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1. GİRİŞ

Bu projenin amacı, Yozgat ilinde IPARD programı için uygun 
mevcut ve potansiyel kırsal turizm alanlarının araştırılarak, 
il genelinde kırsal alanlarda desteklenebilecek kırsal turizm 
çeşitlerinin tespit edilmesi, yatırımcılara, yerel halka ve 
ilgili kurum ve kuruluşlara ne tür kırsal turizm yatırım ve 
hizmetlerinin sağlanabileceği konusunda yol göstermektir.

Proje sonucunda, IPARD programı ve kırsal turizmin 
Yozgat’ta uygulanmasıyla kırsal alanda yer alan girişimci 
ve halka ekonomik ve sosyo kültürel açıdan sağlayacağı 
faydaların somut bir analizi ortaya çıkarılmaktadır. 
Bu proje kırsal turizm sektörünün gelişmesi adına 
yapılacak olan çalışmalara yol haritası niteliğindedir.  
Bu proje çıktılarından yalnızca TKDK değil diğer 
kurum ve kuruluşlar ve girişimciler yararlanabilecektir.

Projenin amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için konu ile 
ilgili teknik bilgi ve tecrübesi olan ve Yozgat ili hakkında 
bilgi sahibi olan bir ekip oluşturulmuş ve sosyal bilimlerde 
araştırma yöntemlerinden olan nitel ve nicel araştırma 
yöntemleri vasıtasıyla veriler elde edilmiştir.  Bu verilerin 
elde edilmesi esnasında veri toplama yöntemlerinden olan; 
anket, gözlem, yüz yüze ve telefonla görüşme ve grup 
görüşme yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bu projenin 
araştırma verilerinin elde edilme sürecinde veri sağlayıcılar; 
konaklama, restoran, seyahat, termal tesis, dinlenme tesisi 
yetkilileri,  belediye yetkilileri, tarım ve turizmle ilgili 
kurum ve kuruluş yetkilileri, sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri, girişimciler ve yerel halktan oluşmaktadır. 

Proje çalışmasında araştırma amacıyla, Akdağmadeni, 
Aydıncık, Boğazlıyan, Çekerek, Çandır, Çayıralan, 
Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Kadışehri, Yenifakılı, 
Şefaatli, Yerköy ilçeleri köy ve kırsal yerleşim alanları 
ziyaret edilmiştir. Ziyaret edilen köy ve kırsal yerleşim 
alanlarındaki kişilerden telefon ve yüz yüze görüşmeler 
ile bilgiler elde edilmiştir. Ziyaretler sırasında belediye 
yetkilileri, köy muhtarları ve yerel halkla karşılıklı 
görüş alış verişinde bulunarak bilgiler elde edilmiştir. 

Bu kapsamda 42 kişi ile yüz yüze mülakat gerçekleştirilmiş 
ve bu kırsal alanların turist potansiyeli, ziyaretçilerin 
özellikleri, mevcut kırsal turizmin durumu ve yaşanılan 
aksaklıklar ile ilgili sorular sorularak cevaplar alınmıştır.

Bunlara ek olarak il genelinde turizm konusunda bilgi 
sahibi olan farklı kişilerle birlikte bir grup çalışması 
yapılmış ve gruptaki her bir üyenin Yozgat kırsal 
turizminin mevcut durumu, sürdürülebilir kırsal 
turizm için yapılması gerekenler, kırsal turizmde 
yaşayan aksaklıklar ile ilgili görüşleri alınmıştır. 
Bütün üyelerin görüşleri birlikte değerlendirilerek 
proje çalışmasının ilgili kısımlarında ele alınmıştır.

Analiz edilen görsel ve yazılı kaynaklar, anket, gözlem, 
telefon, yüz yüze görüşme ve grup görüşmelerine 
istinaden bu proje raporu hazırlanmıştır. Raporda IPARD 
programı, kırsal turizmin Dünya’da ve Türkiye’de durumu, 
Yozgat ilinin genel durumu, her bir ilçe için kırsal turizm 
potansiyeline sahip yerler ve kırsal turizm çeşitleri ele 

alınmıştır. Her bir ilçe için kırsal turizm potansiyeli 
olan yerler ve öncelik sıralamaları tablolar halinde 
gösterilmiştir. Kırsal turizm için belirlenen bölgelerin yıllık 
turizm potansiyeli; turizm istatistikleri, konaklama, yeme 
içme, dinlenme tesisi yetkilileri, yerel yöneticiler, kamu 
kurum ve kuruluş yetkilileri, sivil toplum temsilcileri, 
seyahat acenteleri, turizm sektör temsilcileri ve mevcut 
turistler ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir.

Yozgat Kırsal Turizm SWOT Analizi, Potansiyel Turistlerin 
Sosyo-Ekonomik Yapısı, Belirlenen Bölgelerin Yıllık 
Turizm Potansiyeli, Yozgat Kırsal Turizm Pazarlama 
Stratejileri, Yozgat Kırsal Turizm Rekabet Analizi, 
Yozgat’ta Sürdürülebilir Kırsal Turizm Gelişimi için 
Yapılması Gerekenler, Kırsal Turizm Sektörünün 
Gelişmesiyle Yozgat’a Sağlayacağı Katma Değer ve 
IPARD Programı’nın Yozgat’a Sağlayacağı Katma Değer 
bölümleriyle birlikte rapor organize bir şekilde yazılmıştır. 
Araştırma raporunun değerlendirildiği ve önerilerin 
bulunduğu sonuç bölümü ile rapor son şeklini almıştır.

2. GENEL TANITIM

2.1.IPARD PROGRAMI

2.1.1.IPARD’ın Tanımı

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel 
aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım 
Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession 
Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir. IPARD 
Desteği çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında 
uygulanmaktadır. Bu Destek Kapsamındaki yatırımlar, 
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
finanse edilmektedir.

IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal 
Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve 
yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika 
geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. 

Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma Programı (IPARD 
Program) ülkenin kırsal kalkınma bağlamında katılım 
öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak tasarlanmıştır. IPARD kapsamındaki 
mali destekler karşılıksız olmakla birlikte şartlı ve 
mükellefiyetlidir. Şöyle ki destekleme kararı alındıktan 
sonra imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara 
uyulması durumunda destekler karşılıksız yani geri 
ödemesiz olarak verilecektir. Sözleşme hükümlerinin ihlali 
durumlarında ise sağlanmış mali desteklerin varsa gecikme 
zammı ile birlikte geri alımı söz konusudur.

2.1.1.1. IPARD Programının Amacı

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde 
onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin 
katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate 
alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite 
oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri AB standartlarına 
yükseltmeyi amaçlamaktadır.

2.1.1.2. IPARD Programının Hedefleri

• Tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna 
katkı sağlanması,
• Gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre ve  
diğer standartlara ilişkin AB standartlarına ulaşmasının 
teşvik edilmesi,
• Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı 
sağlanması, 
• Yerel kırsal kalkınma stratejileri ve tarım-çevre 
tedbirlerinin uygulanması için hazırlık faaliyetlerinin 
yapılmasıdır.

2.1.1.3. IPARD Programının Desteklediği Proje 
Konuları (Tebdirler)

1. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik 
Yatırımlar

•  Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
•  Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
•  Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
•  Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

2. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve 
Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

•  Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
•  Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
•  Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
•  Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
•  Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

3.  Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

•  Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin 
işlenmesi ve pazarlanması
• Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve 
pazarlanması
•  Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri
•  Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri
•  Su ürünleri yetiştiriciliği
•  Makine Parkları
•  Yenilenebilir enerji yatırımları

2.1.1.4. Program Kapsamında Sağlanacak Mali 
Desteğin Kaynağı ve Şekli

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak 
olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye 
Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD 
Programı fonudur. Bu destek, “Kamu Katkısı” olarak 
adlandırılır. Kamu katkısı, Program çerçevesinde 
gerçekleştirilen yatırımlar için geri ödemesiz olarak 
kullandırılır. IPARD Programı kapsamında gerçek ve tüzel 
kişiler, başvuru çağrı ilanı aracılığı ile duyurulan tarihler 
arasında uygun bir yatırım ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu Yozgat  Koordinatörlüğü’ne 
başvurabilirler.
IPARD Programı, yukarıda belirtilen ilgili alanlar için 
programın uygulandığı 42 ilde; nüfusu 20.000 den az olan* 

yerleşim bölgelerinde “Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin 
Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi” kapsamında; 
yatırımcılara %65 oranında hibe desteği sağlanmaktadır.

2.1.1.5. Program Kapsadığı Coğrafi Alan

2007-2013 programından sorunsuz bir geçiş sağlamak 
amacıyla 2014-2020 programı ilk başta IBBS Düzey 
3 bölgelerine karşılık gelen ve IPARD 2007-2013’ün 
uygulandığı 42 ili (Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, 
Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, 
Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, 
Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, 
Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, 
Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, 
Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, 
Van ve Yozgat ) kapsayacaktır. Ulusal Kırsal Kalkınma 
Stratejisi, IPARD Programı’nın 81 ilin tamamının katılımını 
öngördüğünden, eldeki bütçe, fon emilim eğilimleri ve 
maliyet/kâr analizi ile yönetim maliyetleri göz önünde 
bulundurularak IPARD 2014- 2020 program kapsamının 
tüm illere genişletilmesi gündeme gelebilir. Karar alınırken 
ayrıca, AB Kırsal Kalkınma deneyiminin tüm ülke genelinde 
genişletilmesi ile ortaya çıkan katma değer de hesaba 
katılacaktır.

2.1.1.6. IPARD 2007-2013 Değerlendirmesi

IPARD destekleri, 2012 yılından bu yana etkin bir şekilde 
verilmektedir ve ödenen tutarlar 2013 yılında önemli 
derecede artmıştır. Programın uygulanması sürecinde, 
programa katılımın artması ve bu suretle daha etkili 
çıktıların elde edilmesi konularında ilerleme kaydedilmiştir. 
IPARD programının uygulanması ile tarımsal işletmeler 
daha kurumsal bir hale gelmekte ve bu durum IPARD 
desteklerine yönelik talepte bir artışı ve ayrıca bu 
desteklerin verimli ve etkili bir şekilde kullanılmasını 
beraberinde getirmektedir. IPARD konusunda özellikle 
çiftçilerin farkındalıkları artmış olup çiftçilerin ihtiyaçlarını 
karşılamak için daha fazla proje teklifi hazırlamaya 
başladıkları gözlenmektedir. Diğer taraftan GAP ve DAP 
gibi çiftçileri desteklemek için bölgesel düzeyde uygulanan 
müdahaleler, IPARD programının tamamlayıcısı olmuşlar 
ve IPARD faaliyetlerinin tanıtımını desteklemişlerdir. 
IPARD göstergelerinin karşılanmasına yönelik olarak elde 
edilen kazanımlar aşağıdaki Tabloda verilmektedir.

 

Çıktı Göstergeleri 

 

Sayı 61 527 

 

 

 

24.058.579,94
 

 

205.446.763,53
 

 

Sayı 8 95 

 

 

 

4.209.865,47 

 

64.580.142,63 

 

Sayı 23 1695 

 

 

 

2.106.433,02
 

 

60.805.468,51
 

Yeniden yapılanma ve/veya
ilgili topluluk standartları
seviyesine ulaşmak için
desteklenen tarım
işletmeleri

Toplam Yatırım Hacmi (€)

2011 - 2013
Yıllarında
Gerçekleştirilen

2013
Yıllarında
Gerçekleştirilen

Toplam Yatırım Hacmi (€)

Toplam Yatırım Hacmi (€)

Yeniden yapılanma ve/veya
ilgili topluluk standartları
seviyesine ulaşmak için
desteklenen işletme
tesisleri

Yeniden yapılanma ve/veya
ilgili topluluk standartları
seviyesine ulaşmak için
desteklenen mikro
işletmeler

Tablo 1. 31.12.2013 itibariyle IPARD Programının İlerlemesi

Kaynak: TKDK, IPARD 2
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- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

Tarım İşletmelerinin Fiziki
Varlıklarına Yönelik
Yatırımlar

Toplam
Kamu
Desteği

448,560,000

243,960,000 176,220,000 58,740,000

336,420,000 112,140,00075% 25%

75% 25%

18,847,059 16,020,000 2,827,05985% 15%

26,700,000 24,030,000 2,670,00090% 10%

94,235,294 80,100,000 14,135,29485% 15%

202,920,000 152,190,000 50,730,00075% 25%

18,847,059 16,020,000 2,827,05985% 15%

1,045,069,412 801,000,000 244,069,41276,6% 23,4%

AB
Katkısı

Ulusal
Katkı

AB
Katkı
Oranı

Ulusal
Katkı
Oranı

Üretici Gruplarının
Kurulmasına Destek

Tarım ve Balıkçılık
Ürünlerinin İşlenmesi ve
Pazarlanması Konusunda
Fiziki Varlıklara Yönelik
Yatırımlar

Tarım Çevre İklim
Değişikliği ve Organik Tarım

Yerel Kalkınma
Stratejilerinin Uygulanması
LEADER Yaklaşımı

Kırsal Altyapı Yatırımları

Eğitimin Geliştirilmesi

Teknik Destek

Danışmanlık Hizmetleri

Ormanların Oluşturulması
ve Korunması

TOPLAM

Çiftlik Faaliyetlerinin
Çeşitlendirilmesi ve
İş Geliştirme

IPARD kapsamında uygulanan 
projeler, tarım ve kırsal kalkınma 
sektöründeki gelişmelere pozitif 
katkı sağlamıştır. Mevzuatta, AB 
müktesebatına uyum amacıyla 
değişiklikler yapılmakta ve 
Türkiye’nin AB ile entegrasyonuna 
yönelik AB stratejilerinin amaçları 
ile tutarlı olarak ulusal ve sektörel 
stratejiler geliştirilerek IPARD 
programını tamamlayan adımlar 
atılmaktadır.

2.1.1.7. IPARD 2014-2020 
Tedbirleri ve Bunların Program 
Bütçesindeki Payları

Tarım ve Kırsal Kalkınma Sektörü için 
planlanan eylem türleri ile uyumlu 
olan IPARD 2014- 2020 Programının 
parçası olarak tanımlanan tedbirler, 
her bir tedbirin AB katkısından alacağı 
pay ile birlikte aşağıda verilmektedir.

1) Tarım işletmelerinin fiziki 
varlıklarına yönelik yatırımlar, 42%

2) Tarım ve balıkçılık ürünlerinin 
işlenmesi ve pazarlanması konusunda 
fiziki varlıklara yönelik yatırımlar, 
22% 

3) Tarım Çevre İklim Değişikliği ve 
Organik Tarım, 2% 

4) Yerel Kalkınma Stratejilerinin 
Uygulanması – LEADER Yaklaşımı, 
3% 

5) Kırsal Altyapı Yatırımları, 10% 
6) Çiftlik faaliyetlerinin 
çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme, 19% 

7) Teknik destek, 2%

Tedbirler ve bunların program 
bütçesindeki payları; AB müktesebatı 
ile uyumu hedefleyen faaliyetler 
arasındaki dengenin korunması 
ve sektörün daha kapsamlı sosyo-
ekonomik kalkınmasını sağlayacak 
şekilde belirlenmiştir. IPARD 
programı ile ulusal kırsal kalkınma 
politikaları arasında tamamlayıcılık 
sağlanmaktadır.

Her bir tedbir için finansal plan 
ve tedbir bazında bütçe dökümü 
Avro cinsinden aşağıdaki tablolarda 
verilmiştir.

Kaynak: TKDK, IPARD 2

Tablo 2. Her bir Tedbir İçin Finansal Plan, AVRO Olarak, 2014-2020

 Toplam Kamu 

Desteği 

(AVRO) 

Faydalanıcı 

Katkısı 

(AVRO) 

Toplam 

Harcamalar 

(AVRO) 

Tarım İşletmelerinin Fiziki Varlıklarına 

Yönelik Yatırımlar  

448,560,000 299,040,000 747,600,000 

Üretici Gruplarının Kurulmas ına Destek - -  

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin 

İşlenmesi ve Pazarlanması Konusunda 

Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar  

234,960,000 234,960,000 469,920,000 

Tarım Çevre İklim Değişikliği ve 

Organik Tarım 

18,847,059 - 18,847,059 

Yerel Kalkınma Stratejile rinin 

Uygulanması–LEADER Yaklaşımı  

26,700,000 - 26,700,000 

Kırsal Altyapı Yatırımları  94,235,294 - 94,235,294 

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi 

ve İş Geliştirme  

202,920,000 109,264,615 312,184,615 

Eğitimin Geliştirilmesi  - -  

Teknik Destek 18,847,059 - 18,847,059 

Danışmanlık Hizmetleri - -  

Ormanların Oluşturulması ve 

Korunması 

- - - 

2.1.2. IPARD’ın Programı’nın Kırsal Turizm 
Destekleri

Bu tedbirin amacı nüfusu 20.000’den az olan yerlerde, 
mikro / küçük girişimciler veya çiftçiler tarafından 
kurulacak pansiyon, “yatak ve kahvaltı” konaklama ve 
restoran hizmetlerinin gelişimini, çiftlik turizmi tesislerinin 
kurulması ve geliştirilmesini ve turistik rekreasyonel 
faaliyetler (sportif aktiviteler, doğa gezisi, tarihi geziler gibi) 
için kurulan tesislerin gelişimini desteklemektir.

2.1.2.1.IPARD Programı Kırsal Turizm Tedbirleri 
Uygun Harcamalar Listesi

Tablo 4. IPARD Programı Kırsal Turizm Tedbirleri Uygun Harcama Tablosu

Hizmet alımlarında aşağıda belirtilen kalemler destek 
kapsamında değerlendirilecektir. Bu kalemlerin bazılarında 
aşağıda belirtilen kurumların açıkladığı asgari ücretler 
temel alınacak olup, bu fiyatlar aşıldığı takdirde, TKDK bu 
kalemlerinin fiyatlarında azaltma yapma veya bu kalemleri 
uygun olmayan harcama olarak kabul etme hakkına 
sahiptir.

•  İş Planı Hazırlama (Teknik Proje ve Fizibilite hazırlığı 
dahil)
•  Statik Proje Hazırlama (İnşaat Mühendisleri Odası)
•  Mimari Proje Hazırlama (Mimarlar Odası)
•  Elektrik Tesisat Projesi Hazırlama (Elektrik Mühendisleri 
Odası)
•  Mekanik Tesisat Projesi Hazırlama (Makine Mühendisleri 
Odası)
• Patent ve Lisans Haklarının Edinilmesi (Türk Patent 
Enstitüsü)
•  Patent danışmanlık bedeli
•  Lisans
•  Faydalı model 
•  Coğrafi işaret sertifikası
•  Sistem Sertifikalandırma Danışmanlığı
•  TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
•  TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
•  TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
•  TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
•  GMP belgesi
•  GHP belgesi
•  CE belgesi
•  Diğer Danışmanlık Hizmetleri
•  Genel Yönetim
•  Pazarlama
•  Üretim
•  İnsan kaynakları
•  Mali İşler ve Finans
•  Dış ticaret
•  Bilgisayar ve bilgi teknolojileri
•  Yeni teknik ve teknoloji

2.1.2.2. IPARD Programı Kırsal Turizm Tedbirleri 
Uygun Olmayan Harcamalar Listesi

Aşağıda belirtilenler uygun olmayan harcamalar olarak 
kabul edilmekte olup, bu harcamalar için destek talebinde 
bulunulamaz.

•  Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 
•  İkinci el makine ve ekipman alımı, 
•  Canlı hayvan satın alınması, 
• Zirai ürün haklarının, yıllık bitkilerin ve onların 
ekimlerinin satın alınması, 
•  KDV ve ÖTV dâhil olmak üzere vergiler ve harçlar, 
•  Gümrük resmi ve ithalat vergiler
•  İşletme giderleri, 
•  Bakım ve amortisman giderleri,
•  Her türlü kira gideri, 
•  Kiralayanın marjı, faizin yeniden finansman maliyetleri, 
işletme giderleri ve sigorta masrafları gibi kira-satın alma ile 
bağlantılı maliyetler, 
•  Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler, 

Tablo 3. Tedbir Bazında Bütçe Dökümü

Kaynak: TKDK, IPARD 2

Kaynak: Kırsal Turizmin Gelişiminin Desteklenmesine Ait Başvuru Çağrı Rehberi, 2015

Uygun Harcamalar Listesi’nde detaylandırılan satın alımı

yapılacak malzeme, makine, ekipman gibi alımlar ile uygun

harcamalar listesinde belirtilen yazılımlar da dahil bilişim

teknolojileri ve özel teknolojik ekipman gibi alımlar bu alt

tedbir için uygun harcamalardır.

Uygun Harcamalar Listesi’nde detaylandırılan taşınmazların

inşası/genişletilmesi/modernizasyonu bu alt tedbir için uygun 

harcamalardır.

Yatırım bütçesi içerisinde yer alan makine ve ekipman alımı

ve yapım işleri uygun harcamaları toplamının en fazla 

%12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer 

danışmanlık ücretleri, lisans ve patent haklarının 

devralınmasına yönelik genel maliyetler ile yine söz konusu 

%12’lik tutara dahil olmak üzere makine ve ekipman alımı, 

yapım işeri ve makine&ekipman alımı uygun harcamaları 

toplamının en fazla %4’üne tekabül eden ve 6.000 avroyu 

aşmayan iş planı hazırlığı (teknik proje ve �zibilite hazırlığı 

dahil) ile ilgili alımlar bu alt tedbir için uygun harcamalardır.

Görünürlük Harcamaları, AB �nansmanı ve Türkiye

Cumhuriyeti eş �nansmanının rolünü vurgulamak amacıyla 

makine ve ekipman, yapım işleri ve hizmet alımları uygun 

harcamaları toplamının en fazla %1’ine tekabül eden tabela 

alımları ile görünürlüğü sağlayacak diğer alımları ifade eder. 

Görünürlük giderleri ilgili proje bütçesi içerisinde yer almalıdır.

Görünürlük Harcamaları

Yapım İşleri

Makine Ekipman Alımı

Harcama Açıklama

Hizmet Alımı

(Genel Harcamalar)
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•  Döviz-TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri ve kambiyo kayıpları, 
•  Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları, 
•  Faydalanıcı tarafından yapılan aynı katkılar.

2.1.2.3.IPARD Programı Kapsamında Örnek Kırsal Turizm Tesisleri

IPARD Programı kapsamında hibe desteklerinden yararlanılabilecek uygun Kırsal Turizm Tesis örnekleri aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir;

Kaynak: (Tepeci vd., 2015)

Otel Hostel 

Motel Butik Otel 

Termal Tesis Çiftlik Evi 

Dağ Evi Yayla Evi 

Köy Evi Bungalow Evleri 

Apart Otel Pansiyon 

Kamp Alanı Günübirlik Dinlenme Tesisi 

Restoran Pastane 

Kafeterya Lezzet Çadırları 

Spor Salonu 

Köy Kahvaltı Evleri 

Doğa ve Rafting Parkurları  

Hobi Bahçeleri 

At Binicilik Tesisi 

Yüzme Havuzu 

Araç Park Alanı 
Çocuk Oyun Alanı 

- En Fazla 25 Oda
- İnşaat

- Odaların Yenilenmesi
- Sosyal Alanların Yenilenmesi

- En Fazla 25 Oda
- İnşaat

- Odaların Yenilenmesi
- Sosyal Alanların Yenilenmesi

- En Fazla 25 Oda
- İnşaat

- Odaların Yenilenmesi
- Sosyal Alanların Yenilenmesi

- Makine Ekipman Alanı
- 5.000 Avro - 500.000 Avro
%65 Hibe Desteği

- Makine Ekipman Alanı
- 5.000 Avro - 500.000 Avro
%65 Hibe Desteği

- Makine Ekipman Alanı
- 5.000 Avro - 500.000 Avro
%65 Hibe Desteği

BUTİK OTEL

HOSTEL

DAĞ EVİ

Tablo 5. Kırsal Turizm Tesis Örnekleri



Yozgat Kırsal Turizm Geliştirme Stratejileri Yozgat Kırsal Turizm Geliştirme Stratejileri14 15

- En Fazla 25 Oda
- İnşaat

- Odaların Yenilenmesi
- Sosyal Alanların Yenilenmesi

- En Fazla 25 Oda
- İnşaat

- Odaların Yenilenmesi
- Sosyal Alanların Yenilenmesi

- En Fazla 25 Oda
- İnşaat

- Odaların Yenilenmesi
- Sosyal Alanların Yenilenmesi

- En Fazla 25 Oda
- İnşaat

- Odaların Yenilenmesi
- Sosyal Alanların Yenilenmesi

- En Fazla 25 Oda
- İnşaat

- Odaların Yenilenmesi
- Sosyal Alanların Yenilenmesi

- En Fazla 25 Oda
- İnşaat

- Odaların Yenilenmesi
- Sosyal Alanların Yenilenmesi

- Makine Ekipman Alanı
- 5.000 Avro - 500.000 Avro
%65 Hibe Desteği

- Makine Ekipman Alanı
- 5.000 Avro - 500.000 Avro
%65 Hibe Desteği

- Makine Ekipman Alanı
- 5.000 Avro - 500.000 Avro
%65 Hibe Desteği

- Makine Ekipman Alanı
- 5.000 Avro - 500.000 Avro
%65 Hibe Desteği

- Makine Ekipman Alanı
- 5.000 Avro - 500.000 Avro
%65 Hibe Desteği

- Makine Ekipman Alanı
- 5.000 Avro - 500.000 Avro
%65 Hibe Desteği

KÖY KAHVALTI EVLERİYAYLA EVİ

BUNGALOW EVLERİKÖY EVİ

TERMAL TESİSÇİFTLİK EVİ
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- En Fazla 25 Oda
- İnşaat

- Odaların Yenilenmesi
- Sosyal Alanların Yenilenmesi

- En Fazla 25 Oda
- İnşaat

- Odaların Yenilenmesi
- Sosyal Alanların Yenilenmesi

- En Fazla 25 Oda
- İnşaat

- Odaların Yenilenmesi
- Sosyal Alanların Yenilenmesi

- Makine Ekipman Alanı
- 5.000 Avro - 500.000 Avro
%65 Hibe Desteği

- Makine Ekipman Alanı
- 5.000 Avro - 500.000 Avro
%65 Hibe Desteği

- Makine Ekipman Alanı
- 5.000 Avro - 500.000 Avro
%65 Hibe Desteği

RAFTİNG PARKURU

AT BİNİCİLİK TESİSİ

HOBİ BAHÇELERİ

2.2.KIRSAL TURİZM

2.2.1.Kırsal Turizm Kavramı

Çağımızda insanların yaşadığı stresli kent yaşamı ve doğal 
olmayan ortam, insanların doğaya yönelerek kendilerini 
keşfetmeleri gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Kırsal alanının 
turizme açılması ve nüfusun bir bölümünün tarımla 
beraber turizm alanında da istihdam edilmesi kalkınma 
politikalarında bulunması gereken önceliklerdendir. Kırsal 
turizm, insanların devamlı yaşadıkları alanlar dışında kalan 
kırsal yörelere ziyaretleri, bu yerlerde tarım üreticilerinin 
ürettikleri mal ve hizmetleri, yörenin doğal dokusuna uygun 
yerlerde talep ederek ve yörede para arttırma arzularını 
minimize ederek geçici konaklamalarından doğan olaylar 
ve ilişkilerin bütünü” olarak tanımlanabilmektedir 
(Küçükaltan, 1997).

Kırsal turizm; Kırsal kültür, doğal çevre ve tarım ile 
bütünleşebilen ve bunun yanında da farklı turizm çeşitleri 
ile kolay bir biçimde entegre olabilen bir turizm türüdür 
(Soykan, 1999). 

Kırsal turizm; genel olarak boş vakit geçirme, rekreasyon 
ve çok az iş amaçlı, aynı ülke veya farklı ülkelerin 
kentte yaşayan insanlarının kırsal alanları kullanımını 
kapsamaktadır. Ayrıca, bu basit tanım çok sayıda ayrı ve 
karışık önemli farklılıklara işaret etmektedir. Kırsal turizm, 
turistin sürekli yaşadığı yerden çok uzaktaki bir ülkede 
uzun bir tatil veya birkaç dakikalık uzaklıktaki kırsal alanda 
öğleden sonra gezisi şeklinde de olabilir. Bu tatiller kent 
yakınında olma veya gezintiye çıkmış olma, kültür veya 
rahatlama, spor etkinliği gibi fiziksel memnuniyet amaçlı 
veya aile ve akrabaları ziyaret gibi duygusal amaçlıda 
olabilir. Bu farklılıklar kırsal turizmin tanımlanmasını 
zorlaştırmaktadır(Ahipaşaoğlu ve ark, 2006).

Kırsal turizmin Türkiye turizmi için önemini ve kırsal 
turizmin özelliklerini aşağıdaki başlıklar ile sıralamak 
mümkündür (Soykan, 2003; Kesici,2012; Boyacıoğlu, 2014).

•  Kırsal Turizm, her mevsim yapılabilen bir turizm türüdür.
• Kırsal turizm, turizmin coğrafi dağılışında denge 
unsurudur.
•  Kırsal turizm bir çok turizm türüne entegre olabilir.
•  Kırsal turizmde rekreasyonel etkinlikler çok  çeşitli ve 
özgündür.
•  Kırsal turizmin turist profili farklıdır.
• Kırsal turizm, doğal çevrenin ve kültürel mirasın 
korunmasına katkıda bulunur.
•  Kırsal turizm, sürdürülebilir turizm anlayışına hizmet 
eder.
•  Kırsal turizm bir ülkenin tanıtımında önemli bir araçtır.
•  Kırsal turizm çevreye, insana ve doğal yaşama dayalı bir 
turizm türüdür.
•  Kırsal turizmde özgünlük (otantik) ve yöresellik ön plana 
çıkmaktadır.
•  Kırsal turizm yerel halkla birlikte bütünleşip gelişmiştir.
•  Kırsal turizm köy yaşantısıyla iç içe olan tarımsal ve 
hayvansal ürün çeşitliğini koruyan bir turizm çeşididir.
•  Kırsal turizmde ekonomik, çevresel,       

sosyal ve kültürel amaçlar güdülmektedir.
•  Kırsal turizm yerel halka dönük istihdam olanaklarını 
geliştirmeyi öngörmektedir.
•  Kırsal turizmle birlikte oluşabilecek olumsuz etkilerin 
minimuma indirgenmesi için kırsal turizm aktivitelerinin 
çevreye ve kırsal alanlara zarar vermeyecek şekilde 
düzenlenmesi büyük önem arz etmektedir.

Kırsal olan turizm etkinlikleri; yürümek, tırmanmak, 
macera amacıyla yapılan tatiller/yabanda yapılan tatiller, 
kanoculuk, rafting, kır kayağı, kar pabuçlarıyla yapılan 
turlar, yoğunluğu düşük iniş kayağı, dış ortamlarda kuş 
gözlemciliği, fotoğrafçılık gibi doğa inceleme gezileri, 
avlanmak, bisiklet sürmek/bisiklet turları, ata binmek, 
peyzaj seyretmek, kırsal miras etütleri yapmak, küçük 
kasaba/köy turları yapmak, kırsal ortama ihtiyaç duyulan 
dinlenme amaçlı tatiller, küçük çaplı konvansiyonlar/
konferanslar, kırsal festivaller, oltayla balık tutmak ve doğal 
ortama ihtiyaç duyulan sporlar olarak sınıflandırılmaktadır 
(Gündüz, 2004;Uygur ve Akdu, 2009).

Kırsal turizm bazı tanımlarda, daha çok doğaya yönelik 
olarak gerçekleştirilen, turistlerin çiftlik gezme, balık tutma, 
ata binme, zorlu yürüyüş v.b. etkinliklere katıldıkları 
turizm çeşidi olarak değerlendirilirken, bazı tanımlarda 
ise, kırsal alanlardaki tüm turizm etkinlikleri olarak 
değerlendirilmektedir (Aydın, 2012).

Kırsal Turizm, dünya turizm örgütünün tanımlamasında 
ise, sadece tarımsal ya da çiftlik turizmini kapsamamakta 
olup kırsal alanda yapılan tüm faaliyetleri kapsamaktadır 
(Kesici,2012).

Turizm çeşitleri arasında, doğal çevre ve tarımla bütünleşen, 
diğer turizm çeşitler ile de son derece kolay bütünleşebilen 
kırsal turizm; var olan turizm çeşitlerinin alternatifi 
veya tamamlayıcısı olarak önemini her geçen gün daha 
da arttırmaktadır. Özellikle kentlerde yoğun stres ve iş 
hayatının sıkıntıları kırsal alanlara olan ilgiyi artırmakta ve 
kırsal turizmin, alternatif turizm çeşidi olarak gelişmesine 
talep yönlü önemli faydalar sağlamaktadır (Uçar 2010; Uçar 
vd., 2012).

Kırsal kalkınma ile kırsal turizm arasında aynı yönde bir 
ilişki bulunmaktadır. Coğrafi bakımdan kırsal alanların 
yoğun olduğu alanlarda tarım işletmelerinin kırsal turizm 
konusunda teşvik edilmesiyle birlikte, kırsal alanların hem 
tarım, hem turizm kaynağı olarak kullanılabilmektedir. 
Kırsal bölgelerin ekonomik olarak büyüme ve gelişmesine 
önemli faydalar sağlanabilmekte, bölgeler arası 
gelişmişlik farklarının giderilmesinde önemli aşamalar 
kaydedilmektedir (Çeken vd., 2007; Uçar vd., 2012).

Kırsal turizmin, kırsal kalkınmaya sağladığı diğer bir 
olumlu etki ise, yöredeki tarihi-doğal- kültürel yapı, deniz 
etkisi, kıyı yapısı ve tarımsal kaynakların etkin bir biçimde 
kullanılması ile orantılıdır. Günümüzde kırsal turizme 
bağlı kalkınma, kırsal girişimcilerin varlığı ile birlikte daha 
iyi çalışmakta ve kırsal alanlarda tarımla geçimini sağlayan 
insanlara ikincil bir gelir kaynağı imkanı vermektedir 
(Soykan, 1999; Uçar vd., 2012).
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Kırsal turizm, nüfusun yetersiz olduğu ve ekonomik 
problemler neticesinde göç veren kırsal yerleşim alanlarında 
yapılan bir turizm faaliyetidir. Ülkeler gelişmişlik 
düzeylerine bağlı olarak, kırsal turizm faaliyetleri ile 
toplumsal refah ve kalkınmayı arttırmak için çaba 
göstermektedirler. Genellikle gelişmiş Avrupa ülkelerinin 
uzun yıllar boyunca önem verdikleri kırsal turizm kavramı, 
gelişmekte olan ülkeler için yeni bir kalkınma yaklaşımı 
olarak değerlendirilmektedir. Son yıllarda sıklıkla ele 
alınan kırsal turizm kavramı, Türkiye’nin kalkınma 
politikaları arasında yer alan kırsal kalkınmanın en önemli 
unsurlarından biri olarak değerlendirilmektedir(Cengiz ve 
Akkuş, 2012).

Günümüzde teknolojik ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak 
insanoğlu tarım toplumundan öncelikli teknoloji ve bilgi 
toplumuna geçiş yapmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda, 
insanlar kendileri ve aileleri ile daha çok zaman geçirir bir 
hal almıştır. İnsanların boş zamanındaki artış, ekonomik 
refah düzeyindeki artış ve tatil imkânlarının artması gibi 
faktörler neticesinde, turizm daha popüler bir sektör haline 
gelmiştir. Öte yandan turizm sektöründeki insanların 
seyahat amaçları gün geçtikçe gelişmekte ve değişmektedir.

Son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde turizm 
faaliyetleri yalnızca kıyı turizmi ile kısıtlı kalmayarak 
diğer turizm alternatiflerine yönlenmektedir. Böylelikle, 
turizm sektöründe alternatif turizm kavramı giderek önem 
kazanmıştır. Alternatif turizm, turistlerin değişen seyahat 
anlayışları doğrultusunda ortaya çıkmış olan ve bu yönüyle 
de turizme yeni bir boyut kazandıran bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde, uluslararası turizm 
pazarından daha çok pay elde etmek isteyen ülkelerin 
rekabet sağlamak adına mevcut potansiyellerini göz 
önüne alarak, alternatif turizm faaliyetlerini geliştirmeleri 
gerekmektedir. Alternatif turizmden daha fazla pay alan 
ülkeler ulusal ekonomilerinin gelişmesine önemli ölçüde 
fayda sağlayabilirler. Bu bağlamda, alternatif turizm 
faaliyetlerinin organizasyonu ve planlanması önemlidir 
(Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008; Akyol,2012).

Kırsal turizm geleneksel mimari tarzının korunmasını 
pozitif bir şekilde etkilemekte ve sektörler arası etkileşimi 
geliştirmektedir. Turizm sektör olarak hizmet sektöründe 
yer almasına karşın, taşıdığı özellikler sebebiyle 33 farklı 
sektörle yakın işbirliği içindedir. Kırsal turizmin gelişmesi, 
aynı zamanda 33 farklı sektörün de gelişmesine pozitif 
yönde katkı sağlamaktadır. Kırsal alanlarda turizmin 
gelişmesi aynı zamanda sağlık hizmetlerinin de gelişmesini 
olumlu yönde etkilemektedir. 

