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AKDAĞMADENİ  ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları

• Göç,

• Beşeri sermaye eksikliği,

• Köylerde yeteri sayıda tarım ve hayvancılık 

faaliyetlerini yürütecek gençlerin olmaması,

• Tarımsal faaliyetleri özendirecek yatırımlar,

• Hayvancılık faaliyetlerini özendirecek 

yatırımlar,

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri

• Karadikmen’den çıkarılan sıcak suyun 

kullanılarak kaplıca tesislerinin oluşturulması,

• İç Anadolu’da ve Türkiye’de en uzun tabi 

pistlere sahip olunabilecek bir kayak merkezi 

yapmak,

• Ormanın turizm faaliyetlerine(off•road, av 

turizmi gibi) kazandırılması

• Gençleri köylerden kente çekebilecek 

projelerin oluşturulması,

• Akdağmadeni’nin gerek yurt içinde gerek de 

yurtdışında tanıtımını sağlayacak çalışmaların 

yapılması.
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AKDAĞMADENİ ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

• İlçenin konumu-Ana karayollarından birinin 
üzerinde yer alması,

• Genç nüfusun yetersizliği-köylerde yeterli 
sayıda tarım ve hayvancılık faaliyetlerini 
yürütecek gençlerin olmaması,
 • İlçede konaklama tesislerinin eksikliği.

Fırsatlar Riskler

• Genç nüfusun yetersizliği- köylerde yeterli 
sayıda tarım ve hayvancılık faaliyetlerini 
yürütecek gençlerin olmaması,
• İlçede konaklama tesislerinin eksikliği.

• Şehirlere göçün devam etmesi,
• Kış aylarının uzun ve sert geçmesi.
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AYDINCIK ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları

• Kümbet ovasının olmasına rağmen Tarım 
faaliyetlerinde kullanılacak suyun olmaması,
• İlçeye ulaşım yolların karayolları standardında 
olmaması,
• Spor aktivitelerinin yapılabileceği bir spor 
salonunun olmaması,
• Göç ve işsizlik,
• Devlet hastanesinin olmaması,
• Sanayi sitesinin olmaması,
• İçme suyunun çok eski borularla taşınması.

• Tarımsal faaliyetlerin aktif yapılması için 

Çekerek Barajı’ndan su alabilme hattı 

oluşturmak,

• Ulaşım yollarını karayolları standardında 

revize etmek,

• Devlet hastanesi yapılması,

• Küçük sanayi sitesi kurulması,

• Derelerin ıslah edilmesi,

• Kapalı spor salonu yapılması.

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri

• Çekerek Barajı’ndan su taşınması sonucunda 

Kümbet Ovası’nın tarımda etkin bir şekilde 

kullanılması,

• Ametist Taşı ve Kazankaya Kanyonu’nun 

turizm faaliyetlerine daha etkin bir şekilde 

kazandırılması,

• Çekerek Barajı’ndan şu taşıması yapılabilmesi 

projesinin DSİ ile yakından takip edilmesi.

• Tarım faaliyetlerin artırılması,

• Başta Bursa’da mobilyacılık sektöründe 

faaliyet gösteren iş adamları olmak üzere diğer 

Aydıncıklı iş adamlarının ziyaret edilmesi,

• Ametist Taşının rezervinin araştırılması,

• Seracılık faaliyetlerinin alternatif olarak 

değerlendirilmesi.
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AYDINCIK  ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

• Karadeniz iklimine yakınlığından dolayı doğal 
bitki örtüsünün zenginliği,
• Kazankaya Kanyonu gibi doğal güzelliklerin 
olması,

• Yeterli derecede suyun olmamasından 
kaynaklı sulanan tarım arazilerinin az olması,
• Ulaşım imkânlarının yetersizliği,
• Devlet hastanesi gibi temel yatırımların 
yapılmamış olması.

Fırsatlar Riskler

• Ametist Taşı gibi ilçeye has maden 
varlıklarının olması,
• Doğa turizmi için uygun alanların 
varlığı(Kazankaya Kanyonu),
• Rakımın düşük olması.

• Şehirlere göçün devam etmesi,
• İlçeye ihtiyaçlarına özellikle tarıma yönelik su 
kaynaklarının bulunamaması.



YOZGAT İLÇE ZİYARETLERİ RAPORU

10

BOĞAZLIYAN ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları

• İşsizlik,
• Tarım arazilerinde yapılan kuyu sayısı 
nedeniyle göçükler ortaya çıkmıştır.
• Atık su için tesis bulunmamaktadır.

• Atık su için tesis yapılması,

• Cavlak bölgesindeki termal kaynağın 

gerek seracılık gerekse de otel olarak 

değerlendirilmesi.

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri

• Makarnalık buğdayın bölgede büyük firmalar 

tarafından tercih edilmesinden dolayı büyük 

firmalarla görüşme yaparak yatırıma davet 

edilebilir.

• Cavlak bölgesi tarım arazisi olarak tahsis 

edilmesi durumunda o bölgeye Jeotermal 

Seracılık Bölgesi kurulabilir.

• Kayseri’ye 90 km yakınlıkta olması ve 

Yozgat’ta teşvikte 5. Bölge olması nedeni ile 

bir OSB kurulması durumunda firmalar yatırım 

yapabilirler.

• Tarımsal, hayvansal ve jeotermal kaynakların 

kullanımına yönelik ortak akıl çalışmalarının 

yürütülmesi. 
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BOĞAZLIYAN  ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

• Büyükşehre(Kayseri’ye) yakınlık,
• Tarımsal destek alma kültürünün yerleşmiş 
olması(İl genelinde TKDK’dan en fazla 
faydalanan işletmelerin ilçede bulunması),
• İlçede şeker fabrikasının olması.

• Atık su arıtma tesisinin olmaması.

Fırsatlar Riskler

• Cavlak bölgesinin jeotermal seracılık 
faaliyetleri için uygun bir yapıya sahip olması,
• Bazı büyük firmaların makarnalık buğday 
hammaddesinin ilçeden karşılıyor olması 
nedeniyle ilçede makarna fabrikası kurulabilir.

• Tarım arazilerinde birçok sondaj çalışması 
yapıldığı için göçüklerin meydana gelmesi,
• Şehirlere göçün devam etmesi.
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ÇANDIR ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları

• İlçenin belirgin en büyük sorunu iş 
imkânlarının kısıtlılığı ile bunun sonucunda 
oluşan göç sorunudur.

• Çandır-Yozgat arası ulaşım Boğazlıyan 
bağlantısı ile gerçekleşmekte olup, bu yol 
Çandır-Felahiye-Kayseri yoluna göre daha 
iyidir. Çandır’ın komşu ilçeler ve illerle 
ulaşımının kolaylaşması adına Felahiye 
yolunun düzenlenmesi faydalı olacaktır

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri

• İğdeli köyünde bulunan Ermeni Okulu’nun 
yenilenmesidir 
• Hayırseverlerin bağışladığı arsaya hasta 
bakım merkezi yapılabilir.

• Çandır yakınlarında bulunan ve atıl 
durumdaki süt entegre tesisinin yeniden 
canlanması için yatırımcı arayışına girilebilir.
• Çandır’da geçmişte faaliyette olan  ve 
faaliyetlerine bir süre ara verdikten sonra 
tekrar açılmış olan yağ fabrikasının daha 
efektif çalışması için çalışmalar yürütülebilir.
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ÇANDIR  ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

• İlçenin konumu•büyükşehire yakınlık • İstihdam alanlarının eksikliği,
• Genç nüfusun yetersizliği,
• Önceden yapılmış olan sanayi tesislerin atıl 
durumda olması,
• Girişimci ve sermaye yetersizliği.

Fırsatlar Riskler

• İğdeli köyünde bulunan Ermeni Okulu • Şehirlere göçün devam etmesi,
• Kışın uzun ve sert olması.
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ÇAYIRALAN  ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları

• Ortak Akıl olmayışı,
• İşsizlik,
• Orman kirliliği,
• Arıtma tesisinin olmayışı

• Atık su için bir tesis yapılması,
• Hazine arazisi tahsisiyle özel müteşebbise 
verilmesi ile güneş enerjisi yatırımlarının 
önünün açılması,

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri

• Çayıralan’da Orman Bölge Müdürlüğü 
ile yapılan 9800 dönüm meyve ağacı 
ağaçlandırma projesine destek verilmesi,
• Arıcılığın daha profesyonel olması için çeşitli 
destek mekanizmalarının harekete geçirilmesi,

• Proje yazma kültürünün ilçede hayata 
geçirilmesi,
• Çayıralan’da daha önce çıkartılan rüzgar 
haritasının yatırım sunumlarında kullanılması 
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ÇAYIRALAN  ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

• Arıcılık faaliyetlerine uygun şartların var 
olması,
• Kültür merkezi ve gençlik merkezi gibi 
yerler sayesinde kültürel altyapının oluşmaya 
başlaması.

• Ormanların kirletilmiş olması,
• Su arıtma tesisinin olmaması,
• Beşeri sermaye eksikliği.

Fırsatlar Riskler

• Çayıralan’da Orman Bölge Müdürlüğü 
ile yapılan 9800 dönüm meyve ağacı 
ağaçlandırma projesinin olması.

