrenci Yurdu, Yozgat Öğrenci Yur-
du, Yozgat Sürmeli Öğrenci Yurdu, Çamlık Öğrenci Yurdu, Kınalı Hasan Öğrenci Yurdu, Yozgat Esente-
pe Öğrenci Yurdu, Ahmet Efendi Öğrenci Yurdu, Akdağmadeni Yurdu, Yerköy Molla Hüsrev Öğrenci 
Yurdu üniversite öğrencilerine hizmet vermektedir.
 Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca futbol, voleybol masa tenisi gibi alan-
larda etkinlikler düzenlenmektedir.

FAKÜLTELER
• Eğitim Fakültesi
• Fen Edebiyat Fakültesi
• Hukuk Fakültesi
• İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi
• İlahiyat Fakültesi
• İletişim Fakültesi
• Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
• Tıp Fakültesi
• Veterinerlik Fakültesi
• Turizm Fakültesi
• Ziraat Fakültesi

YÜKSEKOKULLAR
• Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu
• Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
• Hayvansal Üretim Yüksekokulu
• Yabancı Diller Yüksekokulu
• Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehberlik 

Yüksekokulu

MESLEK YÜKSEKOKULARI
• Akdağmadeni MYO
• Boğazlıyan MYO
• Sorgun MYO
• Şefaatli MYO
• Teknik Bilimler MYO
• Yerköy Adalet MYO
• Sosyal Bilimler MYO
• Sağlık Hizmetleri MYO
• Çekerek Sağlık Hizmetleri MYO

ENSTİTÜLER
• Sağlık Bilimleri Enstitüsü
• Sosyal Bilimler Enstitüsü
• Fen Bilimleri Enstitüsü
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YOZGAT’TAKI OKUL SAYILARI VE TÜRLERI

 Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü valilik binası içerisinde yer almaktadır.
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 2020 yılı itibariyle şehrimizdeki okul istatistikleri:

Özel Eğitim Kurumları

 Özel eğitim programları ve yöntemleri uygulanarak özel eğitim ihtiyacı olan bireylere hizmet 
vermeyi amaçlayan kurumlardır. Yozgat’ta Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Meslek Okulu, Uğur 
Bektaş Özel Eğitim Uygulama Okulu, Sorgun Özel Eğitim Uygulama Okulu bu amaçlara uygun eğitim 
vermektedir.

OKUL TÜRÜ RESMİ ÖZEL TOPLAM
Anaokulu 63 10 73
İlkokul 182 3 185
Ortaokul 178 4 182
Fen Lisesi 6 4 10
Anadolu Lisesi 22 5 27
Güzel Sanatlar Lisesi 1 - 1
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 19 8 27
Çok Programlı Lise 7 - 7
Özel Eğitim Lisesi 2 - 2
Metem 8 - 8
Rehberlik Araştırma Merkezi 4 - 4
Bilim Sanat Merkezi 4 - 4
Halk Eğitim Merkezi 14 - 14



 Fen ve matematik alanlarında yetenekleri 
yüksek olan öğrencileri bu alanlarda yükseköğ-
renime hazırlayan fen liseleri, matematik ve fen 
bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün 
nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesine kaynak-
lık eder. Fen liselerinin amacı, öğrencileri araştır-
maya yöneltip bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile 
yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı 
ve koşulları sağlamaktır. Fen liselerinden yetişen 
bireylerin yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bil-
giler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler 
olarak yetişmeleri beklenir. Bu liselerde öğrenim 
süresi 4 yıldır.

Fen Liseleri

 İlimizde 2008 yılında eğitim öğretime 
açılan okulda müzik ve resim alanlarında yete-
nekli öğrencilere eğitim verilmektedir. Yozgat 
Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bö-
lümü, gerek Yozgat’ta, gerekse ulusal ve ulus-
lararası düzeyde çeşitli proje, konser ve yarış-
malara aktif olarak katılmaktadır. Bu bölümde 
koro, piyano, ud, gitar, keman, çello (viyolon-
sel), viyola, yan flüt ve bağlama öğretmenleri 
bulunmaktadır. Müzik bölümü öğrencilerine 
ana çalgı, Türk ve Batı müziği koro, Türk ve Batı 
müziği orkestra, müziksel işitme, okuma ve 
yazma, Türk ve Batı müziği derslerinin yanı sıra diğer liselerde okutulan kültür dersleri de verilmek-
tedir. Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nde ise resim, grafik ve heykel sanat 
dallarında eğitim verilmektedir.  Her iki bölüme de öğrenciler yetenek sınavıyla alınmaktadır.

 Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınma-
sında sanayileşmenin temel unsuru olan bil-
gi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek 
verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücü-
nün yetiştirilmesinde önemli rol oynayan 
mesleki ve teknik anadolu liselerinin önemi 
günümüzde hızla artmaktadır.
 Bu liseler; geleceğimizin teminatı olan 
gençlerimizin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini 
geliştirecek gerekli bilgi, beceri, davranışlar 
ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak 
suretiyle hayata hazırlanmasında ve ülkemizin kalkınmasında büyük rol oynar.  Mesleki ve teknik 
anadolu liselerinde sağlık hizmetleri, bilişim teknolojileri, adalet, turizm ve otelcilik, gıda teknolojisi, 
giyim, yiyecek ve içecek hizmetleri, çocuk gelişimi ve eğitimi, muhasebe, elektrik, mobilya vb. alan-
larda eğitimler verilmektedir.
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YOZGAT’TA GENÇLİK VE SPOR FAALİYETLERİ

 Yozgat’ta sportif faaliyetler; Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezleri, 
Amatör Spor Kulüpleri ve Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslar aracılığı ile yürü-
tülmektedir. 
 İlimizde; Akdağmadeni, Boğazlıyan, Merkez ve Sorgun Gençlik Merkezleri aktif şekilde faali-
yetlerini sürdürmektedir. Diğer ilçelerimizde gençlik merkezi bulunmadığı için adaylar bu dört mer-
kezden birine yönlendirilmektedir.
 Yozgat merkez ve ilçelerinde düzenlenen tüm sportif faaliyetler Yozgat Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı ortak bir protokol ile “okul sporları” adı altında 
yürütülmektedir.

İlimizde okul sporları kapsamında düzenlenen spor dallarından bazıları;

basketbol futbol voleybol

yüzme hentbol badminton

masa tenisi güreş
artistik 

jimnastik

kickboks oryantiring bisiklet

futsal

atletizm

judo

spor tırmanışı

halk oyunları bilek güreşi bocce dart

satranç taekwondo okçuluk
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 Şehrimizde sportif faaliyetlerde başarı yüksektir. Öyle ki ilimizin yenilmez altın çocuğu, milli 
sporcu Rıza Kayaalp Bükreş’te gerçekleştirilen 2019 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya 
kazanarak 9. kez Avrupa Şampiyonu olmuştur.
 Rıza Kayaalp, 2019’da Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya 
alarak grekoromen stil güreş dalında 4. kez dünya şampiyonu olmuştur. Olimpiyat ikincisi Rıza Kaya-
alp, 4. kez dünya şampiyonluğunu alan ilk Türk sporcudur.

 Şehrimizde 1959 yılında kurulan Yoz-
gatspor Futbol Takımı, 2000’li yılların başında ili-
mizi o zamanki ismi 1. lig olan kategoride temsil 
etmiş, şu anda da 3. ligde mücadelesine devam 
etmektedir. Ayrıca şehrimizde futbol, basketbol, 
hentbol gibi farklı branşlarda altyapı spor okul-
ları faaliyet göstermektedir.

 Tarihi çok eski yıllara dayanan okçuluk, 
Türkler için hem milli hem de manevi değerler açı-
sından büyük bir öneme sahiptir. Son yıllarda yeni 
nesillere Türk kültürünü sevdirmek ve geleneksel 
Türk okçuluğunu yeniden canlandırmak amacıyla 
ilimizde “Bozok Üniversitesi Okçuluk Kulübü ve 
Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü” faaliyet 
göstermektedir. Bu faaliyetler kapsamında oluştu-
rulan minikler, çocuklar ve büyükler kategorilerin-
de birçok sporcu yetiştirilmektedir.
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 Spor Vadisi, şehrimizin sosyal ve sportif alan ihtiyacına yönelik çok fonksiyonlu spor alanları ve 
sosyal donatılarıyla bölgenin en cazip merkezidir.

      KAPALI SPOR ALANLARI
• Yarı Olimpik Yüzme      

Havuzu
• İl Tipi Gençlik Merkezi
• Sporcu Fabrikası

      AÇIK SPOR ALANLARI
• 3 Basketbol Sahası
• 3 Voleybol Sahası
• 3 Pota Sahası
• 2 Mini Futbol Sahası

 Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yaptırılarak hizmete sunulmuştur. Tesis sosyal ve spor-
tif aktivitelerin yanı sıra sağlıklı yaşam merkezi olarak da kullanılmaktadır.