Turizm sayesinde kırsal alanlarda çevre bilinci gelişmekte 
ve kırsal alanlarda yaşayan insanlar, yörenin sahip olduğu 
turistik arz değerlerinden gelir elde etkileri için bu değerleri 
korumaya özen göstermektedir (Çeken, 2007; Akyol vd., 
2014).

Türkiye’de kırsal alandaki nüfus yoğunluğu kırdan 
kente doğru göç sebebiyle giderek azalmaktadır. Turizm, 
turistik çekim gücü olan yerlerin canlılığı için zorunlu 
olan en uygun nüfus yoğunluğunun köyde tutulması ve 

göçün engellenmesi bakımından önemli bir faktördür. 
Kırdan kente göçün engellenmesi, kırsal kesimdeki hayat 
koşullarının iyileştirilmesi ve gelirin adaletli bir biçimde 
dağıtılması mümkündür. Kırsal turizmin kırsal alanlarda 
bulunan insanlara yeni bir iş imkanı oluşturduğunu 
söylemek mümkündür. Böylelikle kırsal turizm, kırsal 
yerlerin gelişmesine katkıda bulunarak iç göçü önleyebilir, 
nüfusu yerinde tutmada önemli rol üstlenebilir (Torun, 
2013).

Kırsal turizm, bir bölgenin doğal kaynaklarının 
sürdürülebilir bir şekilde muhafaza edilmesi ve ayrıca 
sosyo - kültürel ve ekonomik bakımdan kalkınmasına 
katkı sağlayan alternatif turizm türlerinden bir tanesidir. 
Kırsal yerlerin geliştirilmesinde yeni bir kavram olarak 
kabul görmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, 
kırsal turizmin temelini kırsal alanlar ve doğal kaynaklar 
oluşturmaktadır. Kırsal turizmin doğal ve kültürel 
mirasın korunmasında önemli bir bulunmaktadır. Kırsal 
turizm geleneksel tarım ve sanayi endüstrilerinde azalma 
olduğu alanlardaki toplumlara taze kan veren bir sektör 
niteliğindedir. Özellikle Kırsal turizmden neticesinde elde 
edilen olumlu sonuçlar, kırsal alanların kalkınmasında 
tarıma ek olarak kırsal turizmin de farklı bir alternatif olarak 
değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. Kırsal turizm, 
turistlerin doğal alanlarda tatillerini geçirmek ve farklı 
kültürlerle bir arada olmak maksadıyla kırsal bir alana 
giderek, konaklamaları ve o kırsal alana özgü aktiviteleri 
izlemeleri veya katılmaları ile gerçekleşen bir turizm çeşidi 
olarak tanımlanabilir (Karaman ve Gül, 2015).

Kırsal turizmin kırsal gelişmeye olan ekonomik etkileri, 
aşağıda açıklanmıştır (Ekiztepe 2012; Karaman ve Gül, 
2015).

• Kırsal turizmin yaratmış olduğu istihdam sayesinde, 
kırsal alanlardaki işsizlik oranı azalmaktadır. 

•  Turizm sayesinde, kırsal alanlarda tarımla uğraşan bölge 
halkının yetersiz ve istikrarsız gelirleri artmakta ve refah 
düzeyi yükselmektedir. 

•  Kırsal alanda turizmin gelişmesine bağlı olarak kadınların 
turizm işletmelerinin farklı departmanlarında istihdam 
edilmesiyle, çalışma yaşamında aktif olarak katılımı ve 
işsizlik oranı azalmaktadır.

• Kırsal turizmin gelişmesiyle birlikte, kültürel zenginlik 
pazarlanarak bölge halkına ek bir gelir sağlanmakta ve 
gelir dağılımındaki dengesizliğin azalmasına katkıda 
bulunmaktadır.

•   Kırsal alanlarda yerel kaynakların etkin kullanımı yoluyla 
ekonomik faaliyetler çeşitlendirilmekte, yerel işbirliği ve 
kalkınma taleplerinin güçlendirilmesi sağlanmaktadır. 

•  Kırsal turizmin gelişmesiyle birlikte aile pansiyonculuğu 
uygulamaları, yöre halkına ek bir gelir sağlamaktadır. 

• Kırsal alandaki turizm yatırımları ile birlikte, inşaat sektörüne 
bağlı yan sektörlerin ve diğer sektörlerin gelirleri artmaktadır.

• Kent ile kır arasındaki gelişmişlik düzeyi arasındaki 
farklılık azalmaktadır.
•  Kırsal turizmin gelişmesine bağlı olarak yörede fiziksel 
altyapı sorunu da ortadan  kalkmaktadır. Böylelikle 
yörenin sahip olduğu turistik arz potansiyeli sebebiyle, 
kırsal alanlarda yaşayanların yaşam kalitesinin yükselmesi 
sağlanacaktır.

Kırsal turizmin kırsal gelişmeye olan kültürel etkileri, 
aşağıdaki açıklanmıştır; (Karaman ve Gül, 2015).

•  Kırsal yörelerde turizmin gelişmesi sonucunda yöredeki 
kültürel varlıklar koruma altına alınmakta, yerel halk ve 
turistler bölgenin tarihi ve kültürü hakkında bilgi sahibi 
olmaktadır. Ayrıca turizmden elde edilen gelirler kültürel 
anlamda çekiciliğe sahip yapıların uygun şekilde restore 
edilmesine katkı sağlamaktadır.

•  Kırsal alanlarda turizme bağlı olarak iki taraf arasında 
oluşan dostluğa bağlı olarak giyim  kuşam, yemek kültürü, 
gelenek görenekler gibi kültürel bileşenlerin alışverişi 
sonucunda kültürlerin zenginleşmesi sonucu doğmaktadır.

• Kırsal turizm, yörede hem kültürel mirasın, hem de 
geleneksel mimari yapının  korunmasını olumlu yönde 
etkilemektedir.

• Kırsal turizm, doğal çevrenin ve kültürel mirasın 
korunmasına katkıda bulunur.Turizm sayesinde kırsal 
alanlarda çevre bilinci gelişir. Ayrıca kırsal alanlarda 
doğayla iç içe zaman geçiren insanlar çevre konusunda 
daha bilinçli hale gelir ve hayat tarzlarında doğayı korumak 
konusunda olumlu değişimleri gerçekleştirirler.

Kırsal turizmin başarısı ve sürdürülebilirliğinin temelinde 
yerel işbirliği ve bölge insanının desteği çok önemlidir. 
Konaklama tesis işletmecileri, restoran ve diğer aktivite 

merkezleri sahipleri birlikte hareket ederek bir sinerji 
oluşturabilirler. İlgili tarafların karşılıklı işbirliği içerisinde 
olması ve eğitilmeleri gerekir. Kırsal turizmin bir çok 
türü vardır. Kırsal turizm çeşitleri aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.

Sahip oldukları doğal, morfolojik ve kültürel değerlerinden dolayı çekiciliği olan
mağaralarda gerçekleştirilen yürüyüş, foto safari, mağara gözlem gibi etkinlikleri
içine alan bir turizm türüdür.

Kırsal alanda bulunan nehir veya göl üzerinde bireysel ve grup olarak rafting, sportif
olta balıkçılığı, yüzme, tekne gezintileri, kuş gözlemciliği gibi etkinliklerde bulunarak
yapılan turizm çeşitidir.

Farklı yüksekliklerde, zengin jeomorfolojik ve teknotonik yapıya sahip, �ora ve 
faunası olan ormanları barındıran zengin av yaban hayatı olan dağlar, hem kış 
turizmi hem dedağ yürüyüşü ve tırmanışları için doğacılık sporunu sevenlere
olağanüstü çekici ve ilginç olanaklar sunan turizm çeşitidir.

Çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı yürüyüş,
kamping, foto safari ve bisiklete binme gibi faaliyetleri kapsayan turizm türüdür.

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle 
günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek rakımlı yerlerde 
yaptıkları turizm faaliyetidir. Ülkemizde yayla odaklı turizm gelişimi yerine yaylaların; 
diğer turizm çeşitlerini destekleyici unsur olarak değerlendirdiği, kalış süresinin 
uzatılması hede�yle, Yayla Turizmi Gelişme/Eylem Bölgelerinin belirlendiği, planlama 
stratejisi bakanlık tarafından benimsenmektedir.

Köylerin sahip oldukları doğal güzellikleri görmek için ve yerel kültürü tanımak için 
insanların devamlı ikammet ettikleri yerler dışındaki kırsal yörelere ziyaretleri, 
buralarda yöre halkının ürettikleri mal ve hizmetleri, yörenin doğal dokusunda 
uygun mekanlarda talep ederek, geçici konaklamalarından doğan olaylar ve 
ilişkilerin bütüdür.

Seyahat nedeni tarımsal ürünlerin oluşturduğu, bu nedenle köylerde ve çiftliklerde 
konaklamayla gerçekleşen bir turizm türüdür. Son yıllarda ekolojik yaşam 
bileşenlerine (temiz hava, organik tarım ürünleri, doğal şifalı bitkiler, sağlıklı mutfak, 
spor vb.) artan ilgi, tarımsal turizme olan ilgiyi de arttırmıştır. Bu kapsamda; yerel 
köylü pazarları ve yol kenarı satış sergilerinden alışveriş, bir çiftlikte traktör, at 
arabası veya ata binme, tarım ve hayvancılık etkinliklerini izleme veya bizzat içinde 
yer alma (tarımsal yaşama katılma), tarım fuarlarına katılma, tarımsal müzeleri 
ziyaret, kırlarda avlanma ve balık tutma, yöresel yemek yapan restoranlara gidilerek 
yapılan aktiviteler, özellikle kent insanının, çocuklu ailelerin hafta sonları için tercih 
ettiği bir turizm şeklidir.

Bu turizm türü, doğrudan tarım ve hayvancılık yapılan çiftlikleri akla getiriyorsa da, 
bugün çiftlik turizmi denildiğinde sayısız uygulama ile karşılaşılmaktadır. Çiftlik 
Turizmi çoğunlukla, kırsal bölgelerde çevresine çiftlik ürünü sağlayan bir işletmede 
turiste konaklama ve yeme-içme hizmetinin verilmesi, geleneksel günlük yaşantının 
olduğu gibi sergilenmesi ve günlük çalışma programının (süt sağma, hayvan 
besleme, tarımsal işletme vb.) içine turistin dahil edilmesiyle gerçekleşmektedir.

Çiftlik Turizmi

KIRSAL TURİZM ÇEŞİTLERİ

Tarım Turizmi

Köy Turizmi

Yayla Turizmi

Doğa Turizmi

Dağcılık Turizmi

Kırsalda Su
Etkinlikleri Turizmi

Mağara Turizmi

Tablo 6. Kırsal Turizm Çeşitleri

Kaynak: Tepeci vd.,20152.2.2.Dünya’da ve Avrupa’da Kırsal Turizm

Dünya turizm literatürü incelendiğinde, araştırmacılar tarafından kırsal turizmin; çiftlik turizmi, köy turizmi, yayla 
turizmi, tarım turizmi, ekoturizm gibi değişik adlar ile tanımlandığı görülmektedir. Bunun sebebi kırsal turizmin kapsamı 
hakkında ortak bir görüşe sahip olunmamasıdır (Akça ve vd., 2001; Kuter ve Ünal, 2013).

Kırsal turizm kavramı; sanayileşme süreci ile beraber 19. Yüzyılda İngiltere’de doğaya dönüşün yaşanması ile ortaya çıkmış 
ve daha sonra Avrupa’nın sanayileşmiş ülkelerinde yayılmaya başlamıştır. Bu olgunun hızlı bir şekilde yayılmasında başta 
şehirlerde yaşayanların sosyo-ekonomik durumunun yükselmesi, büyük şehirlerdeki hayat tıkanıklığı, hava kirliliği, 
gürültü ve stresten kaçmak etkili olmuş ve çıkış yolu olarak kırlarda dinlenmeye karşı bir ilgi doğurmuştur (Halbway ve 
Taylor, 2006; Tepeci vd., 2015).
Günümüzde kırsal yerleşim alanlarındaki ekonomik verimliliğin düşmesi, tarım sektörünün içinde bulunduğu yeniden 
yapılanma süreci, kırsal sanayinin küçülmesi, kırsal alanların kente göç vererek nüfusunun azalması gibi sebeplerden 
ötürü çoğu batı ülkesinde turizm kırsal alanların ekonomik ve sosyal yönden yeniden yapılandırılması için alternatif bir 
kalkınma stratejisi olarak değerlendirilmektedir (Özkan, 2007; Torun, 2015).

Kırsal turizm ülkeden ülkeye değişik seçim ve uygulama niteliklerine sahiptir. İtalya’da kırsal turizm çiftlikler ile yakından 
ilgili olduğundan ötürü daha çok tarımsal turizm ya da çiftlik turizmi olarak tanımlanmaktadır. İtalya’daki çiftlik 
turizmi uygulamalarından bir örnek vermek gerekir ise; Latium bölgesinde bir çiftlikte; ziyaretçilere çiftlik kampinginde 
konaklama, atla gezi, gölde balık tutam imkanı sağlanmaktadır. Japonya’da kırsal alanlarda turizm faaliyetini tercih eden 
bireyler değişik beklentiler içerisindedirler. Yeni nesil daha çok spor faaliyetlerini kapsayan kırsal rekreasyonu tercih 
ederken; ileri yaştaki bireyler ise; basit ziyaretler ile yerel ürünlerin satın alımı ile ilgilenmektedirler. Kanada’da kırsal 
turizmin gerçekleştiği yerlerde çoğu turist doğal çevre, tarihi miras ve kültürel örnekler ile hoş deneyimler barındıran  
kırsal alanları ziyaret etmektedir. (Tepeci vd., 2015).
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20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren genel sürdürülebilir 
kalkınma modellerinin yerini, bölgesel-yerel kalkınma 
modelleri almaya başlamıştır. Bunda en önemli faktör genel 
manada bir sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının 
oldukça güç olması, buna karşın bölgesel kapsamda yerel 
kalkınmalarla genel kalkınmaya ulaşmanın daha kolay 
olmasıdır. Bu sebepten ötürü kalkınma için yarış halinde 
olan tüm ülkelerde olduğu gibi, Avrupa Birliği’nde de 
bölgesel sürdürülebilir kalkınma önemli bir amaç olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Hazırlanan çeşitli bölgesel kalkınma 
programları, kırsal bölgelerdeki tarım, turizm ve kültürel 
değerleri faaliyete geçirmeyi hedef edinmiştir (Kluge ve 
Schramm, 2002; Kuşat, 2014).

Avrupa yüzölçümünün %80’lik bölümü kırsal alanlardan 
oluşmaktadır ve bu kırsal bölgelerde ise toplam nüfusun 
yaklaşık %25’lik kısmı ikamet etmektedir. Kırsal alanlarda 
bulunan nüfusun azlığından dolayı, Avrupa kırsal alanları 
sürekli olarak teşvik edilmekte ve özellikle kırsal alanda 
bulunan insanların kırsaldan göç etmelerinin önüne 
geçilmeye çalışılmakta, kentsel alanlardan da kırsal alanlara 
doğru bir çekim hattı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu 
bağlamda Avrupa Birliği’nin kırsal kalkınma politikasında, 
kırsal turizmin geliştirilmesi için, kırsal alanların ve 
kırsal mirasın korunması ve gençleştirilmesini içine alan 
tedbirleri uyguladığı gözlenmektedir. Avrupa Birliği’nde 
kırsal turizme yönelik ilgi Avrupa Komisyonu’nun turizme 
olan yakınlaşmasıyla ortaya çıkmış ve kırsal turizme 
yönelik ilk resmi açıklama 1986 yılında turizm sektöründe 
topluluk faaliyetlerinin değerlendirildiği politika belgesinin 
taslağında yer almıştır (Wodenberg 1992; Şerefoğlu, 2009; 
Kuşat, 2014). 

Avrupa Birliği 1980’li yıllardan itibaren kırsal turizme 
ciddi bir biçimde önem vermeye başlamıştır. Avrupa 
Birliği Komisyonu, başlangıçtan itibaren, turizmin bu 
çeşidinin daha geniş halk kitleleri arasında tanınması ve 
kabul edilmesini amaçlamıştır. Bu turizm çeşidini kitlelere 
kabul ettirmek için ise, girişimci eğitimleri, tanınabilir bir 
logo ve kırsal yerleşim hakkındaki bilgileri standardize 
etmeyi teşvik etmiştir. 1990 yılında, Avrupa Turizm yılının 
bir kısmı olarak, kırsal turizm bölgesinde çeşitli girişimler 
başlatılmıştır.  İşbirliğinin çeşitli formları özellikle bilgi 
ve promosyon değişimiyle ilgili farklı ülkelerden kırsal 
turizme dahil olan taraflar arasına konulmuştur.

Avrupa Birliği Üyesi ülkelerin bütçesinden toplam 7.74 
milyon avro harcanmıştır. Sektörün rekabet gücünü 
artırma ihtiyacı ve diğer politika alanlarında turizm 
konularını göz önünde bulundurma gerekliliği başlıca 
öğeler olarak tanımlanmıştır. Avrupa Birliği Üyesi ülkeler 
arasında değişimlerin teşvik edilmesi, turizm faaliyetlerinin 
Komisyon bünyesinde ve üye devletler ile eş zamanlı olması 
ve yenilikçi örnek projelerin desteklenmesi vurgulanmıştır. 
Avrupa Komisyonu, 1995 yılında “Birliğin Turizm 
Alanındaki Rolü” üzerine bir “Yeşil Kitabı” kabul etmiştir. 
Bu kitap ile, Avrupa düzeyinde sektörün geleceği hakkında 
tartışma yapılmasını teşvik etmek adına, profesyonellerin, 
tüketicilerin, çevrecilerin ve diğer çıkar gruplarının 
tepkilerini ölçmeyi hedeflemişlerdir (Şerefoğlu, 2010).
20 Temmuz 1999 tarih ve 1999/595/EC sayılı kararı ile 10 

merkezi ve Doğu Avrupa ülkesindeki tarımsal ve kırsal 
yapıyı yeniden şekillendirmek için oluşturulmuş bir 
mali katkı programı olarak 2000-2006 yıllarını kapsayan 
SAPARD (Special Accesion Programme for Agriculture and 
Rural Development-Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin Özel 
Katılım Programı) oluşturulmuştur (Turhan, 2005; Kuşat 
2014).

2.2.3.Türkiye’de Kırsal Turizm 

Avrupa’da 1900’lü yıllarda sanayi devrimi ile birlikte kırsal 
ve doğal alanlara duyulan özlem ile başlayan kırsal turizm 
olgusu, Türkiye’de ise Avrupa’dan çok daha sonra ancak 
2000’li yıllara doğru ilgi görmeye başlamıştır. Ülkemizde 
turizm sektörünün çeşitlendirilmesi ve turizmin yayılması 
amacı ile planlanan strateji ve politikalar kapsamında 
başlatılan deniz ve diğer turizm destinasyonlarına yakın 
bölgelerdeki turizm altyapısının geliştirilmesi çalışmaları, 
kırsal turizm alanında gerçekleştirilen ilk çalışmaları 
olmuştur (Tepeci vd., 2015).

Ülkemizde kırsal kalkınma için alternatif güç olarak 
nitelendirilmektedir. 1992 yılında yürürlüğe giren Turizm 
Eylem Planı, kırsal alanların turizm vasıtasıyla kalkındırılmasını 
hedefleri arasına alan öncü bir programdan oluşmaktadır. 
Avrupa Birliği’nin günümüze dek kırsal turizme olan ilgisi 
hiç azalmamış; aksine katlanarak artmıştır. Avrupa Birliği 
içinde ortaya çıkan bu ilgi artışını; kırsal turizm projelerini 
destekleyen fon sayılarından da anlamak mümkündür. Bu 
fonların bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir: (Şerefoğlu, 
2009; Kuşat 2014)

•  Kapasite geliştirme ve temel çerçeveyi oluşturma açısından 
PHARE (Coordinated Support For The Reconstructuring of 
Economics of Poland and Hungary - Polonya ve Macaristan 
Ekonomilerinin Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Destek 
Programı), 
•  Eğitim ve eşitlik politikalarını  destekleyen ESF (European 
Social Fund - Avrupa Sosyal Fonu), yatırım, eğitim ve temel 
organizasyon oluşturmada IPARD/EAFRD (Instrument for 
Preaccession for Rural Development - Katılım Öncesi Kırsal 
Kalkınma İçin Mali Araç / European Agricultural Fund for 
Rural Development - Kırsal Kalkınma İçin Avrupa Tarım 
Fonu), 
•  Her türlü uluslarüstü bölgelerarası işbirliği projelerini 
desteklemede INTERREG/EGCC (Innovation&Environment 
Regions of Europa Sharing Solutions - Avrupa Bölgesel 
Kalkınma Fonu Vasıtasıyla Desteklenen Program / 
European Grouping of Cross-Border Cooperation - Avrupa 
Sınır Ötesi İşbirliği Gruplaması).

Türkiye’de turizm hareketleri, genel olarak kıyı kesiminde 
yaz aylarında artan ve deniz-kum-güneş üçgeninde gelişen 
turizm faaliyeti olarak önem kazandı. Kıyıların yoğun bir 
şekilde turizm faaliyetine ev sahipliği yapmasıyla birlikte 
çok farklı problemleri de ortaya çıkardı. Bu problemler ve 
tatil anlayışındaki değişmeler ile turizm anlayışı, alışıla 
gelmiş turizm destinasyonlarından uzak, doğa ile iç içe, 
kırsal kültürleri tanımaya dönük ve onlarla beraber, 
çevreyle uyumlu tesislerde, doğal ve temiz bir çevrede 
yapılan faaliyet olarak ortaya çıkmaya başladı. 

Eko turizm, sürdürülebilir turizm, kırsal turizm, vb gibi 
çok değişik isimler ile anılan ve bugün hala tanımı üzerinde 
tam bir uzlaşıya varılamadığı en yetkili otoritelerce de 
kabul edilen bu faaliyet, Turizm Bakanlığı tarafından; 
yayla turizmi, ornitoloji (kuş gözleme) turizmi, foto safari, 
akarsu sporları (kano-rafting) çiftlik turizmi, botanik (bitki 
inceleme) turizmi, bisiklet turları, atlı doğa yürüyüşü, 
kamp-karavan turizmi, mağara turizmi, dağ turizmi ve 
doğa yürüyüşü, botanik (bitki inceleme) gibi başlıklar 
altında değerlendirilmektedir.

 VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planının 1586. maddesinde yer 
aldığı gibi “turizmin mevsimlik ve coğrafi bölgelere dengeli 
dağılımını sağlayarak, dış pazarlarda turist tercihlerindeki 
değişimi de dikkate alarak yeni alternatif alanlar yaratmak 
amacıyla; kış turizmi, dağ turizmi, termal turizm, sağlık 
turizmi, yat turizmi, kongre turizmi ve eko turizm gibi 
alternatif turizm faaliyetlerine yönlendirme” büyük önem 
taşımaktadır. (Ceylan ve Demirkaya, 2009).

Tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak bulunduğu ve/
veya turizm potansiyelinin fazla olduğu yöreleri korumak, 
kullanmak, sektörel kalkınmayı ve planlı gelişmeyi 
sağlamak maksadıyla değerlendirmek üzere sınırlar 
Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit 
edilen bölgelerdir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
geliştirilen Turizm Stratejisinde Kırsal turizm ile ilgili 
Türkiye genelinde bir yapıyı sergileyecek biçimde bir 
turizm stratejisi hazırlanmıştır. 

Turizm stratejisi, Karadeniz Bölgesi’ni “Yayla Turizmi 
Gelişim Koridoru”, Doğu Anadolu Bölgesi ile Orta 
Karadeniz Bölgelerini “ Kış Turizmi Gelişim Koridoru”, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni “Yemek ve Din Turizmi 
Gelişim Bölgesi” olarak belirlemiştir ve Türkiye’nin 
diğer bölgelerinde “Kültür Turizmi ve Termal Turizm 
Gelişim Bölgeleri” yer almaktadır. Bunlar genel olarak 
kırsal alanlardır ve kırsal turizm faaliyetleri için belirli bir 
potansiyele sahiptirler (Şerefoğlu, 2010).

Türkiye Turizm Stratejisi, turizm sektöründe, kamu ve özel 
sektörün yönetişim ilkesi çerçevesinde işbirliğini gündeme 
taşıyan ve stratejik planlama çalışmalarının yönetim ve 
uygulamasına yönelik açılımlar sağlamasını hedefleyen bir 
çalışmadır. 

Katılımcı planlama anlayışı ile hazırlanan Türkiye Turizm 
Stratejisi ve Eylem Planı ile üretim, yönetim ve uygulama 
süreçlerinde sektörün önüne bir yol haritası konularak 
yönlendirilmesi temel amaç olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye Turizm Stratejisi - 2023 çalışmasının temelinde 
yer alan bu yaklaşım, çalışmanın noktasal değil bölgesel, 
emredici değil yönlendirici, statik değil dinamik bir 
çerçevede geliştirilmesini olanaklı kılmaktadır. Türkiye 
Turizm Stratejisi - 2023 çalışması 9. Kalkınma Planı (2007 
– 2013) hedefleri ile uyum içindedir. Kalkınma Planında 
“turizm sektörünün uzun vadeli ve sağlıklı gelişmesini 
sağlamak üzere Turizm Sektörü Ana Planı” hazırlanacaktır” 
ifadesi yer almaktadır. Bu ifade de yer alan hedef bu çalışma 
ile gerçekleştirilmiş olmaktadır.

Ülkemiz kıyı turizmi yanı sıra, alternatif turizm (sağlık 
ve termal turizm, kış sporları dağ ve doğa turizmi, yayla 
turizmi, kırsal ve eko turizm, kongre ve fuar turizmi, 
kruvaziyer ve yat turizmi, golf turizmi, v.b.) gibi turizm 
türleri açısından da eşsiz imkanlara sahip bulunmaktadır 
Bununla birlikte, bu potansiyel rasyonel anlamda 
kullanılamamaktadır. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve 
Eylem Planı 2013, ülkemizin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi 
değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde kullanmayı 
ve turizm alternatiflerini geliştirerek ülkemizin turizmden 
alacağı payı arttırmayı hedef almaktadır. 

Söz konusu turizm kaynaklarının noktasal ölçekte 
planlanması yerine gelişim aksları boyunca turizm 
koridorları, turizm bölgeleri, turizm kentleri ve eko turizm 
bölgeleri oluşturacak şekilde ele alınması, bu değerlerin 
tanıtımı ve kullanım kriterlerinin belirlenmesi açısından 
daha doğru bir yaklaşım olarak görülmektedir. Böylece, 
turizm potansiyeli bulunan bölgelerin diğer alternatif 
turizm türleri ile cazibesi artırılacaktır. 

Türkiye Turizm Stratejisi-2023’ün öngördüğü hedeflerle 
ülkemizin her yanına dağılmış durumda bulunan 
sağlık, termal, yayla, kış ve dağ sporları, kültürel açıdan 
önemli yer ve yerleşmelerin tek tek ele alınmasından çok 
bunların birbirleriyle entegrasyonu sayesinde daha cazip 
ve daha güçlü alternatif varış noktaları ve güzergâhlar 
oluşturulacaktır. Güçlü bir turizm güzergahı ve bölgesel 
varış noktası oluşturulması ile bu bölgeler içinde zayıf 
kalan yerleşmelerin kültür, el-sanatları, yeme-içme tesisleri 
ve konaklama imkanları ile güçlenmeleri de sağlanmış 
olacaktır.

Türkiye Turizm Strateji çalışması Planlama, Yatırım, 
Örgütlenme, İç Turizm, Araştırma Geliştirme (Ar-Ge), 
Hizmet, Ulaşım ve Altyapının Güçlendirilmesi, Tanıtım 
ve Pazarlama, Eğitim, Kentsel Ölçekte Markalaşma, 
Turizmin Çeşitlendirilmesi, Mevcut Turizm Alanlarının 
Rehabilitasyonu ve Varış Noktalarının Geliştirilmesi 
konularında uzun erimli stratejiler önermektedir.
Türkiye Turizm Stratejisi–2023 Belgesi’nde belirlenen 
stratejik yaklaşımlar çerçevesinde yapılacak çalışmalar 
tamamlanması, geliştirilmesi öngörülen bölgelerdeki altyapı 
ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması durumunda, 
2023 yılında, 63 milyon turist, 86 milyar $ dış turizm geliri 
ve turist başına yaklaşık 1350 $ harcamaya ulaşılması 
öngörülmektedir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007).

2.3. KIRSAL TURİZM UYGULAMALARI

2.3.1. Avrupa’da Kırsal Turizm ve IPARD 
Benzeri Uygulamalar

Avrupa Birliğine üye ülkeler arasında kırsal turizm 
kapsamında 400.000’den fazla konaklama tesisi kayıtlı olup, 
3.600.000’den fazla yatak kapasitesi olduğu bilinmektedir. 
Bu durum ise kırsal alanlarda 900.000 işyeri ve en az 
41 milyon Avro turistik gelir anlamına gelmektedir. Bu 
bağlamda, kırsal turizm pazarının dünyada en geliştiği ve 
ön planda olduğu ülkeler Fransa, Almanya, Bulgaristan, 
Avusturya, İspanya, İngiltere, Yunanistan ve İtalya’dır. 



Yozgat Kırsal Turizm Geliştirme Stratejileri Yozgat Kırsal Turizm Geliştirme Stratejileri22 23

Avrupa Birliği’nde kırsal turizm çeşitli fonlar ile 
desteklenmektedir. En önemlileri; IPARD (Instrument 
for Preaccession for Rural Development), SAPARD 
(Special Accession Programme for Agriculture and Rural 
Development), LEADER (Links between Action for 
Development of the Rural Economy) ve PHARE (Poland 
and Hungary Action for the Restructuring of the Economy ) 
programlarıdır (Tepeci vd., 2015).

2.3.1.1. Almanya’da Kırsal Turizm 

Almanya’da kırsal turizm faaliyetleri 1950’lili yıllara 
kadar uzanmaktadır. Mevsimlerin çeşitliliği Almanya 
için kırsal ve çiftlik turizminde en etkili faktörü meydana 
getirmektedir. Ülkede bulunan kırsal turizm, ev halkının 
gelirine katkı sağlamanın yanı sıra özellikle kent insanlarına 
da kırlara yönelik çekicilik sağlamaktadır (Albayrak, 2013; 
Torun,2015).

Almanya‘da çiftliklerdeki konaklama tesisleri, genellikle 
yurtiçi pazara yönelmiş olmakla beraber oldukça 
kapsamlıdır. Ürün tanıtımı, ‘’Tarım Derneği’’ tarafından 
yapılmaktadır. Konaklamaların çoğu bir ile iki hafta 
arasında uzun süreli olup önemli bir pazar meydana 
gelmiştir (Gündüz, 2004; Uygur ve Akdu, 2009). Örnek alan 
olarak, Güney Almanya’da Oberschwaben Allgau Bölgesi 
olarak adlandırılan bir bölge içindeki Baden-Wüttemberg 
eyaleti verilebilir. Bölgenin peyzajı, büyük oranda, geçen 
üç buz çağının sonucu meydana gelmiştir. Büyümüş ve 
geri çekilmiş buzullar Alpler’e yakın güney kısımlarından 
genellikle yüksek kabartmalı bir tepecik biçimini almışlardır. 
Büyüyen ve çürüyen bitkiler engebeli alan içinde birçok 
sığ göle dönüşmüştür. Çok sayıdaki göl bölgenin peyzaj 
çekiciliğini arttırmakta ve bütün su sporları aktivite türleri 
için olanaklar sunmaktadır. Yükseltiler, elimler ve toprak 
tiplerindeki farklılıklar nedeniyle, alanın kuzeyi genelde 
tarım çiftçiliği, güneyi ise mandıracılığa doğru bir gelişme 
göstermiştir. Bölge güçlü bir mevsimlik talep ile karakterize 
edilmektedir. (Oppermann, 1996; Uygur ve Akdu, 2009).

Termal turizm Avrupa ülkelerinden Almanya’da önemli 
sektör haline almıştır. 263 adet resmi belgeli termal merkez 
bulunan Almanya’da tesislerin toplam yatak kapasitesi 
750.000’dir. Almanya’nın Stuttgart kentinde bulunan Das 
Leuze Kaplıca ve Rekreasyon Tesisleri yaz aylarında günde 
8000 kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Bu rakam, yıllık 
ortalama 3000 kişi/gün olmaktadır. Hekim teşhisi ve raporu 
olması koşuluyla, kaplıca tedavilerinin hem özel hem de 
kamu sağlık sigorta şirketleri tarafından tam ya da kısmen 
karşılandığı ülkelerden biridir (Öztürk ve Bayat, 2011).

Almanya’da tarım turizmi doğrultusunda faaliyet gösteren 
işletmeler http://www.landtourismus.de/ adresinde bir 
araya getirilerek hangi tarihlerde faaliyet gösterdikleri, 
işletmelerin güncel doluluk oranları gibi bilgilere yer 
verilmiştir. 

Buna ek olarak hükümet tarafından geliştirilen 
ödüllendirme sistemi tarafından ödüllendirilen çiftlikler ve 
ödül aldıkları faaliyetler alanı web sitesinde yer almaktadır 
( Oruç vd., 2015).

2.3.1.2. Avusturya’da Kırsal Turizm

Avusturya, Avrupa’da kırsal turizmin geleneksel biçimde 
uygulandığı en eski ülkelerden birisidir. Avusturya’da kırsal 
turizm daha çok emekli ve yaşlı insanların tercih ettikleri 
bir turizm türüdür (Soykan, 2000). Avusturya’da “Arriach 
Hofwanderbeg” adlı 16 kilometrelik çiftlik patikası, yerel 
yaban canlılarını, çiftlik sistemlerini, tarihi binaları açıklayan 
bilgi tabelaları ile çiftlikleri birbirine bağlamaktadır (Kiper 
ve Arslan, 2007). Kırsal alanların kalkındırılmasında bir 
alternatif yaklaşım olarak sunulan kırsal turizm olgusu 
değişik ülkelerdeki farklı uygulama biçimlerine sahiptir. 
Avusturya’da dağ köylerinde yaşayan ailelerin turizm 
sayesinde bir gelir elde etmek için yaşadıkları evlerin bir 
bölümünü turistlere kiraladıkları ve bunun sayesinde refah 
düzeylerinde artış olduğu saptanmıştır ( Çeken vd., 2007).

Avusturya, Belçika gibi bazı Avrupa ülkelerinde yalnızca 
çocukların kabul edildiği “pedagojik çiftliklerin” 
bulunduğunu belirtmektedir. Ayrıca çiftliklerde ürün 
geliştirme stratejileri çiftliklerin ekonomik yararları, 
çiftlik turizmi pazarlaması ve çiftliklerde çeşitleme ile 
ilgili çalışmalara da rastlanmaktadır. Özellikle küçük 
ölçekli aile çiftliklerinin çeşitli projelendirme çalışmaları 
ile desteklenmesi, çiftliklerin turizme açılmasını 
kolaylaştırabilir ve teşvik edebilir. Bu projelerden biri 
“Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, 
Tecrübe Takası” olarak bilinen ve kısa adı “TATUTA” 
(Tarım-Turizm-Takas) olan projedir (Selvi ve Demirer, 
2012).

Avusturya – Kaunertal Valley: Avusturya’da bulunan 
ve 2.750 metre yükseklikte buzlarla kaplı olan bölge 
fiziksel engelli bireyler için tam erişilebilir şekilde 
düzenlenmiştir. Tekerlekli sandalye kullananlar, hareket 
engelli bireyler, küçük çocuklar için özel düzenlenmiş 
yerler bulunmaktadır. Kaunertal Valley kış sporlarının 
yapılabildiği bir bölge olup engelli araçları, Kaunertal 
buzulları üzerinde hareket edebilen asansörler sayesinde 
tam olarak erişilebilir durumdadır (Aslan ve Güneş, 2014). 
The paltform for Accessible Tourism (IBFT) –Sivil Toplum 
İnsiyatifi; Avusturya’da Engelsiz Turizmin geliştirilmesi için 
Avusturya’daki sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelip 
oluşturduğu bir insiyatif şeklinde faaliyet göstermektedir 
(Harman, 2014).

2.3.1.3. Bulgaristan’da Kırsal Turizm 

Sınır ülkelerimizden birisi olan Bulgaristan’da kıyı turizmi 
en çok tercih edilen bir tatil çeşidi olmasına rağmen yaz 
aylarında dağlarda, bisiklet, yürüyüş, tırmanma vb. aktif 
turizm çeşitleri de yapılmaktadır. Kırsal turizm açısından 
hizmet veren Koprivshtitsa, Roshen ve Pirin önemli alanlar 
arasındadır. 
Bulgaristan Kırsal ve Çevresel Turizm Derneği Ulusal 
Programı ile çeşitli dağlık yörelerin ve köylerin 
geliştirilmesi için köprü, tren gibi ulaşım ağlarıyla bölgeyi 
cazip hale getirilmeye çalışılmaktadır. Çevreci turistlerin 
bilgilendirilmesi ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması 
maksadıyla ülkede farklı merkezler oluşturulmuştur 
(Morgül, 2006; Torun, 2015).