• Şehirlere göçün devam etmesi,
• Kış aylarının uzun ve sert olması.
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ÇEKEREK  ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları

• Çekerek Barajı’ndan dolayı ekilebilir arazilerin 
azaldığı bunun da tarımsal faaliyetler 
noktasında engel teşkil etmesi,
• Sanayi yatırımlarının yok denecek kadar az 
olması,
• Yüksekokul seviyesinde eğitim kurumunun 
olmaması,
• Nüfusun yeterli derecede olmasına rağmen 
spor salonunun olmaması,
• Halkın proje kültürüne uzak olup bu konuda 
cesaretsiz olması,

• Çekerek Barajı kamulaştırılmasından dolayı 
azalan ekilebilir tarım arazilerinin temin 
edilmesi yönünde çalışmalar yapılması 
ve bunun sonucunda tarım alanındaki 
yatırımların artırılması,
• Sanayi alanında yatırımların artırılması,

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri

• Ekilebilir hazine arazilerinin tarımsal 
faaliyetlere kazandırılması için çalışmalar 
yapılması,
• Çekerek barajını turizm faaliyetlerinde aktif 
olarak kullanarak yaklaşık 300•400 kişiye 
istihdam sağlanması,

• Çekerek Barajı’nı turizm faaliyetlerinde 
kullanılması,
• Hayvancılık faaliyetlerin artırılması,
• Meslek yüksek okulu açılması,
• Başta Bursa’da mobilyacılık sektöründe 
faaliyet gösteren iş adamları olmak üzere diğer 
Çekerekli iş adamlarının ziyaret edilmesi.
• Halkın proje cesaretinin artırılması için 
eğitimler düzenlenmesi.
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ÇEKEREK  ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

• Çekerek Barajı’nın olması. • Ekilebilir tarımsal arazinin azlığı,
• Ulaşım imkânlarının yetersizliği,
• Sanayi tesislerinin yapılmamış olması.

Fırsatlar Riskler

• Çekerek Barajı’nın turizm faaliyetlerinde 
kullanılabilecek olması.

• Şehirlere göçün devam etmesi.



YOZGAT İLÇE ZİYARETLERİ RAPORU

18

KADIŞEHRİ ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları

• (İlk ve en dikkat çekici eksiklik)hem ilçe 
hem de köylerde belirgin şekilde alt yapı 
sorunlarının olması,
• Sosyal altyapının oluşturulmamış olması,
• Kabalı projesinin diğer köylere örnek teşkil 
etmemiş olması,
• Bünyelerinde oluşturdukları proje ekiplerinin 
bağlı oldukları kurumlar ve kendileri arasında 
yaşanabilecek mevzuatsal sıkıntıların olması,
• Halkın eğitim seviyesinin düşük olması,
• Halkın Şehri Kadın Konağı projesi gibi 
projelere karşı ilgisiz olması,
• Göç

• Diğer bütün faaliyetlerin sağlıklı 
yürütülebilmesi için ilçe ve köylerin 
altyapısının iyileştirilmesi,
• Halkın eğitim seviyesinin artırılması için 
eğitim yatırımlarının gerçekleştirilmesi,

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri

• Kabalı projesi örnek olacak şekilde benzer 
projelerin diğer köylerde uygulanmasının 
sağlanması,
• Kadışehri ilçesinin su toplama merkezi olup 
Bahçecik barajı vasıtasıyla 80 bin dönüm 
arazinin sulu tarıma geçebileceği,

• Altyapı sorunlarının giderilmesine yönelik 
çalışmaların hızlandırılması,
• Eğitim seviyesinin artırılması için okullaşma 
oranının artırılması ve sosyal altyapıyı 
geliştirecek adımların atılması,
• Kabalı projesinin neden örnek teşkil 
etmediğinin araştırılması,
• Göçe neden olan sorunlar üzerine 
yoğunlaşılması.
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KADIŞEHRİ  ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

• Büyük ölçekli tarım faaliyetlerinin 
yürütülebileceği arazilere sahip olunması.

• Altyapı sorunlarının giderilmemiş olması,
• Halkın eğitim seviyesinin düşük olması,
• Halkın projelere karşı ilgisiz olması.

Fırsatlar Riskler

• Kabalı projesinin başarılı olmuş olması,
• İlçenin su toplama merkezi olma açısından 
uygun şartlara sahip olması.

• Şehirlere göçün devam etmesi,
• İklim koşullarının sert olması.
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SARAYKENT ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları

• İstihdam olanaklarının az olmasından 
kaynaklı göç,
• İlçe halkının yatırımlara bakış açılarının 
olumsuz olması, birlikte hareket edilememesi,
• Özel sektör yatırımlarının yok denecek kadar 
az olması,

• Termal tesisin etrafına mesire alanı yapılması,
• İlçeye terminal yapılması, 
• Mezbahane yapılması,

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri

• Kadışehri ile Saraykent arasında yer alan sıcak 
su kaynağının etrafına otel, kaplıca, hamam 
gibi yapılardan oluşan bir kompleks yapılması,

• Sıcak suyun hizmet ve ısıtma amacının 
dışında sanayide kullanılabilmesi için gerekli 
çalışmaların yapılması,
• İlçe halkına yapılacak yatırımların 
kalkınmadaki rolü konusunda bilgilendirme 
çalışmaları yapılması,
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SARAYKENT ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

• İlçenin konumu•Ana karayollarından birinin 
üzerinde yer alması.

• İlçede halkının yatırımlara bakış açısının 
negatif olması,
• Girişimci ve sermaye yetersizliği,
• Sosyal ve kültürel altyapının zayıf olması.

Fırsatlar Riskler

• Sıcak su kaynaklarının bulunması • Nüfusun yetersizliği,
• Şehirlere göçün devam etmesi.
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SARIKAYA ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları

• Sarıkaya Roma hamamın kamulaştırılmaması,
• UNESCO miras listesine alınmaması,
• Ören yeri çevre düzenleme kapsamına 
alınmaması,
• Hamamın çevresinin kamulaştırılması 
sırasında halkın tepkisi ile karşılaşılacağı 
korkusu

• Hamam ve çevresinin kamulaştırılması,
• Hamam ve çevresinde daha profesyonel 
manada arkeolojik çalışmalar yapılmasının 
sağlanması,
• Sarıkaya Roma Hamamı’nın tanıtımı için 
gerekli faaliyetlerin artırılması

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri

• (Uzmanlardan edinilen bilgiye göre Roma 
Hamamı’nın 3.5 km yarıçapında başka kalıntı 
ve eserlerin olma ihtimalinin yüksek olduğu 
belirtilmiştir) Sarıkaya’nın şu anki yerleşiminin 
başka bir alana taşınmasının sağlanması, 
Hamam ve 3.5 km yarıçapında arkeolojik 
çalışmaların yapılmasının sağlanması.

• Roma Hamamları üzerine çalışma 
yapanakademisyenlerin ziyaret edilerek bilgi 
ve tecrübelerinden yararlanılması,
• Şehrin girişine Roma Hamamı görünümlü üst 
geçit yaptırılarak tanıtımın sağlanması,
• Yurt içi ve yurtdışı turizm konferans ve 
fuarlarına katılımın sağlanması,
• Halkın kamulaştırma faaliyetlerine 
göstereceği tepkinin önüne geçilmesi 
için yapılacak çalışmaların bölge ve şehir 
için öneminin anlatılacağı faaliyetlerin 
düzenlenmesi
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SARIKAYA ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

• İlçenin konum olarak ulaşılabilir noktada 
olması,

• İlçede konaklama tesislerinin eksikliği,
• Hamamın UNESCO miras listesine ve ören 
yeri çevre düzenleme kapsamına alınmamış 
olması.

Fırsatlar Riskler

• İlçede Roma Hamamı’nın hem turizm 
faaliyetleri açısından hem de tarihi kültür 
açısından önemli bir potansiyel olması.

• Sarıkaya Roma Hamamın çevresinin 
kamulaştırılması sırasında halkın tepkisi ile 
karşılaşılabilme ihtimali,
• Şehirlere göçün devam etmesi.
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SORGUN ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları

• Sorgun’un en önemli potansiyellerinden olan 
sıcak su kaynaklarına yeterli derecede yatırım 
yapılmaması,
• Sorgun’un, Kuzey•güney/doğu•batı yönünde 
en önemli karayolu kavşaklarından biri 
olmasına rağmen bu alandaki potansiyelin 
değerlendirilememiş olması,
• OSB’nin iyileştirilme çalışmalarına ihtiyaç 
duyması,

• Sıcak su kaynaklarına yapılacak yatırımların 
artırılması,
• Lojistik merkezi olma çalışmalarının 
artırılması,

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri

• Sorgunun karayolu potansiyeli 
değerlendirilerek bölgenin lojistik 
merkezlerinden biri haline getirilmesi,

• Bölgede kaplıca, otel, konaklama tesislerinin 
yapımının artırılması ve kalite standardının 
sağlanması,
• Lojistik merkezi olma yolunda hükümet 
yetkilileri ve yatırımcılara önerilerde 
bulunulması,
• Sarıkaya Roma Hamamı ve Hattuşaş arasında 
turizm bağlantı yolu oluşturulduğunda 
turistlerin konaklama ihtiyaçlarının 
Sorgun’da karşılanması için gerekli altyapının 
oluşturulması,
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SORGUN ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

• İlçenin konumu•Ana karayollarından birinin 
üzerinde yer alması,
• İlçe halkının yatırımlara yaklaşımının pozitif 
yönde gelişmesi,

• Sıcak su kaynaklarına yeterli derecede yatırım 
yapılmaması,
• İlçede konaklama tesislerinin eksikliği,
• OSB’nin iyileştirme çalışmalarına ihtiyaç 
duyması,

Fırsatlar Riskler

• Kuzey•güney/doğu•batı yönünde en önemli 
karayolu kavşaklarından biri olması
• Sıcak su kaynaklarının bulunması,

• Lojistik merkezi olma yolunda atılacak 
adımların Kayseri gibi diğer merkezlerin tercih 
edilmesi gibi nedenlerden kaynaklı faydalı 
olmama riski,
• Kış aylarının uzun ve sert olması,
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ŞEFAATLİ ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları

• İşsizlik,
• Tarım arazilerinin dağınık olması,
• Tarımsal Sanayinin gelişmemiş olması,

• Yarım kalan yüksek okul inşaatının 
tamamlanması,
• Kayseri•Kozaklı•Mucur yolunun yapılması,

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri

• Karanlıkdere ıslah çalışmalarında Ajans DFD 
desteği verilmesi önem arz etmektedir. Planlı 
bir şekilde bu bölgede yapılacak olan çalışma 
hem ilçe, hem Yozgat ili hem de bölge için 
örnek projeler arasında yer alacaktır.
• Bölgeye özel bir domates türünün sözleşmeli 
tarım ile uygulanması ve akabinde salça 
fabrikası kurulması vizyoner projeler arasında 
yer alabilecek niteliktedir.