• 2 Tenis Kortu
• Uzun Atlama Sahası 
• Pinpon Sahası
• Tırmanış Duvarı
• Kay Kay Pisti
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A İ Ş

B J T

C K U

Ç L Ü

D M V

E N Y

F O Z

G Ö

Ğ P

H R

I S

Yozgat Ağzı Sözlüğü

Alenmek
Asbap
...

İlâğan
İlistir 
...

Şibi
Şikarlanmak
...

Bayaktan
Bibi
...

... Tavatır
...

Cılındırık
Cibidik
...

Karık
Kösnü
...

Uğunmak
...

... Lalek
...

Üreluun
...

Daal
Deşirici
...

Mazarat
Maarisem
...

Vasait
...

Eleva
Ellik
...

Nahas
Neşal
...

Yağarnı
...

Fıkara
...

Okuntu
...

Zahar
...

Guşene
Gırışma
...

...

... Pantul
Pırtı
...

Hökelekli
...

...

Ismarıç
Işmar
...

Sıracalı
...
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ‘’D’’, yanlış olanların başına ‘’Y’’ yazınız.

(.....) 1. Çeşka Kalesi Sorgun ilçesi Şahmuratlı köyü sınırları içerisinde bulunur. 
(.....) 2. Agâh Efendi Tercüman-ı Ahval adlı ilk Türk gazetesini çıkarmıştır. 
(.....) 3. Bozok Üniversitesi’nin ana yerleşkesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesidir.
(.....) 4. Yozgat Etnografya Müzesi olarak kullanılan konağımız, Hüzni Baba Konağı’dır.
(.....) 5. Saat kulesi, ilimizin tam merkezinde Yozgatlı Şakir Usta’ya 1897 yılında yaptırılmıştır.
(.....) 6. Çapanoğlu Cami; türbe, çifte hamam, çeşme, mektep ve dükkanlardan oluşan bir yapı top- 
 luluğu (külliye) şeklinde yapılmıştır.
(.....) 7. Sosyal bilimler alanında 2019 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü alan bilim  
 insanı Öcal Oğuz’dur.
(.....) 8. Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı’dır.
(.....) 9. Bozok Üniversitesi Gazi Üniversitesinden ayrılarak kurulmuştur.
(.....) 10. Şehrimizin tüm ilçelerinde Fen Lisesi bulunmaktadır.

B. Aşağıdaki kelimeleri uygun olan açıklamalarla eşleştiriniz.

1. Yapılan bir iyiliği yüzüne vurarak üzmek   (....) Bulguru diri
2. Çalışıp hareket edemez duruma gelmek   (....) Dil kırmak
3. Sır saklamayan, ağzını tutmayan    (....) Dilinin cürmünü çekmek
4. Hali vakti yerinde, tuzu kuru     (....) Kakıç kakmak
5. Lafının nereye gideceğini bilmeden konuşmak  (....) Kursağında kavurga ıslanmamak
6. Ölçüsüz, düşüncesiz konuşma yüzünden zarar görmek (....) Lafının yuları olmamak
7. Kibar, süslü konuşmak      (....) Suyu çekilmiş değirmene dönmek

C. Aşağıda sözcükleri karışık olarak verilen atasözlerini anlamlı hale gelecek bir şekilde sıralayınız.

1.  vermez-adama-akıl-el-de-ekmek-verir
___________________________________________
2.  al-taşlı-gardaşlı-kızı-tarlayı-yerden
___________________________________________
3.  yanmasın-da-yananın-olsun-yanmazsa 
___________________________________________
4. olsun-bak-olsun-üzüm-yemeye-bağa-yüzün-üzüm
___________________________________________

D. Şehrimizin geleneksel kıyafetlerinin isimlerini çizgilerin gösterdiği yere uygun şekilde yazınız.
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E. Aşağıdaki cümlelerde boşluk bırakılan yerlere tablodaki uygun kelimeleri yazınız.

1. Yozgat Akıllı Bisiklet paylaşım sistemine ___________ denir.
2. Cehirlik Yaylası, Boğazkale yolu üzerindedir ve ______________ ile ünlüdür.
3. Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda dünyada sadece Kafkaslarda görülen _____________ türü bulunur.
4. Ünlü Tarihçi Heredot’un Antik Pteria olarak adlandırdığı ve Sorgun ilçemizde bulunan tarihi hara-
beler ____________________ diye bilinir.
5. 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan , Kültür ve Turizm Bakanlığınca termal 
turizm merkezi ilan edilen yapı ________________________ dır.
6. Atatürk’ün Yozgat’a geldiğinde kaldığı ve bir süre vali konağı olarak kullanılan konak 
_________________ dır.
7. Yılkı Atı, Can Şenliği, Çelo adlı eserlerin yazarı ________________ dır.
8. 2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü alan bilim ada-
mımız ______________________ dur.
9. Bozkırda Altmışaltı  adlı eserin yazarı ______________________ dır.
10. “Ben Yoruldum Hayat” adlı parçasıyla ünlü sanatçımız ________________________ dır.

F. Şehrimizde düzenlenen festivallerden yapıldıkları aylara göre aşağıdaki kutucuklara birer tane 
yazınız.

G. Şehrimizde yapılan geleneksel el sanatlarını aşağıda verilen şema üzerinde kutulara 
     yerleştiriniz

Prof. Dr. Hakkı Acun Yabani Laleler Yobis Mümin Sarıkaya Kerkenes Harabeleri

Roma Hamamı 
(Basilica Therma) Karslıoğlu Konağı Abbas Sayar Kafkas 

Çamı(Karaçam) Mustafa Çiftçi

MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
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Şehrimde Ben

H. Aşağıdaki bulmacayı çözerek verilen şifreyi bulunuz.

1. Kavurganın yapımında kullanılan bulgur hangi besin gurubundadır?
2. İsmi bir şenliği de verilmiş olan pilav türüdür.
3. Topraktan yapılmış bir kap içinde pişirilerek servis edilen kebap türüdür.
4. İlimize özgü bir ekmek çeşididir.
5. Yöremize ait bir kuru yemiş türüdür.
6. İlimizde ilkbahar mevsiminde doğandan toplanarak yemeği yapılan ot türüdür.
7. Patenti ilimize ait olan, hamurla beraber içilen çorbadır.
8. Tandır kebabının ana malzemesidir.
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ŞİFRE:

87654321
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Yozgat Merkez  Aktaş
Yozgat Merkez  Akyamaç
Yozgat Merkez  Alemdar 
Yozgat Merkez  Aydoğan
Yozgat Merkez  Azizli 
Yozgat Merkez  Azizlibağları
Yozgat Merkez  Bacılı
Yozgat Merkez  Bahçecik
Yozgat Merkez  Baltasarılar
Yozgat Merkez  Başıbüyüklü
Yozgat Merkez  Başınayayla 
Yozgat Merkez  Battal 
Yozgat Merkez  Bayatören
Yozgat Merkez  Beyvelioğlu
Yozgat Merkez  Bişek 
Yozgat Merkez  Bozlar
Yozgat Merkez  Buzağcıoğlu
Yozgat Merkez  Büyükincirli
Yozgat Merkez  Büyükmahal
Yozgat Merkez  Büyüknefes
Yozgat Merkez  Cihanpaşa
Yozgat Merkez  Çadırardıç
Yozgat Merkez  Çağlayan 
Yozgat Merkez  Çalatlı 
Yozgat Merkez  Çalılı 
Yozgat Merkez  Çatma
Yozgat Merkez  Çorak 
Yozgat Merkez  Dağyenicesi
Yozgat Merkez  Dambasan
Yozgat Merkez  Darıcı 
Yozgat Merkez  Dayılı 
Yozgat Merkez  Delihasanlı
Yozgat Merkez  Derbent 
Yozgat Merkez  Dereboymul 
Yozgat Merkez  Derekışla 
Yozgat Merkez  Deremahal 
Yozgat Merkez  Deremumlu 
Yozgat Merkez  Divanlı 
Yozgat Merkez  Erkekli 
Yozgat Merkez  Esenli
Yozgat Merkez  Evci 
Yozgat Merkez  Fakıbeyli 
Yozgat Merkez  Gevrek
Yozgat Merkez  Gökçekışla 
Yozgat Merkez  Görpeli 
Yozgat Merkez  Güdülelmahacılı 
Yozgat Merkez  Güllük 
Yozgat Merkez  Güllüoluk 
Yozgat Merkez  Gülyayla 
Yozgat Merkez  Güneşli 
Yozgat Merkez  Hamzalı 
Yozgat Merkez  Haydarbeyli 
Yozgat Merkez  İnceçayır
Yozgat Merkez  İşleğen 
Yozgat Merkez  Kababel 
Yozgat Merkez  Kale
Yozgat Merkez  Karabıyık 
Yozgat Merkez  Karacalar
Yozgat Merkez  Karalar
Yozgat Merkez  Kaşkışla 
Yozgat Merkez  Kavurgalı
Yozgat Merkez  Kırıksoku
Yozgat Merkez  Kırım 
Yozgat Merkez  Kışla