Bulgaristan köyleri gelenek ve tarihlerini bu zamana kadar 
getirmiş yerleşim alanlarıdır. Celina ilçesinde LEADER 
programı kapsamında ilçeye dairesel yapıya sahip bir 
pazar yeri kurulmuştur. Evler tek kat halinde inşa edilmiş, 
ülkenin mimari yapısını sergilemektedir. Bölgede çeşitli 
rafting, safari, kuş gözlemciliği ve mağaracılık gibi kırsal 
ve eko turizm aktiviteleri bulunmaktadır (Şerefoğlu, 2009; 
Yılmaz ve Gürol, 2012).

2.3.1.4. Fransa’da Kırsal Turizm 

Fransa’da köy evleri ilk kez 1951 yılında Alpes de-Haute 
Provence bölgesinde turistlerin ziyaretine açılmış, yaz 
mevsiminde iki ay boyunca köylülerin turistleri ağırlaması 
sağlanarak, kırsal turizm gerçek anlamda başlamıştır. 1955 
yılında devletten destek almaya başlayan kırsal turizmde 
temel olarak üç amaç gözetilmiştir: ( Soykan, 2000)

•  Yeşil turizmi geliştirmek,
•  Köylülere ek gelir sağlayarak iç göçü önlemek, 
•  Köylerin tarihsel mirasını restore ederek korumaktır,

Fransa’da kırsal turizm, aile boyutunda mikro işletmelerden 
başlayarak ulusal boyuta kadar çok iyi bir örgütlenmeye 
sahiptir. Sektör, çok sayıda yerel ve ulusal federasyondan 
oluşmuştur. Ülkede 94500 kırsal otel yatağı, 50 bin 14 kırsal 
konut, 30 bin misafir evi, 37 bin tatil köyü, 28 bin turizm 
evi, 308 bin çadır yeri, kırsal turizme hizmet vermektedir 
(Aydın, 2012; Torun, 2015).

Fransa’da Kır evleri restore edilerek ikinci eve 
dönüştürülmüş, 1970’li yıllardan itibaren Yeşil Tatil Köyleri, 
ulusal veya bölgesel parklar, su ile ilgili düzenlemeler ve 
aile pansiyonları oluşturulmuştur. 1970 yılıyla beraber, 
çiftliklerde tarımın nasıl yapıldığını göstermek üzere “keşif 
çiftliği” müzeleri kurulmuş ve daha sonra “ziyarete açık 
çiftlikler” projesiyle, kırsal yerel ürünlerin çiftlik ortamında 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 1982’de “kırsal alanlarda 
yaşam paylaşma” projesi, 1991’den itibaren de “alışılmadık 
bir başıboşluk” sloganıyla doğa gezileri turistlere 
sunulmuştur ve sunulmaya devam etmektedir (Cengiz ve 
Akkuş, 2012).

Fransa’nın Alsace bölgesinde, ünlü “Şarap Yolu” ile bir 
“Eko müze” meydana getirilmiştir. Eski nesillerin günlük 
yaşamları, el sanatları (1500’lü yıllardan beri yapılan) ve 
eski bayramlar canlandırılmıştır. Geleneksel mimarideki 
bazı evler konaklamaya açılmış ve restoranlar ise hizmet 
vermektedir. Eko müzede bir yıl altıya bölünerek, her 
iki ayın özelliklerine göre etkinlikler düzenlenmektedir. 
Örneğin Mart-Nisan aylarında gelen ziyaretçiler için 20. 
yüzyılın başlarına ait tekniklerle tarımsal işler sergilenmekte 
ve aslına uygun etkinlikler ile Paskalya kutlanmaktadır 
(Soykan, 2003; Yılmaz ve Gürol, 2012).

2.3.1.5. İngiltere’de Kırsal Turizm 

İngiltere’de yapılan bir araştırmada çiftçilerin çoğunluğunun 
gelirlerini yükseltmek adına turizm sektörüne dahil 
olduklarını belirtilmektedir (Fleischer ve Pizam,1997).
İngiltere’de kırsal alanlarda yapılan bir başka turizm 

çeşidi akarsu turizmidir (özellikle Norfolk ve Broads’da). 
Ayrıca, İskoçyalılar çok sayıda ulusal ve doğa parkını yeşil 
turizme açarak, hafta sonu yürüyüşleri ya da kısa süreli 
konaklamaya gelenler için sınırsız olanaklar sağlamaktadır.
İngiltere’de kırsal turizm, ülkenin ikinci turizm bölgesi 
olan West Country’de daha yaygındır. İngiltere’nin 
güneybatısındaki bu bölge, yumuşak iklimi, bozulmamış 
kıyıları, kumsalları, hafif engebeli kırsal coğrafi 
görünümüyle yürüyüş, ata binme, çiftlik turizmi gibi 
etkinliklerin yapılmasına izin verir.

Galler’de hafta sonu köy turizmi paket programında; Cuma 
akşamı çiftlikte ya da köy konağında verilen bir yemek, 
Cumartesi günü rehberler eşliğinde çevre turları, bireylere 
ilgi alanlarına bağlı olarak yerel etkinlikler sunulmakta, 
tatil Pazar günü öğle yemeği ile sonlandırılmaktadır. Tüm 
yemekler yerel ürünlerden ve köy mutfağı örneklerinden 
meydana gelmektedir. Köyleri ziyaret edecek turist 
sayısının, misafir ve ev sahipleri arasında kişisel ilişkilerin 
kurulabilmesi için ortalama 14 kişiyi geçmemesine bağlıdır. 
Böylelikle ziyaretçiler, çiftçilerin evlerinde kalarak köy 
hayatının tadını çıkarmaktadır. Ziyaretçilerin çoğunun 
emekli olmasından ötürü Eylül ve Ekim aylarında yaz 
aylarına oranla daha fazla rağbet görmektedir (Soykan, 
2000).

İngiltere’de köylerdeki yöresel farklılığın yaygın tahribinin 
aksine, “yer” ve değerinin karakterini tanımlamak için, 
planlama uzmanları ile yöre halkı teşvik edilerek kır 
komisyonları tarafından gelişmeye uygun olabilecek 
tasarımlar, köy tasarım raporları hazırlanmakta; bu 
konunun uygulanabilirliği için pilot köyler seçilmektedir. 
Plan ne kadar güzel, ne kadar becerikli, ne kadar 
doğru zamanda ve ne kadar anlaşılır olursa olsun bu 
raporlarda esas prensip bölge halkı ile iletişim kurarak, 
halkın yaşamlarını sürdürebilecekleri “kişisel mekanlar” 
oluşturmaktır (Eminağaoğlu ve Çevik,2007).

İngiltere’de Galler Turizm Bakanlığı bünyesinde, köy 
koordinatörleri ve köy acentaları kurularak ortak 
çalışmalara 1992’de başlanmıştır. Kırsal turizme açılacak 
köylerin; güzel manzaralara, tarihi ve kültürel değerlere 
önem verilmiş, köylerin el sanatı atölyeleri ve gezi 
alanlarına sahip olması tercih nedenidir. Bir diğer örnekse; 
Galler bölgesinin orta kısmında yapılan festival programı 
kırsal ekonomik gelişim için 1985 yılında Galler Gelişme 
Konseyi tarafından uygulanmıştır. Festival beş ana konuda 
çok sayıda etkinlikten meydana gelmektedir. 
Bunlar; doğa ve vahşi yaşam: doğa ziyaretleri, kuşlar ve 
memelileri izleme, doğal tarihi kurslar, peyzaj: çiftlik 
ziyaretleri, pazarlar, su değirmenlerinin açılışı, ormanlara 
özgü sergiler, kırsal bilinçler: rafting, midilli trekkingi, 
dağ bisikleti, tarih ve gelenek: kule turları, tarihi yeniden 
keşfetmedir. Festival başarılı bir kırsal turizm başlangıcına 
iyi bir örnek teşkil etmiştir (Yılmaz ve Gürol, 2012). 

İngiltere’de kırsal turizm ve günübirlik kırsal rekreasyonel 
etkinliklere katılma oranı oldukça yüksektir. Çiftliklerin 
kırsal turizmde kullanılması da yaygın bir faaliyettir. Kırsal 
turizmin İngiltere’deki farklılıklarından biri de kalite kontrol 
sisteminin olması ve eğitimlerin verilmesidir (Aytüre,2013).
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İngiltere’de bir takım görüşler kırsal turizmin doğayı tahrip 
ettiği yönündedir. Aksini düşünenler ise; kırsal turizmin 
çok az alan kullandığını, fakat çok fazla gelir getirdiğini 
savunmaktadırlar. Bu durumun bir göstergesi olarak, 
Devon kenti kırsalında 1973 yılında tarımda 2250 kişi 
istihdam edilirken, daha sonraki yıllarda bu sayı 38800 
kişiye kadar ulaşmıştır (Kasalak, 2015).

2.3.1.6. İspanya’da Kırsal Turizm 

İsyanya’da son zamanlarda iç bölgelerde bulunana kırsal 
yerleşim alanlarının ve özellikle de dağlık bölgelerin turizme 
açılmaya başlamıştır. İspanya’da gerçek manada plan ve 
projeler vasıtasıyla yürütülen kırsal turizm, kıyı turizmine 
alternatif olarak özellikle dağlık alanlarda son yıllarda 
gündeme gelmiş olup daha çok sosyo ekonomik düzeyi orta 
gruptan yetişkinlere hitap etmektedir. Katalonya, Galiçya, 
Bask gibi bölgelerde ve Balear Adları’nda tarımsal turizm 
adı altında hizmet veren işletmelerde 100-120 civarında 
kırsal pansiyon bulunmaktadır.  Bask bölgesinde 1990 
yılında 500 kişi ağırlanmış ve 3500 geceleme sağlanmıştır. 
Ziyaretçiler orta gelir grubundan ve serbest meslekle 
uğraşan bireylerdir. 

İspanya’dan kırsal turizm uygulamasına bir başka örnek 
olarak, Corufia ve Pontevedra bölgelerindeki 9 kırsal 
yerleşmeyi içine alan ‘’ Portodemouros Programı’’ 
verilebilir. Programın yönetimi Galice (Galiçya) Toplumsal 
Kalkınma Enstitüsü’ne aittir. Programın hedefi, bölgenin 
sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır. 
Bu kapsamda, kırsal turizmi kalkınma için öncelikli 
sektör haline dönüştürmek, yerel kaynaklardan daha çok 
faydalanmak, tarımsal işletmeleri yeniden düzenlemek 
amaçlanmıştır (Soykan, 2000).

İspanya’nın Andalucia (Endülüs) bölgesi önemli bir kırsal 
turizm merkezidir. Bu bölgede devlet çevre koruma 
konusunda oldukça hassas olup, arazinin %17.si doğal 
park olarak ilan edilmiştir. Kırsal turizm çerçevesinde 
ziyaretçilere kamp yapma, ata binme ve atlı gezi, doğa 
yürüyüşü ve dağ bisikleti gibi olanaklar sağlanmaktadır 
( Yılmaz ve Gürol, 2012).

İspanyada kırsal yerleşim alanlarından özellikle Madrid 
ve Barselona gibi kentsel alanlara göç sanayileşmiş Avrupa 
ülkelerindeki göç sürecinden daha sonra, 1950’li yılların 
ortalarından 1980’li yıllara kadar görülmüştür. Kırsal 
turizm 1960’lı yıllarda ucuz bir tatil türü olarak görülmeye 
başlamıştır. Bu dönemde binaların onarımı ve konuklara 
verilen hizmetin kalitesinin artması adına bir takım 
yardımlar yapılmıştır. Fakat İspanya kırsal turizmdeki 
gelişimin son 20 yıl içerisinde gerçekleştirmiştir. 1994 
yılında 1074 olan kırsal turizm işletmesi, her yıl artarak 2003 
yılında 6534’e ulaşmıştır. Bu gelişimin ana sebepleri ise iki 
başlıkta değerlendirilebilmektedir: (Aydın, 2012).

•  Kırsal alanda karşılaşılan hızlı nüfus kaybını önlemek ve 
kırsal alandaki nüfusu sürdürülebilir bir seviyede tutmak 
için kırsal turizmin hızlı bir biçimde kabul edilmesi ve yeni 
kırsal ekonomi Avrupa’nın diğer kısmında olduğu gibi aile 
işletmelerine dayandırılması ve kırsal turizmle birlikte çiftlik 

etkinliklerinin ve kırsal ekonominin çeşitlendirilmesinin 
amaçlanması,
•  Kitle turizminin özellikle İspanya gibi kitle turizmin 
önemli olduğu bir ülkede çevre ve doğal kaynaklar 
üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler hakkında çevreci 
bilincin oluşmasıdır. 

İspanya’da özel sürücü ile kırsal alanlarla çeşitli yer 
mantarları arayıcılığı, yerel pazar gezintileri, yerel 
peynir üreticilerinin gezilmesi, yerel üretim zeytinyağı 
tadım gezintileri, şarap üreticileri ziyaretleri ve şarap 
tadımı son olarak üst sınıf yemek dersleri gibi ilgi çekici 
alternatifler ister lüks ister yerel konaklama olanakları ile 
sağlanmaktadır. 

İspanya’ da bazı otantik bölgelerde dikkat çekici olarak yerel 
halk kendi imkanları ile evlerine pansiyon tarzı ek yapılarla 
konaklama olanağı sunmakta ve kendi mutfaklarında 
yöreye özgü yemeklerin eğitimini vermektedir. Evde 
yerel mutfak dersleri adı altındaki bu kırsal uygulama 
tüm mutfak sevenlerden yoğun şekilde talep görmektedir 
(Kesici, 2012).

İspanya’da kırsal turizmde 2003 yılında 7000 düzeyinde 
tesis ve 50 bin yatak hizmet vermekteydi. İspanya’da kırsal 
turizm, nüfusu az, seyrek yerleşme dokusuna sahip, göç 
veren bölgelerin sosyo ekonomik kalkınması açısından çok 
önemli bir fırsat olarak görülmektedir (Aytüre, 2013).

2000 yılında dünyada turist sayısı bakımından üçüncü, 
gelir bakımından ikinci önde gelen ülke olan İspanya, 
kendi nüfusundan (39 milyon) daha fazla turist (58 
milyon) çekmiştir ve 55,9 milyar dolar gelir elde etmiştir 
(Göğebakan, 2015). 

2.3.1.7. İtalya’da Kırsal Turizm 

İtalya’da kırsal turizm, çiftliklerle yakından ilişkili olduğu 
için daha çok tarımsal turizm ya da çiftlik turizmi ismi 
ile anılmaktadır. 1980’li yılların sonlarına doğru yeşil 
turizmin içinde tarım turizmi gelişmiştir. Bu kırsal peyzajı 
seven, kır kültürünün zenginliğine ve el sanatlarına ilgi 
duyan ve değişik mutfakları tatmaya meraklı bireylerden 
oluşturduğu bir turizm çeşidi olmuştur. Örnek olarak; 
Emilie Romagne’da, çiftliğin coğrafi konumu sebebiyle 
bağcılığın geliştiği bir yerde ve sanatsal-tarihsel kaynakları 
zengin yerleşmeler yakınında bulunması sebebiyle tarımsal 
turizm yapılmaktadır. Genel olarak; İtalya’nın Alto Adige/
Bolsano, Tuscany, Umbria, Puglia gibi farklı alanlarında 
gerçekleştirilen tarımsal turizm, çiftlik ürünlerini en iyi 
şekilde değerlendirme aracı olarak değerlendirilmiştir 
(Soykan 2000; Yılmaz ve Gürol, 2012).

İtalya’da, 1960-1980 yılları arasında kırsal alanlarda yaşayan 
insanların göç oranının 5 milyona ulaşması, devleti tarımsal 
turizmi desteklemeye yöneltmiştir. Tarımla uğraşanların 
evlerini kiralamaları ve yerel ürünleri ticarileştirmeleri göç 
oranını azaltmıştır. 

1980’li yılların sonuna doğru, yeşil turizme bağlı 
çeşitli faaliyetler öneren tarımsal turizm çiftlikleri ve 

binicilik kulüpleri oluşturularak, kırsal turizm kavramı 
geliştirilmiştir. İtalya’da kırsal turizm daha çok alt türü 
olan çiftlik veya tarımsal turizm olarak kendini gösterirken, 
yetişkin talebini karşıladığından “aile ve yetişkin turizmi 
“olarak da adlandırılmaktadır (Cengiz ve Akkuş, 2012).

İtalya’da kırsal turizm 1980’lerden sonra çoğu insan 
tarafından tercih edilmiş olup, tercih edenlerin 
büyük kısmını yetişkinler, onların da % 60’ını aileler 
oluşturmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak, İtalya’da 
kırsal turizm “aile ile yetişkin turizmi” olarak açıklanabilir. 
1986 yılında tarımsal turizm, 55.000 yatak kapasitesine 
sahip iken bugün, tatil çiftliklerinin sayısı 13500, yatak 
sayısı ise 150 bindir. İtalya’nın agri turizmde en gelişmiş ve 
en ünlü bölgesi Toskana’dır (3204 tatil çiftliği, ülkenin % 30 
u). Turistlerin % 25 i yabancı olup, (Toskana’da % 50). 2004 
yılında merkezi hükümet kırsal turizme 441 milyon Euro 
finansal destek vermiştir. İtalya’da kırsal turizm, çiftliklerle 
yakından ilişkili olduğu için daha çok tarımsal turizm veya 
çiftlik turizmi adıyla anılmaktadır. İtalya’daki çiftlik turizmi 
uygulamalarını örneklemek gerekirse, Latium bölgesinde 
bir çiftlikte; ziyaretçilere çiftlik kampinginde konaklama, 
atla gezi, gölde balık avlama olanakları sunulmakta ve 
çiftlik, turistlerin pazar günü yürüyüş yaptıkları çok güzel 
bir ortam da bulunmaktadır (Aydın, 2012; Torun, 2015).

Sardunya Adasında Çaglari’den 10 km uzaklıktaki bir 
çiftlikte ise, üzüm, zeytin ve meyve yetiştiriciliğinin yanı 
sıra, restoran ve konaklama hizmeti verilmekte, çiftlik 
ürünlerinin direkt satışı yapılmaktadır. Böyle bir girişime 
bulunmada; gelir yükseltme arzusu, çiftliğin coğrafi 
konumundan kaynaklı çekicilik, aile fertlerini istihdam 
etme gerekliliği ve ürünlerin çiftlikte satılabilme özelliği rol 
oynamıştır (Soykan, 2000).

Pouilles’teki bir çiftlikte oluşturulan tarımsal turizm ise, 
çiftliğin bir orman kenarında bulunması sebebiyle geziye 
gelen turistlerce keşfedilmesiyle gündeme gelmiştir. 
Çiftliğin 80 masalık restoranı ve 8 yataklı konuk evinin 
ziyaretçilere açılması ile birlikte sebze üretimi artmış, 
böylelikle tarımsal kaynaklı gelir artmıştır (Soykan, 2000).

2.3.1.8. Yunanistan’da Kırsal Turizm 

2003 yılında Fransa-Yunanistan ortaklığında, kırsal alanlarda 
ilk defa, küçük kapasiteli yerel konaklama birimlerinden 
meydana “GUESTINN” konaklama ağı oluşturulmuştur. Bu 
ağda, ülkenin toplam 13 bölgesinin 9 unda 42 üyeye sahip, 
357 oda ve 1010 yatak yer almaktadır. Konaklama biçimleri 
çeşitli türdedir: geleneksel pansiyon, konuk odası, geleneksel 
stüdyo tipi apart evler, eski geleneksel ev, geleneksel otel ve 
çiftlik evi. Guest Inn’in felsefesinde; otantiklik, çevre, kalite 
ve sıcak ilişkiler yer almaktadır. Kaliteyi dört kriter temsil 
etmektedir: dostça karşılama, basit ama konforlu ortam, 
yerel mimariye saygı, otantizm ve sakinlik içeren bir çevre 
(Aydın, 2012). 

Yunanistan’ın dağlık ve az gelişmiş alanlarının sahip 
olduğu turizm olanaklarını değerlendirmek ve ayrıca 
bu alanlarda bulunan bireylerin yaşam standartlarını 
yükseltmek için kırsal turizm desteklenmektedir. 2000 yılı 
verilerine göre Yunanistan’da turizmle uğraşan 891 çiftlik 
bulunmaktadır. Bu tarım işletmelerinin %35,7’si sadece 
konaklama hizmeti, 46,2’si konaklama ve kahvaltı, ve %6,7’si 

konaklama+kahvaltı+öğle yemeği hizmeti vermektedir. 
Geriye kalan %11,4’ü ise gelen ziyaretçilere ortak mutfağı 
bulunan odalarda hizmet vermektedir(Aydın, 2012).

Yunanistan’ın Santorini adası, volkanik patlamalarla 
oluşmuş eşsiz doğası ve doğa ile uyumlu geleneksel 
mimarisi bakımından kırsal turizmin gerçekleştirilebileceği 
özel alanlar arasında yer almaktadır. Adanın destinasyon 
olma özellikleri aynı zamanda bölgenin fiziksel ve sosyo-
kültürel çevre değerleridir. Bu değerler Santorini’nin kırsal 
turizm arzını ve ekolojik eylem çeşitliliğini oluşturmaktadır. 
Ada kaynaklarının sürdürülebilirliği Santorini’nin eko-
destinasyon olabilmesi bakımında da önemlidir (Ovalı ve 
Tachir, 2015).

2.3.2.Türkiye’de Kırsal Turizm ve IPARD Benzeri 
Uygulamalar

Kırsal kalkınma, kırsal nüfusun yaşam koşullarının 
iyileştirilmesiyle kent ve kır arasındaki gelişmişlik farklarını 
düşürmeyi, çevresel ve kültürel değerleri korumayı, sosyal 
ve fiziksel yapıyı geliştirmeyi hedefleyen ve çevre ile doğal 
kaynak dengesini gözeten bir süreçtir. 

Kırsal kalkınmada, kırsal alanda yaşayan halkın tarımsal, 
ekonomik ve sosyal alanlarda kalkınmalarına yardımcı 
olan öğelerden maksimum düzeyde yararlanması hedef 
alınmaktadır. Kırsal alanlarda yaygın olan üretim faaliyeti 
tarımdır, ancak tarım tek başına kırsal nüfus için istihdam 
sağlayamamaktadır. Dolayısı ile kırsal alanlarda istihdam 
artırıcı, göç sorununu çözecek ve geliri çeşitlendirecek 
alternatif faaliyetlerin de yaygınlaştırılması gerekmektedir. 
Bu faaliyetlerden biri de turizmdir (Kuter ve Ünal, 2013).

1970 yılından günümüze kadar dördü tamamlanmış olmak 
üzere toplam 6 adet kırsal kalkınma projesi uygulanmıştır. 
Çorum-Çankırı Kırsal Kalkınma Projesi (1976-1984), 
Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi (1982-1989), Bingöl-Muş 
Kırsal Kalkınma Projesi (1990- 1999), Yozgat Kırsal Kalkınma 
Projesi (1991-1998), Erzincan-Sivas Kırsal Kalkınma Projesi 
(2005-2011) ve Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma Projesi (1998-
2005)’dir. Bunların yanı sıra bölgesel düzeyde Güneydoğu 
Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP) 
ve Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesi (DOKEP) 
uygulanmıştır (Cengiz ve Akkuş, 2012).

Kırsal turizm kapsamında uygulamaya konan önemli 
çalışmalardan biri, Türkiye’de ekolojik tarımla yaşamını 
idame ettiren çiftçi ailelere mali, gönüllü işgücü ve 
bilgi desteği sağlayarak ekolojik tarımı teşvik etmek ve 
sürdürülebilirliğini sağlamak maksadıyla Buğday Ekolojik 
Yaşamı Destekleme Derneği tarafından yürütülen “Ekolojik 
Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası” 
(TaTuTa) projesidir (Kuter ve Ünal, 2013).

Türkiye’de uygulanan kırsal turizm faaliyetlerine dair bir 
başka örnek ise, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı GEF 
Küçük Destek Programı (SGP) tarafından finanse edilen 
“Bartın-Kastamonu Küre Dağları Milli Parkı ve Çevresinde 
Eko-turizmin Geliştirilmesi için Zümrüt Köyü Uygulama 
Projesi” (2004-2007) ve “Ulupınar Çıralıda Eko-Tarım ve 
Eko-Turizm Gelişim Planının Katılımcı Uygulanması” 
(2004-2006)’dır (Kuter ve Ünal, 2013).
1. Çakır Termal firması, 1+1, 2+1 apart daireleri, Amerikan 
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mutfak ve her dairede geniş termal havuzları ile konaklama 
hizmeti vermek ziyaretçilere doğal bir ortamda dinlenme 
imkanı sunmak için projesini uygulamaya başlamıştır. Bu 
kırsal turizm projesi TKDK’dan hibe desteği almış olup, 
Afyonkarahisar ili Gazlıgöl termal turizm bölgesinin önemli 
bir kırsal turizm işletmesi haline gelmiştir.

3. Varlıbaş Uyku Sarayı, Hatay’ın Belen Atik Yaylası’nda 
inşa edilen 15 ahşap bungalow evden oluşan bir tesistir. 
Misafirlerini Hatay’ın temiz havası ve doğal güzellikleriyle 
buluşturmak isteyen Varlıbaş, TKDK’ya başvurmuş ve 
hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Hayata geçen proje 
ekonomik fiyatlarla müşterileri yayla turizmine çekmeyi 
hedeflemektedir (Tepeci vd., 2015).

Çakır Termal Otel- Gazlıgöl /Afyonkarahisar

Varlıbaş Uyku Sarayı - Atik Yaylası / Hatay

Osmanlı Manor  Hotel- Ayvacık /Çanakkale

Havva Durmaz Butik Otel- Ilıca Kasabası /Kahramanmaraş

Karadavut Butik Otel Deniz Apart Otel Koçak Apart Otel

2. MK Otelcilik firması, 12 oda ve yaklaşık 40 yatak 
kapasiteli ahşap zeminli ve taş duvarlı Osmanlı tarzı 
konaklama birimleri klima, düz ekran uydu TV ve elektrikli 
su ısıtıcısıyla donatılmış Osmanlı Manor Hotel isimli 
konaklama işletmesinde ziyaretçilere otantik bir hizmet 
sunmak için projesini hayata geçirmiştir. Bu kırsal turizm 
projesi TKDK’dan hibe desteği almış olup, Nevşehir ili 
Ürgüp turizm bölgesinde bulunan önemli bir kırsal turizm 
işletmesi halini almıştır.

4. Ilıca kasabasında yıllardır mevcut turizm tesisleri 
ile turizm alanında hizmet vermektedir. Gerek sıcak 
su kaynakları gerekse doğal güzellikleri ile her zaman 
bir cazibe merkezi olmuştur. Bu özellikleri ile ön plana 
çıkan Ilıca kasabasında AB standartlarında turizm tesisi 
bulunmadığından dolayı kadın girişimci Havva Durmaz, 
AB standartlarında bir butik otel açarak müşterilere hizmet 
sunmak için projesini hayata geçirmiştir. Bu kırsal turizm 
projesi TKDK’dan hibe desteği almış olup, Kahramanmaraş 
turizm bölgesinde dikkat çeken önemli bir turizm işletmesi 
haline gelmiştir. 

Türkiye’de TKDK tarafından IPARD Programı ile geçtiğimiz yıllarda çeşitli kırsal turizm yatırımlarına destekler verilmiştir. 
Bu desteklere örnekler aşağıdaki paragrafta verilmiştir: 1. Öcallar Dinlenme Tesisi; Yozgat ili Saraykent ilçesinde,  Yozgat-Sivas karayolu üzerinde bulunmaktadır. İlçe turizmine 

ve bölge ekonomisine katkı sağlamak amacıyla inşa edilmiş bir tesistir.Projesiyle TKDK’ya başvurmuş ve hibe desteği 
almaya hak kazanmıştır. Öcallar Dinlenme Tesisi Yozgat İlinde ve İç Anadolu bölgesinde TKDK kırsal turizm destekleri 
için gösterilebilecek iyi bir örnektir.

Öcallar Dinlenme Tesisi - Saraykent / Yozgat

YOZGAT KIRSAL TURİZM YATIRIM ÖRNEKLERİ

5. Afrodit Butik Otel Tesisi, Balıkesir Edremit’in Avcılar 
Köyü’nde, yöreye eko turizm, köy ve tarım turizmi ve 
kültür turizmine katkı vermek amacı ile inşa edilmiş bir 
tesistir. TKDK’ya başvurmuş ve hibe desteği almaya hak 
kazanmıştır. Afrodit Butik Otel, doğanın korunarak özgün 
projeler yaratabilineceğine iyi bir örnektir (Tepeci vd., 2015).

Afrodit Butik Otel - Avcılar Köyü / Balıkesir

2. Karadavut Butik Otel; Yozgat ili 
Kadışehri  ilçesinde bulunmaktadır. 
İlçe turizmine ve bölge ekonomisine 
katkı sağlamak amacıyla inşa 
edilmiş bir tesistir. Projesiyle 
TKDK’ya başvurmuş ve hibe 
desteği almaya hak kazanmıştır. 
Karadavut Butik Otel Yozgat 
İlinde ve İç Anadolu bölgesinde 
TKDK kırsal turizm destekleri için 
gösterilebilecek iyi bir örnektir.

3. Deniz Apart Otel; Yozgat ili 
Kadışehri  ilçesinde bulunmaktadır. 
İlçe turizmine ve bölge ekonomisine 
katkı sağlamak amacıyla inşa 
edilmiş bir tesistir. Projesiyle 
TKDK’ya başvurmuş ve hibe 
desteği almaya hak kazanmıştır. 
Deniz Apart Otel Yozgat İlinde 
ve İç Anadolu bölgesinde TKDK 
kırsal turizm destekleri için 
gösterilebilecek iyi bir örnektir.

4. Koçak Apart Otel; Yozgat 
ili AYDINCIK  ilçesinde 
bulunmaktadır. İlçe turizmine ve 
bölge ekonomisine katkı sağlamak 
amacıyla inşa edilmiş bir tesistir. 
Projesiyle TKDK’ya başvurmuş ve 
hibe desteği almaya hak kazanmıştır 
Koçak Apart Otel Yozgat İlinde 
ve İç Anadolu bölgesinde TKDK 
kırsal turizm destekleri için 
gösterilebilecek iyi bir örnektir.
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2.4. YOZGAT İLİNİN GENEL DURUMU

2.4.1.Coğrafi Konum 

Yozgat ili büyük çoğunluğuyla İç Anadolu Bölgesinin Orta 
Kızılırmak Bölümünde yer almaktadır. İl topraklarının 
kuzey bölümleri Orta Karadeniz Bölgesinin güneyinde 
kalan iç kesimlerinde yer alır. 81 il arasında toprak 
genişliği bakımından 15. sırayı alır. Yüzölçümü büyüklüğü 
bakımından Ülkemizin önemli yönetim bölgelerinden 
biridir. 

Yozgat İli, İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak 
Bölümünde, 34°5’-36°10’ doğu meridyenleri ile 38°40’-
40°15’ kuzey paralelleri arasında yer alır. İl toprakları 
doğudan Akdağlar, güneyden Delice Irmağı Vadisi, 
kuzeyden Deveci Dağları gibi fiziki unsurlarla çevrilidir. 
İl yönetim sınırları ise, kuzeyden Çorum, Amasya, Tokat; 
doğudan Sivas; güneyden Kayseri, Nevşehir, Kırşehir 
ve batıdan Kırıkkale ile çevrili olan Yozgat’ın denizden 
yüksekliği  m. olup, yüzölçümü 14037 km²  dir. Yozgat 
yöresinde, yazların kurak ve sıcak, kışların soğuk ve sert 
geçtiği karasal iklim hakimdir. Genel olarak Temmuz ve 
Ağustos en sıcak aylardır.

Yozgat’a bağlı 13 ilçe vardır. Bunlar Akdağmadeni, 
Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, 

Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı 
ve Yerköy’dür (URL 1, 2016).

2.4.2. Yeryüzü Şekilleri

Yozgat ili yer şekilleri bakımından genelde sade bir 
yapıya sahiptir. Yer şekillerinin büyük bölümünü platolar 
kaplamaktadır. Plotaların üzerinde yüksekliği fazla 
olmayan dağ ve tepeler vardır. Plato yüzeyini parçalayan 
vadi tabanlarında ve çukur yerlerde alüvyal ovalar 
oluşmuştur. İlin büyük bir kesimi Orta Anadolu platoları 
üzerinde yer aldığından, ilde ağırlıklı yeryüzü şeklini %51.4 
ile platolar oluşturur. Yozgat’ta dağlar düzenli ve yüksek 
sıralar  oluşturmaz. Dağlar il alanına Sivas, Tokat ve Kayseri 
illerinden sokulur. Dağlar yeryüzü şekillerinin %37.7’sini 
oluşturur. Yozgat’ta, ovalık alanlar ise nispeten daha azdır. 
İl alanının %10.9’unu kaplayan ovalar, genellikle, Yeşilırmak 
Havzası’na giren Çekerek Vadisi’nde toplanmıştır.

Yozgat’ın doğu, batı ve orta kesimleri dağlık olup, doğudan 
batıya gidildikçe yükseklik azalmaktadır. İlin doğu 
kesimleri, il ile Sivas, Tokat, Kayseri arasında düzenli bir 
şekilde uzanan Akdağlar’ın uzantılarınca doldurulmuştur. 
Kızılırmak Vadisi’ne koşut uzanan ve genelde Akdağlar 
olarak anılan bu sıranın alt birimleri, Çamlıbel Dağları, 
Akdağ, Karababa Dağı, Hamzasultan Tepesi ve Kurşunlu 
Dağı’dır. 

Akdağlar’ın kuzey kesimini oluşturan ve Sivas-Tokat 
sınırından Yozgat alanına giren Çamlıbel Dağları, ilin orta 
ve kuzey kesimlerini kaplayan Bozok Platosu üzerinde 
tek tek yükseltiler oluşturur. Çekerek Vadisi’yle Akdağ 
Madeni, Sorgun, Merkez arasında belirginleşen dorukların 
başlıcaları; 1,346 metre yükseltili Çiftepınar Tepesi, 1,515 
metre yükseltili Beşiktepe, 1,641 metre yükseltili Halibaba 
Tepesi ve 1,689 metre yükseltili Akçadağ Tepesi’dir. Orta 
Anadolu’nun karasal ikliminin etkileri duyulan bu dağlarda, 
hemen hemen hiç doğal bitki örtüsü yoktur. Akdağlar ve 
Karababa Dağı, Sivas il alanından Akdağmadeni, Çayıralan 
ve Boğazlıyan ilçe topraklarına uzanır. 

Akdağlar’ın yüksek dorukları Sivas topraklarında kalır. 
Yozgat’ın en önemli doruğu 1,855 metre yükseltili Çiçekli 
Tepe’dir. Yükseltisi 2,235 metreye ulaşan Karababa Dağı 
ise il sınırları üzerindedir. Akdağlar’ın kuzey bölümleri 
Yeşilırmak Havzası’na, güney bölümleri Kızılırmak 
Havzası’na girer.
Yozgat, İç Anadolu Bölgesi’ndeki en geniş plato 
alanlarından olan “Bozok Platosu” üzerinde yer almaktadır. 
Bozok platosu Kızılırmak yayının çevirdiği dalgalı bir 
arazi özelliğindedir. Ortalama yüksekliği ise, 1,200 – 
1,400 metre arasında değişmektedir. Yozgat il alanının 
yaklaşık %51’i platolarla kaplıdır. Orta Anadolu’nun 
başlıca platolarından olan Bozok Platosu, Akdağmadeni 
ilçe alanının batı yarısından başlayarak güneyde Delice 
Irmak Vadisi tabanına, batıda Çorum topraklarına dek 
uzanır. Kızılırmak yayı içinde kalan Bozok Platosu’nun 
ortalama yükseltisi 1,200-1,400 metredir. Küçüklü büyüklü 
düzlüklerin birbirine eklenmesiyle 5 oluşan Bozok Platosu İç 
Anadolu’nun karasal iklimi altında kaldığından, doğal örtü 
bakımından çok zengin değildir. Bununla birlikte, Bozok 
Yaylası geleneksel il hayvancılığı açısından çok önemlidir. 
Ayrıca, ilde ovalık alanlar az olduğundan, platonun düz ve 
derin topraklı kesimlerinde kuru koşullarda nadaslı kuru 
tarım yapılmaktadır.