• Karanlıkdere ıslahı için gerekli kamuoyu 
çalışmalarının yapılarak gerek siyasi gerek STK 
ve gerekse de halk nezdinde bir farkındalık 
yaratarak bölgenin önemi konusuna dikkat 
çekmek çözüm önerileri arasında yer 
almaktadır.
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ŞEFAATLİ ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

• İlçeye has meyve ve sebze türlerinin olması, • Tarım arazilerinin dağınık olması,
• Tarımsal sanayinin gelişmemiş olması,
• Çok fazla göç verilmesi ve bunun sonucunda 
beşeri sermayenin yetersizliği,

Fırsatlar Riskler

• Bölgeye özel bir domates türünün olması,
• Gojiberi meyvesi için Şefaatli ilçesinin uygun 
şartlara sahip olması,
• Karanlıkdere bölgesine has ayva türünün 
olması,

• Şehirlere göçün devam etmesi,
• Kış aylarının uzun ve sert olması,
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YENİFAKILI ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları

• Göç,
• Göç kaynaklı beşeri sermayenin yok denecek 
kadar az olması
• Sulu tarım için gerekli suyun bulunmaması,
• Hayvancılık faaliyetlerinin yine 
beşeri sermaye eksikliğinden kaynaklı 
olarakkısıtlanması,

• İlçenin su ihtiyacı için su taşınmasına yönelik 
boru hattı,
• Kapalı spor salonu,
• Kültür merkezi,
• Mesire alanı,
• Sıcak su bulunup bulunmadığına yönelik 
gerekli araştırma çalışmaları,

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri

• Kullanım hakkı belediyede olan büyük bir 
arazide güneş enerjisinden elektrik üretimi 
yapılması,
• Yamula barajından su taşımak için boru 
hattının oluşturulması,
• Arazi toplulaştırılması yapılarak hayvancılık 
faaliyetlerinin yapılmasına altyapı 
oluşturulması,

• Güneş enerjisi üretiminde karşılaşılabilecek 
trafo kapasite sorununun çözümü için ilave 
trafonun oluşturulması,
• Sıcak su olup olmadığının araştırılması 
faaliyetlerine yönelik ilgili kamu ve özel sektör 
yetkilileriyle birlikte somut adımlar atılması,
• İlçeye su taşınarak tarıma, arazi 
toplulaştırılması sonucu da hayvancılığa zemin 
hazırlanıp göçün mümkün olduğu kadar 
engellenmesinin sağlanması,
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YENİFAKILI ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

• Güneş enerjisi üretimi yapılabilecek büyük bir 
araziye sahip olunması,

• Sulu tarım için gerekli suyun bulunmaması,
• Kültürel ve sosyal altyapı eksikliği,
• Beşeri sermaye eksikliği,
• Genç nüfusun yetersizliği,
• Girişimci ve sermaye yetersizliği.

Fırsatlar Riskler

• Güneş enerjisi üretimi için uygun şartların 
olması,
• Kozaklı gibi turizm bölgesine yakınlık

• Şehirlere göçün devam etmesi,
• Nüfusun yetersizliği.



YOZGAT İLÇE ZİYARETLERİ RAPORU

30

YERKÖY ZİYARET RAPORU ÖZET  TABLO

Başlıca Sorunlar Acil Yatırım İhtiyaçları

• İşsizlik, ortaklık ruhunun olmaması, iş etiği 
yoksunluğu,
• OSB’nin doluluk oranının az olması,
• Yağmur suyu sorunu,

• Yağmur suyu deşarj hattı yapımı,
• Et ve Balık Kurumunun atıl olan inşaatının 
özel bir firmaya devredilmesi,
• KSS’lerde firmaların acilen desteklenmesi,

Vizyoner Projeler Çözüm Önerileri

• Yerköy’de hazineye ait 2000 dönüm 
arazide yer alan 3 adet termal kaynağın hem 
jeotermal seracılıkta hem de Termal Turizmde 
değerlendirilmesi, bu konuda yatırımcılarla 
görüşülmesi,

• Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi ile Yozgat’ın Yerköy 
ilçesinin yakın olması bölgede  kambur olarak 
değerlendirilmektedir ve bu konuda çözüm 
beklenmektedir.
• İl ve ilçe merkezleri arasında bir koordinasyon 
olması gerekmektedir,
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YENİFAKILI ÖZET SWOT TABLOSU

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

• Okullaşma oranının diğer ilçelere nazaran iyi 
olması,
• İlçenin coğrafi konum itibariyle lojistik 
açısından önem arz etmesi,

• OSB’nin doluluk oranının az olması
• Ortaklık ruhunun olmaması, iş etiği 
yoksunluğu,
• Un fabrikası gibi daha önce yapılan birçok 
yatırımın atıl kalması,

Fırsatlar Riskler

• İlçede 3 adet termal kuyu olması,
• Demiryolu ağlarının birleşim noktasında 
olunması,

• Şehirlere göçün devam etmesi,
• Daha önce yapılan yatırımların atıl 
kalmasınınyeni yatırım ve yatırımcılar için kötü 
örnek oluşturması,
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Etkinliğin Adı  : Akdağmadeni Ziyareti

Katılan Personelin Adı   : Timur YILDIZ, Yasin ZİCİN

Yer   : Akdağmadeni-Yozgat

Tarih ve Saat  : 06.01.2016

Diğer Önemli Katılımcılar : Akdağmadeni Kaymakamı Hamza İNAM, Akdağmadeni Belediye  

     Başkanı Suphi DASTAN

 06.01.2016 tarihinde Akdağmadeni ilçesi, Yozgat YDO tarafından ziyaret edilmiş olup ziyaret 

sırasında Akdağmadeni Kaymakamı Hamza İnam ve Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi DASTAN 

ile görüşülmüştür.

 Hem Hamza Bey hem de Suphi Bey’den Akdağmadeni’nde devam eden çalışmalar, ilçede 

öncelikli olarak karşılanması gereken eksiklikler, daha önce yapılan bazı önemli

yatırımların güncel durumu ve ilçeye etkileri, ilçe halkının yatırımlara bakış açısı ve ilçenin ihtiyaç 

ve beklentileri hakkında bilgiler alınmıştır.

 

- Tarım ön planda olmasına rağmen insanların tarıma bakışının değiştiğini bunun en önemli 

nedenlerinden birisinin de köylerde yaşayanların büyük çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu,

- Hayvancılık sektöründe de gerekli adımların atılması için öncelikle eksik olan beşeri sermayenin 

göç nedeniyle azalmasının engellenmesinin gerektiği,

- Tarım ve hayvancılık sektöründen alınacak verimin düşük olması sebebiyle potansiyel bulunan 

en önemli sektörün turizm olduğu,

AKDAĞ MADENİ 
ZİYARET RAPORU
İLÇE ZİYARET RAPORU DETAY
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- Turizm alanında yürütülecek faaliyetler 4 ana başlıkta toplanarak bu yönde atılması gereken 

adımlar şu şekildedir;

• Sıcak su: Karadikmen’de yer alan sıcak su kaynağının kullanım hakkı belediyede olup, kaplıca 

tesisi, otel gibi yapıların oluşturulacağı ayrıca ısıtma için de bu suyun kullanılabileceği,

• Kayak Tesisi: İç Anadolu’da ve Türkiye’de en uzun tabi pistlere sahip olunabilecek bir kayak 

merkezi yapabilme potansiyelinin bulunduğu gerekli fizibilite çalışmalarının tamamlanarak bu 

projenin hayata geçirileceği,

• Tarih: Yozgat’ın en eski ilçesi olan Akdağmadeni’nde 1841 nüfus sayımlarında nüfus 20 bin olup o 

sırada Yozgat’taki nüfus 80 bindir. Bu yüzden beşeri faktörlerde göz önüne alınarak tarihi geçmişin 

tarihsel ögelerle birlikte incelenerek tarihi dokunun araştırılacağı,

• Orman: 100 bin hektar ormanlık alan olduğu burada oluşturulacak altyapılar sayesinde off-road 

ve av turizmi gibi faaliyetlerin doğal güzellikler eşliğinde yapılabileceği belirtilmiştir.

 Bu 4 ana projenin birbirini tamamlayarak bir bütün halinde turizm faaliyetlerine katkı 

sağlayacağı, hem Akdağmadeni hem de bölge kalkınmasında önemli yer edineceği vurgulanmıştır.