Yozgat Merkez   Kızıltepe
Yozgat Merkez   Kolanlı
Yozgat Merkez   Koyunculu 
Yozgat Merkez   Köçekkömü 
Yozgat Merkez   Köçeklioğlu 
Yozgat Merkez   Köseyusuflu
Yozgat Merkez   Kuşçu
Yozgat Merkez   Kuyumcu
Yozgat Merkez   Lök (Muhtar V.)
Yozgat Merkez   Mezraa
Yozgat Merkez   Musabeyli 
Yozgat Merkez   Musabeyliboğazı 
Yozgat Merkez   Osmanpaşa
Yozgat Merkez   Örencik
Yozgat Merkez   Özlüce 
Yozgat Merkez   Pembecik 
Yozgat Merkez   Recepli 
Yozgat Merkez   Sağlık 
Yozgat Merkez   Salmanfakılı 
Yozgat Merkez   Sarıfatma 
Yozgat Merkez   Sarıhacılı 
Yozgat Merkez   Sarımbey 
Yozgat Merkez   Sarınınören 
Yozgat Merkez   Söğütlüyayla 
Yozgat Merkez   Tayfur 
Yozgat Merkez   Tayip 
Yozgat Merkez   Tekkeyenicesi 
Yozgat Merkez   Topaç 
Yozgat Merkez   Topçu 
Yozgat Merkez   Türkmen 
Yozgat Merkez   Türkmensarılar 
Yozgat Merkez   Yassıhüyük 
Yozgat Merkez   Yazpınarı
Yozgat Merkez   Yeşilova
Yozgat Merkez   Yudan 
Yozgat AKDAĞMADENİ  Abdurrahmanlı
Yozgat AKDAĞMADENİ  Ağaçlı-Pınarbaşı
Yozgat AKDAĞMADENİ  Akbaş
Yozgat AKDAĞMADENİ  Akçakışla
Yozgat AKDAĞMADENİ  Akçakoyunlu
Yozgat AKDAĞMADENİ  Alicik
Yozgat AKDAĞMADENİ  Altılı-Zaimgeçiti
Yozgat AKDAĞMADENİ  Ardıçalanı
Yozgat AKDAĞMADENİ  Arpalık
Yozgat AKDAĞMADENİ  Arslanlı
Yozgat AKDAĞMADENİ  Aşağıçulhalı
Yozgat AKDAĞMADENİ  Bahçecik
Yozgat AKDAĞMADENİ  Başçatak
Yozgat AKDAĞMADENİ  Boğazköy
Yozgat AKDAĞMADENİ  Boyalık
Yozgat AKDAĞMADENİ  Bozhüyük
Yozgat AKDAĞMADENİ  Bulgurlu
Yozgat AKDAĞMADENİ  Çağlayan
Yozgat AKDAĞMADENİ  Çampınar
Yozgat AKDAĞMADENİ  Çardak
Yozgat AKDAĞMADENİ  Çaypınar
Yozgat AKDAĞMADENİ  Çerçialanı
Yozgat AKDAĞMADENİ  Davulbaz
Yozgat AKDAĞMADENİ  Davutlu
Yozgat AKDAĞMADENİ  Dayılı
Yozgat AKDAĞMADENİ  Dokuz
Yozgat AKDAĞMADENİ  Dolak
Yozgat AKDAĞMADENİ  Evci-Kurdini
Yozgat AKDAĞMADENİ  Eynelli

Köylerimiz
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Yozgat AKDAĞMADENİ  Gökdere
Yozgat AKDAĞMADENİ  Güllük
Yozgat AKDAĞMADENİ  Gümüşdibek
Yozgat AKDAĞMADENİ  Gündüzler
Yozgat AKDAĞMADENİ  Hacıfakılı-Beyazıtkaçağı
Yozgat AKDAĞMADENİ  Halhacı
Yozgat AKDAĞMADENİ  Hayran-Kavakalanı
Yozgat AKDAĞMADENİ  Hüyüklüalan
Yozgat AKDAĞMADENİ  İbrahimağaçiftliği
Yozgat AKDAĞMADENİ  Karaalikaçağı
Yozgat AKDAĞMADENİ  Karacaören
Yozgat AKDAĞMADENİ  Karadikmen
Yozgat AKDAĞMADENİ  Karahisartatlısı
Yozgat AKDAĞMADENİ  Karapir
Yozgat AKDAĞMADENİ  Kartal
Yozgat AKDAĞMADENİ  Kayabaşı
Yozgat AKDAĞMADENİ  Kayakışla
Yozgat AKDAĞMADENİ  Kılıçlı
Yozgat AKDAĞMADENİ  Kırlar
Yozgat AKDAĞMADENİ  Kızılcaova
Yozgat AKDAĞMADENİ  Kızıldağ
Yozgat AKDAĞMADENİ  Kirsinkavağı
Yozgat AKDAĞMADENİ  Körük
Yozgat AKDAĞMADENİ  Kuşlukaçağı
Yozgat AKDAĞMADENİ  Melikli
Yozgat AKDAĞMADENİ  Muşalikalesi
Yozgat AKDAĞMADENİ  Okçulu
Yozgat AKDAĞMADENİ  Ortaköy
Yozgat AKDAĞMADENİ  Örenkale
Yozgat AKDAĞMADENİ  Özer
Yozgat AKDAĞMADENİ  Paşabey
Yozgat AKDAĞMADENİ  Pazarcık
Yozgat AKDAĞMADENİ  Sağıroğlu
Yozgat AKDAĞMADENİ  Sarıgüney-Çevirme
Yozgat AKDAĞMADENİ  Sazlıdere
Yozgat AKDAĞMADENİ  Sekikaşı
Yozgat AKDAĞMADENİ  Sıtma-Dereyurt
Yozgat AKDAĞMADENİ  Şahnaderesi
Yozgat AKDAĞMADENİ  Tarhana
Yozgat AKDAĞMADENİ  Taspınar
Yozgat AKDAĞMADENİ  Temurşeyh
Yozgat AKDAĞMADENİ  Tekkegüneyi
Yozgat AKDAĞMADENİ  Uzakçay
Yozgat AKDAĞMADENİ  Üçkaraağaç
Yozgat AKDAĞMADENİ  Veziralanı
Yozgat AKDAĞMADENİ  Yazılıtaş
Yozgat AKDAĞMADENİ  Yedişehri
Yozgat AKDAĞMADENİ  Yeniyapan
Yozgat AKDAĞMADENİ  Yukarıçulhalı
Yozgat AKDAĞMADENİ  Yünalanı
Yozgat AYDINCIK  Ağıllı
Yozgat AYDINCIK  Aşağıkuyucak
Yozgat AYDINCIK  Bakırboğazı
Yozgat AYDINCIK  Benlioğlu
Yozgat AYDINCIK  Boğazkaya
Yozgat AYDINCIK  Büyüktoraman
Yozgat AYDINCIK  Dereçiftlik
Yozgat AYDINCIK  Güroğlu
Yozgat AYDINCIK  Hacıilyas
Yozgat AYDINCIK  Kazankaya
Yozgat AYDINCIK  Kösrelik
Yozgat AYDINCIK  Kırımoluk
Yozgat AYDINCIK  Kıyıkışla
Yozgat AYDINCIK  Kızılcakışla