Genel olarak plato ve dağlarla kaplı olan Yozgat’ta vadiler 
oldukça önemli yer tutmaktadır. Çok sarp ve dik olmakla 
birlikte vadiler, büyük ovalar yaratacak denli geniş değildir. 
İlin en önemli vadisi, Akdağlar’ın batı yamaçlarından 
iki büyük kol halinde başlayan Delice Irmak Vadisi’dir. 
Delice Irmak Vadisi, Sorgun, Boğazlıyan, Şefaatli ve Yerköy 
çevrelerinde genişleyerek ovalık alanlar yaratır. Ancak, bu 
kesimleri, ovadan çok, verimli toprakların kümelendiği 
düzlükler olarak değerlendirmek daha doğrudur. Şefaatli 
ve Yerköy ovaları, Delice Irmak Vadisi’nin tabanında, akarsu 
yatağının iki yanına sıralanmış topraklardır. Küçük ölçekli 
olmalarına karşın, alüvyonlarla kaplı, verimli topraklardır. 
Boğazlıyan ve Sorgun ovaları ise çöküntü oluklarında çok 
sayıda vadi tabanının birleşmesiyle oluşmuş düzlüklerdir. 
İlin bir diğer vadisi ise Yeşilırmak Vadisi’nin önemli bir 
kolu olan Çekerek Vadisi’dir. Sivas’ta Çamlıbel Dağları’nın 
batı yamaçlarından başlayan vadi, batıya doğru uzanarak 
Yozgat topraklarına girer. İl alanında yaklaşık 110 km 
uzanan Çekerek Vadisi, batıdan kuzeye genişçe bir yay 
çizer. Önce Tokat sonra Amasya il alnına girer ve Yeşil Irmak 
Vadisi’ne açılır. Yozgat topraklarında kuzeye yönelince 
daralır. Bu dar kesime dek yer yer genişleyerek pek geniş 
olmamakla birlikte il tarımı açısından önem taşıyan, 

Kümbet, Koyunculu ve Kadışehri ovalarını oluşturur.
Yozgat’ta iki önemli akarsu vardır. Bunlar; Kızılırmak 
Havzası’nda kalan Delice Irmak (Kanak Suyu) ile Yeşilırmak 
Havzası’nda kalan Çekerek Suyu’dur. Akdağlar’ın batı 
eteklerinden kaynaklanan Delice Irmak, Kanak Suyu 
adıyla batı yönünde akar. Delice Irmak, Kızılırmak’ın 
en büyük kolu olup, su toplama alanı İç Anadolu kurak 
kuşağında kaldığından, bol sulu bir ırmak sayılmaz. 
Ancak, Kızılırmak’ın diğer kollarından daha bol suludur. 
Yeşilırmak’ın önemli kollarından birisi olan Çekerek Suyu 
ise, Sivas il alanında, Çamlıbel Dağları’nda doğar. Batı 
yönünde akar ve Yozgat topraklarına girer. Akarsuyun 
il topraklarındaki uzunluğu yaklaşık olarak 110 km’dir. 
6 Yozgat ili sınırları içerisinde faaliyette olan üç tane 
sulama amaçlı baraj (Merkez ilçedeki Gelingüllü Barajı, 
Çayıralan’da Yahyasaray Barajı ve Boğazlıyan’da Uzunlu 
Barajı) bulunmaktadır. Ayrıca Çekerek ilçesinde yapım 
aşamasında olan ve hem enerji hem de sulama amaçlı 
Sürayyabey Barajı da bulunmaktadır. İlde 22 tanesi sulama 
amaçlı, üç tanesi (Çamlık, Kirazlı 1 ve Kirazlı 2 Göletleri) de 
içme suyu amaçlı olmak üzere toplam 25 gölet vardır (URL 
2, 2016).

2.4.3.Ulaşım

Kentin doğusu, batısı, orta kısımları dağlıktır. Dogusu ve 
Güneydogusu Akdağ, Yazır dağı ve Sırçalı dağları, batı 
tarafı ise Çiçekdağı, Aygar dağı ve Eğri dağı ile çevrilidir. 
İzmir’den başlayıp  Türkiye’nin doğusunda Gürbulak Sınır 
Kapısı’na dek uzanan ve oradan İran’a açılan E-88 kara 
yolu, il merkezinin içinden geçmektedir. Kent, bu yolun 
ekseninde genişleme ve gelişme göstermektedir. Kırıkkale, 
Ankara, Sivas, Kayseri Kırşehir, Nevsehir, Çorum, Çankırı 
ve Tokat illeriyle doğrudan bağlantısı vardır.

Yozgat’ın komşu illere uzaklığı şöyledir:

Yozgat-Amasya         187 km
Yozgat-Tokat             207 km
Yozgat-Çorum           104 km
Yozgat- Sivas             224 km
Yozgat-Kayseri          197 km
Yozgat-Nevşehir       202 km
Yozgat-Kırşehir         112 km
Yozgat-Kırıkkale      142 km

Ankara-Kayseri ve Doğu Anadolu Bölgesi’ne bağlantıyı 
sağlayan demir yolu Yozgat’tan geçmektedir. Tren 
istasyonları Yerköy, Şefaatlı ve Yeni Fakılı ilçelerindedir. 
Yozgat’ta hava alanı yoktur (URL 3, 2016).

2.4.4.İklim ve Bitki Örtüsü

Yozgat ilinde, içerisinde bulunduğu İç Anadolu’nun 
karasal iklimi egemendir. İl alanının önemli bir bölümünü 
kaplayan Bozok Platosu, Güney ve Kuzey Anadolu dağ 
sistemleriyle deniz etkilerine kapatılmıştır. Bu nedenle, 
yazla kış ve geceyle gündüz arasında ısı farkları yüksektir. 
Bu sert iklim koşulları Yeşilırmak Havzası’na giren Çekerek 
Vadisi’nde biraz yumuşamaktadır. Bu kesimlerde az da 
olsa Karadeniz ardı iklim etkileri görülmektedir. Yozgat Yozgat İl Haritası
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Meteoroloji istasyonunun 1970-2011 dönemini kapsayan 
uzun yıllar ortalaması verilerine göre, ilde ortalama 
sıcaklık ise 9 °C’dir. Temmuz-Ağustos aylarında en 
yüksek düzeyine çıkan sıcaklık, Ağustos’tan Ocak ayına 
kadar düzenli olarak azalmakta, Ocak ayından Temmuz’a 
kadar ise düzenli olarak artmaktadır. İlde en sıcak günler 
Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanmaktadır. En yüksek 
sıcaklık 38.8 °C ile Temmuz ve 37.2 °C ile Ağustos aylarında 
yaşanmış olup, ortalama sıcaklık 19.8 °C iken ortalama en 
yüksek sıcaklık ise 26.3 °C’dir. İlde en soğuk günler ise Ocak 
ve Şubat aylarında geçmektedir. En düşük sıcaklığın - 20.8 
°C ile -24.4 °C olduğu bu aylarda ortalama sıcaklık ise -2 °C 
ile -1 °C arasında olmaktadır. Sıcaklığın mevsimlere göre 
dağılışı incelendiğinde yaz mevsimi 18.8 derece ile en sıcak 
mevsimdir. Yaz mevsimini 10 derece ile sonbahar ve 8.1 
derece ile ilkbahar mevsimleri izlerler. Kış ise 0 derece ile 
en soğuk mevsimdir. 

Yozgat Meteoroloji istasyonunun uzun yıllar verilerine göre 
ortalama yıllık toplam yağış miktarı 451.1 mm olurken, en 
yağışlı ay 68.3 mm İle Aralık ayıdır. Bu ayı 55 mm ile Mayıs, 
54.2 mm ile de Mart takip etmektedir. En kurak ay ise 3.6 
mm İle Ağustos’tur. Ağustos’tan sonra diğer kurak aylar 6.6 
mm yağış ile Temmuz ve 7.4 mm yağış ile Eylül’dür. Yozgat 
ilinde yıllık ortalama nispi nem oranı %66 civarındadır. 
Ortalama nispi nem oranının en yüksek olduğu ay %78 
ile Aralık ve Ocak, %76 ile Şubat, %72 ile Mart ve Kasım 
ayları iken, en düşük olduğu ay ise %55 ile Ağustos, %56 ile 
Temmuz ve %57 iler de Eylül ayıdır.
(uzun 7 yıllar ortalama verilerine göre, en düşük nem oranı 
ise %14 ile Temmuz ayında gerçekleşirken bunu %17 ile 
Ağustos, %19 ile Eylül ayları izlemektedir).

Yozgat toprakları genellikle çıplaktır. Geçmiş yüzyıllarda 
bölgeyi tümüyle kaplayan zengin ibreli ve yapraklı ormanlar 
hemen hemen tümüyle ortadan kalkmış gibidir. Merkez 
ilçede, 264 hektar alan kaplayan çamlık, bu zengin orman 
örtüsünün son kalıntısıdır. Bu doğal varlığın bozulmadan 
gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için, Yozgat Çamlığı 
1958’de ulusal park haline dönüştürülmüştür. Yozgat 
Çamlığı dışında, doğal örtünün en zengin olduğu yöreler 
Akdağlar’ın il alanına giren bölümleriyle, Bozok Platosu 
üzerinde yükselen tepelerdir. Buralarda, karaçam, ladin, 
ardıç ve meşenin egemen olduğu ormanlara rastlanır. Diğer 
kesimlerin temel bitki örtüsünü çayırlar oluşturur. Ancak, 
bu örtü de yalnızca çok eğimli kesimlerle yüksek yörelerde 
vardır. İlde kuzeye ve doğuya gidildikçe orman kuşağına 
yaklaşılır. Bu kesimlerde meşe ve ahlat ağaçlarından oluşan 
karışık bir doğal örtü vardır. (URL 2, 2016).

2.4.5. Tarım

Yozgat ilinde en fazla tahıl ekimi yapılır. Buğday, arpa 
ve çavdar en çok yetişen ürünlerdir. Türkiye’nin beş tahıl 
ambarından biridir. Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, 
çavdar, fasulye, mercimek, şekerpancarı, patates, soğan ve 
ayçiçeğidir. Sebze ve meyve üretimi il ihtiyacını karşılar. 
Elma, armut, ayva, üzüm, kayısı ve zerdali en çok yetişen 
meyvelerdir.

İlin ekonomisi büyük oranda tarıma dayalıdır. Yer şekilleri 

%98,8 oranında tarıma imkan vermektedir. İlde, yarı kurak 
iklim şartlarından dolayı, kuru tarım yaygınlaşmış ve ürün 
çeşitleri azalmıştır. İlde yoğun olarak, tahıllar ve baklagiller 
yetiştirilmektedir. Bunların yanı sıra sulu tarım alanlarında 
şekerpancarı, ayçiçeği, patates ve soğan türü ürünler 
yetiştirilmektedir.

Sulanabilir alanlar sınırlı olduğu için, il tarımında sebze 
üretiminin önemi azdır. İklimin sert oluşu ve depolama 
olanaklarının azlığından dolayı, meyve üretimi büyük 
boyutlarda değildir.

Elma, armut, kayısı, vişne, üzüm, ayva, badem ve ceviz 
yetiştirilen başlıca meyvelerdir. Başı büyüklü köyü tarımda 
çok gelişmiş olup Yozgat nüfusunun yaz aylarında bütün 
sebze ihtiyacını karşılamaktadır (URL 4, 2016).

Yozgat ili tarımsal hasılasının İç Anadolu Bölgesi ve Türkiye 
toplam tarımsal hâsıla içindeki payı incelendiğinde, 1987 
yılında İç Anadolu Bölgesi tarımsal hasılası içinde %6.9 
olan Yozgat’ın payının, 2001’de %5.9 düzeyine gerilediği 
görülürken, yine Türkiye toplam tarımsal hasılası içinde 
%1.2 olan Yozgat’ın payının ‰9 düzeyine indiği dikkati 
çekmektedir.

1978’de tarımın il gayri safi hasılası içindeki %58,9 olan 
payı, devamlı düşüş kaydederek 1987’de %45,6’ya, 1990’da 
%45,2’ye, 1995’de %44,9’a, 2001’de ise %28,4’e kadar 
gerilemiştir. Tarım sektörünün GSYİH içindeki payında 
önemli oranda düşme olmakla birlikte, 2001 itibariyle il 
faal nüfusunun %77,3 gibi büyük bir bölümü halen tarım 
kesiminde çalışmakta idi. Tarım kesiminde çalışan nüfusun, 
il faal nüfusu içindeki payı, 1980’de %82 iken, 1990’da %80,9 
düzeyinde idi. 

Yozgat tarımında tahıl üretimi egemendir. Tahıl kuru 
koşullarda üretilmekte olup, eskiye göre biraz azalmış 
olmakla birlikte nadaslı kuru tarım görece yaygındır. 
Tahıllardan en çok ekilenler buğday, arpa ve çavdardır. 
Tahıllarla birlikte son dönemler sanayi bitkileri özellikle 
de şekerpancarı üretimi ilde büyük önem taşımaktadır. 
İlde patates ve soğan ekiminin ise düşüş kaydettiği 
görülmektedir. Özellikle sulama olanaklarının artmasıyla 
şeker pancarı ve ayçiçeği katılmıştır (URL 2, 2016).

2.4.6. Sanayi

Yozgat ili ekonomisinde ticaret sektörü beşinci sırada yer 
almaktadır. İlde ticarete konu olan başlıca ürünler; tahıl, 
baklagiller, sanayi bitkileri, meyve sebzeler, canlı hayvan, 
et , un ve un mamulleri, şeker, hazır giyim, madeni eşya ve 
madeni ürünler, tuğla, kiremit, çimento olarak sıralanabilir. 
Yozgat ticaret hayatına etki eden başlıca kuruluşlar; Ticaret 
ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları sayılabilir. Yozgat’ta bulunan Ticaret ve Sanayi 
Odalarına toplam 3.179 kayıtlı firma bulunmaktadır.
 Ticaret Borsalarına kayıtlı 300 kişi, 168 adet tüzel kişilik 
bulunmaktadır. İl genelinde 2.037 adet sermaye şirketi, 
1.142 adet şahıs şirketi bulunmaktadır.

Yozgat ilinde sanayi siciline kayıtlı sanayi işletmesi 

sayısı 195’dir. Toplam sanayi işletmesi içerisinde % 
0.2’lik bir oran ile sanayisi gelişmekte olan bir ilimizdir. 
İç Anadolu Bölgesi’ndeki illerin sanayi bakımından 
değerlendirmesi yapıldığında, %45 ile Ankara ilk sırada 
yer almaktadır. Ankara ilini takip eden iller sırasıyla; 
Konya(%24), Kayseri(%10), Eskişehir(%5), Sivas(%3), 
Karaman(%2), Kırıkkale(%2), Aksaray(%2), Nevşehir(%2), 
Yozgat(%2), Niğde(%1), Çankırı(%1) ve Kırşehir(%1) olarak 
görülmektedir.
Yozgat ilinde bulunan sanayi işletmelerinin sektörel 
dağılımına bakıldığında; %24 ile gıda ürünlerinin imalatı, 
%18 ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 
sektörlerinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. 

Diğerleri sırasıyla; % 10 Diğer madencilik ve taşocakçılığı, 
% 6 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, % 6 Fabrikasyon 
metal ürünleri imalatı (makine teçhizatı hariç), % 5 
Ağaç ve mantar ürünleri imalatı, % 4 Kayıtlı medyanın 
basılması ve çoğaltılması % 4 Diğer imalatlar, 459 %3 
Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması, % 
3 Kimyasalları ve kimyasal ürünlerin imalatı, % 3 Başka 
yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, % 3 
Mobilya imalatı, % 2 Kömür ve linyit çıkartılması, % 2 Metal 
cevherler madenciliği, % 2 Kok kömürü ve rafine edilmiş 
petrol ürünleri imalatı, %1 İçecek imalatı, % 1 Kağıt ve kağıt 
ürünleri imalatı, %1 Elektrikli teçhizat imalatı, %1 Motorlu 
kara taşıtı, treyler(römork) ve yarı treyler (yarı römork) 
imalatı. % 1 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi 
üretim ve dağıtımı şeklindedir.
Sanayi sicil kayıtlarına göre Yozgat ilinde kayıtlı işletmelerde 
çalışan personel sayısı 6.308’dir. 10 sanayi işletmesinde 
Ar-Ge birimi bulunmaktadır. Ar-Ge’de çalışan personel 
sayısı 19’dur. 57 sanayi işletmesinde kalite kontrol birimi 
bulunmaktadır. Kalite kontrol biriminde çalışan personel 
sayısı 126’dır.

Yozgat ili ihracatında; bakır ve bakırdan eşyalar, giyim 
eşyası; ithalatında ise plastik mamulleri ilk sırada yer 
almaktadır. 
İlde ihraç edilen diğer ürün ve ürün grupları; kazanlar, 
mekanik tertibatları, mobilya ve tertibatları, sentetik 
dokumaya elverişli maddeler, deri ve ürünleridir. İlde 
ithal edilen diğer ürünler ise; plastik mamuller, kağıt ve 
hamurundan yapılan eşyalar, gübreler, organik kimyasal 
ürünler ile mineral yakıt ve yağlardır (URL 5, 2016).

2.4.7.Madencilik

Yozgat ili sahip olduğu jeolojik yapı gereği maden çeşitliliği 
yönünden zengin bir ilimizdir. Maden Teknik Arama 
Genel Müdürlüğünün (MTA) il ve yakın çevresinde 
yaptığı çalışmalar sonucunda çok çeşitli metalik maden 
ve endüstriyel hammadde yatak ve zuhurları ortaya 
çıkarılmıştır. 

Bunlar kurşun-çinko, demir, manganez, feldispat, kaya tuzu, 
kireçtaşı, kuvarsit, tuğla-kiremit, florit, grafit ve çimento 
hammaddeleri olarak sayılabilir. Metalik madenlerden 
demir yatak ve zuhurları çoğunlukla Akdağmadeni, Sorgun 
ve Sarıkaya ilçelerinde yer almaktadır. Akdağmadeni-
Karapınar demir yatağında ortalama % 40 Fe2O3 tenörlü 

8.5 milyon ton görünür+muhtemel rezerv hesaplanmıştır 
ancak düşük tenör ve yüksek SiO2 içeriği nedeniyle 
işletilememektedir. 

Sorgun-Sarıkaya civarında da Karabacak, Uzunkuyu-
Atkayası ve Büyükören gibi demir zuhurları bulunmaktadır. 
Sarıkaya zuhurlarının toplam görünür+ muhtemel 
rezervi yaklaşık 100.600.000 ton olarak belirlenmiş olup, 
% Fe içerikleri 17 ile 39 arasındadır. Ancak Sarıkaya 
demir zuhurları da tenörlerinin düşük olması ve örtü 
nedeniyle işletilememektedir. İlde çok sayıda manganez 
cevherleşmeleri mevcut olup, bunların çoğunluğu küçük 
boyutlu zuhurlar şeklindedir. Sadece Akdağmadeni-
Pazarcık ve Kartalköy zuhurları sırasıyla % 21.23 ve % 
29.13 Mn tenörlerine sahiptir ve bu zuhurlardan Pazarcık 
zuhurunun rezervi 500 tondur. Bakır-Kurşun-Çinko 
cevherleşmelerine Merkez ilçe, Yerköy, Boğazlıyan, Sarıkaya 
ve Akdağmadeni ilçelerinde rastlanmaktadır. Ancak bunlar 
arasında en önemlisi Akdağmadeni kurşun-çinko yatağıdır. 
Bu yatakta % 8 Zn ve % 4 Pb tenörlü toplam 500.000 ton 
rezerv belirlenmiş olup, geçmiş yıllarda işletilmiştir. 

Yozgat ili endüstriyel hammaddeler bakımından başta 
feldispat, kaya tuzu, kireçtaşı, olmak üzere kuvarsit, tuğla-
kiremit, florit, çimento hammaddeleri ve grafit bakımından 
da önem arz etmektedir. Merkez-Sarıhacılı Köyü’nde 
% 7,7-8,7 toplam alkali değerine sahip 139 milyon ton; 
Sorgun-Çağlayan ve Gözbaba Köyü mevkilerinde de 
ortalama % 8 toplam alkali içeriğine sahip 114.580.000 ton 
görünür feldispat rezervi tespit edilmiş olup, ferldispatlar 
renkli pişen seramik hammaddesi olarak kullanılmaya 
elverişli niteliktedir. Yerköy-Sekili’de de önceki yıllarda 
Tekel tarafından işletilen kaya tuzu yatağı yer almaktadır. 
Kireçtaşı ise Şefaatli ve Sorgun ilçelerinin sırasıyla Kaletepe 
ve Kayakışla sahalarında bulunmaktadır. Şefaatli-Kaletepe 
kireçtaşı sahasında % 94-95 CaCO3 ve %1 SiO2, % 1 MgO 
içeriğine sahip yaklaşık 14 milyon ton mümkün rezerv 
saptanmıştır. 

Sorgun-Kayakışla Köyü kireçtaşı yatağı ise geçmişte 
Yozgat Şeker Fabrikası için yapılan etütler sonucu tespit 
edilmiş olup, yatakta % 96-98 CaCO3 tenörlü 3 milyon 
ton muhtemel rezerv belirlenmiştir. Kuvarsit sahaları 
Sorgun ve Sarıkaya ilçeleri civarında yer almaktadır. 
Buralardaki sahalarda gaz beton yapımına uygun kalitede 
% 95.51 SiO2 içerikli 3.403.125 ton görünür, 7.834.375 ton 
muhtemel kuvarsit rezervi belirlenmiştir. Yozgat ilinde 
özellikle Akdağmadeni ve Yerköy ilçelerinde irili ufaklı 
birçok florit ve grafit zuhurları bulunmaktadır. Bunlardan 
sadece Yerköy-Şefaatli-Cangıllı sahasındaki floritlerin 
tenör ve rezervleri diğerlerine göre biraz yüksek olup, 
% 72,5 CaF2 tenörlü, 50.000 ton görünür+muhtemel 
rezerve sahiptir. % 39.78 sabit karbon içeriğine ve 200.000 
ton görünür rezerve sahip grafitler de Akdağmadeni 
ilçesi, Hatap deresi mevkiinde yer almaktadır. Yerköy 
ilçesinde çimento hammaddesi olarak 50 milyon ton 
killi kireçtaşı rezervi ve tuğla-kiremit potansiyeli vardır. 
MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda il sınırları 
içerisinde Boğazlıyan, Akdağmadeni, Sorgun, Sarıkaya, 
Yerköy ve Saraykent ilçelerinde jeotermal kaynaklar ortaya 
çıkarılmıştır. Bu jeotermal alanlardan Boğazlıyan-Cavlak 
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sahasında açılan kuyulardan 32-46ºC sıcaklık ve 225 lt/sn 
debide üretim sağlanmış ve 10.36 MWt termal güce sahip 
jeotermal enerji ülke ekonomisine kazandırılmıştır. Sorgun 
jeotermal alanında ise 38,8- 75ºC sıcaklık ve 14.15 lt/sn 
debide akışkan elde edilmiştir.  Sorgun ve Boğazlıyan’daki 
sıcak su kaynakları kaplıca amaçlı kullanılmaktadır.  Ayrıca 
ilde 1958-1985 yılları arasında radyoaktif hammadde 
aramalarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda da 
Sorgun-Temrezli’de ortalama % 0.1 tenörü olan 3.852 
ton görünür uranyum rezervi tespit edilmiştir. Bununla 
birlikte Yozgat ili dahilinde gerçekleştirilen kömür arama 
çalışmaları sonucunda da Sorgun ilçesi civarında önemli 
kömür sahaları belirlenmiştir. Bunlardan Sorgun sahasında 
ortalama ısıl değeri orijinal kömürde 4926 Kcal/kg olan 
13.206.000 ton, Küçükköhne sahasında da ısıl değeri orijinal 
kömürde ortalama 2502 Kcal/kg olan 4.208.000 ton görünür 
rezerv belirlenmiştir (URL 6, 2016).

2.4.8. Su ve Su Kaynakları

İlde doğal göl bulunmamaktadır. İlde toplam 5 adet 
baraj bulunmaktadır. Ancak Uzunlu barajında devam 
eden bakım onarım, Musabeyli Cemil Çiçek barajında da 
sulamaya başlanmaması nedeniyle işletmede şu anda 2 adet 
barajımız bulunmaktadır. Toplam baraj rezervuar yüzeyi 
3.047 ha’dır. Uzunlu Barajı Sulama+Taşkın, Musabeyli 
Barajı İçme+Sulama, diğerleri sulama amaçlıdır. Ayrıca 
Gelingüllü Barajı 150.000 ve Yahyasaray Barajında 60.000 
olmak üzere toplamda 210.000 adet Pullu Sazan balık çeşidi 
bulunmaktadır. İlde bulunan DSİ ye ait şu an işletmede 4 adet 
sulama göleti bulunmaktadır. İnşa halinde bulunan Yozgat 
Merkez Büyükmahal Göleti ve Sorgun Gülşehri-Hoşumlu 
Göleti (Su tutulmaya başlandı) sulama amaçlıdır. Boğazlıyan 
ilçesinin 4,5 km. batısında bulunan Cavlak Kaplıcası’nın 
kaynak yerinde yöre halkının “Cavlak Gölü” dediği küçük 
bir göl mevcuttur. 70 m. genişlik ve 120 m uzunluktaki gölün 
su sıcaklığı 35 °C – 40,5 °C arasında değişmektedir. Debisi 
321 lt/sn’dir.

Sulamaya tahsis edilmiş olan 3,68 hm³’lük su sayesinde 
açılmış olan 3 adet Toprak Su Kooperatifi vasıtasıyla 
net olarak 490 ha’lık bir alan sulanmaktadır. Emniyetle 
kullanılabilecek haldeki suyun 30,51 hm³’ü tahsis edilirken 
geri kalan 61,49 hm³’lük yeraltı suyu potansiyeli tahsis 
edilmemiştir. Yozgat bölgesinde, Sarıkaya, Boğazlıyan 
Bahariye, Sorgun, Yerköy, Saraykent, Akdağmadeni 
Karadikmen sıcak su kaynakları bulunmaktadır. Yöredeki 
sıcak sular kaplıca ve ısınma amaçlı kullanılmaktadır.
Bölgenin jeolojik şartlarına bağlı olarak yeraltı suyu miktarı 
ve kalitesine değişiklik göstermektedir. Yoğun sulamanın 
yapıldığı Boğazlıyan alt havzasında ortalama su seviyesi 
kurak dönemde 90,00 metre civarında ıslak dönemde 
60,00 metre olarak görülmektedir. Bu bölge dışında ova 
özelliği gösteren başka alan bulunmamakta olup yeraltı 
suyu seviyesi lokal olarak 10 metre ile 120 metre arasında 
değişiklik göstermektedir (URL 7, 2016).

2.4.9. Enerji

Enerji konusundaki en önemli göstergelerden biri 
elektrik tüketimidir. Yozgat ilinde bulunan sanayi 

ve ticarethanelerdeki elektrik tüketimi oranı Türkiye 
ortalamasının altındadır. Sanayi ve meskenlerdeki tüketim 
oranları ise aynıdır. Ancak tarımsal sulamada tüketim 
oranı Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Bu durum, 
Yozgat’ın tarım ağırlıklı ekonomik yapısının bir sonucudur. 

Kişi başı tüketim oranları da Türkiye ortalamasının çok 
altında kalmaktadır. Ancak bu durum enerji verimliliğinden 
ziyade ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 
geride olmasıyla ilişkilendirilmelidir.

Yozgat’ta, Tokat ve Sivas illeri ile beraber Çamlıbel EDAŞ 
(ÇEDAŞ) hizmet vermektedir. İlde işletilmekte olan termik 
veya hidrolik santral bulunmamakla beraber, proje bitiş yılı 
2011 olan Süreyyabey Barajı ve Hidroelektrik Santralinin 
inşaatı tamamlanmıştır. Çekerek Irmağı üzerindeki bu 
santral, yaklaşık 50 GWh yıllık üretim kapasitesine sahiptir.
Yozgat, jeotermal alanlar açısından zengin bir ildir. 
Ancak, kaynakların sıcaklıkları elektrik üretimi için 
yeterince yüksek değildir. Kaynaklar, kaplıca tesisi ve sera 
ısıtılmasında kullanıldığı gibi Sorgun ilçesinde ve Sarıkaya 
ilçesinin bir kısmında şehir ısıtması da yapılmaktadır.

Yozgat ilinin rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeli atlaslarına 
göre bu iki enerji kaynağı için potansiyel çok yüksek 
değildir. Rüzgar enerjisi kurulu güç potansiyeli 1000 
MW civarındadır. Geçmişte çeşitli araştırmaların gerek 
yurtiçinden gerekse yurtdışından kurum ve kişilerce 
yapıldığı bilinmektedir. Ancak bu iki enerji kaynağıyla ilgili 
net bir sonucun ortaya konamadığı görülmektedir. İldeki 
enerji sektörünün hareketlendirebilecek konulardan bir 
tanesi katı atıklardan enerji elde edilmesidir. Salmanfakılı 
yakınında bulunan katı atık düzenli depolama tesisinin 
biyogaz toplama ünitesi bulunmaktadır ( URL, 8, 2016).

2.4.10. Demografik Yapı

Yozgat’ta yıllık nüfus artış hızı 2000’li yıllara kadar pozitif 
seyrederken 2000’li yıllardan itibaren negatif değerler 
almaktadır. 2000 yılında ‰16.48 olan il nüfus artış hızı 
2008’de ‰-16.23’e, 2012’de ise ‰-27.18’e gerilemiştir 
14,123 km² yüzölçümüne sahip olan Yozgat’ta 2012 yılı 
itibariyle nüfus yoğunluğu (kilometre kareye düşen nüfus) 
yaklaşık 32 kişidir. 

Türkiye nüfus yoğunluğunun 98 kişi/km2 olduğu dikkate 
alındığında, Yozgat’ın yoğun olmayan bir yerleşim yapısına 
sahip olduğu (81 il içinde 68’nci sırada) görülmektedir. 
Orta Anadolu Düzey 1 Bölgesi’nde 42 kişi olan nüfus 
yoğunluğu, Yozgat’ın da içerisinde yer aldığı TR72 Düzey 
2 Bölgesinde ise 39 kişi/km2 olarak çıkmaktadır. 2011–2012 
yılları itibarıyla Yozgat’ta yıllık nüfus artış hızı ‰-27.18 
iken, Türkiye’nin nüfus artış hızı ‰12.01 olup, ilin nüfus 
artış hızı ülke ortalamasının çok altında ve negatif olarak 
gerçekleşerek 81 il içinde sonuncu sırada kalmıştır.

2012 yılı itibarıyla Türkiye’de toplam nüfus içinde en 
büyük payı sırasıyla 30-34 yaş grubu (%8,7), 10-14 yaş 
grubu (%8,6), 15-19 yaş grubu (%8,5) ve 25-29 yaş grubu 
(%8.34) almaktadır. 0-4 yaş grubu ve 20-24 yaş grubu da 
%8,2 pay almaktadır. Yozgat’ta ise 15-19 yaş grubu %9,5 

payla ilk sırada gelirken, 10-14 yaş grubu %9,3 ile ikinci, 5-9 yaş grubu %8 payla üçüncü ve 20-24 yaş grubu da %7,9 
pay ile dördüncü sırada gelmektedir. Görüldüğü gibi hem Türkiye genelinde hem de Yozgat’ta öğrenim çağındaki genç 
yaş grubu ve çalışma çağındaki gruplar nüfusun önemli bir bölümünü oluştururken, Yozgat’ta 65 üstü yaş gruplarının 
nüfus içindeki payı Türkiye’ye kıyasla daha büyüktür (%10). Türkiye’de 22-55 yaş aralığındaki nüfusun oranı %42,8 iken 
Yozgat’ta bu oran %38,7 düzeyindedir. Yine 60 yaş üstü nüfusun toplam nüfusa oranı Türkiye için %11 iken Yozgat’ta 
%14,3 düzeyindedir. Kısaca, Yozgat Türkiye’ye kıyasla görece daha yaşlı bir nüfusa sahiptir. Nüfusun yerleşim yerlerine 
göre dağılımı incelendiğinde, 2012 yılında Yozgat il nüfusunun %58,7’sinin şehirlerde, %41,3’ünün de köy ve beldelerde 
yaşadığı görülmektedir. Şehir nüfusunun en fazla olduğu ilçeler, Merkez, Çandır ve Yerköy’dür. 2012 ADNKS sonuçlarına 
göre nüfus büyüklüğü açısından, en büyük ilçeler sırasıyla Merkez ilçe 11 Sorgun, Akdağmadeni ve Yerköy’dür. Nüfus 
büyüklüğü açısından en az nüfusa sahip ilçeler Yenifakılı ve Çandır’dır (URL 2, 2016).

Yozgat ili 2015 yılında 419440’dır ve bir önceki yıla göre % 3,03 oranında yani 13120 kişi azalmıştır. Bu nüfus 209376 erkek 
ve 210064 kadından oluşmaktadır.

Tablo 7. Yıllara Göre Yozgat Nüfus Yoğunluğu

Kaynak: TÜİK, 2015

Yıl  Yozgat Nüfusu  Nüfus Yoğunluğu  
2015 419.440 30 /km2 
2014 432.560 31 /km2 
2013 444.211 32 /km2 

2012 453.211 32 /km2 
2011 465.696 33 /km2 
2010 476.096 34 /km2 
2009 487.365 35 /km2 

2008 484.206 34 /km2 
2007 492.127 35 /km2 

Tablo 8. İlçelere Göre Yozgat Nüfusu

Kaynak: TÜİK, 2015

Yıl  İlçe  İl çe Nüfusu  Erkek Nüfusu  Kadın Nüfusu  Nüfus Yüzdesi  

2015 Sorgun 78.178 39.295 38.883 18,64% 
2015 Akdağmadeni 44.326 22.279 22.047 10,57% 

2015 Yerköy  36.507 17.910 18.597 8,70% 
2015 Boğazlıyan  33.794 16.784 17.010 8,06% 
2015 Sarıkaya  33.419 16.681 16.738 7,97% 

2015 Çekerek 20.857 10.241 10.616 4,97% 
2015 Şefaatli 15.371 7.556 7.815 3,66% 
2015 Çayıralan  13.073 6.392 6.681 3,12% 

2015 Saraykent 12.909 6.483 6.426 3,08% 
2015 Kadışehri  12.768 6.354 6.414 3,04% 
2015 Aydıncık  10.089 5.026 5.063 2,41% 

2015 Yenifakılı  5.502 2.687 2.815 1,31% 
2015 Çandır 4.399 2.116 2.283 1,05% 

Yıl  Yaş grubu  Nüfus  Nüfus Yüzdesi  
2015 0-4 Yaş  28.203 6,72% 
2015 5-9 Yaş  32.092 7,65% 
2015 10-14 Yaş  33.760 8,05% 
2015 15-19 Yaş  38.414 9,16% 
2015 20-24 Yaş  31.603 7,53% 
2015 25-29 Yaş  29.714 7,08% 
2015 30-34 Yaş  28.811 6,87% 
2015 35-39 Yaş  27.779 6,62% 
2015 40-44 Yaş  26.238 6,26% 
2015 45-49 Yaş  23.369 5,57% 
2015 50-54 Yaş  26.611 6,34% 
2015 55-59 Yaş  21.304 5,08% 
2015 60-64 Yaş  21.660 5,16% 
2015 65-69 Yaş  17.847 4,25% 
2015 70-74 Yaş  13.031 3,11% 
2015 75-79 Yaş  8.791 2,10% 
2015 80-84 Yaş 6.532 1,56% 
2015 85-89 Yaş  2.906 0,69% 
2015 90+ Yaş  775 0,18% 

Tablo 9. Yozgat Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Kaynak: TÜİK, 2015
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2.4.11. Kültür ve Turizm

Yozgat; Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden 
biridir. Sorgun ilçesi sınırları içerisinde bulunan “Alişar 
Höyüğü”nde yapılan kazılar sonucunda 5000 yıl öncesine 
ait yapıtlar bulunmuştur. Ayrıca Anadolu’da ilk siyasal 
birliği gerçekleştiren Etilerin yerleşim merkezlerinden 
biridir. Merkeze bağlı Büyüknefes, Dambasan ve 
Gündoğdu köyleri ile Sorgun ilçesi sınırları içerisindeki 
Kerkenes Kalesi, Boğazlıyan’a bağlı Çalapverdi ve diğer 
bazı bölgelerimizde yapılan kazılar sonucunda Etilerin 
izine rastlanılmıştır. Anadolu’da tarih devrinin başlangıcını 
sağlayan Hititlerin sınırları içerisinde en kalabalık yerleşim 
merkezlerinden birisini oluşturduğu da ortaya çıkarılmıştır.

Büyüknefes (Tavium Antik Kenti) Tavium’da Hitit ve Frig 
yerleşim izleri görülmesine rağmen asıl yerleşim Galatlar 
zamanında M.Ö. 3.yy ile 1.yy arasında olmuştur. 

Tavium; Romalıların Galat dedikleri kavmin M.Ö.280’li 
yıllarda Balkanlardan Anadolu’ya gelen Trokme (Trokmi) 
kolu tarafından kurulmuştur. Kent İç Anadolu Bölgesinde 
Trokmilerin yaşadığı Orta Kızılırmak Yöresinin ticaret 
merkezi ve başkenti konumundaydı. Tavium Büyüknefes)’da 
şu ana kadar kapsamlı kazı çalışması yapılmamıştır. 

1997 yılından beri yörede Avusturyanın Klagenfurt 
Üniversitesinden Prof. Karl Strobel başkanlığında yüzey 
araştırmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, 
Büyüknefes ve çevresinde yer alan birçok köyde de yüzey 
araştırmaları yapılmış (Yakuplu, Süleymanlı, Körpeli, 
Haydarbeyli, Sağlık, Dereboymul, Beşerek, Susuz, Çamdibi, 
Çakırhacılı, Zincir, Türkmensarılar, Yassıhöyük, Çatma, 
Sarıfatma, Cihanpaşa,Salmanlı v.s.) geniş bir çevrede 
tarihin izleri tespit edilmiştir. Araştırmalar sonunda çok 
sayıda seramik parçaları, sütun kaide ve tamburları, mezar 
stelleri, Bizans dönemine ait yazıtlı mezar, birçok mimari 
parçalarına rastlanılmıştır. 