- Gençlerin şehir dışına göç etmelerini engelleyip köye çekebilecek projelerin geliştirilerek köyde 

tarımsal faaliyetleri aktif şekilde yürütülmesinin sağlanması gerekliliği,

- Yurtdışında özellikle Avusturya-Viyana’da çok sayıda Akdağmadeni’nden insanın yaşadığı bu 

kişilerin ilçe için en önemli potansiyellerden biri olduğu,

- Yurtdışında yer alan vatandaşların hem Akdağmadeni’ne yatırımlar noktasında hem de 

geliştirilecek olan turizm faaliyetlerine kendileri ve yurtdışı çevrelerindeki insanların katılımı 

noktasında ön ayak olmaları için çalışmalar yapılabileceği,

- Hem ana karayolunun üzerinde olması hem de yapılacak hızlı trenin ilçeden geçecek olması 

dolayısıyla ulaşım noktasında problemsiz bir ilçe olacağı,

- İlçeye yakın zamanda doğalgazın da getirileceği belirtilmiştir.
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Etkinliğin Adı  : Aydıncık Ziyareti
Katılan Personelin Adı   : Timur YILDIZ, Yasin ZİCİN
Yer   : Aydıncık - Yozgat
Tarih ve Saat  : 07.01.2016
Diğer Önemli Katılımcılar : Aydıncık Kaymakamı Sinan BAŞAK, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet  
     KOÇAK

 07.01.2016 tarihinde Aydıncık ilçesi, Yozgat YDO tarafından ziyaret edilmiş olup ziyaret 

sırasında önce Aydıncık Kaymakamı Sinan BAŞAK ve sonrasında da Aydıncık Belediye Başkanı 

Ahmet KOÇAK ile görüşülmüştür.

 Aydıncık’ta devam eden çalışmalar, ilçede öncelikli olarak karşılanması gereken eksiklikler, 

daha önce yapılan bazı önemli yatırımların güncel durumu ve ilçeye etkileri, ilçe halkının yatırımlara 

bakış açısı ve ilçenin ihtiyaç ve beklentileri hakkında bilgiler alınmıştır.

- Konum, iklim, beşeri sermaye faktörleri göz önünde bulundurulduğunda en önemli faaliyetlerin 

tarım sektöründe gerçekleştirilebileceği,

- Tarım faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde en önemli problemin ilçede sulu tarım için 

suyun olmaması ancak bu noktada Çekerek Barajı’ndan su alarak bu problemin önümüzdeki 2 yıl 

içinde çözülmesinin sağlanacağı,

AYDINCIK
ZİYARET RAPORU
İLÇE ZİYARET RAPORU DETAY
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- İlçede bulunan Kümbet Ovası’nın tarımsal faaliyetler açısından yeterli ve önemli olacağı, ayrıca 

ilçe ikliminin de buna elverişli olduğu,

- Bunun sayesinde de işsizlik sorununun ve göçün önüne geçilmesinin amaçlandığı,

- Bölgede bol miktarda bulunan ametist taşının daha etkin alanlarda kullanılabileceği,

- Kazankaya kanyonun turizm potansiyeli açısından önemli olduğu, buraya yönelik çalışmaların 

devam edeceği,

- İlçenin Karadeniz iklimine yakınlığı sebebiyle ormanlık alanların bulunduğu ve bu alanlarda 

turizme destek olacak çalışmalar yapılabileceği,

- İlçede soğan ve patates üretiminin yaygın olduğu bunun yanında doğal ıhlamur, kuşburnu ve 

fındığın yetiştiği,

- Bağrıbütün kavununun ilçeye has bir ürün olduğu,

- İlçede bazı noktalarda sıcak su tespit edildiği, bu noktalarda MTA’nın sondaj çalışmaları yapacağı,

- Rakım genelde 600-700 metre olup düşük rakıma sahip olduğu için seracılık faaliyetlerinin de 

yürütülebileceği,

- İçme suyunun eski borular vasıtasıyla taşındığı ve boruların değiştirilmesi gerektiği, derelerin 

ıslah edilmesi gerektiği ve ulaşım noktasında yol çalışmalarının yapılması gerektiği,

- Ajans mali desteklerinin takip edildiğini destekler hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiği belirtmiş 

olup kendisine ajans destekleri hakkında bilgiler verilmiştir,

- İlçenin içinde bulunduğu en büyük iki sorunun göç ve işsizlik olduğu belirtildi ancak farklı bir 

yaklaşımla göçün sadece ekonomik nedenlerle değil sosyolojik nedenlerle de yapıldığı,

- Kendilerine bölgeye yatırımcı çekmek için yapacakları faaliyetlerde birlikte hareket edebileceğimizi 

ve her türlü destekte bulunabileceğimiz bilgisi verilmiştir.

- İnegöl’de özellikle mobilya sektöründe faaliyet gösteren birçok Aydıncıklı mobilyacı olduğu ve 

bu mobilyacıların birlikte düzenlenecek bir organizasyonla ziyaret edilebileceği veya kendilerini 

Aydıncık’a davet edilebileceği belirtilmiştir.
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Etkinliğin Adı  : Boğazlıyan Ziyareti
Katılan Personelin Adı   : Timur YILDIZ
Yer   : Boğazlıyan - Yozgat
Tarih ve Saat  : 21.12.2015
Diğer Önemli Katılımcılar : Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi ERDAL, Boğazlıyan Ticaret ve   
          Sanayi Odası Genel Sekreteri Çağrı KILIÇ

 21.12.2015 tarihinde Boğazlıyan ilçesi, Yozgat YDO tarafından ziyaret edilmiş olup ziyaret 

sırasında Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi ERDAL ve Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Genel 

Sekreteri Çağrı KILIÇ ile görüşülmüştür.

 Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi ERDAL ve Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Genel 

Sekreteri Çağrı KILIÇ ile ilçenin başlıca yatırım ihtiyaçları hakkında görüşmeler yapılmıştır. Devam 

eden ve yapılması planlanan çalışmalardan bahsedilmiştir.

- Boğazlıyan OSB hem Yozgat’ın 5. Bölgede yer alması hem de Kayseri gibi bir sanayi iline çok yakın 

olması -90km- açısından önem arz ettiği görüşmelerde ifade edilmiştir.

- İl genelinde TKDK desteklerinden en çok faydalanan işletmelerin Boğazlıyan ilçesinden olması 

nedeniyle Boğazlıyan’da hayvancılık için ihtisas OSB’nin varlığının önem arz ettiği ifade edilmiştir.

BOĞAZLIYAN
ZİYARET RAPORU
İLÇE ZİYARET RAPORU DETAY
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- Cavlak bölgesinde var olan termal kaynak için jeotermal OSB kurulması talebi dile getirilmiştir.

- Cavlak bölgesinin tarım arazisi olarak belirlenmesi talebinde bulunulmaktadır.

- Bölgede TAT ve OBA marka makarnaları için Boğazlıyan buğdayları alınmaktadır. Bu bölgede 

makarna fabrikasnın kurulabileceği ifade edilmiştir.

- Bölgede şeker fabrikasının lisanslı depoculuk işletmesi kurdukları bilgisi alınmıştır.

- Caddelerin giydirilmesi projesinin Boğazlıyan için önemli olduğu ifade edilmiştir.

- Belediyenin Ajans Mali desteklerinden yaptırmış olduğu bölgenin en büyük hayvan pazarının 

üstünün kapatılması gerektiği, yağış olması durumlarında hayvanların hastalıklarının arttığı ifade 

edilmiştir.

- Atık su arıtma tesisi ilçe için önem arz etmektedir.
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Etkinliğin Adı  : Çandır Ziyareti
Katılan Personelin Adı   : Serdar ARSLAN, Ümmühan YAMAK 
Yer   : Aydıncık - Yozgat
Tarih ve Saat  :  17/12/2015
Ziyaret Edilenler  :  Emre DÜNDAR (Kaymakam), Osman ÖZEN (Belediye Başkanı Yard.)

Kaymakamlık Ziyareti:
 Çandır Kaymakamı Emre DÜNDAR, 2015 yılı Aralık ayının başında göreve başlamıştır. Toplantıda DÜNDAR’a 
Ajansın faaliyetleri ve Ajans desteklerinin kapsamları hakkında bilgiler verilmiştir. Mali Destek Programı 
çerçevesinde desteklenebilecek projelerin içeriklerinden bahsedilmiştir. DÜNDAR’a Ajans çalışmalarına ilişkin 
basılı yayınlar da iletilmiştir.

 Çandır’ın bölgedeki diğer ilçelere göre çok daha az gelişmiş olduğunu, dolayısıyla Ajans desteğine ihtiyacın 
çok daha fazla olduğuna değinmiş,  bu konuda Ajansın daha destek olması gerektiğini belirtmiştir. 
 Çandır’da Ajans desteği alabilecek dört projeden bahsedilmiştir. Bu projelerden birisi İğdeli köyünde 
bulunan Ermeni Okulu’nun yenilenmesidir. Okul için daha önce de desteğe başvurulduğu ancak başarılı 
bulunamadığı belirtilmiştir. Tarihi eser özelliği taşıyan okulun durumunun gittikçe kötüleştiği ve yakında yıkılma 
tehlikesi de yaşadığı, bu nedenle mümkün olan en yakın tarihte yenileme çalışmalarına başlanması gerektiği 
belirtilmiştir. Bir diğer proje ise “Yaşlı Bakım Merkezi” projesidir, Çandır’da projeyi destekleyen yardımseverlerin 
de bulunduğu ve hâlihazırda bir arsa bağışlandığı bilgisi verilmiştir. İlçe halkının da desteğini alan projenin 
hayata geçirilmesi için daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu belirtmiştir.