Yozgat AYDINCIK  Kocabekiroğlu
Yozgat AYDINCIK  Kuşsaray
Yozgat AYDINCIK  Kuyu
Yozgat AYDINCIK  Küçüktoraman
Yozgat AYDINCIK  Mercimekören
Yozgat AYDINCIK  Mollaismailoğlu
Yozgat AYDINCIK  Sakızlık
Yozgat AYDINCIK  Üzümlük
Yozgat BOĞAZLIYAN  Abdilli
Yozgat BOĞAZLIYAN  Bahariye
Yozgat BOĞAZLIYAN  Başhoroz
Yozgat BOĞAZLIYAN  Belören
Yozgat BOĞAZLIYAN  Çakmak
Yozgat BOĞAZLIYAN  Çalapverdi
Yozgat BOĞAZLIYAN  Dereçepni
Yozgat BOĞAZLIYAN  Devecipınar
Yozgat BOĞAZLIYAN  Eğlence
Yozgat BOĞAZLIYAN  Esentepe
Yozgat BOĞAZLIYAN  Gövdecili
Yozgat BOĞAZLIYAN  Güveçli
Yozgat BOĞAZLIYAN  Karakuyu
Yozgat BOĞAZLIYAN  Müftükışla
Yozgat BOĞAZLIYAN  Poyrazlı
Yozgat BOĞAZLIYAN  Oğulcuk
Yozgat BOĞAZLIYAN  Özler
Yozgat BOĞAZLIYAN  Yapalak
Yozgat BOĞAZLIYAN  Yazıkışla
Yozgat BOĞAZLIYAN  Yazıçepni
Yozgat BOĞAZLIYAN  Yeşilhisar
Yozgat BOĞAZLIYAN  Yenikışla
Yozgat BOĞAZLIYAN  Yoğunhisar
Yozgat ÇANDIR   Büyükkışla
Yozgat ÇANDIR   Gülpınar
Yozgat ÇANDIR   İğdeli
Yozgat ÇANDIR   Kozan
Yozgat ÇAYIRALAN  Ali Demirci
Yozgat ÇAYIRALAN  Aşağı Tekke
Yozgat ÇAYIRALAN  Aşağı Yahyasaray
Yozgat ÇAYIRALAN  Avşaralan
Yozgat ÇAYIRALAN  Curali
Yozgat ÇAYIRALAN  Çokradan
Yozgat ÇAYIRALAN  Çukurören
Yozgat ÇAYIRALAN  Derekemal
Yozgat ÇAYIRALAN  Elçi
Yozgat ÇAYIRALAN  Evciler
Yozgat ÇAYIRALAN  Fahralı
Yozgat ÇAYIRALAN  Gülderesi
Yozgat ÇAYIRALAN  Günyayla
Yozgat ÇAYIRALAN  Güzelyayla
Yozgat ÇAYIRALAN  İnönü
Yozgat ÇAYIRALAN  Kaletepe
Yozgat ÇAYIRALAN  Karaazap
Yozgat ÇAYIRALAN  Karakışla
Yozgat ÇAYIRALAN  Külekçi
Yozgat ÇAYIRALAN  Menteşe
Yozgat ÇAYIRALAN  Söbeçimen
Yozgat ÇAYIRALAN  Turluhan
Yozgat ÇAYIRALAN  Yukarı Tekke
Yozgat ÇAYIRALAN  Yukarı Yahyasaray
Yozgat ÇEKEREK   Alıçlı
Yozgat ÇEKEREK   Arpaç
Yozgat ÇEKEREK   Başalan
Yozgat ÇEKEREK   Başpınar
Yozgat ÇEKEREK   Bayındırhüyük
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Yozgat ÇEKEREK  Bazlambaç
Yozgat ÇEKEREK  Beyyurdu
Yozgat ÇEKEREK  Cemaoğlu
Yozgat ÇEKEREK  Çakır
Yozgat ÇEKEREK  Çandır
Yozgat ÇEKEREK  Çayırözü
Yozgat ÇEKEREK  Çeltek
Yozgat ÇEKEREK  Demircialan 
Yozgat ÇEKEREK  Doğanoğlu
Yozgat ÇEKEREK  Ekizce
Yozgat ÇEKEREK  Elemin
Yozgat ÇEKEREK  Fakıdağı
Yozgat ÇEKEREK  Fuadiye
Yozgat ÇEKEREK  Gökdere
Yozgat ÇEKEREK  Gönülyurdu
Yozgat ÇEKEREK  Hamzalı
Yozgat ÇEKEREK  İsaklı
Yozgat ÇEKEREK  İlbeyli
Yozgat ÇEKEREK  Kalederesi
Yozgat ÇEKEREK  Kamışçık 
Yozgat ÇEKEREK  Karahacılı 
Yozgat ÇEKEREK  Karakaya 
Yozgat ÇEKEREK  Kavakalan
Yozgat ÇEKEREK  Kayalar
Yozgat ÇEKEREK  Kırkdilim
Yozgat ÇEKEREK  Koyunculu
Yozgat ÇEKEREK  Körpınar
Yozgat ÇEKEREK  Kuruçay
Yozgat ÇEKEREK  Kurtağılı
Yozgat ÇEKEREK  Kuzgun 
Yozgat ÇEKEREK  Mehmetli
Yozgat ÇEKEREK  Ortaoba
Yozgat ÇEKEREK  Özüveren
Yozgat ÇEKEREK  Sarıköy
Yozgat ÇEKEREK  Tipideresi
Yozgat ÇEKEREK  Yukarıoba
Yozgat KADIŞEHRİ Akçakale
Yozgat KADIŞEHRİ Aşağı Kızılöz
Yozgat KADIŞEHRİ Belören
Yozgat KADIŞEHRİ Buzluk-Çepni
Yozgat KADIŞEHRİ Çamsaray
Yozgat KADIŞEHRİ Derbent
Yozgat KADIŞEHRİ Dikmesöğüt
Yozgat KADIŞEHRİ Elmalı
Yozgat KADIŞEHRİ Elmalı Çiftliği
Yozgat KADIŞEHRİ Elmalı Ütüğü
Yozgat KADIŞEHRİ Gümüşsu
Yozgat KADIŞEHRİ Hanözü
Yozgat KADIŞEHRİ Kabalı
Yozgat KADIŞEHRİ Kemallı
Yozgat KADIŞEHRİ Kıyılı
Yozgat KADIŞEHRİ Ovacık
Yozgat KADIŞEHRİ Örencik
Yozgat KADIŞEHRİ Seyhan
Yozgat KADIŞEHRİ Yakacık
Yozgat KADIŞEHRİ Yangı
Yozgat KADIŞEHRİ Yanık
Yozgat KADIŞEHRİ Yavuhasan
Yozgat KADIŞEHRİ Yelten
Yozgat KADIŞEHRİ Yoncalık
Yozgat KADIŞEHRİ Yukarı Kızılöz
Yozgat SARAYKENT Altınsu
Yozgat SARAYKENT Başpınar
Yozgat SARAYKENT Benli

Yozgat SARAYKENT  Beşkavak
Yozgat SARAYKENT  Çiçekli
Yozgat SARAYKENT  Çiçeklihüyüğü
Yozgat SARAYKENT  İzibüyük
Yozgat SARAYKENT  Karapınar
Yozgat SARAYKENT  Kanberli
Yozgat SARAYKENT  Kösealili
Yozgat SARAYKENT  Kesikköprü
Yozgat SARAYKENT  Parmaksız
Yozgat SARAYKENT  Sarayözü
Yozgat SARAYKENT  Söğütlü
Yozgat SARIKAYA  Akbenliçiftliği
Yozgat SARIKAYA  Akbucak
Yozgat SARIKAYA  Akçadam
Yozgat SARIKAYA  Alembey
Yozgat SARIKAYA  Alifakılı
Yozgat SARIKAYA  Arpalık
Yozgat SARIKAYA  Azapbaşlı
Yozgat SARIKAYA  Babayağmur
Yozgat SARIKAYA  Bağlıca
Yozgat SARIKAYA  Baraklı
Yozgat SARIKAYA  Bebek
Yozgat SARIKAYA  Boyalık
Yozgat SARIKAYA  Burunkışla
Yozgat SARIKAYA  Büyükçalağıl
Yozgat SARIKAYA  Celalhüyüğü/İnkışla 
Yozgat SARIKAYA  Çatak
Yozgat SARIKAYA  Çokumeşme
Yozgat SARIKAYA  Deredoğan
Yozgat SARIKAYA  Derekaplancı
Yozgat SARIKAYA  Doğansaray
Yozgat SARIKAYA  Tomarca
Yozgat SARIKAYA  Emirbey
Yozgat SARIKAYA  Erbek
Yozgat SARIKAYA  Gündüzlü
Yozgat SARIKAYA  Gülpınar
Yozgat SARIKAYA  Hasbek
Yozgat SARIKAYA  Hisarbey
Yozgat SARIKAYA  Ilısu
Yozgat SARIKAYA  İnevi
Yozgat SARIKAYA  Kadıgüllü
Yozgat SARIKAYA  Kadılı
Yozgat SARIKAYA  Karabacak
Yozgat SARIKAYA  Karacalar
Yozgat SARIKAYA  Karaelli
Yozgat SARIKAYA  Karahallı
Yozgat SARIKAYA  Kargalık
Yozgat SARIKAYA  Kerpiçcik
Yozgat SARIKAYA  Kemallı
Yozgat SARIKAYA  Koçak
Yozgat SARIKAYA  Koçcağız
Yozgat SARIKAYA  Konurlu
Yozgat SARIKAYA  Köprücek
Yozgat SARIKAYA  Küçükçalağıl
Yozgat SARIKAYA  Kürkçü
Yozgat SARIKAYA  Mescitli
Yozgat SARIKAYA  Pınarkaya
Yozgat SARIKAYA  Ramadanlı
Yozgat SARIKAYA  Selimli
Yozgat SARIKAYA  Söylemez
Yozgat SARIKAYA  Tepedoğan 
Yozgat SARIKAYA  Topaktaş
Yozgat SARIKAYA  Toprakpınar
Yozgat SARIKAYA  Ürkütlü