Geniş bir çevrede yapılan çalışmalar sonucunda şu ana 
kadar, Kalkolitik çağdan – İslami döneme kadar iskân 
izlerine rastlanılmıştır. Her yıl düzenli olarak yüzey 
araştırmaları devam etmektedir.

M. Ö. 2000 -1500 yılları arasında kurulan ve merkezi 
Yozgat sınırları içerisindeki Hattuşaş olan Hititlerin 
egemenliğinden sonra yöre, M.Ö. 1200’lerde Friglerin 
egemenliğine girmiştir. M.Ö. 7. yüzyıl başlarında 
Kimmerlerin saldırısına uğramıştır. M.Ö. 6. yüzyılda Lidya 
krallığına bağlanmış, ardından Persler, M.Ö. 4. yüzyılda da 
Makedonyalılar tarafından ele geçirilmiştir. M.Ö. 3. yüzyılın   
başlarında güney kesimi kısa bir süre Kapadokya krallığının 
egemenliğinde kalmıştır. Daha sonra, Anadolu’yu   istila 
eden göçebe Kelt kabilelerinden Galatların yerleştiği 
Galatya’nın bir parçası olmuştur. Bu nedenle “galatların ata 
yurdu” olarak da bilinmektedir. M.Ö. 2. yüzyıl başlarında 
kurulan Galatya krallığı bir süre Pergamon (Bergama) 

ve Pontus krallıklarına bağlı kaldıktan sonra, M. Ö. 85’te 
Roma’nın korumasına girmiştir.

M. S. 395’te Roma İmparatorluğu ikiye bölününce Anadolu, 
Doğu Roma (Bizans)’ın payına düşmüştür. İslam orduları 
ve Sasaniler, zaman zaman Bizans elindeki bu bölgeye 
akınlar yapmışlar;  ancak bölgeyi sürekli olarak ellerinde 
tutamamışlardır.

Timur’un Anadolu’dan ayrılmasından sonra, Osmanlı 
şehzadeleri arasında çıkan saltanat kavgalarında Yozgat 
ve çevresi büyük sıkıntı çekmiştir. Yeniden Osmanlı 
Devleti’ne bağlanması ancak 1408’de Çelebi Mehmet 
döneminde olmuştur. 1413’te kesin olarak Anadolu’da 
Osmanlı egemenliğini sağlayan Çelebi Mehmet, Yozgat ve 
yöresindeki devlet egemenliğini pekiştirmiştir. Yavuz Sultan 
Selim döneminde Yozgat ve çevresinde “Celal” adında bir 
Türkmen önderinin çıkarmış olduğu isyan kontrol altına 
alınmışsa da, Yozgat ve yöresi bu isyandan büyük zarar 
görmüştür. Kanunî Sultan Süleyman döneminde arazi 
düzenlenmesinin yenilenmesi sırasında, bölgede yine 
karışıklılar çıkmış, ancak kısa sürede denetim sağlanmıştır 
(URL 3, 2016).

Yozgat ve çevresi Hitit, Frigler, Kimmerler, Lidyalılar, 
Galatlar, Roma İmparatorluğu, Bizanslılar dönemine ait 
birçok doğal zenginlik ve tarihi dokuya sahiptir. Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde Yozgat BOZOK sancağının 
merkezi konumundaydı (URL 1, 2016).

Yozgat’ın gelişip bir şehir manzarası almasında 1753 
yılında Çapanoğlu Ahmet Paşa tarafından yaptırılmış 
olan Demirli medrese gösterilebilir. 1898 yılında Maarif 
Salnamesinde şehir merkezindeki medreseler arasında 
gösterilmektedir. Günümüzde ise bu medrese halen eski 
mimarisini korumaktadır. Yozgat’ın imarında ilk ve önemli 
olan bu medreseye, 1754 yılında Ahmet Paşa tarafından 
bir kütüphane kurulur. Bu Kütüphane “Abdülcebbarzade 
Ahmet Paşa Kütüphanesi” olarak adlandırılmıştır (URL 10, 
2016).

Yozgat il merkezinde bulunan il halk kütüphanesinde 
toplam 63092 kitap bulunmaktadır. Bu kitapların 1581 
tanesi 1928 harf devrimi öncesine aittir. (URL 1, 2016).

İlin, asıl adı “BOZOK” olup, zamanla “Yozgat” olarak 
değiştirilmiştir. Oğuz’ların; “BOZOK” koluna mensup 
Türkmenlerin bu bölgeye akınıyla birlikte, yöre “BOZOK” 
ismiyle anılmıştır. 1800’lü yıllara doğru bu ismin yanı sıra 
“YOZGAT” adı da telaffuz edilmiştir.

Birinci Büyük Millet Meclisinde Kütahya Mebusu Cemil 
Bey tarafından verilen bir takrir ile Yozgat ismi Bozok 
olarak değiştirilmiş, bilahare 23 Haziran 1927tarihinde 
Bozok Mebusu Süleyman Sırrı (İÇÖZ) Bey ve arkadaşlarının 
verdiği bir takrirle Bozok ismi tekrar Yozgat olarak 
değiştirilmiştir.

Yozgat’ta Yetiştirilen Yarış Atları
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Atatürk Yolu Yozgat Çamlık Göleti

Çapanoğlu Büyük Cami Yozgat Saat Kulesi

Şehrin yöresel yemekleri; Desti kebabı Tandır kebabı, Arabaşı, Madımak yemeği, çörek, bazlama, katmer, erişte, çapçup 
mantı, helle çorbası, düğürcük çorbası, bulama çorbası, sakala sarkan çorbadır. Parmak çörek de Yozgat’a mahsus özel bir 
ekmek türüdür.

Arabaşı

Tandır Kebabı

Parmak Çörek

Desti Kebabı

Madımak

Bazlama
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Yozgat’ta bulunan tarihi yer ve kutlama günleri aşağıda 
paragraflarda verilmiştir: ( URL, 9, 2016).

Şehirde bulunan antik kentler:

•  Büyüknefes (Tavium - Tavion) Antik Kenti
•  Çeşka Yeraltı Şehri
•  Alişar Höyüğü
•  Hattuşaş
•  Kerkenes Harabeleri

Şehirde bulunan müze ve konaklar:

•  Nizamoğlu evi
•  Karslıoğlu Konağı
•  Hayri İnal Konağı

Yozgat’ın yerel kutlama günleri:

•  Eğrice (Hıdrellez) 06 Mayıs / Yozgat
•  Atatürk’ün Yozgat’a Geliş Yıldönümü 15 Ekim / Yozgat
•  Yozgat Sürmeli Festivali 10-15 Haziran / Yozgat
•  Kazankaya Kanyonu Kültür Ve Turizm Festivali 22-23 
Temmuz / Yozgat
•  Aydıncık Soğan, Kültür Ve Sanat Festivali 30 Eylül / 
Yozgat

Şenlikler:

•  Hıdrellez Kültür Şenliği 06 Mayıs / Yozgat
•  Gençlik Şenliği 15-21 Mayıs / Yozgat
•  Bozhöyük Yayla Şenlikleri 26 Haziran / Yozgat 
•  Bahadın Kültür Şenliği 23-29 Temmuz / Yozgat 
•  Devecipınar Yayla Dönüşü Şenliği 07 Eylül / Yozgat

Yozgat E 88 karayolu üzerinde bulunması ve özellikle 
Hattuşaş(Hitit Medeniyeti Başkenti)’a yakın olması ve 
Hattuşaş ile Kapadokya’yı birbirine bağlayan Atatürk 
yolunun il merkezinden geçmesi nedeniyle yabancıların 
uğrak yeridir. Bozok yaylası olarak da adlandırılan ve 
ilkçağlardan beri yerleşim yeri olan Yozgat, bozulmamış 
doğası, misafirperver ve sıcakkanlı insanları, sahip 
olduğu tabiat güzellikleri, mesire yerleri, yüksek ovaları, 
tarihi, kültürel, turistik değerleri ve kaplıcalarıyla gezilip 
görülmesi gereken en güzel illerimizden biridir. 

Türkiye’nin ilk Milli Parklarından olan çamlık Milli Parkı, 
Akdağ Ormanları, Şebekpınarı Mesire alanı, Kazankaya 
Vadisi ve Gelingüllü barajı gibi yerler spor, dinlence ve 
piknik alanlarıdır (URL 9, 2016).

Selçuklu ve Osmanlı Devirlerine ait birçok eser de Yozgat 
ve ilçelerinde yer almaktadır: Çandır Kümbeti, Çayıralan 
Çerkezbey Türbesi, Saraykent Çinçinli Sultan Hanı, 

Behramşah Kalesi, Çekereksu Hanı ve Köprüsü, Çapanoğlu 
Camii vb. (Yozgat İli, Akdağmadeni İlçesi Muşali Kalesi) 
(URL 10, 2016).

Şifalı su bakımından zengin bir bölgede bulunan Yozgat 
İli’ndeki sıcak su kaynakları, Sarıkaya kaplıcaları, Sorgun 
kaplıcaları, Boğazlıyan kaplıcaları, Saraykent kaplıcaları 
ve Yerköy kaplıcalarıdır. Bu kaplıcaların birçoğu eski 
dönemlerde kaplıca veya hamam olarak kullanılmıştır.  
Bu kaplıcalara yapılacak ek tesisler ile Yozgat İç Anadolu 
Bölgesinin Termal Turizm ve tedavi merkezi olmaya aday 
konumdadır.

Yozgat’ın en tanınmış ormanı Yozgat Çamlığı’dır. 
Milli Park olup devlet tarafından korunmaktadır. 
Türkiye’nin ilk milli parkıdır. Bugün 800 hektarlık bir 
alana yayılan Yozgat Çamlığı Millî Parkında, en önemli 
tür karaçamdır. İçerisinde bulunan çam çeşidinin bir 
benzerinin sadece Kafkaslarda olduğu bilim adamlarınca 
tespit edilmiştir.

Yozgat ilinde bulunan başlıca tarihi ve kültürel eserler; Saat 
Kulesi, Büyük Camii, Fatih (Kilise) Cami, Hayri İnal Konağı, 
Başçavuş Camisi, Yozgat Müzesi, Tavium Antik Kenti (Hitit 
Kenti), Sarıkaya Roma Hamamı, tarihi cami ve türbelerdir.

Gayri Menkul Eski Eserler Yüksek Kurulu başkanlığınca 
1978 yılında korunması gerekli kültür varlığı olarak 
tescillenen Yozgat İli merkezinde Cumhuriyet alanında 
bulunan Saat Kulesi, çevrenin bilinen tek saat kulesidir. 
Tevfik Zade Ahmet Bey’in belediye başkanlığı zamanında 
Şakir Usta adındaki bir ustaya yaptırılmıştır. Yozgat şehir 
merkezindeki bu heybetli ve asırlık kule zemin kat ve 
çanların bulunduğu kısımlarla birlikte yedi kattır. Sarı 
köfedeki özel kesme taşlarla inşa edilmiştir. 

Çanların bulunduğu kattan itibaren üstteki ilk kattaki 
her cepheye ayrı yerleştirilmiş 4 saat bulunmaktadır. Her 
saat başında çalan çanlar şehrin her tarafından duyulacak 
şekildedir (URL 11, 2016).

Yozgat’ta termal turizm, inanç turizmi, kültür turizmi 
ve doğa-spor turizmi olanakları mevcuttur. Ziyaret 
edilebilecek önemli turistik yerler; Çapanoğlu büyük camii, 
Yozgat lisesi, Cumhuriyet mektebi, Çamlık milli parkı, 
Akdağmadeni eski cezaevi, Kerkenes harebeleri, Şah Sultan 
türbesi, Sarıkaya Roma hamamıdır.

Birçok turizm çeşitliliğine ev sahipliği yapabilecek 
potansiyele sahip Yozgat’ı ziyaret eden turist sayısı henüz 
istenilen düzeye ulaşmamakla birlikte 2015 yılında 2014 
yılına göre 1148 kişi artarak 57350 olmuştur. Yozgat’a son 
üç yılda gelen yerli ve yabancı turist sayısı tablo 10’da 
gösterilmiştir.

Tablo 10 Yozgat’a 2013-2015 Yılları Arasında Gelen Turist Sayısı

Kaynak: Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2016.

Yıl  Yerli Turist Sayısı  Yabancı Turist Sayısı  Toplam Turist Sayısı  

2015 56927 423 57350 

2014 55835 367 56202 

2013 55872 561 56433 

 

Yozgat ili 2016 yılı kültür ve Turizm verileri Tablo 11’de verilmiştir.

Tablo 11, 2016 Yılı Yozgat Kültür ve Turizm Verileri

Kaynak: Yozgat Valiliği, 2016

Taşınmaz Kültür Eseri Sayısı  203 
Sit Alanı Sayısı  289 

Müze Kayıtlı Eser Sayısı  8.071 
Kültür Merkezi Sayısı  3 

Sinema Sayısı 6 
Kütüphane Sayısı 13 

Belediye Belgeli Turistik Tesis Sayısı  26 
Belediye Belgeli Tesis Yatak Kapasitesi 1061 

Turizm İşletme Belgeli Tesis Sayısı  10 
Turizm İşletme Belgeli Tesis Yatak Kapasitesi  1331 

Gelen Yabancı Turist Sayısı  (İlk 6 ay)  128 
Gelen Yerli Turist Sayısı  (İlk 6 ay)  22.441 

Yı l İçerisinde Müzeyi Ziyaret Eden Kişi Sayısı  (İlk 6 ay)  4.905 

Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi’nde yer alan turizm çeşitlendirmesi hedeflerinin başında sağlık turizmi ve termal 
turizm gelmektedir. Türkiye’nin termal turizm alanında Avrupa’da birinci tercih noktası olmasına yönelik olarak bu 
alandaki tüm kaynakların etkin değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bunu takiben jeotermal kaynak odaklı “Turizm 
Merkezi” ve/veya “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi” ilan edilebilecek alanların belirlenerek, fiziki planlarının 
tamamlanmasından sonra turizm yatırımcılarına tahsisinin mümkün olduğunca kısa bir sürede gerçekleştirilmesi gibi 
hedeflerin ortaya koyulması düşünülebilir. Bu bağlamda TR72 Bölgesi’nden Yozgat, öncelikli termal turizm master planı 
hazırlanacak dört bölgeden Orta Anadolu Termal Turizm Kentler Bölgesi’nde yer almaktadır.

Yozgat ili tematik bölgelerden Hitit Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi içinde yer almaktadır. Çorum ve Yozgat illerini 
kapsayan bölgede şehir içi otellerin doluluğunun artırabilmesi için yurtiçi ve yurtdışı organize turlara öncelik verilmesi 
gerekmektedir. “Turizm Merkezi” ilan edilebilecek alanların belirlenerek ve turizm acentaları ile işbirliği yapılarak, 
rotaların içine dahil edilmesinin sağlanması gerekmektedir.

3. YOZGAT KIRSAL TURİZM VE MEVCUT DURUMU

3.1. YOZGAT POTANSİYEL TURİZM ÇEŞİTLERİ

• Termal Sağlık Turizmi
• Kültür Turizmi
• Kongre Turizmi
• Av Turizmi
• Doğa ve Spor Turizmi
• Çiftlik Turizmi
• Köy Turizmi
• Yayla Turizmi
• Tarım Turizmi
• Kırsal Su Etkinlikleri Turizmi
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3.2. YOZGAT POTANSİYEL TURİZM ALANLARI

3.2.1. Akdağmadeni İlçesi 

Potansiyel Kırsal Turizm Alanları ve Çeşitleri:

Akdağmadeni’nin kuruluşu itibariyle civar ilçelere nazaran 
uzun bir geçmişe sahiptir. Bağlı bulunduğu Yozgat ili 
uzun yıllar Bozok Sancağı adı ile anılan ve Kayseri’yi de 
içine alan sancağın merkezi kazanın şimdiki Çepni köyü 
olan Karahisar Beyramşah kazasına bağlı göstermektedir. 
İlçenin merkezi 1815 yılına kadar ormanlık olduğu bugünkü 
kasabaya bağlı civar Güneyli Mahallesi’nin kasaba içindeki 
havuzda (Şimdiki Pazaryeri) hayvanları korkarak sulamaya 
getirdikleri ve çamlığın sıklığından hayvanların zor 
girdiği söylenmektedir. 1860 yılında Karahisar Beyramşah 
kazasına bağlı bir nahiye vücuda gelmiş ve Akdağmadeni 
1871 yılında da Karahisar Beyramşah kazası inşa edilerek 
Akdağmadeni nahiyesine kaza teşkilatı kurulmuş ve 
Yozgat’a bağlanmıştır. Kaza merkezi birkaç ay sonra eski bir 
nahiye olan Karamağara (Saraykent) köyüne nakledilmişse 
de 1876 yılında tekrar Akdağmadeni kasabasına gelmiş 
ve Karamağara köyü de bu kazaya bağlı bir nahiye olarak 
kalmıştır.

Yüzölçümü 1796 km²  ve denizden yüksekliği 1352 metre 
olan ilçenin 2015 yılı nüfusu 23229’dur. İlçe üç belde ve 81 
köyden oluşmaktadır.  Akdağmadeni Yozgat’ın, 102 Km. 
doğusunda bulunan ilçesidir. Doğuda; Yıldızeli ve Şarkışla 
(Sivas) ve Kuzeyde ise, Kadışehri ilçeleriyle çevrilidir. 
Matematiksel konum itibariyle, 39°, 39`,39`` enlemleri ile 
35,53`,11`` boylamları arasında yer almaktadır. İlçede, 
karasal iklim hakim olup ormanlık ve yaylalık alanlarla kaplı 
olduğundan dolayı bazen de Karadeniz iklimi özelliğini 
göstermektedir. Yazları serin, kışları ise, soğuk ve yağışlı 
geçmektedir. Yağışlar genellikle, ilkbahar ve sonbahar 
mevsimine rastlamaktadır. Bu aylarda yağışların miktarı da 
bir hayli artmaktadır. İlçe ekonomisinin büyük bir bölümü 
tarım ve hayvancılığa dayanmakta olup, bu oran %80’i 
bulmaktadır. İlçenin sahip olduğu toplam 179.600 hektar 
toprakların; 114.354 hektar alanını, kültüre elverişsiz ve 
yerleşim alanları, 65.246 hektar alanını ise, kültüre elverişli 
alanlar, teşkil etmektedir.

Yıllık yağış miktarı ortalama olarak, 480-500 mm 
civarındadır. Sahip olduğu toprakların büyük bir bölümü 
ormanlarla kaplı olduğundan, ilin en çok yağış alan ilçesi 
konumundadır. 

Ortalama sıcaklığın 8-12°C olduğu ilçede, yaz aylarındaki 
sıcaklığın ise,20-25°C arasında değiştiği görünmektedir. 
Yaz aylarının aşırı sıcağında, sulu tarımda kullanılan 
özlerin(dere)suyu oldukça azalmaktadır. Rüzgârlar ise, 
genelde güney ve doğu yönlerinden esmektedir. Kar 
yağışının yoğun olduğu zamanlarda ulaşımda sıkıntılar 
yaşanmakta ancak ilgili kuruluşlarca yapılan kar mücadelesi 
sonucu bu güçlük aşılmaktadır. 
İlçe arazisinin büyük bir bölümü dağlıktır. İlçenin en önemli 
yükseltisi Akdağlar’dır. İlçeye ismini veren bu dağlar bir 
sıra dağın ilçe merkezindeki en yüksek zirvesi (2.130m)’dir. 
İlçe merkezinin, özellikle doğu, güney ve kuzey kesimleri 

oldukça yüksek tepelerden oluşmaktadır. Sahip olduğu 
toprakların birçoğu dağlık olan ilçenin, en önemli yükseltisi 
2.166m yüksekliğe sahip olan ve Kızılcaova Köyü arazisinde 
bulunan “Nalbant Tepesi”dir. İlçenin en yüksek tepeleri 
yine bu bölgede bulunmaktadır.

İlçe topraklarının %32,5’si ormanlarla kaplıdır. Türkiye 
orman ortalaması %13,6: İç Anadolu Bölgesi orman 
ortalaması ise ancak %5,8’dir. Akdağmadeni ilçesi orman 
yüzdesinin, dahil olduğu İç Anadolu bölgesinden fazla 
oluşunun yegane sebebi, yükseltinin fazlalığı ve İç 
Anadolu’ya oranla geçiş iklim tipinde bulunmasıdır. 
Bundan 20 yıl önce ilçe yüzölçümünün %49’u ormanlarla 
kaplı iken insanların tarla açmaları, ağaç kesimlerinin çok 
miktarda yapılması nedeniyle arazinin ancak %32’sinde 
orman kalmıştır.

İlçenin ormanları yaş itibariyle çok gençtir. Ortalama 10-15 
metre yüksekliğinde olan sarıçam ağaçlarının arasında az 
miktar da karamaz ağacı bulunmaktadır. Karamaz ağıcı 
Türkiye’de sadece bu ilçede bulunmaktadır. Karamaz ağacı 
daha çok ilçenin kuzey doğusunda, doğu ormanlarının 
güneye bakan yamaçlarında yetişmektedir. Akdağmadeni 
ormanlarında bir miktarda fındıklı deresinde Fındık 
Ağaçları bulunmaktadır. Bunlardan başka özel olarak 
yetiştirilen, bol miktarda Elma, Armut, Erik, Vişne ve Şeftali 
ve Kayısı Ağaçları vardır. Ev önlerinde Üzüm Asmaları, dere 
boylarında Söğüt Ağaçları, Selvi Kavakları, Ceviz bulunur. 
Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında serinletici etkisi, temiz 
havasıyla Akdağmadenililerin mesire yeri durumuna gelen 
ormanlarda, yeşilin her türlü tonunu görmek mümkündür. 
İlçe merkezi yakınındaki “Kadıpınarı” görülmeye değer 
güzelliktedir (URL 12, 2016). 

Muşali Kalesi

Özer Köyü

İlçe genelinde gezip görülebilecek tarihi ve turistik yerler: 

•  Askerlik şubesi eski binası
•  Eski PTT binası
•  Eski hapishane binası
•  Kilise camii
•  Eski kilise
•  Halk eğitim merkezi binası
•  Eski endüstri meslek lisesi binası
•  Ziraat Bankası binası
•  Muşali (Behramşah) kalesi
•  Rıfat Koç konağı

Eski Hapishane Eski PTT Binası

İlçe Ormanlarındaki Çeşitlilik İlçe Ormanlarındaki Genel Görüntü

•  Hami Tüzün dükkanları
•  Lise eski binası
•  Kale sit alanı
•  Şebni tümülüsü
•  Düğmeli tepe tümülüsü
•  Kaletepe höyüğü
•  Bozhöyük köyü höyüğü
•  Karahisartatlısı köyü kaya üstü yerleşim yeri
•  Karapir köyü kilisesi

Ulaşım: Yozgat-Sivas Karayolu güzergâhında bulunan Akdağmadeni Yozgat il merkezine 104 km Sivas İl merkezine 
123,5 km mesafededir. Kışın ağır geçtiği zamanlarda, özellikle E-88 Devlet Karayolu güzergâhının; Pazarcık, Oluközü ve 
Abdurrahmanlı virajları tehlike oluşturmaktadır ve zaman zaman ulaşımı da engellemektedir. 

Altyapı: İlçedeki; kırsal yerleşimlerin altyapıları ülke genelindeki standartlara yakın düzeydedir. Ovaya yakın alandaki 
yerleşimlerde alt yapı sorunlarına daha az rastlanırken, dağlık alanlarda arazinin yapısından kaynaklanan eksiklikler 
bulunmaktadır. İlçeye bağlı kırsal turizm potansiyeli olan yerleşim birimlerinin tamamında asfalt kaplama ulaşım yolu, 
elektrik, telefon, içme suyu ve arıtma yetersizlikleri olsa da kanalizasyon altyapısı mevcuttur. Kentsel yerleşim alanlarında 
sabit hatlı ve mobil internet ağlarından, kırsal yerleşimlerde ise çoğunlukla mobil internet hatlarından internet erişimi 
sağlanabilmektedir. Yerleşim birimlerinin ulaşım ve altyapı durumlarına ait bilgiler; ayrıntılı olarak “Yozgat Potansiyel 
Kırsal Turizm Yerleşimlerinin Altyapı Durumları” Akdağmadeni ilçe tablosunda yer almaktadır.
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Akdağmadeni Koruma Altındaki Geyikler
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YOZGAT POTANSİYEL KIRSAL TURİZM YERLEŞİMİNİN
ALTYAPI DURUMLARI, TURİZM ÇEKİCİLİKLERİ, 
TURİZM ÇEŞİTLERİ, UYGUN YATIRIM TESİSLERİ

Arazi Kullanımı ve İmar Durumu: Kırsal Turizm 
potansiyeline sahip, kırsal yerleşim alanlarından imar 
planı bulunmayan Şebni Tümülüsü, Behramşah Kalesi, 
Düğmelitepe Tümülüsü, Kaletepe Höyüğü, Bozhöyük 
Köyü Höyüğü, Çatalan Mağarası, Karahisartatlısı Köyü 
Kayaüstü Yerleşimi, Dayılı Köyü Yerleşim Alanı, Karapir 
Köyü Kilisesi, Bulgurlu Köyü Türbesi, Karadikmen Köyü 
Meşe Ağacı Mevkii, Halhacılı Köyü Kilisesi, Akdağmadeni 
Yaylaları, Nalbant Yaylası, Kevenli Yaylası ve diğer kırsal 
yerleşimlerde; turizm tesisleri için öngörülen tesis yeri 
alanının yapısal özelliğine göre ( Tarım Arazisi, Orman 
Alanı, Karayolu Hattı, vb. ile özel kanunlarla korumaya 
alınan alanlar), ilgili özel yasal düzenlemeler çerçevesinde 
alınacak uygunluk izni ile 3194 sayılı İmar Kanunun Plansız 
Alanlar Yönetmeliğinin 5. Bölümünde belirtilen esaslar 
uygulanır.

Bölgenin Yıllık Turizm Potansiyeli: 

Akdağmadeni bölgesinde günübirlik yeme- içme ve 
gezme amaçlı faaliyetlere ek olarak yaz aylarında yurt 
dışında yaşayan gurbetçilerin gelişiyle birlikte köylerde 
ve yaylalarda hareketlilik görülmektedir. Akdağmadeni 
ilçesinin Sivas-Yozgat karayoluna yakın olmasından dolayı 
yol kenarlarında bulunan tesisler günlük ortalama 10-15 bin 
taşıtlık trafik yoğunluğu ile önemli bir turizm potansiyeli 
oluşturmaktadır. Bu karayolu üzerindeki tesislerde mola 
veren otobüsler ve özel araçlarla gelen yılda 15000-20000 
kişi aralığında bir yoğunluk olduğu öngörülmektedir.

Akdağmadeni Yaylaları, Nalbant Yaylası ve Keven Yaylası 
hayvancılık ile beraber doğa rekreasyon alanı çekicilikleri 
bulunmasına rağmen organize edilmiş turizm hareketliliği 
bulunmamaktadır. Bu yerleşim bölgelerinde doğa ve yayla 
turizmi alanlarında yapılacak konaklama, günübirlik 
dinlenme, lokanta, yayla evi ve köy evi gibi uygun yatırım 
tesisleri sonucunda, yaklaşık 5000 kişilik potansiyel 
oluşması öngörülmektedir.

Behramşah Kalesi, Karadikmen Köyü Meşe Ağacı, 
Termal Su Kaynağı, Çatalan Mağarası, Karapir Kilisesi, 
Karahisasartatlısı Köyü, Bozhöyük Köyü ve diğer kırsal 
yerleşim alanlarının tarihi ve doğal yerleşim alanları ve 
termal su kaynağı olmasına karşın henüz istenilen şekilde 
bir turizm hareketliliğine ev sahipliği yaptığını söylemek 
mümkün değildir. Bu bağlamda termal turizm, doğa gezisi, 
kış turizmi, mağara turizmi, karavan turizmi, yeme-içme, 
çiftlik ve inanç turizmi alanlarında konaklama, günübirlik 
dinlenme, lokanta, çiftlik evi, köy evi gibi uygun yatırım 
tesisleri sonucunda yaklaşık olarak yılda 15000 kişilik 
ziyaretçi talebinin ortaya çıkması beklenmektedir. 

Özellikle Sivas-Yozgat devlet karayolu üzerindeki 
kırsal alanlarda yapılacak lokanta ve yöresel ürün satış 
tesislerinde yaklaşık olarak yılda 60000-70000 civarında bir 
talebin olacağı öngörülmektedir. Toplamda Akdağmadeni 
kırsal alanlarında yılda 95000-100000 kişi arasında turizm 
potansiyelinin oluşması tahmin edilmektedir. (*)

(*)Konaklama tesislerine gelen ziyaretçilerin kayıtlı 
verileri ile beraber, yeme-içme tesislerine ve kırsal alanlara 
gelen ziyaretçilerle ilgili olarak; tesis işletmecilerinin, 
yerel ilgililer ve kırsal turizme katılanların beyanları 
doğrultusunda öngörülen tahmini ziyaretçi sayılarını 
içermektedir.

Askerlik Şubesi

Nalbant Yaylası

Sağlık Ocağı

AKDAĞMADENİ
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YOZGAT POTANSİYEL KIRSAL TURİZM YERLEŞİMİNİN
ALTYAPI DURUMLARI, TURİZM ÇEKİCİLİKLERİ, 
TURİZM ÇEŞİTLERİ, UYGUN YATIRIM TESİSLERİ

YOZGAT POTANSİYEL KIRSAL TURİZM YERLEŞİMİNİN
ALTYAPI DURUMLARI, TURİZM ÇEKİCİLİKLERİ, 
TURİZM ÇEŞİTLERİ, UYGUN YATIRIM TESİSLERİ



Yozgat Kırsal Turizm Geliştirme Stratejileri Yozgat Kırsal Turizm Geliştirme Stratejileri54 55

YOZGAT POTANSİYEL KIRSAL TURİZM YERLEŞİMİNİN
ALTYAPI DURUMLARI, TURİZM ÇEKİCİLİKLERİ, 
TURİZM ÇEŞİTLERİ, UYGUN YATIRIM TESİSLERİ

YOZGAT POTANSİYEL KIRSAL TURİZM YERLEŞİMİNİN
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AYDINCIK
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3.2.1. Aydıncık İlçesi 

Potansiyel Kırsal Turizm Alanları ve Çeşitleri:

Aydıncık ile ilgili yazılı kaynakların, Zile Kütüphanesi’nde 
çıkan bir yangında yok olduğu söylenmektedir. Yörenin 
ne zaman yerleşime açıldığı, şu an yaşayan halkın nereden 
geldiği hakkında kesin bir bilgi mevcut değildir. Ancak, 
bugün Aydıncık’ta yaşayanların 15. ve 16. yüzyıllarda 
Amasya, Sivas ve Kahramanmaraş civarlarından buraya 
gelerek yerleşen Türkmenlerden oluştuğu söylenmektedir. 

Büyük Selçuklu Devleti döneminde İslamı yaymak amacıyla 
Anadolu’ya Horasan’dan gelen ve halkımızca iyi bilinen 
bazı erenlerin de bu bölgede yaşadıkları ve mezarlarının 
burada olduğu söylenmektedir. Asar Kayası’nda Esisarı 
ve Gölcük, Çalın Taşın önünde Çomak Dede, mezarlıkta 
da Güldede evliyalarının olduğu söylentisi yaygındır. 
Ayrıca Karacaoğlan’ın da bu bölgede yaşadığı rivayet 
edilir ve mezarının Karacaoğlan mevkiinde bulunduğu 
söylenmektedir.

Mamure adı ile bilinen köyün esas ve kadim ismi Eskiköy 
olup bu isimle 200 yıldan beri teşekkül etmiş bir nahiye 
olduğu bilinmektedir. Alaca ve Sorgun ilçeleri teşekkül 
etmeden yıllar önce teşekkül etmiş tam teşkilatlı bir nahiye 
olup olmadığı hakkında yeterli bilgi yoktur.

Nahiyenin ismi uzun yıllar eski yerleşim merkezi anlamına 
gelen Eskiköy olarak anılmıştır. Nahiyelik döneminde 
Mamure adını almış ve uzun yıllar bu adla bilinmiştir. 
Nahiyelik yıllarından sonra 1965 yılında belde olan 
Mamure’nin adı 1958 yılında yeniden değiştirilerek 
AYDINCIK halini almıştır. 1991 yılında ise Aydıncık ilçe 
olmuştur.

Kuzeybatısında Çorum ili, kuzeyinde Amasya ili, 
doğusunda Çekerek ilçesiyle güneyinde Sorgun ilçesi 
bulunmaktadır. Deveci Dağları’nın batı uzantısı olan 
Alan Dağları eteğinde sırtını yemyeşil Gezibeli ve Ağıllı 
vadilerine dayayan Aydıncık’ın 3 kilometre kuzeyinden, İç 
Anadolu’yu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerine 
bağlayan 190 nolu karayolu geçmektedir.

İlçenin yüzölçümü 385 kilometrekare, deniz seviyesinden 
yüksekliği ise 700 metredir. Aydıncık topraklarının %46’sı 
tarım, %44’ü orman,%9’u diğer,%1’i de çayırlık ve mera 
alanıdır. Ormanlarla kaplı dağlarında Karadeniz bitki 
örtüsü hakimdir. Bu dağlar yabani fındık, meşe, kayın 
(gürgen), çam, ardıç, ıhlamur, dağ elması, ahlat ve alıç 
ağaçlarıyla kaplıdır.

1991 yılında ilçe olan Aydıncık’ın merkez nüfusu 3.000, 
toplam nüfusu ise 25.000’dir. Merkez ilçe ve  Baydiğin  
kasabasıyla birlikte toplam 24 yerleşim biriminden 
oluşmaktadır.
En büyük gelir kaynağı tarım olan Aydıncık’ta başta soğan 
olmak üzere buğday, şekerpancarı, patates ve diğer tahıl 
ürünleriyle sebzeler üretilir. Bağ ve bahçelerin oluşturduğu 
doğal güzelliklere bolca rastlanır. 
Ancak kentleşmenin giderek gelişmesine paralel olarak 
üzüm üretimi yıllar boyunca büyük gerileme göstermiştir.

Aydıncık’ın 5 kilometre kadar kuzeyinden geçen Çekerek 
Suyu, volkanik Kazankaya kayalıklarının içindeki 
kanyonda kıvrılarak yol aldıktan sonra daha kuzeyde 

Amasya yakınlarında Yeşilırmak’a karışır.

İlçe genelinde gezip görülebilecek tarihi ve turistik yerler: 

•  Sarıbaba höyüğü
•  Gavurtepe höyüğü
•  Velibaşı düz yerleşim alanı
•  Dumansaray höyüğü
•  Rıdvan kalesi ve yerleşim alanı
•  Kuşoturan tepe yerleşimi
•  Kazankaya büyük camii
•  Kazankaya kanyonu
•  Dereçiftlik köyü uzunçayır yaylası
•  Şebekpınarı piknik alanı

Ulaşım: Aydıncık Yozgat’a 105 kilometre uzaklıktadır. 
Çoğunluğu İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Yozgat’ın, 
Çekerek ilçesiyle birlikte Orta Karadeniz Bölgesi’nde 
bulunan iki ilçesinden biridir. Aydıncık Çorum arası mesafe 
94 km ve Aydıncık Ankara arası mesafe ise, 253 km’ dir. 
Sadece karayolu ile ulaşım mevcut olup kış mevsiminde 
bölgeye ulaşımda dikkatli olunması gerekmektedir.

Altyapı: İlçedeki; kırsal yerleşimlerin altyapıları ülke 
genelindeki standartlara yakın düzeydedir. Ovaya 
yakın alandaki yerleşimlerde alt yapı sorunlarına daha 
az rastlanırken, dağlık alanlarda arazinin yapısından 
kaynaklanan eksiklikler bulunmaktadır. İlçeye bağlı 
kırsal turizm potansiyeli olan yerleşim birimlerinin 

Aydıncık Şebekpınarı Yaylası

Kazankaya Kanyonu

tamamında asfalt kaplama ulaşım yolu, elektrik, telefon, 
içme suyu ve arıtma yetersizlikleri olsa da kanalizasyon 
altyapısı mevcuttur. Kentsel yerleşim alanlarında sabit 
hatlı ve mobil internet ağlarından, kırsal yerleşimlerde 
ise çoğunlukla mobil internet hatlarından internet erişimi 
sağlanabilmektedir. Yerleşim birimlerinin ulaşım ve altyapı 
durumlarına ait bilgiler; ayrıntılı olarak “Yozgat Potansiyel 
Kırsal Turizm Yerleşimlerinin Altyapı Durumları” Aydıncık 
ilçe tablosunda yer almaktadır.

Arazi Kullanımı ve İmar Durumu: Kırsal Turizm 
potansiyeline sahip, kırsal yerleşim alanlarından imar 
planı bulunmayan Sarıbaba Höyüğü, Gavurtepe Höyüğü, 
Velibaşı Düz Yerleşim Alanı, Dumansaray Höyüğü, 
Rıdavan Kalesi ve Yerleşim Alanı Dereçiftlik Köyü 
Uzunçayır Yaylası ve Şebekpınarı Piknik Alanı ve diğer 
kırsal yerleşimlerde; turizm tesisleri için öngörülen tesis 
yeri alanının yapısal özelliğine göre ( Tarım Arazisi, Orman 
Alanı, Karayolu Hattı, vb. ile özel kanunlarla korumaya 
alınan alanlar), ilgili özel yasal düzenlemeler çerçevesinde 
alınacak uygunluk izni ile 3194 sayılı İmar Kanunun 
Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 5. Bölümünde belirtilen 
esaslar uygulanır.