 Ayrıca ilçenin tarımı ile ilgili olarak “Meyve Bahçesi” projesi ve turizm açısından Ermeni Okulu’nun yanı sıra 
bir de Türbe restorasyon çalışmasının yapılabileceğini belirtmiş, bu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde Ajans 
desteğinin önem taşıdığına değinmiştir.

 Kaymakamlıkta projeleri takip eden birim ile yapılan görüşmede projelere başvuru sürecinde ve sonrasında 
yaşanan sıkıntılar dile getirilmiştir. Başvuruların yapıldığı KAYS sisteminin karmaşık ve yorucu bir sistem olduğuna 
ve daha az yorucu bir sistemin kullanılmasının projeye başvuranların işini önemli düzeyde kolaylaştıracağına 
değinmiştir. 

ÇANDIR
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 Toplantı sonucunda Çandır ilçesinin gelişmesi için Kaymakamlığın Ajans ile işbirliğine hevesli olduğu 
görülmüştür. Destek almak için projeler sunmaları konusunda mutabık kalınmıştır.

Belediye Ziyareti:
 Belediye Başkanı Mustafa Ertan ÖRGÜN 2014 yılı Mart ayındaki yerel seçiminden sonra göreve başlamıştır. 
Belediye Başkanı’nın ilçe dışında olması sebebiyle Başkan Yardımcısı Osman ÖZEN ile görüşülmüştür. ÖZEN’in 
verdiği bilgilere göre ilçenin en büyük ihtiyacı iş imkânı sağlanmasıdır. 
 
 İstihdam alanlarının genişlemesi ilçeden Yozgat merkeze ya da diğer kentlere göçün azalmasına olanak 
sağlayacaktır. Bu bağlamda faaliyeti son bulmadan önce tüm Türkiye’ye yağ satan ayçiçek yağı fabrikasının yerine 
yeniden faaliyete başlaması önemli bir ilerleme olmuştur. Aynı şekilde ilçedeki kadınların istihdam edilmesi 
amacıyla bir tekstil fabrikası kurulması için tekstil sektöründe yatırımcı arayışlarının sürdüğü belirtilmiştir. 

 Belediyenin daha önce de Ajans ile görüşmeler yaptığını dile getiren ÖZEN, birçok farklı projeleri olduğunu 
ancak Belediye’nin önceki yönetimden kalan borç yükünden arınmadan, bu projeleri gerçekleştirmelerinin 

imkân dâhilinde olmadığını belirtmiştir. Öncelikli olarak üzerlerine yük olan yaklaşık 13 Milyon Lira borcun 
kapanması için desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten ÖZEN, ilçe için yapılacak birçok projenin olduğunu ancak 
bu borçlar yüzünden ellerinin bağlandığın ifade etmiştir.

SONUÇ
Ziyaret sonucunda ilçe hakkında genel bilgiler edinilmiş olup, Ajansın yapabilecekleri hakkında saptamalar 
yapılmıştır. İlçenin belirgin en büyük sorunu iş imkânlarının kısıtlılığı ile bunun sonucunda oluşan göç sorunudur. 
Göçün engellenebilmesi için göç edenlerin ilçeye bağlanabilmesi, istihdamı arttırıcı projelerin gerçekleştirilmesi 
gereklidir. 
- Ajansın sağlayacağı Mali Destek Programlarının özellikle Çandır gibi küçük ve gelişmesi gereken ilçelerin 
potansiyellerine yönelik kapsamlarda olması önem arz etmektedir. Ajans ilçelerdeki bilgilendirme toplantılarına 
ve eğitimlerine ağırlık vermelidir.
- Çandır’ın özellikle hayvancılık alanında var olan potansiyelinin ekonomiye daha etkin ve katma değerli 
kazandırılması için yapılabilecekler araştırılmalıdır.
- Çandır-Yozgat arası ulaşım Boğazlıyan bağlantısı ile gerçekleşmekte olup, bu yol Çandır-Felahiye-Kayseri yoluna 
göre daha iyidir. Çandır’ın komşu ilçeler ve illerle ulaşımının kolaylaşması adına Felahiye yolunun düzenlenmesi 
faydalı olacaktır. 
- Çandır yakınlarında bulunan ve atıl durumdaki süt entegre tesisinin yeniden canlanması için yatırımcı arayışına 
girilebilir. 
- Çandır ilçe merkezinde ticaretin canlanması için Çandır’da Bozok Üniversitesi’ne bağlı bir birim veya askeri bir 
kışlanın kurulması talep edilmektedir.
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Etkinliğin Adı   : Çayıralan Ziyareti

Katılan Personelin Adı    : Timur YILDIZ, 

Yer    : Çayıralan - Yozgat

Tarih ve Saat   : 21.12.2015

Diğer Önemli Katılımcılar  : Çayıralan Belediye Başkanı Yasin ŞAHİNER

 21.12.2015 tarihinde Çayıralan ilçesi, Yozgat YDO tarafından ziyaret edilmiş olup ziyaret 

sırasında Çayıralan Belediye Başkanı Yasin ŞAHİNER ile görüşülmüştür.

- Arıcılık konusunda balın daha verimli olacağı çiçeklerin tespiti için Bozok Üniversitesi ile bir 

çalışma yapılması ve bu çalışma sonucunda çiçeklerin verimli olduğu yerlerin GPS koordinatlarının 

verilmesi yönünde bir DFD talebinden bahsedildi.

- Ormanların temizlenmesi için bir çalışma yapılabileceğinden söz edildi. Ormanlarda hastalıklı 

orman ürünlerinin temizlenmemesi durumunda diğer orman ürünlerine zarar verdiği ifade edildi.

- Çayıralan’ın rüzgar haritasının çıkarıldığı ve yatırımcılarla paylaşılabileceği bilgisi paylaşıldı.

- Çandır ve Çayıralan ilçelerinin arıtma tesisleri olmadığı için Uzunlu Barajı’nı kirlettikleri ifade 

edildi. Bu amaçla arıtma tesisinin acil bir yatırım ihtiyacı olduğu belirtildi.

- Kanalizasyon projesi için bir DFD talebinde bulunuldu.

- Çayıralan imar planının hazırlandığından bahsedildi.

- 9800 dönüm ağaçlandırma projesi için Orman Bölge Müdürlüğü ile bir anlaşmaya varıldığı, şu an 

ÇAYIRALAN
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1000 adet ceviz, 5000 adet badem ve 85.000 adet sarı çam dikildiği belirtildi.

- 1. derece sit alanı olan Kaynarpınar Dikilitaş bölgesi için kaynak arayışından bahsedildi. İlgili 

bakanlığın raporları bilgi olarak sunuldu.

- Arıcılığın profesyonlelleşmesi için çalışma yapılması gerektiği belirtildi. Bu kapsamda toplam 

5000 kovanın varlığından bahsedildi.

- En büyük eksikliğin beşeri sermaye olduğu ifade edildi.

- 2 adet arıcının ana arı üretimi yaptığı ifade edildi.

- Yüz yoğurdunun sadece Çayıralan bölgesinde ortaya çıktığı, başka yerlerde olmadığı ve bu ürün 

için tesis kurulabileceği ifade edildi.
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Etkinliğin Adı   : Çekerek Ziyareti
Katılan Personelin Adı    : Timur YILDIZ, Yasin ZİCİN
Yer    : Çekerek - Yozgat
Tarih ve Saat   : 16.12.2015
Diğer Önemli Katılımcılar  : Çekerek Kaymakamı Mesut TABAKCIOĞLU, Çekerek Belediye Başkanı   
         Bedrettin BOZKURT

 16.12.2015 tarihinde Çekerek ilçesi, Yozgat YDO tarafından ziyaret edilmiş olup ziyaret 
sırasında önce Çekerek Kaymakamı Mesut TABAKCIOĞLU ve Belediye Başkanı Bedrettin BOZKURT ile 
görüşülmüştür.

 Görüşmelerde Çekerek’te devam eden çalışmalar, ilçede öncelikli olarak karşılanması gereken 
eksiklikler, daha önce yapılan bazı önemli yatırımların güncel durumu ve ilçeye etkileri, ilçe halkının 
yatırımlara bakış açısı ve ilçenin ihtiyaç ve beklentileri hakkında bilgiler alınmıştır.
 