Yozgat SARIKAYA Yahyalı
Yozgat SARIKAYA Yaylagül
Yozgat SARIKAYA Yazıkaplancı
Yozgat SARIKAYA Yukarısarıkaya
Yozgat SORGUN  Ağcın
Yozgat SORGUN  Akoluk
Yozgat SORGUN  Alcı
Yozgat SORGUN  Alişar
Yozgat SORGUN  Aşağıcumafakılı
Yozgat SORGUN  Aşağıemirler
Yozgat SORGUN  Aşağıkarahacılı
Yozgat SORGUN  Aşağıkarakaya
Yozgat SORGUN  Ayrıdam
Yozgat SORGUN  Babalı
Yozgat SORGUN  Bağlarbaşı
Yozgat SORGUN  Belencumafakılı 
Yozgat SORGUN  Boğazcumafakılı
Yozgat SORGUN  Büyükeynelli
Yozgat SORGUN  Büyükkışla
Yozgat SORGUN  Büyükören
Yozgat SORGUN  Büyüktaşlık
Yozgat SORGUN  Caferli
Yozgat SORGUN  Cihanşarlı
Yozgat SORGUN  Çakırhacılı
Yozgat SORGUN  Çamurlu
Yozgat SORGUN  Çavuş
Yozgat SORGUN  Çayözü
Yozgat SORGUN  Dişli
Yozgat SORGUN  Doğanlı
Yozgat SORGUN  Emirhan
Yozgat SORGUN  Erkekli
Yozgat SORGUN  Garipler
Yozgat SORGUN  Gedikhasanlı
Yozgat SORGUN  Gevrek
Yozgat SORGUN  Gökiniş
Yozgat SORGUN  Gököz
Yozgat SORGUN  Gözbaba
Yozgat SORGUN  Güngören
Yozgat SORGUN  Günpınar
Yozgat SORGUN  Günyazı
Yozgat SORGUN  Halilfakılı
Yozgat SORGUN  İdrisli
Yozgat SORGUN  İkikara
Yozgat SORGUN  İncesu
Yozgat SORGUN  İsafakılı
Yozgat SORGUN  Karlık-Ayvalık
Yozgat SORGUN  Kapaklı
Yozgat SORGUN  Karaabalı
Yozgat SORGUN  Karaburun
Yozgat SORGUN  Karakocaoğlu 
Yozgat SORGUN  Karalık
Yozgat SORGUN  Karaveli
Yozgat SORGUN  Kepirce
Yozgat SORGUN  Kodallı
Yozgat SORGUN  Kodallı Çiftliği
Yozgat SORGUN  Küçükeynelli
Yozgat SORGUN  Küçükköhne
Yozgat SORGUN  Küçüktaşlık
Yozgat SORGUN  Külhüyük
Yozgat SORGUN  Mansuroğlu
Yozgat SORGUN  Mehmetbeyli
Yozgat SORGUN  Mirahor
Yozgat SORGUN  Muğallı
Yozgat SORGUN  Ocaklı

Yozgat SORGUN  Osmaniye
Yozgat SORGUN  Peyniryemez
Yozgat SORGUN  Sarıhacılı
Yozgat SORGUN  Sarıhamzalı
Yozgat SORGUN  Sivri
Yozgat SORGUN  Şahmuratlı
Yozgat SORGUN  Taşpınar
Yozgat SORGUN  Termezli
Yozgat SORGUN  Tiftik
Yozgat SORGUN  Tulum
Yozgat SORGUN  Tuzlacık
Yozgat SORGUN  Veliöldük
Yozgat SORGUN  Yazılıtaş
Yozgat SORGUN  Yukarıemirler
Yozgat ŞEFAATLİ  Akcami
Yozgat ŞEFAATLİ  Akçakoyunlu
Yozgat ŞEFAATLİ  Alifakılı
Yozgat ŞEFAATLİ  Arife
Yozgat ŞEFAATLİ  Armağan
Yozgat ŞEFAATLİ  Başköy
Yozgat ŞEFAATLİ  Caferli
Yozgat ŞEFAATLİ  Cankılı
Yozgat ŞEFAATLİ  Cıcıklar
Yozgat ŞEFAATLİ  Çaydoğan
Yozgat ŞEFAATLİ  Dedeli
Yozgat ŞEFAATLİ  Ekinciuşağı
Yozgat ŞEFAATLİ  Gözelli
Yozgat ŞEFAATLİ  Gülistan
Yozgat ŞEFAATLİ  Gülpınar
Yozgat ŞEFAATLİ  Halaçlı
Yozgat ŞEFAATLİ  Hamzalı
Yozgat ŞEFAATLİ  Hüyükkışla
Yozgat ŞEFAATLİ  İbrahimhacılı
Yozgat ŞEFAATLİ  Kabacaoğlu
Yozgat ŞEFAATLİ  Kabakini
Yozgat ŞEFAATLİ  Karakaya
Yozgat ŞEFAATLİ  Karalar
Yozgat ŞEFAATLİ  Kaykılı
Yozgat ŞEFAATLİ  Kazlıuşağı
Yozgat ŞEFAATLİ  Kızılkoca
Yozgat ŞEFAATLİ  Kızılyar
Yozgat ŞEFAATLİ  Koçköy
Yozgat ŞEFAATLİ  Konaklı
Yozgat ŞEFAATLİ  Kumkuyu
Yozgat ŞEFAATLİ  Kuzayca
Yozgat ŞEFAATLİ  Küçükincirli
Yozgat ŞEFAATLİ  Osmanlı
Yozgat ŞEFAATLİ  Paşaköy
Yozgat ŞEFAATLİ  Rızvan
Yozgat ŞEFAATLİ  Saatli
Yozgat ŞEFAATLİ  Saçlı
Yozgat ŞEFAATLİ  Sarıkent
Yozgat ŞEFAATLİ  Seydiyar
Yozgat ŞEFAATLİ  Şerefoğlu
Yozgat ŞEFAATLİ  Tahiroğlu
Yozgat ŞEFAATLİ  Temlik
Yozgat ŞEFAATLİ  Türüdüler
Yozgat YENİFAKILI Başpınar
Yozgat YENİFAKILI Bektaşlı
Yozgat YENİFAKILI Çöplüçiftliği
Yozgat YENİFAKILI Eskiören
Yozgat YENİFAKILI Fehimli
Yozgat YENİFAKILI Üçobalar
Yozgat YENİFAKILI Yiğitler

154



Yozgat YERKÖY  Akpınar
Yozgat YERKÖY  Arifeoğlu
Yozgat YERKÖY  Arslanhacılı
Yozgat YERKÖY  Aşağı Eğerci
Yozgat YERKÖY  Aşağı Elmahacılı
Yozgat YERKÖY  Aydıngün
Yozgat YERKÖY  Belkavak
Yozgat YERKÖY  Beserek
Yozgat YERKÖY  Bicikler
Yozgat YERKÖY  Buruncuk
Yozgat YERKÖY  Büyük Çalıklı
Yozgat YERKÖY  Cakcak
Yozgat YERKÖY  Çakırhacılı
Yozgat YERKÖY  Çakırlar
Yozgat YERKÖY  Çamdibi
Yozgat YERKÖY  Çamlıbel
Yozgat YERKÖY  Çayköy
Yozgat YERKÖY  Delice
Yozgat YERKÖY  Derebağı
Yozgat YERKÖY  Derecik
Yozgat YERKÖY  Göçerli
Yozgat YERKÖY  Gündoğdu
Yozgat YERKÖY  Hacıçeşmesi
Yozgat YERKÖY  Hacılı
Yozgat YERKÖY  Hacımusalı
Yozgat YERKÖY  Hacıosmanlı
Yozgat YERKÖY  Hacıuşağı
Yozgat YERKÖY  Hargaşan
Yozgat YERKÖY  Hatip
Yozgat YERKÖY  İğdecik

Yozgat YERKÖY  Kahya
Yozgat YERKÖY  Karacaağaç
Yozgat YERKÖY  Karacaahmetli
Yozgat YERKÖY  Karaosmanoğlu
Yozgat YERKÖY  Karlı
Yozgat YERKÖY  Kayadibi
Yozgat YERKÖY  Kocaoğlu
Yozgat YERKÖY  Kömüşören
Yozgat YERKÖY  Kördeve
Yozgat YERKÖY  Köycü
Yozgat YERKÖY  Kumluca
Yozgat YERKÖY  Küçük Çalıklı
Yozgat YERKÖY  Küçük Nefes
Yozgat YERKÖY  Orhan
Yozgat YERKÖY  Poyraz
Yozgat YERKÖY  Salihli
Yozgat YERKÖY  Saray
Yozgat YERKÖY  Sarıyaprak
Yozgat YERKÖY  Sedir
Yozgat YERKÖY  Sekili 
Yozgat YERKÖY  Susuz
Yozgat YERKÖY  Süleymanlı
Yozgat YERKÖY  Terzili
Yozgat YERKÖY  Topaç
Yozgat YERKÖY  Yakuplu
Yozgat YERKÖY  Yerköy
Yozgat YERKÖY  Yukarı Eğerci
Yozgat YERKÖY  Yukarı Elmahacılı
Yozgat YERKÖY  Yukarı İhsangazili
Yozgat YERKÖY  Zencir
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53 29 https://pixabay.com/photos/florida-state-university-theater-86197/ 02.09.2019
54 29 https://pixabay.com/photos/car-traffic-man-hurry-1149997/ 02.09.2019
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55 30 https://www.euspaceimaging.com/wp-content/uploads/2018/06/eart-

hquake-1665870.jpg
02.09.2019

56 31 https://pixabay.com/tr/photos/deprem-moloz-daralt-afet-ev-1665896/ 02.09.2019
57 32 https://pixabay.com/tr/photos/sel-su-sokak-afet-acil-araba-62785/ 02.09.2019
58 32 https://pixabay.com/tr/vectors/yeşil-ışık-trafik-ışığı-sinyalleri-24178/ 04.09.2019
59 32 https://dreamtravelzone.com/21-essential-travel-tips-you-need-to-

know/
04.09.2019

60 33 https://pixabay.com/tr/photos/trafik-hareket-karayolunda-3612474/ 02.09.2019
61 34 https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/disabled-man-in-whe-

elchair-rehabilitation-of-vector-20883252
29.01.2019

62 35 https://www.yeniasya.com.tr/gundem/engelli-dostu-universite_307749 04.09.2019
63 35 https://www.trthaber.com/haber/yasam/trafik-isiklarindaki-sesiyle-is-

tanbullu-yayalari-yonlendiriyor-398219.html
04.09.2019

64 35 https://www.ankara.bel.tr/haberler/ego-otobuslerinin-tamami-engel-
li-erisimine-uygun