Bölgenin Yıllık Turizm Potansiyeli: Aydıncık bölgesinde 
günü-birlik yeme içme ve gezme amaçlı turizm faaliyetleri 
yapılmaktadır. Büyük şehirlere göç vermiş olan ilçenin yaz 
aylarında nüfusunda gözle görülür bir artış olmaktadır. 
Şebek Piknik alanı, Dereçiftlik Köyü Uzunçayır Yaylası ve 
diğer yaylalar doğa rekreasyon alanı ve temiz havasıyla 
birlikte çekicilik özelliklerine sahip olmasına rağmen 
istenilen ölçüde turist hareketliliği görülmemektedir. Bu 
yerleşim bölgelerinde doğa ve yayla turizmi alanlarında 
yapılacak konaklama, günübirlik dinlenme, lokanta, yayla 
evi ve köy evi gibi uygun yatırım tesisleri sonucunda, 
yaklaşık 3000 kişilik potansiyel oluşması öngörülmektedir.

Sarıbaba höyüğü, Gavurtepe höyüğü, Kazankaya büyük 
camii ve diğer kırsal yerleşim alanlarının tarihi ve doğal 
yerleşim alanları olmasına karşın turizm potansiyelinin 
yeterli olmadığı bilinmektedir. Bu kapsamda doğa gezisi, 
yeme-içme, çiftlik ve inanç turizmi alanlarında konaklama, 
günübirlik dinlenme, lokanta, çiftlik evi, köy evi gibi uygun 
yatırım tesisleri sonucunda yaklaşık olarak yılda 7000 
kişilik ziyaretçi talebinin ortaya çıkması beklenmektedir.

Kazankaya Kanyonu Kazankaya köyünden başlayıp 
Çorum’un İncesu köyünde biten kanyonda, mağara, 
milattan önce 2. yüzyıla ait sur ile Hitit kalıntıları yer 
almaktadır. 

Kazankaya kasabasından başlayarak yaklaşık 10 
km.lik uzunluğu olan Kazankaya Vadisi, sahip olduğu 
özellikleriyle doğa turizminin birçok türü için oldukça 
uygun bir alandır. Dağcılık Turizmi kapsamında: Dağcılık, 
giysi, kamp donanımı, tırmanış malzemeleri olmak üzere 
çok sayıda ve farklı nitelikte materyal gerektiren bir aktivite 
olduğu hepimizce malumdur. Dünyada milyonlarca 
insanın katıldığı bu etkinlikler dev bir endüstri oluşturur. 
Dağ turizminin, gerçekleşeceği alandaki yerel ekonomiye 
katkısının yanı sıra küresel ölçekte böyle bir ekonomik 
boyutu da olduğu bilinmektedir.

Bu anlamda Doğa Turizmi başlıca turizm kaynaklarından 
biridir ve Doğa Turizmi hızla gelişen bir olgu olarak 
karşımızda durmaktadır. Şüphesiz ki bu durum bölgede, 
bölge nüfusunun yarısından fazlasının düşük gelir 
düzeyini pozitif anlamda büyük katkılar sağlayacaktır. 
Günümüzde dünyanın her yerinde milyonlarca insan 
dağcılık, kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, 
fotoğrafçılık, kampçılık yapmaktadır ve sık sık yaşadıkları 
yerden bu aktiviteleri yapabileceği bölgelere seyahat 
etme arzusu taşırlar. Yeterli tanıtım çalışmaları yapıldığı 
takdirde; Kazankaya Kanyonu kırsal alanında, restoran, 
dağcılık,  doğa sporları ve köy kahvaltı tesislerinde yaklaşık 
olarak yılda 50000-70000 civarında yerli ve yabancı turiste 
hizmet verileceği öngörülmektedir. Toplamda Aydıncık 
kırsal alanlarından yılda 60000-80000 kişi arasında turizm 
potansiyelinin oluşması tahmin edilmektedir. (*)

(*)Konaklama tesislerine gelen ziyaretçilerin kayıtlı 
verileri ile beraber, yeme-içme tesislerine ve kırsal alanlara 
gelen ziyaretçilerle ilgili olarak; tesis işletmecilerinin, 
yerel ilgililer ve kırsal turizme katılanların beyanları 
doğrultusunda öngörülen tahmini ziyaretçi sayılarını 
içermektedir.

Dereçiflik Köyü Uzunçayır Yaylası

15. Uluslararası Aydıncık Kültür, Turizm ve 
Kazankaya Kanyon Festivali, 30 Eylül, 2014

Dereçiftlik Köyü 1. Uzunçayır Yayla Şenliği, 19 Temmuz 2015
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A:  Asfalt Yol,  S: Stabilize Yol, M: İlgili Değerin Mevcut Olduğunu Gösterir

YOZGAT POTANSİYEL KIRSAL TURİZM YERLEŞİMİNİN
ALTYAPI DURUMLARI, TURİZM ÇEKİCİLİKLERİ, 
TURİZM ÇEŞİTLERİ, UYGUN YATIRIM TESİSLERİ

YOZGAT POTANSİYEL KIRSAL TURİZM YERLEŞİMİNİN
ALTYAPI DURUMLARI, TURİZM ÇEKİCİLİKLERİ, 
TURİZM ÇEŞİTLERİ, UYGUN YATIRIM TESİSLERİ

AYDINCIK
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BOĞAZLIYAN
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3.2.3. Boğazlıyan İlçesi 

Potansiyel Kırsal Turizm Alanları ve Çeşitleri:

Boğazlıyan ilçesi ve çevresindeki tarihi kalıntılar 
incelendiğinde Hitit uygarlığı döneminde yerleşim 
merkezi olarak kullanıldığı daha sonraki dönemlerde Frig, 
Lidya, Pers ve Kapadokya devletlerinin hüküm sürdüğü 
anlaşılmaktadır. M.Ö. 1 yüzyılda  Anadolu toprakları 
Romalıların eline geçmesiyle  Boğazlıyan ve çevresi de 
Roma egemenliğine girmiş, ardından MS 395 yılında 
Roma İmparatorluğundan Doğu Roma İmparatorluğu 
hakimiyetine geçmiştir. Türklerin Malazgirt Savaşı 
ile Anadoluya yerleşmelerinin ardından Boğazlıyan 
Danişmentliler topraklarına katılmış, daha sonra 
Anadolu’daki Moğol istilasının ardından Boğazlıyan 
1340’ta Eretna Beyliği’ne bağlanmıştır. Kayseri merkezli 
olan Kadı Burhanettin Devleti’nin; hükümdarı Kadı 
Burhanettin’in ölümüyle, Osmanlı egemenliğinde yaşayan 
Boğazlıyan 1408’de Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1539 
yılında Bozok Sancağına bağlı bir nahiye olan Boğazlıyan, 
1642 yılında kaza olmuştur. 

İlk belediye teşkilatının 1879 yılında kurulduğu 
Boğazlıyan’da, bu dönemde bataklıktan dolayı meydana 
gelen olumsuz çevre şartlarının etkisiyle, Kaza Merkezi; 
askerlik şubesinin Boğazlıyan’da kalması şartıyla 
Boğazlıyan’dan Uzunlu’ya taşınmıştır. 1900 yılında ilçe 
merkezi tekrar Uzunlu’dan Boğazlıyan’a taşınmıştır.

Boğazlıyan ilçesi kuzey batısında 1089 m yükseltisindeki Üç 
Huriye köyü. Daha ortada Eğri tepeleri Güneydoğusunda 
1369 m Kekliçek Dağları ile çevrilmiştir. Doğudan batıya 
Kurşunlu ve Nohutlu yükseltileri arazilerin düzlüğünü 
bozucu görünüşlerdedir. Yine kuzeyde 1683 metre 
yükseltisindeki Yazır Dağı yer alır. Akdağların uzantısı 
durumundaki Çaldağı 1750 m ile en yüksek yerdir. 
Boğazlıyan ve çevresinde karasal iklim görülür. Ancak 
ilçemiz ovada kurulu ve çevrenin açık olması yüzünden 
rüzgarlar daha etkilidir. Bu rüzgarlar hem kışın soğuk 
yapar, hem de tarım arazileri ve bitkileri için zararlıdır. Kış 
mevsimleri uzun ve soğuk kar yağışlı, yaz mevsimleri sıcak 
ve kurak, buharlaşma fazladır. Genellikle ilkbahar mevsimi 
yağışlıdır. 

Yaz mevsiminde oldukça düşük kış mevsiminde yüksek 
basınçlar etkisini sürdürür. Dolulu ve sisli günler fazladır. 
Sıcaklıklılar arasındaki fark büyük olur. Karasal iklimlerde 
olduğu gibi, doğal bitki örtüsünde Bozkır bitki örtüsü 
hakimdir. Dağların üzeri çıplak olup ağaç toplulukları 
gelişmemiştir. Dere ve çay kenarlarında söğüt ve kavak 
türü ağaç toplulukları görülür.

Boğazlıyan ovası ilçenin Kuzeybatısında yer alır. Bölgeye 
göre çukurda kalmamıştır. Doğu-batı istikametinde 
uzunluğu 7 km, genişliği 6kmdir. Ovanın ortasından 
Boğazlıyan Çayı(kozan özü) ve kolları geçer. Ovanın 
büyük bir bölümünü sular. Ayrıca vadi tabanlarında irili 
ufaklı küçük düzlükler vardır. Boğazlıyan ovası oldukça 
verimlidir. Genellikle pancar, buğday ve arpa tarımı geniş 
yer tutar. Bozok platosu üzerinde yer alan Boğazlıyan da 

doğudan gelen Kozan özü kuzeyinden gelen Karacali özü ve 
güneydoğusunda Karakoç özü yer alır. İlçe sınırları içinde 
bulunan Uzunlu barajı Kozan özü üzerine kurulmuştur. 
Sulama amaçlıdır. Uzunlu barajının suları ile yaklaşık 
80.000 dekar arazi sulanmaktadır.

Türkiye İş Bankası, TEMA Vakfı, İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğünün katkılarıyla Boğazlıyan ilçesi Yazıçepni 
köyüne 81 İlde 81 Orman projesi kapsamında orman alanı 
oluşturulmuştur. Yazıçepni köyü ağaçlandırma bölgesinde 
22.000 adet İş Bankası ile birlikte, 78.000 adet de İl Çevre 
ve Orman Müdürlüğünün yatırım programı çerçevesinde 
toplam 100.000 adet fıstık çamı ve kızılçam fidanı dikilmiştir.

İlçede gezilip görülecek yerlerin başında “Bahariye 
Kaplıcaları” gelmektedir. İlçeye 4 km uzaklıkta olan 
kaplıcada su 3 jeotermal kuyu ile yeryüzüne çıkarılmaktadır. 
Su sıcaklığı 30-60 derece dolayındadır. Bahariye Kaplıcaları 
2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Bahariye 
Termal Turizm Merkezi” ilan edilmiştir. Turizm alanında üç 
tesis yer almaktadır. İlçede Özler Kasabası, Merkez Karakoç 
Mahallesi ve Aşağıhasinli Köyü sınırları içerisinde yer altı 
kentleri vardır. Yazıkışla sınırları içerisinde bir tepe üzerinde 
“Yazıkışla tapınağı” bulunmaktadır.  Bir de Aşağısarıkaya 
Köyü’nün aşağı kısmında ne zaman yapıldığı bilinmeyen 
ve Akköprü diye anılan bir yapı vardır. İki gözlü ve basık, 
yuvarlak kemerli bu köprü 17 m uzunluğundadır. (URL 3, 
2016).

İlçe genelinde gezip görülebilecek tarihi ve turistik yerler: 

•  Hacı Ahmet Ağa (Büyük) Camii
•  Hamam
•  Karakoç Camii
•  Yukarı Mahalle Eski Camii
•  Akköprü
•  Çalapverdi Yukarı Camii
•  Aşağı Mahalle Höyüğü
•  Mennem Yerleşimi ve Höyüğü
•  Höyüktepe Höyüğü
•  Kiriz Mevkii Tümülüsü
•  Yapalak Çanakhöyük Tepesi Tümülüsleri
•  Çavlak Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı
•  Hamam Höyüğü
•  Yoğunhisar Höyüğü
•  Maşatlık
•  Karakoç Yer altı Şehri
•  Uzunlu Tümülüsleri
•  Böğrüdelik Höyüğü
•  Çakmakbeli Tepesi Tümülüsleri
•  Poyrazlı Tümülüsü
•  Süleyman Höyüğü
•  Güveçli Köyü Tümülüsü
•  Kaletepe Yerleşimi
•  Yenipazar Höyüğü
•  Salmanın Sırtı Yerleşimi
•  Küçük Höyük Tepe Yerleşimi
•  Çorak Tümülüsü
•  Keşiş Pınarı Yerleşimi
•  Eğlence Höyüğü
•  Eşek Höyüğü ve Yerleşimi
•  Özler Yer altı Şehri

Ulaşım: Boğazlıyan ilçesi, Yozgat’a 90 km, Kayseri’ye 80 
km asfalt yolla bağlıdır. İlçe merkezinden geçerek Uzunlu 
Kasabasına takiben Çandır, Çayıralan ilçelerine ve Sızır 
bölgesinden Sivas’a uzanan yol asfalttır. İlçeye bağlı 9 
kasaba asfalt yoldur. 9 köy ise, asfalt güzergahındadır. Kış 
şartlarında aşırı kar yağışının yol açacağı arazi durumları 
dışında hiçbir köy yolu trafiğe kapalı kalmamaktadır. 
Belirtilen yollara ek olarak Atatürk yolu adıyla bilinen ilçeyi 
Yozgat’a bağlayan 90 km’lik ayrıca bir yol daha vardır. İlçe ve 
Kayseri ili arasındaki ulaşım minibüsler ile sağlanmaktadır. 
Aylık ortalama 8000-10000 yolcu taşınmaktadır. Ayrıca 
Kayseri Hava Alanı ile yurt içi ve yurt dışından ilçe’ye 
ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır.

Altyapı: İlçedeki; kırsal yerleşimlerin altyapıları ülke 
genelindeki standartlara yakın düzeydedir. Ovaya 
yakın alandaki yerleşimlerde alt yapı sorunlarına daha 
az rastlanırken, dağlık alanlarda arazinin yapısından 
kaynaklanan eksiklikler bulunmaktadır. İlçeye bağlı 
kırsal turizm potansiyeli olan yerleşim birimlerinin 
tamamında asfalt kaplama ulaşım yolu, elektrik, telefon, 

içme suyu ve arıtma yetersizlikleri olsa da kanalizasyon 
altyapısı mevcuttur. Kentsel yerleşim alanlarında sabit 
hatlı ve mobil internet ağlarından, kırsal yerleşimlerde 
ise çoğunlukla mobil internet hatlarından internet erişimi 
sağlanabilmektedir. Yerleşim birimlerinin ulaşım ve altyapı 
durumlarına ait bilgiler; ayrıntılı olarak “Yozgat Potansiyel 
Kırsal Turizm Yerleşimlerinin Altyapı Durumları” 
Boğazlıyan ilçe tablosunda yer almaktadır.

Arazi Kullanımı ve İmar Durumu: Kırsal Turizm 
potansiyeline sahip, kırsal yerleşim alanlarından imar 
planı bulunmayan Aşağımahalle Höyüğü, Höyüktepe 
Höyüğü, Hamam Höyüğü, Karakoç Yer altı Şehri, 
Uzunlu Tümülüsleri, Özler Yer altı Şehri, Akköprü, Çorak 
Tümülüsü, ve diğer kırsal yerleşimlerde; turizm tesisleri 
için öngörülen tesis yeri alanının yapısal özelliğine göre 
(Tarım Arazisi, Orman Alanı, Karayolu Hattı, vb. ile özel 
kanunlarla korumaya alınan alanlar), ilgili özel yasal 
düzenlemeler çerçevesinde alınacak uygunluk izni ile 3194 
sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 5. 
Bölümünde belirtilen esaslar uygulanır.

Bölgenin Yıllık Turizm Potansiyeli: Boğazlıyan bölgesinde 
şeker fabrikası ve gıda sektöründe faaliyet gösteren 
fabrikaların bulunmasından dolayı daha çok günü birlik 
yeme-içme ve konaklama turizm faaliyetleri bulunmaktadır. 
Boğazlıyan ilçesi yurt dışında gurbetçisi bulunan önemli 
ilçelerden bir tanesidir. Bu özelliğinden dolayı yaz aylarında 
ziyaretçi sayısı artmaktadır. 

Boğazlıyan Çavlak Kaplıcası “Bakanlar Kurulu Kararıyla 
Termal Turizm Merkezi” olarak ilan edilmiştir. Boğazlıyan 
İlçesi, İl merkezinin 95 Km. güneyinde yer almaktadır. 
Kaplıca alanı İlçeye 3 Km. mesafedeki Bahariye Köyü 
sınırları içerisinde bulunmaktadır. 

Kaplıca Suyu sıcaklığı 32 - 44 °C arasında olup, 320 lt/sn. 
debiye sahiptir. = Kaplıcada Tedavi Olunan Hastalıklar = 
Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu analizler sonucunda 
kaplıca suyunun aşağıdaki hastalıklara iyi geldiği 
raporlarla onaylanmıştır. 1- Romatizmal Ağrılar 2- Kırık-
Çıkık Rahatsızlıkları 3- Kadın Hastalıkları 4- Kronik 
Bronşit, Üst Solunum Yolları Rahatsızlıkları 5- Safra Kesesi 
Taşları 6- Karaciğer ve Mide Rahatsızlıkları 7- Ağrıların 
Dindirilmesinde Etkili Olmaktadır. Hekim kontrolünde 
kaplıca suyu yukarıdaki rahatsızlıklarda destekleyici ve 
tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir. 
Kaplıca sahasına yeni yatırımlar başlamıştır. Üç adet 
belediye belgeli tesis olup toplam 220 yatak kapasitesi 
mevcuttur. İlçenin ana yol güzergâhında olması nedeniyle 
ulaşım oldukça kolaydır. Kaplıca alanında butik otel ve 
konaklama tesislerine ek olarak lokanta ve köy kahvaltı 
evleri gibi uygun yatırım tesisleri sonucunda yaklaşık 
yılda 50000-70000 kişilik ziyaretçi talebinin oluşması 
öngörülmektedir.
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Yenipazar Höyüğü, Poyrazlı Tümülüsü, Uzunlu Tümülüsleri, Özler Yer Altı Şehri, Akköprü ve diğer kırsal yerleşim 
alanlarının tarihi ve doğal yerleşim alanları olmasına karşın turizm potansiyelinin yeterli olmadığı bilinmektedir. Turistlerin 
(özellikler emekli ve Uzakdoğu ülkelerinden gelen turistler) çoğunun artık kıyı turizm destinasyonlarından uzaklaşarak 
tarihi ve doğal güzelliklere yöneldiği bilinmektedir. Boğazlıyan ilçesinin Kayseri ve Nevşehir illerine yakınlığı göz önünde 
bulundurulduğunda, gerekli tanıtım çalışmalarıyla birlikte bölgenin turizm potansiyeli ve çekiciliğinde artış sağlanabilir. 
Bu kapsamda doğa gezisi, yeme-içme, çiftlik ve kültür turizmi alanlarında konaklama, günübirlik dinlenme, lokanta, çiftlik 
evi, köy evi gibi uygun yatırım tesisleri sonucunda yaklaşık olarak yılda 40000-50000 kişilik ziyaretçi talebinin ortaya 
çıkması beklenmektedir. Toplamda Boğazlıyan kırsal alanlarından yılda 90000-120000 kişi arasında turizm potansiyelinin 
oluşması tahmin edilmektedir(*)

(*)Konaklama tesislerine gelen ziyaretçilerin kayıtlı verileri ile beraber, yeme-içme tesislerine ve kırsal alanlara gelen 
ziyaretçilerle ilgili olarak; tesis işletmecilerinin, yerel ilgililer ve kırsal turizme katılanların beyanları doğrultusunda 
öngörülen tahmini ziyaretçi sayılarını içermektedir.

Bahariye Çavlak Termal Turizm AlanıAk Köprü

YOZGAT POTANSİYEL KIRSAL TURİZM YERLEŞİMİNİN
ALTYAPI DURUMLARI, TURİZM ÇEKİCİLİKLERİ, 
TURİZM ÇEŞİTLERİ, UYGUN YATIRIM TESİSLERİ

A:  Asfalt Yol,  S: Stabilize Yol, M: İlgili Değerin Mevcut Olduğunu Gösterir

BOĞAZLIYAN
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ÇANDIR
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3.2.4. Çandır İlçesi 

Potansiyel Kırsal Turizm Alanları ve Çeşitleri:

İlçenin tarihçesi hakkında kesin bir bilgi olmamakla 
birlikte, Hititler dönemine kadar uzanan bir yerleşim yeri 
olduğu sanılmaktadır. “Yine tarihi kalıntıların gösterdiğine 
göre Bizans döneminde de Çandır bir yerleşim yeridir. 
Daha sonra sırası ile Selçuklular ve Anadolu Beyliklerinden 
Dulkadiroğluları tarafından yerleşim yeri olarak 
kullanılmıştır.
Çandır 1930 yılında Belediye, 1948 yılında Bucak ve 20 
Mayıs 1990 yılında da ilçe olmuştur. 15.07.1991 tarihinde 
ilk Kaymakamın göreve başlamasıyla hukuken kazanılan 
ilçelik vasfı fiilen uygulamaya geçmiştir.
İlçe, İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak Bölgesinde yer 
alan 35–36 derece doğu meridyenleri ile 39-40derece kuzey 
paralelleri arasında yer alır. Kuzeyinde Sarıkaya ilçesi, 
güneyinde Felâhiye ilçesi, doğusunda Çayıralan ilçesi ve 
batısında da Boğazlıyan ilçesi bulunur. Denizden yüksekliği 
1225 metredir. Toplam 173 km2 yüzölçümü sahiptir.
İlçe merkezi düz bir alana kurulmuş olup, etrafı, yüksek 
olmayan tepelerle çevrilidir. Bu tepeler küçük dere ve 
çaylarla parçalanarak platolar oluşmuştur. En önemli 
yükseltisi Gevencik Dağı’dır (1607 m).Ayrıca Güllü dağı, 
Seğmen tepe, Beş tepeler, Akbayır ve Keldağ ilçenin diğer 
engebeleridir.
 İlçede, Türkiye’nin büyük bir bölümünü etkisi altında tutan, 

karasal iklim özellikleri görülür. Yazları sıcak (+ 35 dereceye 
kadar) ve kurak, kışlar ise soğuk ( -37 dereye kadar) ve 
kar yağışlı geçer. Yağmur en fazla ilkbaharda Mart-Nisan 
aylarında. Sonbaharda ise Eylül-Ekim- aylarında yağar. 
Ortalama yıllık yağış tutarı metrekareye 370 milimetre 
küptür. Bitki örtüsü olarak İç Anadolu’nun hakim bitki 
örtüsü olan bozkırlar hakimdir. Sulanabilen vadi boylarında 
kavak ve söğüt ağaçları, üzüm bağları ve meyve ağaçları 
ilçenin diğer bitki örtüsünü oluşturmaktadır.

İlçe topraklarını sulayan iki önemli akarsu vardır. 
Bunlar, Çayıralan ilçesi Çokradan kasabasından gelen Mera 
Çayı ve Çayıralan ilçesinin orman köylerinden kaynağını 
alan Kozan Çayı’dır. Bu iki çay, ilçemizde birleşerek ilçenin 
batısında bulunan Uzunlu Barajına dökülmektedir. Yine 
ilçenin sınırları içinde sulama amacına yönelik olarak İğdeli 
Köyü’nde İğdeli Sulama göleti mevcuttur.

Ekonomisi genellikle tarım  ve hayvancılığa dayanmaktadır. 
Yurt dışı işçiliği de geçim kaynakları arasında sayılabilir. 
Tarım ürünlerinden buğday, arpa, yulaf, çavdar, ayçiçeği, 
patates ve sebze üretiminin yanı sıra; fiğ, yonca ve korunga 
gibi yem bitkilerinin üretimine de önem verilmektedir. 
Vadilerdeki düzlüklerde ise, ceviz, badem, ayva, elma, 
kayısı ve vişne gibi meyveler bol miktarda yetiştirilmektedir. 
Geniş meralarında, koyun ve sığır sürüleri beslenen ilçede, 
son yıllarda besi hayvancılığı da yaygınlaşmaya başlamıştır 
(URL 3. 2016).

Çandır İlçesi

Çandır Merkez Camii Eski Minaresi Çandır Kümbeti ve Mezarlığı

İlçe genelinde gezip görülebilecek tarihi ve turistik yerler: 

•	 Höyüklü	Tepe	Höyüğü
•	 Beştepe	Tümülüsleri
•	 Alışık	Tepe	Tümülüsleri

•	 Çandır	Merkez	Camii	Eski	Minaresi
•	 Çandır	Kümbeti	ve	Mezarlığı
•	 İğdeli	Köyü	İlkokulu

Ulaşım: Çandır ilçesi Yozgat il merkezine 119 km, Kayseri İl 
merkezine 74 km, Ankara’ya 320 km, Boğazlıyan ilçesine 29 
km uzaklıktadır. Çandır ilçesinden Yozgat-Kayseri yolunu 
kullanarak her iki ile ulaşım sağlanabilir. İlçe Kayseri’ye 
yakın olduğundan ilçede yaşayan halkın büyük bir kısmı 
ilçe merkezden özel araçlar veya minübüsler ile Kayseri’ye 
yolculuk etmektedirler. 

Altyapı: İlçedeki; kırsal yerleşimlerin altyapıları ülke 
genelindeki standartlara yakın düzeydedir. Ovaya 
yakın alandaki yerleşimlerde alt yapı sorunlarına daha 
az rastlanırken, dağlık alanlarda arazinin yapısından 
kaynaklanan eksiklikler bulunmaktadır. İlçeye bağlı 
kırsal turizm potansiyeli olan yerleşim birimlerinin 
tamamında asfalt kaplama ulaşım yolu, elektrik, telefon, 
içme suyu ve arıtma yetersizlikleri olsa da kanalizasyon 
altyapısı mevcuttur. Kentsel yerleşim alanlarında sabit 
hatlı ve mobil internet ağlarından, kırsal yerleşimlerde 
ise çoğunlukla mobil internet hatlarından internet erişimi 
sağlanabilmektedir. Yerleşim birimlerinin ulaşım ve altyapı 
durumlarına ait bilgiler; ayrıntılı olarak “Yozgat Potansiyel 
Kırsal Turizm Yerleşimlerinin Altyapı Durumları” Çandır 
ilçe tablosunda yer almaktadır.

Arazi Kullanımı ve İmar Durumu: Kırsal Turizm 
potansiyeline sahip, kırsal yerleşim alanlarından imar planı 
bulunmayan Höyüklütepe Höyüğü, Beştepe Tümülüsleri, 
Alışık Tepe Tümülüsleri ve diğer kırsal yerleşimlerde; 
turizm tesisleri için öngörülen tesis yeri alanının yapısal 

özelliğine göre (Tarım Arazisi, Orman Alanı, Karayolu Hattı, 
vb. ile özel kanunlarla korumaya alınan alanlar), ilgili özel 
yasal düzenlemeler çerçevesinde alınacak uygunluk izni ile 
3194 sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 5. 
Bölümünde belirtilen esaslar uygulanır. 

Bölgenin Yıllık Turizm Potansiyeli: Çandır ilçesi yurt 
dışında gurbetçisi bulunan önemli ilçelerden bir tanesidir. 
Bu özelliğinden dolayı yaz aylarında ziyaretçi sayısı 
artmaktadır.  Çandır ilçesinde yeme-içme faaliyetleri ve az 
da olsa tarihi mekanların ziyaret faaliyetleri dışında turizm 
hareketliliğine rastlanmamaktadır.

Çandır Kümbeti ve Mezarlığı, Çandır Merkez Camii, 
Höyüklü tepe Höyüğü, Beştepe ve Alışık Tepe Tümülüsleri 
alanlarında lokanta, çiftlik evleri, kırsal konaklama tesisleri 
gibi uygun yatırım tesisleri sonucunda yaklaşık yılda 15000-
20000 kişilik ziyaretçi talebinin oluşması öngörülmektedir. 
Toplamda Çandır kırsal alanlarından yılda 15000-20000 
kişi arasında turizm potansiyelinin oluşması tahmin 
edilmektedir(*)

(*)Konaklama tesislerine gelen ziyaretçilerin kayıtlı 
verileri ile beraber, yeme-içme tesislerine ve kırsal alanlara 
gelen ziyaretçilerle ilgili olarak; tesis işletmecilerinin, 
yerel ilgililer ve kırsal turizme katılanların beyanları 
doğrultusunda öngörülen tahmini ziyaretçi sayılarını 
içermektedir.

Höyüklü Tepe Höyüğü Beştepe Hümülüsleri
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3.2.5. Çayıralan İlçesi 

Potansiyel Kırsal Turizm Alanları ve Çeşitleri:

Çayıralan ilçesi merkez ve köylerinin kuruluş tarihine ait 
bilgiler kesin olarak bilinmemektedir. Hayata elverişli 
havzalardan biri olan Orta Kızılırmak havzasında 
bulunması nedeniyle birçok topluluk tarih boyunca bu 
bölgeye yerleşerek devletler kurmuş ve kültürel eserler 
bırakmışlardır. Çayıralan’ın 2,5 km doğusunda bulunan 
Yassı Hüyük üzerindeki tarihi Tuğulhan (Çayırşeyhi) 
bugünkü Çayıralan isminin alınmasında etken olmuştur.

Osmanlı Devletinin doğuya genişlemesi ve seferleri 
sonucunda l520’lerde Osmanlı sınırları içine girmiştir.1876 
yılında Boğazlıyan ve Akdağmadeni ilçe olduktan sonra 
Çayıralan Boğazlıyan’a Çayırşehri ismiyle bağlı bir nahiye 
olarak görülmektedir.1892-1936 yılları Boğazlıyan idaresi 
Uzunlu’da ikamet ettiği için Çayıralan’da Uzunlu’ya bağlı 
görülür.  l948’de yapılan idari tanzimle ilçe haline getirilmiş 
ve Yozgat İl’ ine bağlanmıştır.

Çayıralan, Yozgat iline bağlı ilçelerden biridir. İlçe toprakları 
Türkiye’nin tam orta noktasında yer alır. Sivas, Kayseri 
ve Yozgat il sınırlarının kesiştiği noktadır. Çayıralan, bir 
yanında Akdağ Ormanları ve Akdağlar ile çevrili yeşil 
Anadolu ilçelerindendir. Rakımı 1500 m, yüzölçümü 1445 
km2’dir. İlçe arazisi genellikle dağlıktır. Doğuda Akdağlar, 
batıda Gevencik Dağı, kuzeybatıda ise, Beydağı yer 
almaktadır. Vadilerle parçalanmış olan engebeli arazi, yer 
yer dalgalı düzlükler görünümüne kavuşmaktadır. 

İlçede tanınmış büyük bir akarsu yoktur. Ancak, çok 
sayıda küçük dere ve öz bulunmaktadır. Çayıralan Özü, 
en önemli akarsuyudur. Beypınarı ve Kayapınarı sularının 
birleşiminden oluşan Karacal Özü, Aşağı Tekke Deresi, 
Külekçi suyu ve Dere Kemal ise, Çayıralan Özü’nün önemli 
kollarını oluşturmaktadır. Doğal göllerin bulunmadığı 
ilçede, Yahyasaray barajı ve İğdecik barajı’nın göletleri, 
hem tarım alanlarının, sulanmasında kullanılmakta, hem 
de çevreye bir görüntü kazandırmaktadır. İklimin karasal 
olduğu ilçede, yazlar; sıcak ve kurak, kışlar ise, soğuk ve 
kar yağışlı geçmektedir. Akdağlar ilçeyi sert rüzgarlara 
karşı korumaktadır. Hakim bitki örtüsü bozkırlardan 
oluş muştur. Yağışların daha çok olduğu dağlık alanlarda 
ise; çam, meşe ve ladin türlerinden oluşan ormanlar yer 
almaktadır (% 43.76). Çayıralan, Yozgat il’i genelinde 
Ormanların en yoğun olduğu ilçelerden birisidir. Vadi 
tabanlarında da söğüt ve kavak toplulukları yer almaktadır.

İlçede yetişebilen tarım ürünleri çeşitlidir. Buğday, 
arpa, çavdar, mısır, ayçiçeği, nohut, yonca, korunga, 
fiğ yetiştirilmektedir. Genellikle buğday ve arpa tarımı 
yapılmaktadır. Meyve olarak, elma, armut, kiraz, vişne, 
ceviz, kayısı, üzüm,  gilaboru (kartopu) yetişmekte, yabani 
olarak ise kızılcık, ıhlamur, kekik, alıç, ardıç, kuşburnu, 
salep, dağ armudu gibi meyveler yetişmektedir.

Yörede sığır, koyun, keçi, keklik, tavuk, hindi, manda, 
tavşan yetiştiriciliği, tatlı su balıkçılığı yapılmaktadır. 
İlçede çok sayıda çiftlik ve müstakil ahır bulunmaktadır. 

Bunun yanı sıra yaz ayların halen çok sayıda yaylada 
hayvancılık sürdürülmektedir. İlçede çok sayıda aile küçük 
çaplı hayvan yetiştiriciliğine devam etmektedir. Üretilen 
sütün önemli bir bölümü civar illerde bulunan büyük süt 
fabrikaları tarafından toplanmakta, geri kalan kısmı ise 
özellikle ilçenin süt ve peynir gibi süt ürünleri ihtiyacını 
karşılamaktadır. İlçe merkezi ve köylerinde çok sayıda 
mesire alanı bulunmaktadır. Belli başlı mesire alanları; 
Kaynarpınar, Üççamlar, Çatak, Nur Çeşmesi, İninbaşı  
olarak sıralanabilir.

Tarihi eser olarak ilçe merkezinde Selçuklulardan kalma 
Kümbet bulunmaktadır. Eskiden bir medrese, mezarlık 
ve bahçesinde yer alan Kümbetle birlikte bir kompleks 
olan bu alandan geriye bugün sadece Kümbet kalmıştır. 
Bugün medresenin yerinde yeni inşa edilen bir Cami 
bulunmaktadır. Caminin ismi Selçuklu Camii yerine Aşağı 
Camii olarak değiştirilmiştir.

İlçe genelinde gezip görülebilecek tarihi ve turistik yerler: 

•  Turna Höyüğü Tümülüsü
•  Günyayla Köyü Tümülüsü
•  Kıllı Bayır Tepesi Tümülüsleri
•  Kızlar Konağı Tümülüsleri
•  Çerkes Bey Kümbeti
•  Çokradan Camii
•  Yarım Kilise

Ulaşım: Çayıralan ilçesi Yozgat il merkezine 113 km, Kayseri 
İl merkezine 88 km, Ankara’ya 327 km, Boğazlıyan ilçesine 44 
km uzaklıktadır. Çandır ilçesinden Yozgat-Kayseri yolunu 
kullanarak her iki ile ulaşım sağlanabilir. İlçe Kayseri’ye 
yakın olduğundan ilçede yaşayan halkın büyük bir kısmı 
ilçe merkezden özel araçlar veya minübüsler ile Kayseri’ye 
yolculuk etmektedirler.

Altyapı: İlçedeki; kırsal yerleşimlerin altyapıları ülke 
genelindeki standartlara yakın düzeydedir. Ovaya 
yakın alandaki yerleşimlerde alt yapı sorunlarına daha 
az rastlanırken, dağlık alanlarda arazinin yapısından 
kaynaklanan eksiklikler bulunmaktadır. İlçeye bağlı 
kırsal turizm potansiyeli olan yerleşim birimlerinin 
tamamında asfalt kaplama ulaşım yolu, elektrik, telefon, 
içme suyu ve arıtma yetersizlikleri olsa da kanalizasyon 
altyapısı mevcuttur. Kentsel yerleşim alanlarında sabit 
hatlı ve mobil internet ağlarından, kırsal yerleşimlerde 
ise çoğunlukla mobil internet hatlarından internet erişimi 
sağlanabilmektedir. Yerleşim birimlerinin ulaşım ve altyapı 
durumlarına ait bilgiler; ayrıntılı olarak “Yozgat Potansiyel 
Kırsal Turizm Yerleşimlerinin Altyapı Durumları” Çayıralan 
ilçe tablosunda yer almaktadır.

Arazi Kullanımı ve İmar Durumu: Kırsal Turizm 
potansiyeline sahip, kırsal yerleşim alanlarından imar 
planı bulunmayan Turna Höyüğü Tümülüsü, Günyayla 
Köyü Tümülü, Kızlar Konağı Tümülüsleri, Kıllı Bayır 
Tümülüsleri ve diğer kırsal yerleşimlerde; turizm tesisleri 
için öngörülen tesis yeri alanının yapısal özelliğine göre 
(Tarım Arazisi, Orman Alanı, Karayolu Hattı, vb. ile özel 
kanunlarla korumaya alınan alanlar), ilgili özel yasal 

Çerkes Bey Kümbeti Dikilitaş

düzenlemeler çerçevesinde alınacak uygunluk izni ile 3194 
sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 5. 
Bölümünde belirtilen esaslar uygulanır.
 