- Ajans mali desteklerini takip ettiğini ama genel manasıyla bilgi sahibi olmak istediğini belirten 
TABAKCIOĞLU’na Ajans destekleri hakkında bilgiler verilmiştir,
- İlçenin ekonomik yapısı hakkında;
• Sanayi: Bu alanda yer alan firmaların yok denecek kadar az olduğu belirtilmiş olup, yeni tekstil firmasının 
kurulduğunu ve ilerleyen zamanlarda da kilit parke taş üretimi yapılacağı,
• Tarım: Çekerek barajından dolayı ekilebilir arazilerin azaldığı bunun da tarımsal faaliyetler noktasında 
engel teşkil ettiği, hazine arazisi elde edip meyvecilik gibi faaliyetler yapılmasının bir çözüm olabileceği,
• Hayvancılık: 2-3 adet TKDK projesinin başarılı olduğu ve 2-3 tane de bu alanda projenin hazırlanma 
aşamasında olduğu belirtilmiştir.
Bu üç ana ekonomik faaliyetler kıyaslandığında ilçe için en önemli yatırımın hayvancılık olduğu bilgisi 
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paylaşılmıştır.
- Proje hazırlama sürecinde danışmanlık hizmeti olup olmayacağı, ilçelerde bilgilendirme, tanıtım, eğitim 
çalışmaları olup olmayacağı sorulmuş olup kendisine bu konularda bilgiler verilmiştir.
- Eğitim alanında okul sayısı olarak yeterli seviyede olduklarını ancak yüksekokul seviyesinde eksikliğin 
bulunduğu bunu aşmak için de Meslek Yüksek Okulu açılabilmesi için çalışmalar yapıldığı bilgisi 
paylaşılmıştır.
- Barajdan dolayı ekilebilir arazinin az olması sebebiyle barajın turizm faaliyetleri açısından kullanılabilmesi 
için çalışmalar yapıldığı bu maksatla girişimciler ile görüşüldüğü, müsaade edilen alanlara konaklama, 
yürüme parkuru, sportif faaliyetler için uygun alan, restoran gibi projelerin olduğu aktarılmıştır. Bunun 
yanında şu anda yapılan kayık gezintilerinin daha profesyonel donanım ve araçlarla yapılmasının 
gerekliliği belirtilmiştir.
- 10 bine yakın nüfus olmasına rağmen spor salonu olmamasının eksiklik olduğu bunun için öncesinde 
Spor Toto aracılığıyla bir spor salonu inşa edilmesi projesi olduğu ancak daha sonra Gençlik Spor 
Müdürlüğü’nün sadece salon değil daha büyük çaplı spor kompleksi teşvikleri olduğu için bu alanda 
Gençlik Spor Müdürlüğü destekleri ile bir yatırım yapma çalışmaları olduğu belirtilmiştir.
- Kendisine Antalya Yozgat Tanıtım Günleri, doğrudan faaliyet desteği ve TANAP projesinden elde edilecek 
fonlar hakkında bilgi aktarılmıştır.

 - İlçenin içinde bulunduğu en büyük iki sorunun göç ve işsizlik olduğu belirtilmiştir. Ancak farklı bir 
yaklaşımla göçün sadece ekonomik nedenlerle değil sosyolojik nedenlerle de yapıldığı paylaşılmıştır.
- Hayvancılık alanının ilçe için öncelikli alanlardan olabileceğini ama ilçe insanının özellikle proje üzerinden 
destek alarak bu alanlarda yatırım yapmak için cesaretsiz olduğu belirtilmiştir.
- İlçede bulunan barajın sulamasından kendilerinin yararlanamadığı, Tokat- Amasya-Çorum’un daha fazla 
yararlanacağı, barajdan dolayı arazi kamulaştırılması yapıldığı kamulaştırmadan kaynaklı maddi güç elde 
edenlerin ilçede durmayıp başka yerlere göç ettiği ve ekilebilir arazinin azaldığı vurgulanmıştır.
- Bu yüzden ilçe Kaymakamının da belirttiği gibi barajı turizm faaliyetlerinde aktif olarak kullanmak 
istediklerini bu konuda yatırım potansiyeli olan bir yatırımcı ile görüşüldüğü, baraj büyük olduğu için bu 
projelerle 300-400 kişinin istihdam edilmesinin planlandığı belirtilmiştir.
- Kendilerine bölgeye yatırımcı çekmek için yapacakları faaliyetlerde birlikte hareket edebileceğimiz ve 
her türlü destekte bulunabileceğimiz bilgisi verilmiştir.
- Bursa’da özellikle mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir çok Çekerekli mobilyacı olduğu ve bu 
mobilyacıların birlikte düzenlenecek bir organizasyonla ziyaret edilebileceği görüşülmüştür.
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Etkinliğin Adı   : Kadışehri Ziyareti
Katılan Personelin Adı    : Timur YILDIZ, Yasin ZİCİN
Yer    : Kadışehri - Yozgat
Tarih ve Saat   : 15.12.2015
Diğer Önemli Katılımcılar  : Kadışehri Kaymakamı Arif GÜL, Kadışehri Belediye Başkanı Davut  
      KARADAVUT

  15.12.2015 tarihinde Kadışehri ilçesi, Yozgat YDO tarafından ziyaret edilmiş olup 
ziyaret sırasında önce Kadışehri kaymakamı Arif GÜL ve Belediye Başkanı Davut KARADAVUT ile 
görüşülmüştür. Kadışehri’nde devam eden çalışmalar, ilçede öncelikli olarak karşılanması gereken 
eksiklikler, daha önce yapılan bazı önemli yatırımların güncel durumu ve ilçeye etkileri, ilçe halkının 
yatırımlara bakış açısı ve ilçenin ihtiyaç ve beklentileri hakkında bilgiler alınmıştır.
 
- Kaymakamın Kadışehri’nden önce görev yaptığı Gaziantep-Oğuzeli’nde önemli bir GAP projesini 
ilçeye kazandırdığı ve büyük projeler konusunda bu nedenle az da olsa tecrübe sahibi olduğu,
- Kadışehri özelinde büyük projelerin elbette yapılabileceğini ancak bunun öncesinde en temel 
ihtiyaçların öncelikle karşılanması gerektiğini, kısa süre önce Kadışehri Kaymakamı olarak 
atandığında ilk ve en dikkat çekici eksikliğin(hem ilçe hem de köylerde)alt yapı sorunları olduğu,
- Kültürel olarak sağlıklı bir çevre meydana getirebilmek için sosyal altyapının oluşturulmasının da 
öncelikli konular arasında olduğu,
- Kabalı köyünde yürütülen meyve projesinin ilçe ve bölge için çok önemli bir yatırım olduğu ancak 
“Anadolu insanının fizibilitesi gözü ve kulağıdır” söyleminin aksine yakında bulunan diğer köylerin 
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ve ilçelerin de bu yatırımdan ilham alarak projeler gerçekleştirmesi beklenirken neden bu etkinin 
gerçekleşmediği konusunun özellikle araştırılabileceği,
- Kendi bünyelerinde yer alan proje ekiplerinin genellikle öğretmenlerden oluştuğu, bu durumun 
da kurumlar arasında bazı anlaşmazlıklara yol açabileceği yani proje ekiplerinde
mevzuatsal altyapı eksikliği olduğu belirtilmiş diğer il ve ilçelerde mevzuatsal altyapı eksikliğinin 
nasıl atlatıldığı konusunda bilgimiz olup olmadığı ve bu konunun da araştırılabileceği,
- İlçenin dinamikleri ve potansiyeli göz önüne alındığında tarımsal alanda desteklerin arttırılmasının 
daha sağlıklı olacağı ve Kabalı Projesi’nin örnek olarak gösterilmesi gerektiği,
- Bünyelerinde yer alan proje ekibinin tecrübeli ve istekli olduğu ve önümüzdeki süreçte 
Ajans destekleri başta olmak üzere bütün desteklerden yararlanmak için çalışmalar yapılacağı 
belirtilmiştir.

- Kabalı Projesi’nin ilçe kalkınmasında çok önemli bir yere sahip olduğu mevcut halinde 2600 
dönüm elma, 1050 dönüm kiraz ve bunların yanında da çeşitli meyvelerin yetiştirildiği ve toplamda 
5600 dönümlük bir alanda faaliyetlerin gerçekleştirildiği,
- Kabalı projesinin getirisinin en önemli yansıma örneklerinden birisinin de şu anda Belediye olarak 
faaliyet gösterilen binanın bu proje sayesinde yapıldığı ve uzun süre kullanılabileceği,
- Kadışehri ilçesinin su toplama merkezi olup Bahçecik barajı vasıtasıyla 80 bin dönüm arazinin 
sulu tarıma geçebileceği,
- Ajansımız tarafından da desteklenen Şehri Kadın Konağı’nınönemli bir çalışma olduğu ancak halk 
tarafından beklenen ilginin gösterilmediği ve bu konunun araştırılması gerektiği,
- İlçenin en önemli sorunlarından biri olan göçün önüne geçmek için atılması gereken en önemli 
adımın halkın eğitim seviyesinin artırılması yönünde çalışmalar yapılması gerektiği,
- Tarımsal desteklerin yanında hayvancılık desteklerinin de ilçe kalkınmasında yararlı olabileceği,
- Oluşturulacak bir ekiple birlikte proje kültürünün geliştirilmesi ve desteklerden daha fazla 
yararlanabilmek adına kurumumuz tarafından düzenlenecek eğitim taleplerinin olduğu 
belirtilmiştir.
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Etkinliğin Adı  : Saraykent Ziyareti

Katılan Personelin Adı   : Timur YILDIZ, Yasin ZİCİN

Yer   : Saraykent - Yozgat

Tarih ve Saat  : 30.12.2015

Diğer Önemli Katılımcılar : Saraykent Kaymakamı Murat KAPLAY 

 30.12.2015 tarihinde Saraykent ilçesi, Yozgat YDO tarafından ziyaret edilmiş olup ziyaret 

sırasında Saraykent kaymakamı Murat KAPLAY ile görüşülmüştür. KAPLAY, Saraykent’te devam 

eden çalışmalar, ilçede öncelikli olarak karşılanması gereken eksiklikler, daha önce yapılan bazı 

önemli yatırımların güncel durumu ve ilçeye etkileri, ilçe halkının yatırımlara bakış açısı ve ilçenin 

ihtiyaç ve beklentileri hakkında bilgiler alınmıştır.