04.09.2019

65 35 https://twitter.com/AmadaElevator/status/873958133810561024 04.09.2019
66 35 https://www.trtspor.com.tr/haber/engelli-sporlari/t-sandalye-basket-

bol/tekerlekli-sandalye-basketbol-ligleri-basliyor-169550.html
31.01.2020

67 36 https://pixabay.com/tr/photos/arkadaşlar-kedi-ve-köpek-1149841/ 02.09.2019
68 36 https://coffee.digital/kultur-detay/yuruyen-koskun-bahcesine-cevre-

ci-kafe-geliyor
29.01.2020

69 37 https://pixabay.com/tr/photos/hayvanlar-kuşlar-doğa-martı-731213/ 02.09.2019
70 39 http://www.beycan.net/1179/turkiyenin-illeri-ve-bolgeleri-renkli-harita.

html
28.10.2019

71 39 https://yozgat.ktb.gov.tr/ 21.10.2019
72 39 https://www.ntv.com.tr/ekonomi/tanapin-temeli-karsta-atildi,L_Fo7Y-

2cxkGziHboHzCTHg
21.10.2019

73 40 http://cografyaharita.com/turkiye_mulki_idare_haritalari5.html 09.09.2019
74 41 Fatma Temel Turhan Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Salih AKSOY 01.09.2019
75 41 https://uygulamaoteli.bozok.edu.tr/Gallery.aspx 29.09.2019
76 41 Sönmez AYTEMİZ http://www.kaledagcilik.org/?pnum=81&pt=66+Yozgat 20.03.2020
77 42 http://www.edebiyatevi.com/yazi/143824_kumbet-ovasi.html 20.03.2020
78 42 https://yozgat.ktb.gov.tr/ 01.09.2019
79 42 https://yozgat.ktb.gov.tr/TR-93775/4-mevsim-yozgat.html 01.09.2019
80 42 https://www.akdagmadeni.bel.tr/ 30.09.2019
81 43 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat 16.10.2019
82 43 Bozok Üniversitesi Fen Edb. Fak. Prof. Dr. Ümit BUDAK 13.10.2019
83 43 Bozok Üniversitesi Fen Edb. Fak. Prof. Dr. Ümit BUDAK 13.10.2019
84 44 Bozok Üniversitesi Fen Edb. Fak. Prof. Dr. Ümit BUDAK 13.09.2019
85 44 Bozok Üniversitesi Fen Edb. Fak. Prof. Dr. Ümit BUDAK 13.09.2019
86 44 Bozok Üniversitesi Fen Edb. Fak. Prof. Dr. Ümit BUDAK 13.09.2019
87 44 Bozok Üniversitesi Fen Edb. Fak. Prof. Dr. Ümit BUDAK 13.09.2019
88 44 Bozok Üniversitesi Fen Edb. Fak. Prof. Dr. Ümit BUDAK 13.09.2019
89 44 Bozok Üniversitesi Fen Edb. Fak. Prof. Dr. Ümit BUDAK 13.09.2019
90 44 Bozok Üniversitesi Fen Edb. Fak. Prof. Dr. Ümit BUDAK 13.09.2019
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91 44 Bozok Üniversitesi Fen Edb. Fak. Prof. Dr. Ümit BUDAK 13.09.2019
92 45 Fatma Temel TURHAN Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Salih AKSOY 01.09.2019
93 45 http://www.tokathaber.com.tr/ 13.10.2019
94 46 https://business.facebook.com/DSI.12.Bolge.Mudurlugu/photos/pc-

b.1299876630157242/1299876433490595/?type=3&theater
13.10.2019

95 46 http://www.eceturinsaat.com.tr/projeler/cekerek-sureyyabey-baraji-in-
saati

13.10.2019

96 46 https://www.akdagmadeni.bel.tr/ 30.09.2019
97 46 http://www.kozanbilgi.net/turkiyenin-yeralti-kaynaklari.html 14.10.2019
98 47 https://yozgat.ktb.gov.tr/ 01.09.2019
99 47 https://yozgat.ktb.gov.tr/ 01.09.2019

100 47 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/canak-peyniri-yozgat-adina-tescillen-
di/776287

30.01.2020

101 48 https://yozgat.ktb.gov.tr/ 01.09.2019
102 48 https://yozgat.ktb.gov.tr/ 14.10.2019
103 48 https://yozgat.ktb.gov.tr/ 14.10.2019
104 49 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat 21.10.2019
105 49 https://yozgat.ktb.gov.tr/ 01.09.2019
106 50 http://www.e-sehir.com/turkiye-haritasi/yozgat-deprem-fay-hatti-risk-

haritasi.html
29.10.2019

107 51 Ömer ERTUĞRUL Anadolu Ajansı 09.09.2019
108 51 https://yozgat.afad.gov.tr/ 25.11.2019

109 51 http://112.gov.ge/ 29.10.2019
110 52 https://yozgat.ktb.gov.tr/ 01.09.2019
111 52 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat 16.10.2019
112 53 Fatma Temel TURHAN Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Salih AKSOY 10.11.2019
113 53 https://www.kizlarsoruyor.com/tatil-seyahat/a75997-her-seyiyle-gu-

rur-duyulan-anadolu-sehri-yozgat
21.10.2019

114 54 https://www.yozgat.bel.tr/ 30.09.2019
115 54 https://www.yozgat.bel.tr/ 30.09.2019
116 55 https://www.yozgat.bel.tr/ 30.09.2019
117 55 https://www.yozgat.bel.tr/ 30.09.2019
118 56 https://www.yozgat.bel.tr/ 30.09.2019
119 56 https://www.yozgat.bel.tr/ 30.09.2019
120 56 https://www.yozgat.bel.tr/ 30.09.2019
121 57 http://galeri.bayan.gen.tr/icerik/galeri/950/Saraykent-Ilcesi-Fotograflari 19.11.2019
122 57 http://gezilecekyerler.com/sarikaya/ 19.11.2019
123 57 https://yozgat.ktb.gov.tr/ 01.09.2019
124 58 https://www.yozgat.bel.tr/ 30.09.2019
125 59 https://www.yozgat.bel.tr/ 30.09.2019
126 59 https://www.yozgat.bel.tr/ 30.09.2019
127 59 https://www.yozgat.bel.tr/ 30.09.2019
128 60 Nida TÜFEKÇİ GSL Görsel Sanatlar Öğretmeni Makbule Savaş SEZER 29.09.2019
129 61 https://pixabay.com/tr/photos/doku-grunge-sıkıntı-kırığı-kırık-1874557/ 26.01.2020
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130 62 https://www.haberturk.com/tv/burasi-turkiye/video/dunyada-sade-

ce-2-ornegi-var-biri-yozgatta/508474
30.01.2020

131 62 https://yozgat.ktb.gov.tr/ 01.09.2019
132 63 https://pixabay.com/tr/illustrations/par%C5%9F%C3%B6men-ka%-

C4%9F%C4%B1t-astronomik-saat-saat-4746817/
30.01.2020

133 64 Toki Şehit Mehmet KOÇAK Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 
Hakkı Atilla ŞİMŞEK

19.11.2019

134 64 https://yozgat.ktb.gov.tr/ 01.09.2019
135 64 https://gezilecekyerler.com/capanoglu-ciftecarsi-hamami/ 11.11.2019
136 65 https://yozgat.ktb.gov.tr/ 01.09.2019
137 66 https://amasya.ktb.gov.tr/Resim/49004,11jpg.png?0 19.11.2019
138 66 https://www.kulturportali.gov.tr/repoKulturPortali/large/SehirRehberi//

GezilecekYer/20171004114355966_Yerkapi%20Sfenksleri.jpg
21.11.2019

139 67 https://www.kayseri.bel.tr/kesfet-listeleme/cumhuriyet-meydani-detay-
lar

19.11.2019

140 67 https://kirikkale.ktb.gov.tr/Resim/54763,hasandede-camii-ve-turbesijpg.
png?0

19.11.2019

141 68 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/kirsehir/gezilecekyer/caca-
bey-medreses