Bölgenin Yıllık Turizm Potansiyeli: İlçenin en önemli 
ekonomik kaynakları kısıtlı olarak yapılan mermer üretimi, 
daha çok yurt dışında çalışan işçilerin katkıları, yaz 
aylarında şehir dışında yaşayan hem şehriler ve gurbetçilerin 
ziyaretleri ile oluşan turizmdir. Çayıralan ilçesinde yeme-
içme ve yayla alanları ve tarihi alanların ziyareti ile oluşan 
turizm faaliyetleri dışında kayda değer turizm hareketliliği 
bulunmamaktadır.

Çerkes Bey Kümbeti, Çokradan Camii,  Yarım Kilise, Turna 
Höyüğü Tümülüsü, Günyayla Köyü Tümülüsü, Kızlar 
Konağı ve Kıllı Bayır Tümülüsleri alanlarında lokanta, 
çiftlik evleri, kırsal konaklama tesisleri gibi uygun yatırım 
tesisleri sonucunda yaklaşık yılda 20000-25000 kişilik 
ziyaretçi talebinin oluşması öngörülmektedir. 

Günümüzde doğal çevreye artan özlem ve kent yaşamından 
kaynaklı sorunlar yerli ve yabancı turistleri doğal ve 
sakin turizm alanlarına yönlendirmektedir. Bu bağlamda 
değerlendirildiğinde, Kaynarpınar, Üççamlar, Çatak, 
Nur Çeşmesi, İninbaşı mesire alanlarında yapılacak olan 
köy evleri, kahvaltı ve konaklama tesisleri sonucunda 
yaklaşık yılda 10000-15000 kişilik turistin bu kırsal alanları 
ziyaret edeceği ön görülmektedir. Toplamda Çayıralan 
kırsal alanlarından yılda 30000-40000 kişi arasında turizm 
potansiyelinin oluşması tahmin edilmektedir(*)

(*)Konaklama tesislerine gelen ziyaretçilerin kayıtlı 
verileri ile beraber, yeme-içme tesislerine ve kırsal alanlara 
gelen ziyaretçilerle ilgili olarak; tesis işletmecilerinin, 
yerel ilgililer ve kırsal turizme katılanların beyanları 
doğrultusunda öngörülen tahmini ziyaretçi sayılarını 
içermektedir.

Genel Görünüm
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ÇEKEREK
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3.2.6. Çekerek İlçesi 

Potansiyel Kırsal Turizm Alanları ve Çeşitleri:

Çekerek ilçesi Hacıköy adı altında merkezi bir köy iken 
Sivas ilinin Zile ilçesine bağlı idi.1924-1925 tarihlerinde 
ilçe merkezi Kadışehri´ ne nakledilince Hacıköy´de bu 
ilçeye bağlandı. İlçe merkezi bir yıl sonra Kadışehri´nden 
Hacıköyü´ne nakledildi. Ancak daha sonra Sorgun ilçe 
olunca Hacıköy´de bu ilçeye bağlı bir köy olarak kaldı. 
Sonradan Hacıköy 1928 yılında Sorgun ilçesine bağlı bir 
bucak haline getirildi. Daha sonra 1944 yılında Hacıköy 
bucağı ilçe merkezi haline getirildi ve Çekerek ırmağının 
adı verilerek Sorgun ilçesine bağlı Kadışehri ve Mamure 
(Aydıncık) bucakları da Çekerek ilçesine bağlanmışlardır. 
20.05.1990 tarih ve 3644 sayılı kanunla Çekerek ilçesine 
bağlı 105 köyden, Aydıncık 32 köy ile, Kadışehri 33 köy ile 
Çekerek ilçesinden ayrılarak iki yeni ilçe olmuşlardır.

İlçenin arazi yapısı genellikle dağlıktır. Doğusunda 
Deveci ve Fakı Dağları, batısında Alan Dağı, güneyinde 
ise Gebzel Dağı yer almaktadır. Genellikle dik ve kayalık 
olan dağların yapılarında kalken çok olduğu için erime ile 
çok sayıda mağara oluşmuştur. Doğusu ve güneyi düzlük 
olan ilçenin başlıca ovaları da buralarda bulunmaktadır. 
Batısında Aydıncık- Kazankaya ve Bazlambaç arasında 
Kümbet Ovası, doğuda Kadışehri ilçesi ve yöresindeki 
köyleri de içerisine alan Kadışehri Ovası, ilçe merkezine 
yakın Koyunculu, Sarıkaya ve Kahyalı Arpaç gibi köylerin 
arazisini içerisine alan Koyunculu Ovası yer almaktadır.

İlin en büyük akarsularından ve Yeşilırmak’ın en büyük 
kollarından birisi olan Çekerek Irmağı ve buna bağlı kollar 
ilçenin başlıca akarsularını oluşturmaktadır. Çamlıbel 
Dağları’ndan doğan Çekerek Irmağı, Deveci Dağları’nı 
aştıktan sonra ilçe topraklarına girer. Burada Karadere, 
Göndelen, Akdağmadeni ve Görmügöz derelerini de alarak 
Keleboğazı mevkiinde ilçe topraklarını terk eder. Sorgun’un 
Emirler ve Gököz köylerinden kaynaklarını alan Sabıköz’ü 
de Çekerek arazisindeki küçük suları toplayarak Kurtağıl 
yöresinde Çekerek Irmağı’na karışır. Kayalar köyünden 
doğan ve ilçenin içerisinden geçen, bağ ve bahçeleri sulayan 
Başöz’ü, Sabıközü’nün en önemli kollarındandır. İlçenin 
batıdaki en uzak beldesi olan Baydiğin arazisininden doğan 
Bakır Çay da, Kazankaya arazisinde Çekerek Irmağı’na 
karışan önemli kollardandır. Çekerek yöresinde, İç 
Anadolu’nun tipik karasal iklimi ile Karadeniz ardı iklimi 
arasında bir geçiş iklimi görülür. Yazları sıcak ve kurak, 
kışları soğuk ve yağışlı geçen bu iklimde kışın nem oranı 
oldukça fazladır. İlçe merkezinde karın yerde kalma süresi 
ve kar yağışı çevresine göre daha azdır.

Yörenin yaygın bitki örtüsü bozkırdır. Fakat yapılan 
araştırmalardan eski çağlarda Çekerek yöresinin yoğun 
ormanlarla kaplı olduğu anlaşılmıştır. İlçe, günümüzde 
ilin ormanca zengin sayılan alanlarının birisidir (% 32.53). 
Yukarıoba, Ortaoba, Karahacılı, Tipideresi, Fakıdağı ve 
diğer dağlık alanlarda çam, meşe ve ardıç ağaçlarından 
oluşan seyrek ormanlar bulunmaktadır.

İlçede halkın en önemli geçim kaynağını tarım ve hayvancılık 
oluşturmaktadır. Arazi dağlık ve eğim kuvveti olduğu için 
tarıma elverişli alan dardır. Meraların geniş yer kapladığı 
ilçede daha çok koyun ve keçi beslenmektedir. Başta 
Çekerek Irmağı olmak üzere ırmak kenarındaki düzlüklerde 
tarım yapılarak arpa, buğday, nohut, mercimek, soğan ve 
şekerpancarı gibi ürünler yetiştirilmektedir.

İlçe genelinde gezip görülebilecek tarihi ve turistik yerler: 

•  Çekerek Köprüsü
•  İshaklı Camii
•  Kızlar Kayası Su Sarnıcı ve Nekropol Alanı
•  Kaya Tepesi Kaya Üstü Yerleşim Alanı
•  Beyyurdu Kaya Üstü Yerleşim Alanı
•  Tarla Tepe Höyüğü
•  Süreyya Bey Barajı

Ulaşım: İlçe, il topraklarının kuzeydoğusundadır. Doğuda 
Kadışehri ve Saraykent, güneyde Sorgun, batıda Aydıncık, 
kuzeyde Tokat-Zile ve Çorum-Ortaköy ile çevrilidir. 
Çekerek ilçesi Yozgat il merkezine 82 km, Tokat İl merkezine 
114 km, Ankara’ya 277 km, Kadışehri ilçesine 36 km, 
Aydıncık ilçesine 33km, Zile ilçesine 54 km uzaklıktadır. 
Çekerek ilçesinden Yozgat-Tokat yolunu kullanarak veya 
Yozgat-Çorum yolunu kullanarak ulaşım sağlanabilir.
 
Altyapı: İlçedeki; kırsal yerleşimlerin altyapıları ülke 
genelindeki standartlara yakın düzeydedir. Ovaya 
yakın alandaki yerleşimlerde alt yapı sorunlarına daha 
az rastlanırken, dağlık alanlarda arazinin yapısından 
kaynaklanan eksiklikler bulunmaktadır. İlçeye bağlı kırsal 
turizm potansiyeli olan yerleşim birimlerinin tamamında 
asfalt kaplama ulaşım yolu, elektrik, telefon, içme suyu 
ve arıtma yetersizlikleri olsa da kanalizasyon altyapısı 
mevcuttur. Kentsel yerleşim alanlarında sabit hatlı 
ve mobil internet ağlarından, kırsal yerleşimlerde ise 
çoğunlukla mobil internet hatlarından internet erişimi 
sağlanabilmektedir. Yerleşim birimlerinin ulaşım ve altyapı 
durumlarına ait bilgiler; ayrıntılı olarak “Yozgat Potansiyel 
Kırsal Turizm Yerleşimlerinin Altyapı Durumları” Çekerek 
ilçe tablosunda yer almaktadır.

Arazi Kullanımı ve İmar Durumu: Kırsal Turizm 
potansiyeline sahip, kırsal yerleşim alanlarından imar 
planı bulunmayan Çekerek Köprüsü, İshaklı Camii, Kızlar 
Kayası ve Su Sarnıcı, Kaya Tepesi Kaya Üstü Yerleşim Alanı, 
Beyyurdu Kaya Üstü Yerleşim Alanı, Tarla Tepe Höyüğü, 
Süreyya Bey Barajı civarı ve diğer kırsal yerleşimlerde; 
turizm tesisleri için öngörülen tesis yeri alanının yapısal 
özelliğine göre ( Tarım Arazisi, Orman Alanı, Karayolu Hattı, 
vb. ile özel kanunlarla korumaya alınan alanlar), ilgili özel 
yasal düzenlemeler çerçevesinde alınacak uygunluk izni ile 
3194 sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 5. 
Bölümünde belirtilen esaslar uygulanır. 

Bölgenin Yıllık Turizm Potansiyeli: İlçede yapılan turizm 
faaliyeti daha çok yurt dışında çalışan işçilerin ve yaz 
aylarında şehir dışında yaşayan hemşehriler ve gurbetçilerin 
ziyaretleri ile oluşan turizm ile sınırlı kalmaktadır. Çekerek Süreyya Bey Barajı

Kızlar Kayası Su Sarnıcı ve Nekropol Alanı
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ilçesinde yeme-içme ve doğal alanlar ve tarihi alanların 
ziyareti ile oluşan turizm faaliyetleri dışında kayda değer 
turizm hareketliliği bulunmamaktadır.
Çekerek Köprüsü, İshaklı Camii, Kaya Tepesi Kaya Üstü 
Yerleşim Alanı, Beyyurdu Kaya Üstü Yerleşim Alanı, 
Tarla Tepe Höyüğü alanlarında lokanta, köy evleri, kırsal 
konaklama tesisleri gibi uygun yatırım tesisleri sonucunda 
yaklaşık yılda 10000-15000 kişilik ziyaretçi talebinin oluşması 
öngörülmektedir.

Çekerek Süreyya Bey barajı etrafına yapılacak avcılık- gezinti, 
konaklama ve restoran gibi uygun yatırım tesisleri sonucunda 
yaklaşık olarak yılda 10000-15000 kişilik ziyaretçinin gelmesi 
beklenmektedir.

Kızlar Kayası; Çekerek’ten Zile’ye giderken Çekerek Irmağının 
yanında Cenevizliler döneminde yapılmış yüksek ve sivri bir 
kayanın üzerinden ırmak yönüne doğru ve toprak altında 
yaklaşık iki yüz merdivenle inilen bir kaya vardır. Söylentiye 
göre; kayanın doğusundaki yüksek tepeye yerleşenler 
ırmaktan su almak için bu merdivenleri yapmışlardır. Bir Rum 
Beyinin hasta kızı için bu merdivenleri yaptırdığı da rivayet 
edilmektedir. Bir başka rivayete göre ise keşişin birinin güzel 
bir kızı varmış, iki genç bu kızı isterlermiş. Keşişin işe kızını 
her iki gence de vermek gibi bir niyeti yokmuş. 

Gençlerden birine bu yüksek kayadan girilerek merdivenlerle 
ırmağın karşı tarafına geçilecek bir yol yapmasını; öteki 
gençten ise ırmağın üzerinden geçecek bir köprü yapmasını 
ister. Kim önce bitirirse kızı ona verecektir. (Kızlar Kayasından 
500 mt. aşağıda bu köprünün ayakları mevcuttur.) iki gençten 
biri köprüyü, diğeri merdivenli geçit tünelini yapar. Ancak 
birbirlerinden haberdar değildirler. 
Keşiş köprüyü yapan gence ötekinin daha önce bitirdiğini kızı 
ona vereceğini söyler. Bunu duyan genç kafasına külüngü 
vurarak kendini öldürür. Keşiş daha sonra kayayı oyan gence, 
kızı köprüyü önce bitirdiği için öteki gence verdiğini söyler. 
Bunun üzerine bu genç de kendisini yüksek kayalardan aşağı 
atarak öldürür.

Kızlar kayasının hemen karşısında, Çekerek Belediyesi 
tarafından yaptırılan “Şato” isimli; meşhur piknik ve kültür 
parkı var.
Kızlar Kayası kültür, doğa ve inanç turizmi açısından 
değerlendirilebilir. Avrupa Birliği Ülkeleri bu tür alanların 
tanıtımını yeterli düzeyde yaparak yerli ve yabancı turistleri 
bu bölgelere çekmeyi başarmaktadır. Gerekli öz veri 
gösterilir ve istenilen düzeyde tanıtım yapılırsa Kızlar Kayası 
kırsal alanında yapılacak olan konaklama, restoran, doğa 
yürüyüş parkurları ve teleferik gibi uygun yatırım tesisleri 
sonucunda yılda yaklaşık olarak 20000-30000 kişilik ziyaretçi 
talebinin olması öngörülmektedir. Toplamda Çekerek 
kırsal alanlarından yılda 40000-60000 kişi arasında turizm 
potansiyelinin oluşması tahmin edilmektedir(*)

(*)Konaklama tesislerine gelen ziyaretçilerin kayıtlı verileri 
ile beraber, yeme-içme tesislerine ve kırsal alanlara gelen 
ziyaretçilerle ilgili olarak; tesis işletmecilerinin, yerel ilgililer 
ve kırsal turizme katılanların beyanları doğrultusunda 
öngörülen tahmini ziyaretçi sayılarını içermektedir.

Süreyya Bey Barajı
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YOZGAT POTANSİYEL KIRSAL TURİZM YERLEŞİMİNİN
ALTYAPI DURUMLARI, TURİZM ÇEKİCİLİKLERİ, 
TURİZM ÇEŞİTLERİ, UYGUN YATIRIM TESİSLERİ

ÇEKEREK
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A:  Asfalt Yol,  S: Stabilize Yol, M: İlgili Değerin Mevcut Olduğunu Gösterir
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KADIŞEHRİ
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3.2.7. Kadışehri İlçesi 

Potansiyel Kırsal Turizm Alanları ve Çeşitleri:

Kadışehri ilçesinin ilk kuruluşu hakkında yeterli 
belge bulunmamakla birlikte mevcut dokümanlardan 
alınan bilgilere göre Kadışehri’nin tarihi  eski yıllara 
dayanmaktadır. İlçenin mülki taksimat bakımından 1904 
yılında nahiye merkezi olduğu mevcut dokümanlardan 
anlaşılmaktadır. Yine Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
yani Cumhuriyet ilan edilmeden önce ilçe merkezi olduğu, 
ilim merkezi olarak da kadıların, alimlerin yetiştirildiği 
ve 1920-1930 yılları arasında bir medresenin varlığı 
bilinmektedir. Bu medresenin hocalığında bulunan Davut 
Karadavut isimli bir müderrisin varlığı bilinmekte, ayrıca 
bu zatın Sivas Kongresi’ne de Zile ilçe sınırları içinde yer 
alan Kesikköprü mevkiindeki yıkılmış tarihi köprü ve tarihi 
han temsilcisi olarak katıldığı kaynaklarda yer almaktadır.

1921 yılında Kadışehri, Devecidağı ismi ile ilçe olmuştur. 
Bununla beraber Devecidağı ilçesi Tokat iline bağlanmış, 
aynı tarihte bugünkü Çekerek ilçesi nahiye merkezi olarak 
Devecidağı ilçesine bağlanmıştır. 1922 yılında Çekerek 
ilçesine bağlı bulunan köylerin asayiş durumlarının bozuk 
olması ve 18 asker, 1 binbaşının bu bölgede şehit edilmesi 
üzerine Devecidağı ilçesi kaldırılarak eski ismi Hacıköy 
olan Çekerek, ilçe merkezi haline getirilmiş, Devecidağı 
da buraya bağlanmıştır. 1926 yılında Çekerek ilçesinden 
ilçe merkezliği alınıp tekrar Devecidağı, Kadışehri ilçesi 
adı altında yeniden ilçe merkezi durumuna getirilmiştir.
İlçe merkezi olarak hizmetine devam ederken bilinmeyen 
nedenlerle ilçe merkezi Kadışehri’nden alınıp eski ismi 
Köhne olan, bugünkü Sorgun’a verilmiştir. Kadışehri idari 
açıdan Sorgun ilçesine bağlanmış, nahiye merkezi olarak 
kalmıştır.

Daha sonraki tarihlerde Çekerek ilçe olmuş, Kadışehri de 
nahiye olarak buraya bağlanmıştır. Kadışehri, nahiye olarak 
hizmet verirken 1975 nüfus sayımına göre nüfusu artmış, 6 
Haziran 1976 tarihinde belediyelik olmuştur. O günkü genel 
nüfus sayımına göre nüfusu 2558’e yükselmiştir. Kadışehri, 
20.05.1991 tarih ve 20523 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
kanunla tekrar ilçe olmuştur.

Kadışehri, il topraklarının kuzeydoğusunda yer 
almaktadır. Doğuda Tokat-Artova, Sivas-Yıldızeli,   
güneyde Akdağmadeni ve Saraykent, batıda Çekerek, 
kuzeyde ise, Tokat-Zile ilçeleri ile çevrilidir. Kadışehri’nin 
kuzey kısımlarında yer alan Deveci Dağları en önemli 
yükseltilerdir. İlçenin güney kısmı ise geniş düzlüklerden 
oluşur. Yörenin en önemli akarsuyu Yeşilırmak’ın 
kollarından biri olan Çekerek Irmağıdır. Çekerek Irmağı 
Kadışehri ovasından daha düşük rakımlı bir yol izlediği 
için arazi sulamasında yetersiz kalmaktadır. Araziler 
genelde kuru tarıma uygundur. Tahıl ürünlerinin dışında 
üzüm yapılmaktadır. Deveci Havzası Meyvecilik Projesi ile 
meyve ve sebze üretimi çok ciddi artış göstermiştir.

Deveci Dağları’ndan erozyon yoluyla taşınan alüvyonlu 
topraklar tarım alanlarında verimin artmasını sağlamıştır. 
Tarım arazileri geniş düzlükler halinde olup, 20.000 dönüm 

civarındadır. Arazinin diğer kısımlarını ise meşelikler ve 
hayvan otlatmaya elverişli çayırlar oluşturmaktadır.

İlçe, karasal iklime sahip olmakla birlikte yağış rejimi 
bakımından Karadeniz ardı ikliminin özelliğini 
taşımaktadır. Sıcak ve kurak olan yaz mevsimi yüksek 
yaylalarda serin geçmektedir. Kışları ise, soğuk ve yağışlıdır. 
Yıllık yağış miktarı 570 milimetredir. İlçede yağışın büyük 
bir bölümü ilkbahar, sonbahar ve yaz başlangıcında 
(haziran) düşmektedir. Yaygın bitki örtüsü bozkırdır. Çoğu 
yerde çıplak olan dağlar, ilçe merkezinin çevresinde meşe 
ormanlarıyla kaplıdır. 

Kadışehri’nde ekonomi ağırlıklı olarak tarıma 
dayanmaktadır. Daha ziyade tahıl ağırlıklı tarım 
yapılmaktadır. Bunun yanında sulanabilir araziler de büyük 
ölçüde sebze meyve yetiştirilmesine müsaittir. Ancak ilçede 
yaşayanlar yalnızca kendi gereksinimlerini karşılayacak 
ölçüde meyve yetiştiriciliği yapmaktadırlar.

İlçe genelinde gezip görülebilecek tarihi ve turistik yerler: 

•  Çatal Höyük
•  Kadışehri Höyüğü
•  Akçakale

Ulaşım: Kadışehri ilçesi Yozgat’a 102 km, Tokat’a 95 km 
Zile’ye 47 km ve Ankara’ya 298 km uzaklıktadır. Ulaşım 
Karayolu ile sağlanmakta olup,  genlikle şehir merkezine 
Çekerek- Yozgat yolundan gidilmektedir.  Kış aylarında 
buzlanmaya ve yolların virajlı oluşuna bağlı olarak dikkatli 
bir şekilde seyahat planı yapılması gerekmektedir.

Altyapı: İlçedeki; kırsal yerleşimlerin altyapıları ülke 
genelindeki standartlara yakın düzeydedir. Ovaya 
yakın alandaki yerleşimlerde alt yapı sorunlarına daha 
az rastlanırken, dağlık alanlarda arazinin yapısından 
kaynaklanan eksiklikler bulunmaktadır. İlçeye bağlı 
kırsal turizm potansiyeli olan yerleşim birimlerinin 
tamamında asfalt kaplama ulaşım yolu, elektrik, telefon, 
içme suyu ve arıtma yetersizlikleri olsa da kanalizasyon 
altyapısı mevcuttur. Kentsel yerleşim alanlarında sabit 
hatlı ve mobil internet ağlarından, kırsal yerleşimlerde 
ise çoğunlukla mobil internet hatlarından internet erişimi 
sağlanabilmektedir. Yerleşim birimlerinin ulaşım ve altyapı 
durumlarına ait bilgiler; ayrıntılı olarak “Yozgat Potansiyel 
Kırsal Turizm Yerleşimlerinin Altyapı Durumları” Kadışehri 
ilçe tablosunda yer almaktadır.

Arazi Kullanımı ve İmar Durumu: Kırsal Turizm 
potansiyeline sahip, kırsal yerleşim alanlarından imar planı 
bulunmayan Çatal Höyük, Kadışehri Höyüğü, Akçakale ve 
diğer kırsal yerleşimlerde; turizm tesisleri için öngörülen 
tesis yeri alanının yapısal özelliğine göre ( Tarım Arazisi, 
Orman Alanı, Karayolu Hattı, vb. ile özel kanunlarla 
korumaya alınan alanlar), ilgili özel yasal düzenlemeler 
çerçevesinde alınacak uygunluk izni ile 3194 sayılı İmar 
Kanunun Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 5. Bölümünde 
belirtilen esaslar uygulanır.

Bölgenin Yıllık Turizm Potansiyeli: İlçede gerçekleştirilen 

turizm faaliyeti daha çok yurt dışında çalışan işçilerin ve yaz aylarında şehir dışında yaşayan hemşehriler ve gurbetçilerin 
ziyaretleri ile oluşan turizm ile sınırlı kalmaktadır. Kadışehri ilçesinde yeme-içme ve doğal alanlar ve tarihi alanların 
ziyareti ile oluşan turizm faaliyetleri dışında kayda değer turizm hareketliliği bulunmamaktadır.

Çatal Höyük, Kadışehri Höyüğü ve Akçakale kırsal alanlarında lokanta, çiftlik evleri, köy evleri, kırsal konaklama tesisleri 
gibi uygun yatırım tesisleri sonucunda yaklaşık yılda 8000-10000 kişilik ziyaretçi talebinin oluşması öngörülmektedir. 
Toplamda Kadışehri kırsal alanlarından yılda 8000-10000 kişi arasında turizm potansiyelinin oluşması tahmin 
edilmektedir(*)

(*)Konaklama tesislerine gelen ziyaretçilerin kayıtlı verileri ile beraber, yeme-içme tesislerine ve kırsal alanlara gelen 
ziyaretçilerle ilgili olarak; tesis işletmecilerinin, yerel ilgililer ve kırsal turizme katılanların beyanları doğrultusunda 
öngörülen tahmini ziyaretçi sayılarını içermektedir.

Kadışehri İlçesi Akça Kale
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YOZGAT POTANSİYEL KIRSAL TURİZM YERLEŞİMİNİN
ALTYAPI DURUMLARI, TURİZM ÇEKİCİLİKLERİ, 
TURİZM ÇEŞİTLERİ, UYGUN YATIRIM TESİSLERİ

KADIŞEHRİ



Yozgat Kırsal Turizm Geliştirme Stratejileri Yozgat Kırsal Turizm Geliştirme Stratejileri96 97
Yozgat Kırsal Turizm Geliştirme Stratejileri 96

SARAYKENT
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3.2.8. Saraykent İlçesi 

Potansiyel Kırsal Turizm Alanları ve Çeşitleri:

Akdağmadeni 1860 yılında ilçe olunca Karamağara  bu 
ilçe’ye bağlı bir bucak haline gelmiştir. İlçe 1876 yılında 
Karamağaraya nakledilmiş ise de kısa bir zaman sonra ilçelik 
tekrar Akdağmadeni’ne devredilmiştir. Karamağara’da bu 
ilçeye bağlı bucak olarak kalmıştır. 

Osmanlı devrinde adı Karamağara olan Saraykent, 1972 
yılına kadar bucak iken, bu tarihte çıkan bir kanunla Belediye 
teşkilatı kurularak kasaba olmuştur. Karamağara’nın ismi 
17.02.1975 tarih ve 7-9461 sayılı kanunla Saraykent olarak 
değiştirilmiş 20 Mayıs 1990 tarih ve 3644 Sayılı kanunla ilçe 
olarak Yozgat iline bağlanmıştır.

1941 yılında Karamağara’da büyük bir deprem olmuş 
ve çok sayıda vatandaş hayatını kaybetmiş ve yerleşim 
yerlerinin tamamına yakını yıkılmıştır.1970 yılında da sel 
felaketi yaşanmış 5 vatandaş hayatını kaybetmiş çok sayıda 
büyük ve küçükbaş hayvan telef olmuştur.

İlçede Karasal iklim tipi görülmektedir. Bu iklim yazları sıcak 
ve kurak kışları çok soğuk ve kar yağışlıdır. Yıllık en fazla 
yağışlar ilkbahar mevsiminde meydana gelmektedir. Yıllık 
yağış ortalaması, yıllık sıcaklık ortalaması civarındadır. 
Karasal iklimin belirgin özellikleri yıllık sıcaklık farklarının 
fazla oluşu, insan hayatını oldukça etkilemekte ve yaşam 
şeklini belirlemektedir. Buna bağlı olarak, halk hayvancılık 
ve tarımı bir arada yapmaktadır. İlçenin bitki örtüsü Bozkır 
bitki örtüsüdür. İlçe topraklarının % 17,5’i Meşe ormanları, 
çok az miktarda da Çiçeklihüyüğü ve Kesikköprü 
Köylerinde çam ormanları vardır.

İlçede turizm yönünden Romalılardan kalma han ve 
hamam kalıntıları vardır. Ayrıca Kesikköprü köyünde 
Sarayönü Han ve Divanlı mahallesinde Divanlı Kayalıkları 
ve mağaraları turizm açısından ziyaret edilen yerlerdir. 
İlçenin Saray Mahallesi Kaplıcalar mevkiinde bulunan tarihi 
Çinçinli Sultan Han çok harap bir yapıdır. Han’ın hemen 
yanında tarihi Roma Hamamı kalıntıları bulunmaktadır. 
Han muhtemelen Valide Sultan Melike Mah-Peri Hatun 
tarafından M.S. 1239-40 da yaptırılmıştır. Han kapalı ve açık 
kısmından oluşmuş, kuzey ve doğuya yönelik, moloz taş 
üzeri kesme taş kaplama bir yapıdır. Üst örtüsü tamamen 
yıkılmıştır. İç bölüm mekanlarından hiçbir iz kalmamıştır. 

İlçe genelinde gezip görülebilecek tarihi ve turistik yerler: 

•  Yılanboynu Tepesi Yerleşimi
•  Taşlık Höyük
•  Divanlı Mağaraları Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı
•  Adatepe Tümülüsleri
•  Çakmaklı Höyük Tümülüsü
•  Divanlı Mahallesi Tümülüsleri
•  Tavşantepe Tümülüsleri
•  Çınçınlı Sultan Hanı
•  Çekereksu Hanı ve Köprüsü
•  Sarayözü Türkmen Mezarlığı

Ulaşım: Yozgat iline uzaklığı 71 km.’dir. Doğuda 
Akdağmadeni batıda Sorgun güneyde Sarıkaya  kuzeyde 
Kadışehri ilçeleri ile çevrilidir. Saraykent, Bozok platosu 
içinde yer almaktadır. E-23 karayolu ilçenin içerisinden 
geçmekte olup bu yol Avrupa ile Asya ülkelerini birleştiren, 
ulaştırma açısından oldukça öneme haizdir. İlçenin Sivas’a 
uzaklığı 168 km, Akdağmadeni’ne uzaklığı 48 km, Sorgun’a 
uzaklığı 46 km’dir.

Altyapı: İlçedeki; kırsal yerleşimlerin altyapıları ülke 
genelindeki standartlara yakın düzeydedir. Ovaya 
yakın alandaki yerleşimlerde alt yapı sorunlarına daha 
az rastlanırken, dağlık alanlarda arazinin yapısından 
kaynaklanan eksiklikler bulunmaktadır. İlçeye bağlı 
kırsal turizm potansiyeli olan yerleşim birimlerinin 
tamamında asfalt kaplama ulaşım yolu, elektrik, telefon, 
içme suyu ve arıtma yetersizlikleri olsa da kanalizasyon 
altyapısı mevcuttur. Kentsel yerleşim alanlarında sabit 
hatlı ve mobil internet ağlarından, kırsal yerleşimlerde 
ise çoğunlukla mobil internet hatlarından internet erişimi 
sağlanabilmektedir. Yerleşim birimlerinin ulaşım ve altyapı 
durumlarına ait bilgiler; ayrıntılı olarak “Yozgat Potansiyel 
Kırsal Turizm Yerleşimlerinin Altyapı Durumları” 
Saraykent ilçe tablosunda yer almaktadır.

Arazi Kullanımı ve İmar Durumu: Kırsal Turizm 
potansiyeline sahip, kırsal yerleşim alanlarından imar 
planı bulunmayan Çekereksu Hanı ve Köprüsü, Sarayözü 
Türkmen Mezarlığı, Taşlık Höyük, Tavşantepe Tümülüsleri 
ve diğer kırsal yerleşimlerde; turizm tesisleri için öngörülen 
tesis yeri alanının yapısal özelliğine göre ( Tarım Arazisi, 
Orman Alanı, Karayolu Hattı, vb. ile özel kanunlarla 
korumaya alınan alanlar), ilgili özel yasal düzenlemeler 
çerçevesinde alınacak uygunluk izni ile 3194 sayılı İmar 
Kanunun Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 5. Bölümünde 
belirtilen esaslar uygulanır.

Bölgenin Yıllık Turizm Potansiyeli: İlçede turizm 
yönünden Romalılardan kalma han ve hamam kalıntıları 
vardır. Ayrıca Kesikköprü köyünde Sarayönü Han ve 
Divanlı mahallesinde Divanlı Kayalıkları ve mağaraları 
turizm açısından ziyaret edilen yerlerdir. Saraykent 
ilçesinin Sivas-Yozgat karayolunda bulunmasından dolayı 
yol kenarlarında bulunan tesisler günlük ortalama 10-15 bin 
taşıtlık trafik yoğunluğu ile önemli bir turizm potansiyeli 
oluşturmaktadır. Bu karayolu üzerindeki merkeze yakın 
tesislerde mola veren otobüsler ve özel araçlarla gelen 
yılda 10000-15000 kişi aralığında bir yoğunluk olduğu 
öngörülmektedir.

Taşlık Höyük, Divanlı Mağaraları ve Tümülüsleri, 
Tavşantepe Tümülüsleri ve diğer tarihi ve kültürel 
kırsal alanlarında lokanta, çiftlik evleri, köy evleri, kırsal 
konaklama tesisleri gibi uygun yatırım tesisleri sonucunda 
yaklaşık yılda 10000-15000 kişilik ziyaretçi talebinin 
oluşması öngörülmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2005 yılında koruma altına 
alınan ve tarihi İpekyolu üzerinde yer alan Çinçinli Sultan 
Han’ın kalıntısının bulunduğu bölgede, saniyede 14 litre 
debiye sahip 74 derece sıcaklığındaki boşa akan suyun 

değerlendirmesi için hazırlanan Saraykent Termal Tesis Projesi büyük ölçüde tamamlanmış durumdadır. Çevre il ve 
ilçelere de hitap edecek tesisin tamamlanması ile ilçe ekonomisine de önemli bir katkı sağlanmış olacaktır.

Saraykent İlçesi’nde tarihi İpek Yolu üzerinde Selçuklu döneminden kalma Çinçinli Han’ın içerisinde bulunan termal 
suyun yeniden kullanımı için hazırlanan termal tesis projesi bölgenin turizm potansiyeline olumlu etki yapmaktadır. 
Saraykent ilçesi halkının büyük çoğunluğu yurt dışında yaşamaktadır. Yaz aylarında ve diğer tatil dönemlerinde yöre 
halkı diğer termal tesislere yönelmektedir. Ayrıca Saraykent ilçesinin ulaşım bakımından Yozgat- Sivas karayolu üzerinde 
bulunması turistlerin bölgeyi tercih etmesinde pozitif etki yapacaktır. Bu kırsal alanda yapılacak olan termal tesis, butik otel, 
lokantalar ve diğer konaklama tesislerinde yaklaşık olarak yılda 15000-20000 civarında turistin ilçeyi ziyaret edebileceğinin 
göstergesidir.

Özellikle Sivas-Yozgat devlet karayolu üzerindeki kırsal alanlarda yapılacak lokanta ve yöresel ürün satış tesislerinde 
yaklaşık olarak yılda 20000-25000 civarında bir talebin olacağı öngörülmektedir. Toplamda Saraykent kırsal alanlarında 
yılda 55000-80000 kişi arasında turizm potansiyelinin oluşması tahmin edilmektedir. (*)

(*)Konaklama tesislerine gelen ziyaretçilerin kayıtlı verileri ile beraber, yeme-içme tesislerine ve kırsal alanlara gelen 
ziyaretçilerle ilgili olarak; tesis işletmecilerinin, yerel ilgililer ve kırsal turizme katılanların beyanları doğrultusunda 
öngörülen tahmini ziyaretçi sayılarını içermektedir.
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YOZGAT POTANSİYEL KIRSAL TURİZM YERLEŞİMİNİN
ALTYAPI DURUMLARI, TURİZM ÇEKİCİLİKLERİ, 
TURİZM ÇEŞİTLERİ, UYGUN YATIRIM TESİSLERİ

SARAYKENT
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3.2.9. Sarıkaya İlçesi 

Potansiyel Kırsal Turizm Alanları ve Çeşitleri:

Sarıkaya ilçesi Anadolu’da ilk siyasi birliğini kurmuş 
olan Hitit İmparatorluğunun kuruluş alanı içerisinde 
bulunmaktadır. Bu devrin vesikası olan höyüklere 
Sarıkaya’nın köylerinde çokça rastlanmaktadır. Hititlerden 
sonra bu bölge Asuriler’in ve ardından da Büyük İskender’in 
işgaline uğramış ve tahminen M.Ö.1.asırda Romalılar 
tarafından alınmıştır.

İlçede Roma devrine ait tarihi kalıntılar ve eserlerin 
yanında çok sayıda yazılı vesikalara da rastlanmaktadır. 
Sarıkaya Romalılar devrinde 7000 haneli Opel adında bir 
şehirdi. Kaplıcalarıyla ünlü ilçede bulunan Roma devrine 
ait, kaplıca kalıntısının Roma Krallarından birinin kızı için 
yapıldığı söylenmektedir. Sarıkaya’da Romalılardan kalma 
büyük taşlarla örülü duvar kalıntılarına, şehri çevreleyen 
surların temellerine, sütunlara ve sütün başlıklarına 
yapılan kazılarda sık sık rastlanmaktadır. 1071 Malazgirt 
Zaferi’nden sonraki yıllarda, bölgenin Selçuklu hakimiyeti 
altına girdiği ve Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlıların 
hakimiyetine geçtiği sanılmaktadır.