- İlçenin en önemli potansiyeli olan sıcak su kaynaklarının kullanılabileceği,

- Kadışehri ile Saraykent arasında yer alan bu kaplıcanın su sıcaklığının 78 derece olduğu, debisinin 

de 41 litre olduğu,

- Sıcak su kaynağının ilçenin ısıtılması yönünde kullanılabileceği üzerine araştırma yaptıkları ama 

ilçeye bu kaynağın uzak olmasından dolayı suyun taşınması için gerekli altyapının oluşturulmasının 

en önemli maliyet kalemini oluşturduğu ve bunun yaklaşık 5 milyon TL olduğu,

- Termal seracılıkla ilgili faaliyet yürütmek için birçok başvurunun olduğunu ancak termal 

seracılığın istihdam ve katma değerinin hizmet sektöründe yapılacak bir yatırımdan daha az 
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olacağı düşüncesiyle bu projelere sıcak bakılmadığı,

- Kaynağın bulunduğu noktaya 55 yataklı otel, kaplıca tesisi, hamam gibi tesisler kurarak kompleks 

olarak burayı faaliyete açacakları şu anda bu projenin yaklaşık 6 milyon TL’ye ihale edildiği,

- Tarihi hamam restorasyonuna devam edildiği ancak anıtlar kurulu ile aralarında bazı bürokratik 

sorunların çıktığı,

- Kozaklı’da yer alan birçok yatırımcı ile buraya termal tesislerin yapılması ile ilgili görüşüldüğü, 

ancak yatırımcıların yatırım yapmadan önce burada kendilerinden önce bir tesisin yapılmış olması 

gerektiği şartını öne sürdükleri,

- Güneş enerjisi ile ilgili çalışmaların yapılıp bütün ilçenin su ısıtmasının bu kaynaktan sağlamasına 

ön ayak olmak istediklerini,

- 14 köyün tamamına kartlı sayaç sistemini entegre ettiklerini,

- Köy okulları ile ilgili düzenleme yaparak, modern olmayan okulların kapanıp ilçede modern 

altyapının oluşturularak okulların birleştirildiği,

- İlçe halkının birlikte bir bütün olarak düşünmede eksik kaldığı belirtilmiştir.
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Etkinliğin Adı  : Sarıkaya Ziyareti

Katılan Personelin Adı   : Timur YILDIZ, Yasin ZİCİN

Yer   : Sarıkaya - Yozgat

Tarih ve Saat  : 16.12.2015

Diğer Önemli Katılımcılar : Sarıkaya Kaymakamı Yasin ÖZCAN, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer  

     AÇIKEL

 16.12.2015 tarihinde Sarıkaya ilçesi, Yozgat YDO ofisimiz tarafından ziyaret edilmiş olup 

ziyaret sırasında Sarıkaya Kaymakamı Yasin ÖZCAN ve Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer AÇIKEL  ile 

görüşülmüştür. Hem Kaymakam hem de Başkan’dan Sarıkaya’da devam eden çalışmalar, ilçede 

öncelikli olarak karşılanması gereken eksiklikler, daha önce yapılan bazı önemli yatırımların güncel 

durumu ve ilçeye etkileri, ilçe halkının yatırımlara bakış açısı ve ilçenin ihtiyaç ve beklentileri 

hakkında bilgiler alınmıştır.

 

- Sarıkaya’nın ekonomik faaliyetleri değerlendirildiğinde Sarıkaya Roma Hamamı’ndan dolayı 

turizm faaliyetlerine yatırım yapmaya devam edilmesinin gerekliliği ve Roma Hamamı’nın sadece 

ulusal arenada değil, uluslararası arenada da Sarıkaya ve bölge adına kullanılabilecek bir alan 

olduğu vurgulanmıştır.

- Sarıkaya Hamamı için öncelikle atılması gereken 4 önemli adımın;

• Hamamın kamulaştırılması,
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• UNESCO miras listesine alınması,

• Ören yeri çevre düzenleme kapsamına alınması,

• Tanıtım

olduğu belirtilmiştir.

- Bu maddelerden “Tanıtım” başlığı için Ajansımızdan hem kaymakamlık hem de belediyenin 

destek aldıklarını ve bu konuda memnuniyetlerini dile getirmişlerdir.

- Roma Hamamı’nın etrafının kamulaştırılmasının yapıldığında halk tarafından tepki ile 

karşılaşabilme ihtimalinin bulunduğu ve bu soruna çözüm bulma üzerine çalışıldığı belirtilmiştir.

- AÇIKEL’in verdiği bilgiye göre şehirden günlük 3600 adet yabancı araç geçişi olduğu, bunu 

değerlendirmek açısından şehir girişine bir (Roma Hamamı görünümlü)üst geçit yapılması ve bu 

geçit sayesinde önemli bir tanıtım kampanyası yapılabileceğibelirtilmiştir.

- Şu anda Roma Hamamı ve çevresinde yapılan arkeoloji çalışmalarının kurtarma arkeoloji 

çalışmaları olduğu henüz gerçek manada arkeoloji çalışmalarına geçilmediği bu noktada edinilen 

bilgilere göre Roma Hamamı’nın 3.5 km yarıçapında başka kalıntı ve eserlerin olma ihtimalinin 

yüksek olduğu belirtilmiştir.

- Bu konuda alanında uzman kişilerden yardım alınabileceği örnek olarak da Roma Hamamları 

üzerine çalışma yapan akademisyenlerinbilgi ve tecrübelerinden yararlanılabileceği belirtilmiştir.

- Kazılarda MS.148 yılına ait madeni paranın çıktığı belirtilmiştir.

- Sarıkaya Roma Hamamı suyunun açık yaralarla temas ettiğinde yaraların daha çabuk iyileştiği 

ifade edilmiştir.
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Etkinliğin Adı  : Sorgun Ziyareti

Katılan Personelin Adı   : Timur YILDIZ, Yasin ZİCİN

Yer   : Sorgun - Yozgat

Tarih ve Saat  : 16.12.2015

Diğer Önemli Katılımcılar : Sorgun Kaymakamı Ali ARSLANTAŞ

 16.12.2015 tarihinde Sorgun ilçesi, Yozgat YDO ofisimiz tarafından ziyaret edilmiş olup ziyaret 

sırasında Sorgun kaymakamı Ali ARSLANTAŞ ile görüşülmüştür.

Kaymakam’dan Sorgun’da devam eden çalışmalar, ilçede öncelikli olarak karşılanması gereken 

eksiklikler, ilçe halkının yatırımlara bakış açısı ve ilçenin ihtiyaç ve beklentileri hakkında bilgiler 

alınmıştır.

 

- Sorgun’un diğer ilçelere nazaran büyüme trendinde belirgin ölçüde ivme kazandığı ve bundan 

sonrasında bu büyümenin artacağı bu noktada da daha stratejik kararların dikkatli bir şekilde 

alınmasıgerektiği vurgulanmıştır.

- Sayın Kalkınma Bakanımızın Yozgat’a yapacağı ziyarette kendilerine Sorgun’un lojistik merkezi 

olma potansiyeliyle alakalı bir sunum yapma ihtimallerinin olduğunu belirtmişlerdir.

- Bu noktada Yerköy’ün demir yolu kavşağında çatal noktasında bulunduğu aynı şekilde Sorgun’un 
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da karayolu kavşağında çatal noktada bulunduğu, Sorgun’un bu avantajı değerlendirerek lojistik 

merkezi olması gerektiği noktasında çalışmalar yapılacağı belirtilmiştir.

- Organize Sanayi Bölgesi’nde iyileştirme çalışmaları yapıldığı bilgisi verilmiştir.

- Sorgun’un diğer önemli potansiyellerinden birisinin sıcak su kaynaklarının olduğu ancak bu 

kaynaklara yönelik şimdiye kadar yapılan yatırımların yetersiz olduğu, kalkınma için özellikle 

sıcak su kaynaklarına yapılacak yatırımların daha fazla ve etkili bir biçimde yapılması gerektiği 

vurgulanmıştır.

- Sıcak su kaynakları ve lojistik merkezi olma potansiyelinin yanında Sorgun’da fark yaratacak 

alanların şu an için öne çıkmadığı, bu potansiyellerin daha etkin kullanılması ve şehrin kültürel 

altyapısının daha da geliştirilmesi için üniversitenin işlevinin önemli olduğu belirtilmiştir.

- Hattuşaş’ın önemli bir turizm bölgesi olması aynı şekilde Ajansımızın da desteklediği Sarıkaya 

Roma Hamamı’nın da bu potansiyele sahip olabileceği bu noktada Hattuşaş ve Sarıkaya arasında 

turizm bağlantı yolu oluşturulduğunda Sorgun’un turistlerin konaklayabileceği en uygun yerlerden 

birisi olacağı ifade edilmiştir.

- İlçe halkının yatırımlara yaklaşımının pozitif yönde geliştiği belirtilmiştir.

- Sorgun ve Sarıkaya’da çıkan sıcak suyun sıcaklık derecelerinin neden farklı olduğu (Sorgun’da 84 

derece, Sarıkaya’da 48 derece)konusunda araştırma yapılabileceği belirtilmiştir.