19.11.2019

142 68 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/nevsehir/genelbilgiler 19.11.2019
143 69 https://sivas.ktb.gov.tr/Resim/74526,divrigi-ulu-camii-ve-darussifasi-38.

png?0
19.11.2019

144 69 https://tokat.ktb.gov.tr/TR-246942/tarih-kategorisi-dogay-2019.html 19.11.2019
145 70 https://www.tbmm.gov.tr/dostluk_gruplari/kirgizistan/ulke_fotograflar.

htm
31.10.2019

146 70 https://www.centralna.net/2019/10/28/promocija-knjige-svemirka-au-
torice-adne-langic-u-biznis-centru-ilijas/

31.10.2019

147 74 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat 16.10.2019
148 74 https://yozgat.ktb.gov.tr/ 01.09.2019
149 74 https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/103232/08/1032320863.

jpg
21.12.2019

150 74 https://yozgat.ktb.gov.tr/ 01.09.2019
151 75 https://yozgat.ktb.gov.tr/ 01.09.2019
152 76 https://www.haberturk.com/yozgatta-kabali-koyluleri-tarlalarini-birlesti-

rip-geri-gocu-baslatti-1843482
22.12.2019

153 76 https://www.sozcu.com.tr/2017/ekonomi/turkiyenin-en-buyuk-mey-
ve-bahcesinde-hasat-basladi-1928418/

22.12.2019

154 76 https://www.akdagmadeni.bel.tr/ 30.09.2019
155 77 http://yozgatosb.net/ 28.12.2019
156 77 http://www.yozgat.gov.tr/yuksek-hizli-tren 01.09.2019
157 78 https://www.akdagmadeni.bel.tr/akdagmadeni-ormanlari-s61.html 30.09.2019

158 79 https://www.lafsozluk.com/2017/12/tellal-nedir-tellallik-ne-demek-
tir-anlami.html

03.01.2020

159 79 https://www.pinterest.co.uk/pin/466544842636367449/ 03.01.2020
160 79 https://www.nkfu.com/mucellit-nedir-ne-is-yapar/ 03.01.2020
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161 80 https://www.kayserinews.com/kayseri-sekerden-bogazliyana-60-in-ton-

luk-seker-silosu-623280h.htm
03.01.2020

162 81 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat 16.10.2019
163 81 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat 16.10.2019
164 82 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat 16.10.2019
165 82 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat 01.09.2019
166 82 https://yozgat.ktb.gov.tr/ 01.09.2019
167 82 https://yozgat.ktb.gov.tr/ 01.09.2019
168 83 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat 16.10.2019
169 83 https://yozgat.ktb.gov.tr/ 01.09.2019
170 83 https://yozgatsehir.saglik.gov.tr/TR,18200/fotograf-galerimiz.html 24.12.2019
171 85 Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Nusret SALMANLI 20.01.2020
172 86 http://kutuphane.bozok.edu.tr/fotograflar/1/ktphane-binas 20.01.2020
173 87 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/gezilecekyer/cam-

lik-milli-parki
22.01.2020

174 87 http://www.yozgat.gov.tr/camlik-milli-parki 01.09.2019
175 88 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/gezilecekyer/ceska-ye-

ralti-sehri
16.10.2019

176 88 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/gezilecekyer/kerke-
nes-harabeleri-kayip-sehir-pteria

16.10.2019

177 89 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/gezilecekyer/sarika-
ya-roma-hamami

22.01.2020

178 89 https://yozgat.ktb.gov.tr/TR-92801/sarikaya-roma-hamami.html 22.01.2020
179 90 https://alchetron.com/Tavium 31.01.2020
180 90 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/gezilecekyer/cadirho-

yuk-peyniryemez-koyu
16.10.2019

181 91 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/gezilecekyer/kazanka-
ya-kanyonu-kazankaya-vadisi

22.01.2020

182 91 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/gezilecekyer/cehir-
lik-yaylasi

22.01.2020

183 92 https://www.akdagmadeni.bel.tr/ 30.09.2019
184 92 https://www.akdagmadeni.bel.tr/ 30.09.2019
185 93 https://pixabay.com/tr/photos/havai-fişek-kutlama-tatil-olay-1885571/ 25.01.2020
186 94 https://twitter.com/yozgatsanat/media 23.01.2020
187 94 https://twitter.com/yozgatsanat/media 23.01.2020
188 94 https://twitter.com/yozgatsanat/media 23.01.2020
189 94 https://twitter.com/yozgatsanat/media 23.01.2020
190 94 https://twitter.com/yozgatsanat/media 23.01.2020
191 94 https://twitter.com/yozgatsanat/media 23.01.2020
192 94 https://twitter.com/yozgatsanat/media 23.01.2020
193 94 https://twitter.com/yozgatsanat/media 23.01.2020
194 95 http://yozgatosb.net/tr-tr/foto-galeri/55/gelecek-bozok-tekno-

park-ta/6?_=1579816585464
24.01.2020

195 95 Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi (Kolaj) 22.02.2020
196 95 Boğazlıyan Bilim ve Sanat Merkezi (Kolaj) 22.02.2020
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197 96 https://yozgat.ktb.gov.tr/TR-93775/4-mevsim-yozgat.html 25.01.2020
198 97 Foto ALPER - Yozgat 04.02.2020
199 97 https://twitter.com/ORANKalkinma/status/883309712900542464 20.03.2020

200 98 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/gezilecekyer/yozgat-li-
sesi

16.10.2019

201 98 Cumhuriyet Ortaokulu Rehberlik Öğretmeni Dilek ŞİMŞEK 26.01.2020
202 99 https://yozgat.ktb.gov.tr/TR-93775/4-mevsim-yozgat.html 01.09.2019
203 99 http://www.ilerigazetesi.com.tr/images/upload/tekke1.jpg 25.01.2020
204 100 https://steptocityservices.com/SteptoCityService/v1/ImageAudioFi-

les/11/497-4.jpg
25.01.2020

205 100 https://steptocityservices.com/SteptoCityService/v1/ImageAudioFi-
les/11/483-1.jpg

25.01.2020

206 101 https://mapio.net/pic/p-121455255/ 25.01.2020
207 101 Cumhuriyet Ortaokulu Rehberlik Öğretmeni Dilek ŞİMŞEK 26.01.2020
208 102 https://yozgat.ktb.gov.tr/ 01.09.2019
209 102 Cumhuriyet Ortaokulu Rehberlik Öğretmeni Dilek ŞİMŞEK 26.01.2020
210 103 Cumhuriyet Ortaokulu Rehberlik Öğretmeni Dilek ŞİMŞEK 26.01.2020
211 103 Cumhuriyet Ortaokulu Rehberlik Öğretmeni Dilek ŞİMŞEK 26.01.2020
212 104 Cumhuriyet Ortaokulu Rehberlik Öğretmeni Dilek ŞİMŞEK 26.01.2020
213 104 http://yozgatsydv.com/tr-tr/foto-galeri/37/hayri-inal-kona-

gi/1?_=1579956394347
25.01.2020

214 105 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/gezilecekyer/nizamog-
lu-konagi

25.01.2020

215 105 Foto ALPER - Yozgat 04.02.2020
216 106 Sinan DOĞAN 25.01.2020
217 106 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/gezilecekyer/mute-

ber-divanlioglu-konagi
25.01.2020

218 107 http://yozgatsydv.com/tr-tr/foto-galeri/38/huzni-baba-kona-
gi/1?_=1579958764022

25.01.2020

219 107 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/gezilecekyer/akdagma-
deni-kilisesi

25.01.2020

220 108 https://yozgat.ktb.gov.tr/TR-93574/hanlarimiz.html 25.01.2020

221 108 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/gezilecekyer/akdagma-
deni-saglik-ocagi-kupcuoglu-evi

25.01.2020

222 109 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/kulturatlasi/ali-cele-
bi-ve-mahmut-celebi-turbeleri-efsanesi

25.01.2020

223 109 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/kulturatlasi/ali-cele-
bi-ve-mahmut-celebi-turbeleri-efsanesi

25.01.2020

224 109 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/gezilecekyer/can-
dir-sah-sultan-hatun-turbesi

25.01.2020

225 110 http://www.steptocity.com/place/tr/cerkesbey-turbesi--1l11l480 25.01.2020

226 110 https://yozgat.ktb.gov.tr/TR-93775/4-mevsim-yozgat.html 27.01.2020
227 111 https://unsplash.com/photos/vC8wj_Kphak 25.01.2020
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228 112 http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=3686 25.01.2020
229 112 http://www.cumhuriyet.edu.tr/haber/2431-balkanlar-ve-balkanlarda-

ki-osmanli-mimarisinden-ornekler-konferansi-duzenlendi
25.01.2020

230 113 https://www.star.com.tr/pazar/resmi-tarihin--her-seyi-yalan-diye-
mem-ama-haber-923454/

25.01.2020

231 113 https://golcukvizyongazetesi.com/unesco-baskani-golcuke-geliyor/ 25.01.2020
232 113 https://pixabay.com/tr/photos/fener-ahşap-duvar-rusztikal-1864627/ 25.01.2020
233 114 https://www.bilgiustam.com/yozgatli-huzni-kimdir/ 25.01.2020
234 114 https://www.antoloji.com/nail-abbas-sayar/hayati/ 25.01.2020
235 114 https://islamansiklopedisi.org.tr/fenni-efendi 25.01.2020
236 115 https://islamansiklopedisi.org.tr/agah-efendi-capanzade 25.01.2020
237 115 http://www.arkakapak.com/mustafa-ciftci-ayakta-kalma-hissi-be-

ni-cok-etkiliyor/
25.01.2020

238 115 https://yusufdursun.com.tr/about/ 25.01.2020
239 116 https://islamansiklopedisi.org.tr/tufekci-mehmet-nida 25.01.2020
240 116 https://t24.com.tr/haber/mumin-sarikaya-sohret-bana-birkac-elbise-faz-

la-giydiriyor,785015
25.01.2020

241 116 https://yozgat.ktb.gov.tr/TR-105315/celal-atik.html 25.01.2020
242 117 https://tr.wikipedia.org/wiki/Nasuh_Akar 25.01.2020
243 117 https://www.fanatik.com.tr/riza-kayaalpin-baba-evinde-sampiyonluk-se-

vinci-2057164
25.01.2020

244 117 https://pixabay.com/illustrations/archer-archery-olympic-sport-945721/ 25.01.2020
245 118 https://www.kanald.com.tr/afili-ask/oyuncular/altan-erkekli 26.01.2020
246 118 http://www.muhsinkokturk.com/genel/sair-ve-yazarlar-1-halk-ve-di-

van-sairleri.html
26.01.2020

247 118 https://www.haber50.com/genel/asik-sefil-dondu-hayatini-yitir-
di-h222992.html

26.01.2020

248 119 https://batmanda.com/Firma/pinarbasi-mahallesi-ramazan-davulculari.
html

26.01.2020

249 120 https://pixabay.com/photos/window-old-abandoned-ivy-o-
vergrown-1533513/

26.01.2020

250 120 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/kulturatlasi/gelin-kaya-
si-efsanesi

16.10.2019

251 121 https://pixabay.com/tr/illustrations/kağıt-ileti-örneği-parşömen-es-
ki-68829/

27.01.2020

252 121 Nida TÜFEKÇİ GSL Görsel Sanatlar Öğretmeni Makbule Savaş SEZER 01.02.2020
253 122 https://pixabay.com/photos/canakkale-martyrdom-frontline-e-

ge-4566133/
26.01.2020

254 123 https://www.pngdownload.id/png-am6w43/ 26.01.2020
255 124 https://bilimdili.com/toplum/yasam/karacay-malkar-turklerinde-asik-o-

yunu/
26.01.2020

256 124 https://sites.google.com/site/merveakaar/geleneksel-cocuk-oyunlari/
birdir-bir-oyunu

27.01.2020

257 125 https://twitter.com/celikcomak1972?lang=da 27.01.2020
258 125 https://manufacturingstories.com/rock-on-how-i-taught-focus-to-a-c-

lass-that-wouldnt-sit-still/
27.01.2020
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259 126 https://tr.pinterest.com/pin/305963368420579165/?lp=true 27.01.2020
260 126 https://www.gencgonulluler.gov.tr/Activity/Detail/14831 27.01.2020
261 127 https://www.kulturportali.gov.tr/portal/yozgattandirkebabi 16.10.2019
262 127 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/neyenir/yozgat-ca-

nak-peyniri
16.10.2019

263 128 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/neyenir/arabasi761710 16.10.2019
264 128 https://pixabay.com/tr/illustrations/ka%C4%9F%C4%B1t-ileti-%C3%B6r-

ne%C4%9Fi-par%C5%9F%C3%B6men-eski-68833/
01.02.2020

265 129 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/neyenir/yozgat-par-
mak-coregi

27.01.2020

266 129 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/neyenir/dest-kebabi 27.01.2020
267 129 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/neyenir/madimak-ye-

meg
27.01.2020

268 130 http://www.corumhakimiyet.net/guncel/seydim-koyunde-cigdem-a-
si-gelenegi-h7647.html

27.01.2020

269 130 https://www.meshurcarsi.com/kavurga 27.01.2020
270 131 http://yozgatmuhabir.blogspot.com/2013/05/camlkta-hdrellez-kul-

tur-bahar-bayram.html
27.01.2020

271 131 http://www.muhsinkokturk.com/halk-oyunlari 27.01.2020
272 132 http://www.kostumcudilek.com/folklor-kostumleri/yozgat-folklor-kiya-

fetler
27.01.2020

273 132 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/kulturatlasi/yoresel-giy-
silerimiz

27.01.2020

274 132 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/kulturatlasi/yoresel-giy-
silerimiz

27.01.2020

275 133 https://yozgat.ktb.gov.tr/TR-161641/kilim-ve-dokuma-motifleri.html 27.01.2020
276 133 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/kulturatlasi/gelenek-

sel-el-sanatlari-gumus-slemeciligi
27.01.2020

277 133 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/kulturatlasi/gelenek-
sel-el-sanatlari-bicakcilik

27.01.2020

278 133 http://www.yozgat.gov.tr/4-mevsim 27.01.2020
279 134 https://yozgat.ktb.gov.tr/TR-93775/4-mevsim-yozgat.html 01.10.2019
280 135 https://pixabay.com/tr/illustrations/ka%C4%9F%C4%B1t-ileti-%C3%B6r-

ne%C4%9Fi-par%C5%9F%C3%B6men-eski-68829/
27.01.2020

281 136 https://pixabay.com/tr/photos/buru%C5%9Fuk-ka%C4%9F%C4%B1t-so-
yut-antik-2537807/

27.01.2020

282 137 https://www.haberturk.com/prof-dr-ocal-oguz-dan-film-ve-dizi-yapimci-
larina-cagri-2194891

27.01.2020

283 139 http://tanitim.bozok.edu.tr/galeri/103.jpg 28.01.2020
284 139 http://tanitim.bozok.edu.tr/galeri/105.jpg 28.01.2020
285 139 http://tanitim.bozok.edu.tr/galeri/107.jpg 28.01.2020
286 139 http://tanitim.bozok.edu.tr/galeri/110.jpg 28.01.2020
287 139 http://tanitim.bozok.edu.tr/galeri/114.jpg 28.01.2020
288 139 http://tanitim.bozok.edu.tr/galeri/116.jpg 28.01.2020
289 139 http://tanitim.bozok.edu.tr/galeri/119.jpg 28.01.2020
290 139 http://tanitim.bozok.edu.tr/galeri/68.jpg 28.01.2020
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Görsel N. Sayfa Kaynak Erişim Tarihi
291 140 https://twitter.com/YozgatValiligi/status/1007361108624240641/pho-

to/1
28.01.2020

292 141 http://sehitlerfenlisesi.meb.k12.tr/66/01/300218/okulumuz_hakkinda.
html

28.01.2020

293 141 http://nidatufekcigsl.meb.k12.tr/tema/okulumuz_hakkinda.php 28.01.2020
294 141 https://www.memurlar.net/haber/865851/yozgat-taki-bu-lise-para-basi-

yor.html
28.01.2020

295 142 https://twitter.com/Yozgat_GHSIM/status/1213837890322608128/pho-
to/1

28.01.2020

296 142 http://tanitim.bozok.edu.tr/galeri.html 28.01.2020
297 142 http://tanitim.bozok.edu.tr/galeri.html#&gid=1&pid=30 28.01.2020
298 143 https://www.aksam.com.tr/spor/riza-kayaalp-dunya-sampiyonu-oldu-ri-

za-kayaalp-kimdir-riza-kayaalpin-kac-sampiyonlugu-var/haber-1006359
28.01.2020

299 143 http://www.yozgatspor1959.com/multimedya/yozgat-spor-1959-fut-
bol-kulubu-logo/

28.01.2020

300 143 Toki Şehit Mehmet Koçak İlkokulu Sınıf Öğretmeni Hakan ERTAŞ 06.10.2020
301 144 http://www.yozgat.gov.tr/spor-vadisi 28.01.2020
302 144 http://www.yozgat.gov.tr/spor-vadisi 28.01.2020
303 144 http://www.yozgatozelidare.gov.tr/spor-vadisi 28.01.2020
304 144 http://www.yozgatozelidare.gov.tr/kurumlar/yozgatozelidare.gov.tr/

PROJELER/SPOR%20VADI/2016/Spor_vadi_2016%20(9).JPG
28.01.2020

305 144 http://yozgat.gov.tr/termal-aqua-park-ve-spor-merkezi 28.01.2020
306 144 http://yozgat.gov.tr/termal-aqua-park-ve-spor-merkezi 28.01.2020
307 153 http://cografyaharita.com/turkiye_mulki_idare_haritalari5.html 16.02.2020
308 154

155
http://www.yozgatozelidare.gov.tr/hizmet-haritasi 16.02.2020

309 167 Yusuf BAĞCI: https://seeklogo.com/vector-logo/272901/yozgat-silueti 03.02.2020
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