- Ajansımızın 2016 yılında sağlayacağı destekleri yakından takip edip yatırımlar için gerekli 

adımların atılması konusunda çalışılacağı belirtilmiştir.
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Etkinliğin Adı  : Şefaatli Ziyareti

Katılan Personelin Adı   : Timur YILDIZ, Yasin ZİCİN

Yer   : Şefaatli - Yozgat

Tarih ve Saat  : 18.12.2015

Diğer Önemli Katılımcılar : Şefaatli Belediye Başkanı Zeki BOZKURT, Şefaatli Gıda Tarım ve   

     Hayvancılık İlçe Müdürü Neslihan TOPSAKAL

 18.12.2015 tarihinde Şefaatli ilçesi, Yozgat YDO tarafından ziyaret edilmiş olup ziyaret sırasında 

Şefaatli Belediye Başkanı Zeki BOZKURT ve Şefaatli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Neslihan 

TOPSAKAL ile görüşülmüştür.

 

 Belediye Başkanı Zeki BOZKURT ve Şefaatli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Neslihan 

TOPSAKAL ile ilçenin başlıca yatırım ihtiyaçları hakkında görüşmeler yapılmıştır. Devam eden ve 

yapılması planlanan çalışmalardan bahsedilmiştir.

- İlçede yaşanan başlıca sorunun işsizlik ve göç olduğu ifade edilmiştir.

- Tarım arazilerinin toplulaştırılması için çalışmalar yapılması gerektiğinden bahsedilmiştir.

- Tarımsal sanayinin gelişmesi için bazı adımlar atılması gerektiği ifade edilmiştir.

- Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın desteklerinin tarımsal altyapıya uygun olarak ortaya konması 
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önerisinde bulunulmuştur.

- Acil yatırım ihtiyacı olarak yarım kalan yüksekokul binasının tamamlanması gerektiğinden 

bahsedilmiştir.

- Kayseri-Kozaklı-Mucur yolunun ivedilikle yapılması ilçenin öncelikleri arasında yer almaktadır.

- Sözleşmeli tarım ile tel tip domates üretiminin desteklenmesi ve akabinde bir domates salçası 

fabrikasının kurulması ön görülmektedir.

- Karanlıkdere bölgesinin ıslah edilmesi başlıca vizyoner proje olarak değerlendirilmiştir.

- Karanlıkdere bölgesinde şu an 1200 hissedara ait 7000 parselde toplulaştırma çalışmaları 

başlatılmıştır. 2. aşama olarak dere ıslahı söz konusudur. 2017 yılında ekime hazır hale gelmesi, 

orada üzüm yetiştiriciliği yapılacağı ve beraberinde organik pekmez üretim tesisinin yapılacağı 

ifade edilmiştir. Etrafında ise bir organik köy ve kırsal turizm açısından değerlendirilmesi de var 

olan projeler arasındadır. Bu kapsamda bir master plan yapılması için Ajans Doğrudan Faaliyet 

Desteği’nden söz edilmiştir. Bu kapsamda verilecek olan doğrudan faaliyet proje desteği bölge 

için çok önem arz etmektedir.

- Yine Karanlıkdere bölgesinde  özel bir ayva türü olduğu ortaya konmuştur.

- Ayrıca Şefaatli ilçesinde var olan süt toplama merkezinin üye sayısının artırılmaya çalışıldığı da 

ifade edilmiştir.

- Gojiberi meyvesi için Şefaatli ilçesinin çok uygun olduğu, bu konuda da çalışmaların devam ettiği 

ifade edilmiştir.



YOZGAT İLÇE ZİYARETLERİ RAPORU

54

Etkinliğin Adı  : Yenifakılı  Ziyareti

Katılan Personelin Adı   : Timur YILDIZ, Yasin ZİCİN

Yer   : Yenifakılı  - Yozgat

Tarih ve Saat  : 05.01.2016

Diğer Önemli Katılımcılar : Yenifakılı Kaymakamı Mustan Barış İŞLER, Yenifakılı Belediye Başkanı  

     Yalçın KARADAVUT

- Yenifakılı’nın en önemli potansiyellerinden birisinin sıcak su kaynaklarının olduğu ancak bu 

kaynaklara yönelik şimdiye kadar yapılan araştırmaların yetersiz olduğu, çevre ilçelerde özellikle 

16 km uzaklıkta olan Kozaklı’da sıcak su kaynakları olmasına rağmen Yenifakılı’da  olmamasının 

gerekli çalışmaların yapılmadığına bağlandığı ve bu yönde atılacak adımlarının önemi,

- Tarım potansiyelinin olmasına rağmen sulu tarım için ihtiyaç duyulan suyun olmadığı bu sorunu 

çözmek için yakın olan Yamula Barajı’ndan su ihtiyacının karşılanabileceği,

- Tapu harici taşlık arazi olan bir alanı tapulu hale getiren belediyenin bu alanda güneş enerjisi 

üretimi yapılmasını planladığı ve fizibilitesinin yapılmasının gerekliliği,

- Hayvancılık faaliyetlerinin de aktif olarak yürütülmeye çalışıldığı ancak beşeri sermaye 

eksikliğinden kaynaklı gerekli adımların atılamadığı,

- Kozaklı’dan boru hattıyla sıcak su çekilip çekilemeyeceğinin maliyet araştırılmasının yapılacağı,

- İlçede çalışan nüfusun hep şehir dışına göç ettiği kalan nüfusun da çoğunluğunun çocuk ve 
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yaşlılardan oluştuğu,

- En önemli sorunlardan olan göç dolayısıyla beşeri sermayenin az olduğu ilçede, var olan çocuk 

ve gençlere yönelik eğitim programlarının önemli olduğu bu konuda da eğitim programları ve 

eğitmenlere ihtiyaç duyulduğu,

- Eğitim programlarının dışında liselerde film okuma etkinlikleri ve müzakere grupları oluşturma 

faaliyetlerinin düzenlenmesinin planlandığı,

- Kapalı spor salonu ve kültür merkezi gibi sosyal ve kültürel altyapıların olmadığı

- İlçenin mesire alanının olmadığı, mesire alanı yapılabilmesi için çalışmaların yapılacağı,

- Ajansımızın 2016 yılında sağlayacağı destekleri yakından takip edip yatırımlar için gerekli 

adımların atılması konusunda çalışılacağı belirtilmiştir.
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Etkinliğin Adı  : Yerköy Ziyareti

Katılan Personelin Adı   : Timur YILDIZ, Yasin ZİCİN

Yer   : Yerköy - Yozgat

Tarih ve Saat  : 18.12.2015

Diğer Önemli Katılımcılar : Yerköy Kaymakamı Nevzat ŞENGÖK, Yerköy Belediye Başkan Yardımcısı 

Hacı Keskin KILIÇ, Yerköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KAYA, Yerköy TSO Genel Sekreteri

Ahmet Barış YILDIRIM

 18.12.2015 tarihinde Yerköy ilçesi, Yozgat YDO tarafından ziyaret edilmiş olup ziyaret 

sırasında Yerköy Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Keskin KILIÇ, Yerköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet KAYA, Yerköy TSO Genel Sekreteri Ahmet Barış YILDIRIM ile görüşülmüştür.

Kaymakam’dan Yerköy’de devam eden çalışmalar, ilçede öncelikli olarak karşılanması gereken 

eksiklikler, ilçe halkının yatırımlara bakış açısı ve ilçenin ihtiyaç ve beklentileri hakkında bilgiler 

alınmıştır.

- İlçede başlıca sorunun göç olduğu belirtilmiştir. Okullaşma oranının diğer ilçelere nazaran iyi 

olduğu ifade edilmiştir. 

- Asayiş durumunun iyi olduğu, Yerköy’ün yaşanabilir bir ilçe olduğu ifade edilmiştir.

- Hızlı trenin Yerköy için bir fırsat olduğu dile getirilmiştir.
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- 3 adet termal kuyu bulunduğu ve bu kuyuların sıcaklıklarının 45, 63 ve 68 °C olduğu belirtilmiştir. 

Hazine arazisi olarak 2000 dönümün tahsise hazır olduğu ve yatırımcı beklendiği ifade edilmiştir.

- Yerköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri ile yapılan görüşmelerdeEt ve Balık Kurumu 

tarafından, yarım kalan tesisin özel bir firmaya devredilmesi ile merkezi konumda olan inşaatın 

ekonomiye kazandırılması gerektiği fikri ortaya konulmuştur.

- Küçük Sanayi Sitesinin boş olduğu, boş yerlerin doldurulması için küçük esnafa destekler verilmesi 

gerektiği ifade edilmiştir.

- İlçeler arasında ve il genelinde koordinasyonun eksik olduğu ifade edilmiştir.

- En acil çözülmesi gereken sorun olarak Çiçekdağı-Yerköy ikilemi ifade edilmiştir. 2 ilçe farklı il 

sınırları içerisinde yer almaktadır. Çiçekdağı Kırşehir’in, Yerköy Yozgat’ın bir ilçesidir.

- Biçer makineleri için demir üretimi bulunmamaktadır.

- Coğrafi olarak sahip olduğu su varlığı, 3 ilin ortasında yer alması ve demiryolu ile taşıma yatırım 

için cazip bir yer olduğu anlamına gelmektedir.

- Biçer malzemeleri üreten firmaların varlığından söz edilmiştir.

- Merdiven altı firmaların kapasitelerinin artırılması ve kurumsallaşmaları için desteklenmeleri ön 

görülmüştür.

- Müteşebbis ruhun olmadığından bahsedilmiştir.

- 60’a yakın Yerköylü büyük işadamı olduğundan bahsedilmiştir.

- Bölgede yatırım yapılmamasının nedenleri;bölgede nitelikli ya da niteliksiz işgücü bulunmaması, 

çalışma etiğine sahip olunmamasıortaklık ruhunun ve iyi örneklerin bulunmamasıdır.

- 6 adet un fabrikasının atıl olarak beklediği ifade edilmiştir.