Cumhuriyet döneminden itibaren, Sarıkaya’ya 1924-1936 
yıllarında Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya’dan gelen, 
1951 yılından itibaren de Bulgaristan’dan zaman zaman 
göç eden Türk vatandaşları yerleştirilmiştir. Sarıkaya 
ilçesi, 1935 yılına kadar Boğazlıyan ilçesinin bir köyü 
iken dönemin Valisi Bekir Sami BARAN tarafından bucak 
merkezi haline getirilmiş ve o zamana kadar bucak merkezi 
olan Aşağısarıkaya köyünden bucak teşkilatı tamamen 
alınarak, Terzili Hamamı veya Hamam köyü diye anılan 
şimdiki ilçe merkezine getirildiği için, ilçenin adı Sarıkaya 
olarak anılmaya devam etmiştir. Daha sonra 1957 yılında 
aynı adla ilçe merkezi olmuştur.

Sarıkaya Deniz seviyesinden 1170 metre yükseklikte olup, 
genelde dalgalı düzlüklerin geniş yer tuttuğu bir plato 
üzerine kurulmuştur. Yüzölçümü 976 kilometrekaredir. İlçe 
Merkezi, Yozgat - Kayseri karayolu üzerinde Kuzey - Güney 
doğrultusunda küçük bir vadi içerisinde kurulmuştur. 
İlçenin Batısında, Yazır dağları bir sıra teşkil eder. 
Doğusunda Sıçanlı ve Tilki dağları, Kuzeyinde Çomak dağı, 
Güney ve Güneydoğusunda ise, Beştepeler bulunmaktadır. 

Sorgun özü ile Boğazlıyan ovası arasındaki arazilerde 
ilçenin ovalarını oluşturmaktadır. Delice ırmağının 
önemli kollarından birisi olan kaynak çayı, ilçenin başlıca 
Akarsuyudur. Sarıkaya’da Anadolu’nun tipik karasal iklimi 
görülmekte olup, yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk sert 
ve kar yağışlı geçmektedir. Arazi tamamen bozkırlarla 
kaplıdır.

İlçede üretilen tarımsal ürünler daha çok aile halkının kendi 
gereksinimini karşılamak içindir.  Yetiştirilen ürünler; 

genelde yem bitkileri (yonca, korunga) hububat bitkileri 
(buğday, arpa), sebze (domates, salatalık, patlıcan, patates, 
biber, soğan), meyve (elma, armut, ceviz, kayısı, kiraz, 
vişne, erik vb.)’dir.
İlçe, modern kaplıcaları ve konaklama tesisleriyle gerek 
yurt içi gerek yurt dışından gelen misafirlerini yılın her 
zamanı ağırlayabilmektedir. İlçemizdeki termal suların 
sıcaklığı 48°C olduğundan soğutma suyu katılmamaktadır. 
Dolayısıyla da yerin metrelerce altındaki su tüm doğallığıyla 
insan vücuduna ulaşmaktadır.

İlçede bulunan iki adet termal otel ve hamamlarından biri 
Mülkiyeti Özel İdareye ait olan ve işletmesi özelleştirilen 
Sarıkaya Kaplıcalarıdır. Konaklama kapasitesi olarak 150 
yatağa ve restorana sahip olan işletmenin ayrıca günü birlik 
olarak girilebilecek Türk hamamı da bulunmaktadır. Tarihi 
Roma Hamamının hemen yakınında olan bu kaplıcanın 1500 
m² civarında bahçesi ve müşterilerinin sosyal ihtiyaçlarını 
karşılayabileceği kafeteryası da bulunmaktadır. Yine 
bu işletmeciye ait ve ayrı bir tesis olarak konaklamasız 
girilebilecek termal yüzme havuzu bulunmaktadır.

Diğer Kaplıca Tesisi ise üç yıldıza sahip, tamamen özel olan 
Mehmetoğulları Termal Resort’dur. Konaklama kapasitesi 
olarak 13 süit oda ve 50 standart odada toplam 180 yatak 
kapasitesine ve 240 kişilik restorana sahip olan işletmenin 
de ayrıca günü birlik olarak girilebilecek Türk Hamamı 
bulunmaktadır. Fin hamamı, Şok havuzu, Yüzme havuzu 
ve tüm odalara özel termal su ve saunası da bulunan tesisin 
2000m² civarında bahçe ve sosyal tesisi bulunmaktadır.
Binlerce yıldır şifalı sıcak su kaynaklarıyla insanlığa sağlık 
sunan Sarıkaya, termal turizm de haklı bir üne sahiptir. 
İlçenin ana yol güzergahında olması nedeniyle ulaşım 
oldukça kolaydır.

İlçe merkezinde bulunan ve Roma Hamamı olarak 
adlandırılan tarihi alanın ilçe turizmi açısından önemi 
büyüktür. Sarıkaya İlçe merkezinde antik ismi Basilica 
Therma (Aqua Sarvenae) isimli antik kentin bulunduğu 
alandaki Roma Hamamı modern kaplıca tesislerinin 
bulunduğu parseldedir. Hamamın büyük kısmı yıkılmış, 
yalnızca tonozlu arka mekana geçişi sağlayan batı cephe 
duvarı ayakta kalabilmiştir. Bu kısımda 10 gözlü ve 2 katlı 
mermer, kemerli bir duvar görülmektedir. Cephe Korint 
düzeni entablatur dizilişine uygun yapılmıştır. Kemer 
ayakları üzerindeki yarım sütunların en alt kısımları hariç 
diğer kısımları tahrip olmuştur. Batı cephe arkasında 3 
gözlü ve tek katlı bir kemer ile, bunun kuzeyine doğru ön 
cephe kemerleri boyunca devam eden iç kemer sıralarına 
ait alt kısım taşları görülmektedir. Yaklaşık 30 metre 
uzunluğundaki duvarın kuzey ve güney uçlarında dairesel 
havuz kısımları görülmektedir. Yapı üzerine sonradan 
yapılan eklentilerle oldukça tahrip edilmiş olmakla birlikte 
2010 yılında temizlik kazıları başlatılmıştır. Hamamın 
bulunduğu alan ve çevresindeki bazı taşınmazlar 2013 
yılında alınan kurul kararı ile ayrıca 1. ve 3. derece arkeolojik 
sit alanı olarak ilan edilmiştir.

İlçe genelinde gezip görülebilecek tarihi ve turistik yerler: 

•  Roma Hamamı
•  Hacı Bey Konağı
•  Pınarkaya Köyü Çapanoğlu Camii
•  Terzili Şapeli
•  Ademağa Konağı
•  Gündüzlü Köyü Hamamı
•  Cem Cemil Öztürk Evi
•  Karakayup Köprüsü
•  Alişar Höyüğü

Roma Hamamı

•  Çat Höyüğü
•  Boz Höyük
•  Konak Höyüğü
•  Karayakup Höyüğü
•  Höyüktepe Tümülüsü
•  Celal Höyüğü
•  Eğrihüyük Teğe Höyüğü
•  Kıpık Höyüğü

Ulaşım: Sarıkaya ilçesi, 39º 29º  kuzey enleminde ve 35º 22ºdoğu boylamları arasında yer almaktadır. Sarıkaya; Yozgat’a 77 
km, Kayseri’ye 117 km, İstanbul’a 748 km, Ankara’ya 295 km, İzmir’e 874 km, Antalya’ya 670 km uzaklıktadır.

İlçenin il merkezine ulaşım kara yoluyla sağlanmaktadır. İlçe merkezinden Kayseri-Yozgat kara yolu geçmektedir. Bu 
durum ilçenin ulaşım olanaklarının gelişmesini sağlamıştır. Sarıkaya ilçe merkezinde bulunan otobüs terminalinden 
ülkemizin diğer illerine ulaşım olanağı bulunmaktadır. Bu ulaşımlar aktarmalı olabildiği gibi doğrudan da olmaktadır. 
İlçe merkezinden her yarım saatte bir Kayseri ve Yozgat il merkezlerine araç bulunmaktadır. Baran Caddesi üzerinde 
ve kaplıcaların bulunduğu bölgede bulunan kırsal terminal noktalarından Çayıralan, Akdağmadeni, Sorgun, Boğazlıyan 
ilçelerine ve çok sayıda köye ulaşım sağlanmaktadır. Ayrıca ilçe Karadeniz ve Akdeniz ulaşımını sağlayan konumdadır. 
Mersin ve Adana limanlarından çıkan araçlar Sarıkaya’dan  geçerek Samsun ve Trabzon limanlarına ulaşmaktadır. Bu 
konumu nedeniyle Sarıkaya, Karadeniz-Akdeniz arasında köprü görevi yapmaktadır.

Altyapı: İlçedeki; kırsal yerleşimlerin altyapıları ülke genelindeki standartlara yakın düzeydedir. Ovaya yakın alandaki 
yerleşimlerde alt yapı sorunlarına daha az rastlanırken, dağlık alanlarda arazinin yapısından kaynaklanan eksiklikler 
bulunmaktadır. İlçeye bağlı kırsal turizm potansiyeli olan yerleşim birimlerinin tamamında asfalt kaplama ulaşım yolu, 
elektrik, telefon, içme suyu ve arıtma yetersizlikleri olsa da kanalizasyon altyapısı mevcuttur. Kentsel yerleşim alanlarında 
sabit hatlı ve mobil internet ağlarından, kırsal yerleşimlerde ise çoğunlukla mobil internet hatlarından internet erişimi 
sağlanabilmektedir. Yerleşim birimlerinin ulaşım ve altyapı durumlarına ait bilgiler; ayrıntılı olarak “Yozgat Potansiyel 
Kırsal Turizm Yerleşimlerinin Altyapı Durumları” Sarıkaya ilçe tablosunda yer almaktadır.

Arazi Kullanımı ve İmar Durumu: Kırsal Turizm potansiyeline sahip, kırsal yerleşim alanlarından imar planı bulunmayan 
Terzili Şapeli, Gündüzlü Köyü Hamamı Konak Höyüğü, Höyüktepe Tümülüsü ve diğer kırsal yerleşimlerde; turizm 
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Sarıkaya Kaplıcaları

tesisleri için öngörülen tesis yeri alanının yapısal özelliğine 
göre ( Tarım Arazisi, Orman Alanı, Karayolu Hattı, vb. ile 
özel kanunlarla korumaya alınan alanlar), ilgili özel yasal 
düzenlemeler çerçevesinde alınacak uygunluk izni ile 3194 
sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 5. 
Bölümünde belirtilen esaslar uygulanır.

Bölgenin Yıllık Turizm Potansiyeli: İlçede turizm yönünden 
Romalılardan kalma hamam ve hamam kalıntıları vardır. 
Ayrıca Alişar Höyüğü ve diğer höyük ve tarihi alanlar turizm 
açısından ziyaret edilen yerlerdir. Sarıkaya ilçesinin gerek 
yurt dışında gerekse de yurt içinde bulunan gurbetçi yöre 
halkı oldukça fazladır. Yöre halkı tatil dönemlerinde ilçeyi 
ziyaret ederek önemli bir turizm girdisi oluşturmaktadır. 
Sarıkaya ilçesinin Yozgat-Kayseri karayolunda 
bulunmasından dolayı yol kenarlarında bulunan tesisler 
günlük ortalama 3-5 bin taşıtlık trafik yoğunluğu ile 
önemli bir turizm potansiyeli oluşturmaktadır Bu karayolu 
üzerindeki merkeze yakın tesislerde mola veren otobüsler 
ve özel araçlarla gelen yılda 5000-10000 kişi aralığında bir 
yoğunluk olduğu öngörülmektedir.

Hacıbey Konağı, Terzili Şapeli, Gündüzlü Köyü Hamamı, 
Karayakup Höyüğü ve Köprüsü ve diğer tarihi ve kültürel 
kırsal alanlarında lokanta, çiftlik evleri, köy evleri, kırsal 
konaklama tesisleri gibi uygun yatırım tesisleri sonucunda 
yaklaşık yılda 10000-15000 kişilik ziyaretçi talebinin 
oluşması öngörülmektedir.

 Sarıkaya kaplıcaları bünyesinde, bir adet Kültür ve Turizm 
Bakanlığı İşletme Belgeli 3 yıldızlı otel-kaplıca ve İlçede 
Belediye Belgeli dokuz konaklama tesisi bulunmaktadır. 
Toplamda 750 yatak kapasitesi mevcuttur. İlçenin ana yol 
güzergâhında olması nedeniyle ulaşım oldukça kolaydır. 
Yapılacak olan yeni termal tesisler, butik otel ve diğer 
kırsal tesislerle bölgede bulunan tesislerin toplam yatak 
kapasitesi 1000’e çıkarılabilir. Yıl boyunda % 30 doluluk 
oranıyla yaklaşık olarak 110000-120000 arası yerli ve yabancı 
turistin ilçeyi ziyaret ederek bu tesislerde konaklayacağı 
öngörülmektedir.

İlçe merkezinde bulunan Roma Hamamı ve diğer tarihi 
ve kültürel varlıkların ziyaretine bağlı olarak yapılacak 
yöresel çiftlik evleri, köy evleri ve lokanta gibi uygun 
kırsal yatırımlarla bölgeye ek olarak yılda 10000-15000 
ziyaretçinin gelmesi beklenmektedir.

Özellikle Kayseri-Yozgat devlet karayolu üzerindeki 
kırsal alanlarda yapılacak lokanta ve yöresel ürün satış 
tesislerinde yaklaşık olarak yılda 5000-10000 civarında 
bir talebin olacağı öngörülmektedir. Toplamda Sarıkaya 
kırsal alanlarında yılda 140000-170000 kişi arasında turizm 
potansiyelinin oluşması tahmin edilmektedir. (*)

(*)Konaklama tesislerine gelen ziyaretçilerin kayıtlı 

verileri ile beraber, yeme-içme tesislerine ve kırsal alanlara 

gelen ziyaretçilerle ilgili olarak; tesis işletmecilerinin, 

yerel ilgililer ve kırsal turizme katılanların beyanları 

doğrultusunda öngörülen tahmini ziyaretçi sayılarını 

içermektedir.



Yozgat Kırsal Turizm Geliştirme Stratejileri Yozgat Kırsal Turizm Geliştirme Stratejileri108 109
Yozgat Kırsal Turizm Geliştirme Stratejileri 108



Yozgat Kırsal Turizm Geliştirme Stratejileri Yozgat Kırsal Turizm Geliştirme Stratejileri110 111

YOZGAT POTANSİYEL KIRSAL TURİZM YERLEŞİMİNİN
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3.2.10. Sorgun İlçesi 

Potansiyel Kırsal Turizm Alanları ve Çeşitleri:

Yolların kesiştiği yerde, Türkiye’nin tam ortasında yer alan 
Sorgun toprakları, tarihi boyunca pek çok medeniyete ev 
sahipliği yapmıştır. Eski medeniyetlerin beşiği olan Sorgun 
ilçesinin tarihi  çok eski devirlere dayan maktadır. Sorgun 
sınırları içerisinde bulunan Alişar Höyüğü’de yapılan 
kazılarda 5000 sene öncesine ait eserler bulunmuştur.

Sorgun Toprakları,1071 Malazgirt zaferinden sonra Türk 
yurdu olmuştur. Sorgun, 1905 yılında belediyelik hüviyetini 
kazanmış, 26 Haziran 1926 yılında ilçe olmuştur.1928 
yılında Köhne-i Kebir  (Büyük Köhne) olan ismi Sorgun 
olarak değiştirilmiştir. Bir zamanlar ilçenin Yeşilova olarak 
adlandırıldığı bilinmektedir.
 Yüzölçümü 1769 km² dir. İlçemiz, tipik karasal  iklime sahip 
ve deniz düzeyinden 950 m yükseklikte bulunmaktadır. 
Kışlar uzun, yaz mevsimi ise kısadır. Kışları sert ve kuru 
soğuklarla  geçer. Yazlar ise kurak geçer. Yağmur daha çok 
ilkbahar aylarında yağar. Yıllık yağış ortalaması metrekarede 
450-500 kg’dır. İlçenin ortasından Eğriöz Deresi ve Delibaş 
deresi geçmekte ve ilçeyi  ikiye bölmektedir. İlçeye bağlı 
köylerde irili ufaklı sulama göletleri bulunmaktadır. 
Bunlardan bazıları Gelingüllü Barajı, Esenli Göleti, Dişli 
Göleti, İkikara Göleti’dir.

İlçe genelinde nüfusun bir bölümü tarımla uğraşmaktadır. 
Tarımsal işletmeler genelde küçük ve orta değerde olup 
bunun yanı sıra kiracılık ve ortakçılık biçimindeki üretim 

de yaygındır. İlçe bir tahıl ambarıdır. Az da olsa sulu 
tarım yapılmasına karşın daha çok kuru şartlarda hububat 
üretilmektedir. Birinci sırayı buğday alır. Bunu arpa ve 
çavdar üretimi izler. Ardından baklagillerden nohut, 
mercimek üretimi gelir. İlçede şeker pancarı üretimi de 
oldukça fazla olup 1998 yılında Sorgun Şeker Fabrikasının 
faaliyete geçmesi sayesinde şeker pancarı üretimi oldukça 
artmıştır. İlçede bağ, bahçe ziraatı daha ziyade aile ve il içi 
tüketime yöneliktir.

İlçede bitkisel üretimin yanında hayvancılık da önemli 
yer tutmaktadır. Tarımsal işletmelerin hemen hepsine 
hayvancılık teşvik uygulamaları modern hayvancılığa 
doğru gidişi hızlandırmıştır.  

Doğal, yapay tohumlama ve ithal inek dağıtımı ile 
kaynak kullanımı destekleme fonundan teşvikle modern 
işletmeler kurulmasına çalışmaktadırlar. Küçükbaş ve 
büyükbaş çiftlikleri her geçen gün çoğalmaktadır. İlçede 
gelişmeye paralel olarak şirketleşme ve kooperatifleşme 
çalışmalarında  da önemli artışlar kaydedilmiştir.

İlçedeki en önemli sanayi kuruluşu şeker fabrikasıdır. 
İlçedeki kömür ocakları nakliyeciliğin, nakliyecilikte 
ticaretin hareketlenmesini sağlamıştır. Yine ilçede küçük 
sanayi sitesi, taşıyıcılar kooperatifi, tuğla fabrikaları, gıda 
ve yem fabrikaları ilçe ekonomisinin gelişmesinde katkıda 
bulunmaktadırlar. İlçe linyit, uranyum ve toryum açısından 
zengin bir yeraltı kaynağına sahiptir. Ancak ülkemizde 
yeterli teknoloji bulunmadığı için uranyum ve toryum 
çıkarılamamaktadır.

Kerkenez Harabeleri Sorgun ilçesine 13 km., Yozgat’a 50 km. mesafededir. Şahmuratlı Köyü ve  İdrisli Köyü  sınırları 
içerisinde bulunan Kerkenes Harabeleri Şahmuratlı Köyüne 5 km uzaklıktadır.  Harabeler çok geniş bir alanı kaplamaktadır. 
Harabeleri çepeçevre saran sur kalıntıları yerinde durmaktadır. Hafif eğimli arazi üzerinde tam orta yerde Sülüklü Göl 
(Büyük Göl) olarak anılan yerde yaklaşık çapı 20 m. olan su birikintileri bulunmaktadır. Buna benzer Kızlar ve Atlar gölleri 
de bulunmaktadır. Araziyi saran sur kalıntıları batıda yaklaşık 4 m’lik bir boşluk bırakmaktadır ki burasının sur kapısı 
olabileceği tahmin edilmektedir. Kiremitlik olarak anılan yerde çok çeşitli kiremit parçaları, çanak parçaları ve kül yığını 
bulunmaktadır. Harabeleri tamamen gün ışığına çıkarma çalışmaları devam etmektedir.

Kaplıcalar ilçe turizminde önemli bir yer tutmaktadır. Yeraltı termal sıcak su Sorgun’un bir bölümünde ısınmada da 
kullanılmaktadır. Ayrıca şifalı su kaynakları açısından ilçe Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biridir.  İlçe yakınlarında 
bulunan Kerkenez Yeraltı Şehri şu anda fazla tanınmasa da gelecekte ilçe ekonomisi açısından önemli bir katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Sorgun tarihi eserler açısından çok önemli bir merkezdir. Kerkenez Harabeleri bunların başında gelir.

İlçe genelinde gezip görülebilecek tarihi ve turistik yerler: 

•  Kerkenez Harabeleri
•  Hapisboğazı Hitit Heykel Atölyesi
•  Karakız ve Kazankaya Hitit Heykel Atölyeleri
•  Kuşaklı Höyük
•  Çadır Höyük
•  Salur Höyük
•  Büyük Höyük
•  Osmaniye Höyüğü
•  Sivri Tepesi Tümülüsü
•  Ali Dede Höyüğü
•  Kaletepe Höyüğü
•  Kütükburun Tümülüsleri
•  Donbak Tepesi Tümülüsleri
•  Kırgıbağları Nekropolü
•  Külhüyük Köyü Höyüğü

Ulaşım: İlçe, 34-36 derece 10 d akika doğu meridyenleri (boylamı) ile 39-40 derece 15 dakika kuzey paralelleri(enlemleri) 
arasında yer alır. E-88 karayolu üzerinde, Yozgat İl Merkezi’ne 35 km uzaklıkta olup doğuda Akdağmadeni ve Saraykent, 
batıda Yozgat Merkez İlçesi, güneyde Sarıkaya İlçesi, kuzeyinde Aydıncık ve Çekerek İlçeleri ile çevrilidir. Sorgun 
Kayseri’ye 166 km, İstanbul’a 748 km, Ankara’ya 268 km, Sivas’a 189 km, İstanbul’a 696 km uzaklıktadır. Sorgun Doğu 
illerini Batı illerine bağlayan Sivas-Yozgat-Ankara karayolu üzerinde olduğundan dolayı ilçenin ulaşım problemi yoktur.

Altyapı: İlçedeki; kırsal yerleşimlerin altyapıları ülke genelindeki standartlara yakın düzeydedir. Ovaya yakın alandaki 
yerleşimlerde alt yapı sorunlarına daha az rastlanırken, dağlık alanlarda arazinin yapısından kaynaklanan eksiklikler 

Çeşka Yeraltı Şehri Girişi

•  Halilbaba Tümülüsü
•  Bahadın Yer altı Galerisi
•  Zeynel Höyüğü Tümülüsü
•  Alibaba Tümülüsü
•  Pörçüklü Höyük Tümülüsü
•  Gözbaba Tümülüsü
•  Harami Sırtı Mevkii Tümülüsü
•  Dikilitaş Boğaz Deresi Tümülüsü
•  Karadereli Çeşmesi Tümülüsü
•  Yazılıtaş Düz Yerleşim Alanı
•  İncenin Deresi Küçük Yerleşimi
•  Şahmuratlı Köyü Eski Camii
•  Çiğdemli Eski Camii
•  Garipler Köyü Kilisesi
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Sorgun Kaplıcaları

bulunmaktadır. İlçeye bağlı kırsal turizm potansiyeli olan 
yerleşim birimlerinin tamamında asfalt kaplama ulaşım 
yolu, elektrik, telefon, içme suyu ve arıtma yetersizlikleri 
olsa da kanalizasyon altyapısı mevcuttur. Kentsel yerleşim 
alanlarında sabit hatlı ve mobil internet ağlarından, kırsal 
yerleşimlerde ise çoğunlukla mobil internet hatlarından 
internet erişimi sağlanabilmektedir. Yerleşim birimlerinin 
ulaşım ve altyapı durumlarına ait bilgiler; ayrıntılı olarak 
“Yozgat Potansiyel Kırsal Turizm Yerleşimlerinin Altyapı 
Durumları” Sorgun ilçe tablosunda yer almaktadır.

Arazi Kullanımı ve İmar Durumu: Kırsal Turizm 
potansiyeline sahip, kırsal yerleşim alanlarından imar planı 
bulunmayan Kerkenez Harabeleri, Alibaba Tümülüsü, 
Bahadın Yer Altı Galerisi, Hapisboğazı Hitit Heykel Atölyesi 
ve diğer kırsal yerleşimlerde; turizm tesisleri için öngörülen 
tesis yeri alanının yapısal özelliğine göre ( Tarım Arazisi, 
Orman Alanı, Karayolu Hattı, vb. ile özel kanunlarla 
korumaya alınan alanlar), ilgili özel yasal düzenlemeler 
çerçevesinde alınacak uygunluk izni ile 3194 sayılı İmar 
Kanunun Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 5. Bölümünde 
belirtilen esaslar uygulanır.

Bölgenin Yıllık Turizm Potansiyeli: İlçede turizm 
yönünden Kerkenez Harabeleri ve Hitit dönemine ait 
birçok yerleşim alanı mevcuttur. Ayrıca Yazılıtaş Yerleşim 
alanı ve diğer höyük ve tarihi alanlar turizm açısından 
ziyaret edilen yerlerdir. Sorgun ilçesinin gurbetçi miktarının 
yüksek olması ilçeye ekonomik hareketlilik sağlamaktadır. 
Yöre halkı tatil dönemlerinde ilçeyi ziyaret ederek önemli 
bir turizm girdisi oluşturmaktadır. Sorgun ilçesinin Yozgat-
Sivas-Ankara karayolunda bulunmasından dolayı merkeze 
yakın yerlerde bulunan tesisler günlük ortalama 10-15 bin 
taşıtlık trafik yoğunluğu ile önemli bir turizm potansiyeli 
oluşturmaktadır Bu karayolu üzerindeki merkeze yakın 
tesislerde mola veren otobüsler ve özel araçlarla gelen 

yılda 10000-15000 kişi aralığında bir yoğunluk olduğu 
öngörülmektedir.

Osmaniye Höyüğü, Büyük Höyük, Garipler Köyü Kilisesi, 
Çiğdemli ve Şahmuratlı eski Camileri ve diğer tarihi ve 
kültürel kırsal alanlarında lokanta, çiftlik evleri, köy evleri, 
kırsal konaklama tesisleri gibi uygun yatırım tesisleri 
sonucunda yaklaşık yılda 5000-10000 kişilik ziyaretçi 
talebinin oluşması öngörülmektedir.

Sorgun’da Sorgun Kaplıcaları bünyesinde bir adet Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Belgeli, yedi adet Belediye Belgeli 
toplam 8 adet konaklama tesisi bulunmaktadır. Toplamda 
1000 yatak kapasitesi mevcuttur. İlçenin E 88 karayolu 
güzergâhında olması nedeniyle ulaşım oldukça kolaydır. 
Yapılacak olan yeni termal tesisler, butik otel ve diğer 
kırsal tesislerle bölgede bulunan tesislerin toplam yatak 
kapasitesi 1500’e çıkarılabilir. Yıl boyunda % 30 doluluk 
oranıyla yaklaşık olarak 150000-160000 arası yerli ve yabancı 
turistin ilçeyi ziyaret ederek bu tesislerde konaklayacağı 
öngörülmektedir. 

Özellikle Sivas-Yozgat- Ankara devlet karayolu üzerindeki 
kırsal alanlarda yapılacak lokanta ve yöresel ürün satış 
tesislerinde yaklaşık olarak yılda 10000-15000 civarında 
bir talebin olacağı öngörülmektedir. Toplamda Sorgun 
kırsal alanlarında yılda 175000-190000 kişi arasında turizm 
potansiyelinin oluşması tahmin edilmektedir. (*)

(*)Konaklama tesislerine gelen ziyaretçilerin kayıtlı 
verileri ile beraber, yeme-içme tesislerine ve kırsal alanlara 
gelen ziyaretçilerle ilgili olarak; tesis işletmecilerinin, 
yerel ilgililer ve kırsal turizme katılanların beyanları 
doğrultusunda öngörülen tahmini ziyaretçi sayılarını 
içermektedir.

YOZGAT POTANSİYEL KIRSAL TURİZM YERLEŞİMİNİN
ALTYAPI DURUMLARI, TURİZM ÇEKİCİLİKLERİ, 
TURİZM ÇEŞİTLERİ, UYGUN YATIRIM TESİSLERİ

SORGUN
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3.2.11. Şefaatli İlçesi 

Potansiyel Kırsal Turizm Alanları ve Çeşitleri:

Osmanlı döneminde küçük bir köy olan Şefaatli, Cumhuriyet 
döneminde Ankara-Kayseri demiryolu hattının hizmete 
girmesiyle birlikte 1954 yılında Yozgat’ın ilçesi olmuştur. 
İlçenin rakımı 907 m ve yüz ölçümü 1870 km ²’dir. 

İlçenin arazisi genellikle dalgalı düzlüklerden oluşmuştur. 
Delice Irmağı’nın iki yanında düzlükler ile bunları kuzey 
ve güneyden kuşatan dağlar yer şekillerinin genel hatlarını 
çizmektedir. İlçe sınırları içerisinde kayda değer bir engebe 
bulunmamaktadır. Düzlükler ise Kanak Suyu ve kolları 
tarafından derin vadilerle parçalanmıştır. Bu vadilerden 
Karanlıkdere; Delice Irmağın oluşturduğu vadi içerisinde 
bağ, bahçe ve güzel doğa görüntülerinin yer aldığı 30 
kilometre uzunluğunda bir çukurdur.

İlçenin başlıca akarsuları Delice Irmağı ile onun kollarından 
olan Kanak Çayı’dır. Çevredeki küçük dere ve özleri 
toplayan Kanak Çayı, Şefaatli ilçe merkezinde Karacaali 
Özü ile birleşerek Delice Irmağı’nı oluşturmaktadır. Bu 
akarsuların hepsinin yaz mevsiminde suları çekilmekte, 
çoğu küçük derelerde de kurumaktadır. Baharda ise kar 
erimeleri ve yağışlarla su düzeyleri yükselmektedir.

İlçenin iklimi il genelinde olduğu gibi karasal olmakla 
birlikte, kışları il merkezine göre daha yumuşaktır. Bu özellik 
Karanlıkdere Vadisi’nde daha da belirginleşmektedir. 
Yazların sıcak ve kurak, kışların soğuk ve sert geçtiği ilçede 
yağış mevsimi ilk ve sonbahardır. Yarı kurak ikliminden 
dolayı ilçede egemen bitki örtüsü bozkırdır. Orman alanları 
ise yok denecek kadar azdır.

En önemli gelir kaynakları tarım ve hayvancılık olan ilçenin 
Höyükkışla, Kuzayca, Gülistan göletleriyle sulu tarım 
arazisi genişlemiştir. Bu alanlarda fasulye, şeker pancarı, 
soğan ve patates; kuru tarım alanlarında ise buğday, 
arpa, nohut ve mercimek gibi ürünler yetiştirilmektedir. 
Karanlıkdere’de ise iklim daha ılıman olduğu için üzüm, 
elma ve ayva gibi meyveler de bol miktar da üretilmektedir.

İlçede, mera ve ahır hayvancılığı yaygındır. Daha çok et ve 
süt verimi yüksek olan büyükbaş hayvanlar beslenmekte 
olup küçükbaş hayvanlardan da koyun ve keçi besiciliği 
yapılmaktadır. Bu durum özellikle son yıllarda yem 
bitkileri (yonca, korunga, fiğ) üretiminin yaygınlaşmasını 
sağlamıştır.

İlçede Şefaatli Köyü Köprüsü, Paşaköy Camisi, Kazlıuşağı 
Köyü Camisi, Yeşilyurt Camisi gibi tarihsel yapıtlar ve 
Karanlıkdere olarak adlandırılan bir doğa güzelliği vardır.

İlçe genelinde gezip görülebilecek tarihi ve turistik yerler: 

•  Gerdek Kaya ve Beşik Tepe Sit Alanı
•  Höyüktepe Höyüğü
•  Kızılyar Höyüğü
•  Sarıkent Höyüğü
•  Güzelli Köyü Mağaraları
•  Alibar Höyüğü
•  Kızılkoca Tümülüsleri
•  Paşaköy Güney Mezarlığı
•  Tahiroğlu Höyüğü

•  Akçakoyunlu Höyüğü
•  Deveboynu Höyüğü
•  Koşa Köprüsü
•  Şefaatli Eski Mahalle Camii
•  İstasyon Binası
•  Dedeli Konağı
•  Tokmak Hasan Paşa Konağı
•  Kazlıuşağı Köyü Çapanoğlu Camii
•  Cıcıklar Köyü Eski Camii
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Ulaşım: Şefaatli, Yozgat ilinin güneyinde yer alan, Kırşehir 
ile Nevşehir’e sınırı olan ve il merkezine 42 km uzaklıkta 
bulunan ilçedir. İl topraklarının güneybatısında yer alan 
ilçenin kuzeydoğusunda merkez ilçe, güneydoğusunda 
Boğazlıyan, güney ve güneybatısında Nevşehir, batısında 
Kırşehir ve kuzeybatısında ise Yerköy bulunmaktadır. 
Sefaatli Kayseri’ye 142 km, İstanbul’a 668 km, Ankara’ya 
218 km, km uzaklıktadır. Şefaatli Ankara-Kayseri tren 
yolu üzerinde olduğundan dolayı ilçenin ulaşım problemi 
yoktur.

Altyapı: İlçedeki; kırsal yerleşimlerin altyapıları ülke 
genelindeki standartlara yakın düzeydedir. Ovaya 
yakın alandaki yerleşimlerde alt yapı sorunlarına daha 
az rastlanırken, dağlık alanlarda arazinin yapısından 
kaynaklanan eksiklikler bulunmaktadır. İlçeye bağlı 
kırsal turizm potansiyeli olan yerleşim birimlerinin 
tamamında asfalt kaplama ulaşım yolu, elektrik, telefon, 
içme suyu ve arıtma yetersizlikleri olsa da kanalizasyon 
altyapısı mevcuttur. Kentsel yerleşim alanlarında sabit 
hatlı ve mobil internet ağlarından, kırsal yerleşimlerde 
ise çoğunlukla mobil internet hatlarından internet erişimi 
sağlanabilmektedir. Yerleşim birimlerinin ulaşım ve altyapı 
durumlarına ait bilgiler; ayrıntılı olarak “Yozgat Potansiyel 
Kırsal Turizm Yerleşimlerinin Altyapı Durumları” Şefaatli 
ilçe tablosunda yer almaktadır.

Arazi Kullanımı ve İmar Durumu: Kırsal Turizm 
potansiyeline sahip, kırsal yerleşim alanlarından imar planı 
bulunmayan Alibar Höyüğü, Güzelli Köyü Mağaraları, 
Tahiroğlu Höyüğü, Sarıkent Höyüğü ve diğer kırsal 
yerleşimlerde; turizm tesisleri için öngörülen tesis yeri 
alanının yapısal özelliğine göre ( Tarım Arazisi, Orman 
Alanı, Karayolu Hattı, vb. ile özel kanunlarla korumaya 
alınan alanlar), ilgili özel yasal düzenlemeler çerçevesinde 
alınacak uygunluk izni ile 3194 sayılı İmar Kanunun Plansız 
Alanlar Yönetmeliğinin 5. Bölümünde belirtilen esaslar 
uygulanır.

Bölgenin Yıllık Turizm Potansiyeli: İlçede turizm yönünden 
Güzelli Köyü Mağaraları, Sarıkent Höyüğü, Tahiroğlı 
Höyüğü ve diğer birçok eski yerleşim alanı mevcuttur. 
Ayrıca İstasyon Binası, Dedeli Konağı, Koşa Köprüsü ve 
diğer tarihi alanlar turizm açısından ziyaret edilen yerlerdir. 
Şefaatli ilçesinin gurbetçi büyük şehirlerde yaşayan halkının 
yüksek oluşu ilçeye ekonomik hareketlilik sağlamaktadır. 

Yöre halkı tatil dönemlerinde ilçeyi ziyaret ederek önemli 
bir turizm girdisi oluşturmaktadır. 

Şefaatli ilçesinin Ankara-Kayseri demir yolunda 
bulunmasından dolayı tarihi ve turistik mekanları ziyaret 
etmek için gelecek öğrenci ve turist gruplarıyla yılda 10000-
15000 kişi aralığında bir yoğunluk olduğu öngörülmektedir.

Karanlıkdere mevkii bağlar, tarım arazileri ve ağaçlarla 
çevrili bir doğal güzelliktir. İlçenin başlıca akarsuları, 
Delice ırmak ile onun kollarından olan kanak çayıdır. 
Çevredeki küçük dere özleri toplayan kanak çayı Şefaatli 
ilçe merkezinde karacaali özüyle birleşerek, delice ırmağı 
oluşturmaktadır. Bu akarsuların hepsini yaz mevsiminde 
suları çekilmekte çoğu küçük derelerde de kurumaktadır. 
Baharda ise, kar erimeleri ve yağışlarla su seviyeleri 
yükselmektedir. Delice ırmağı ve Karanlık dere mevkii göz 
önüne alındığından bu alanlarda avcılık, çiftlik, günü birlik 
yeme içme ve yürüyüş parkuru gibi uygun kırsal yatırımlar 
ile yılda 10000-15000 kişi tarafından bu alanların ziyaret 
edilmesi beklenmektedir.

Toplamda Şefaatli kırsal alanlarında yılda 20000-30000 
kişi arasında turizm potansiyelinin oluşması tahmin 
edilmektedir. (*)

(*)Konaklama tesislerine gelen ziyaretçilerin kayıtlı 
verileri ile beraber, yeme-içme tesislerine ve kırsal alanlara 
gelen ziyaretçilerle ilgili olarak; tesis işletmecilerinin, 
yerel ilgililer ve kırsal turizme katılanların beyanları 
doğrultusunda öngörülen tahmini ziyaretçi sayılarını 
içermektedir.

Gerdek Kaya ve Beşik Tepe Sit Alanı  Güzelli Köyü Mağaraları

Karanlıkdere

YOZGAT POTANSİYEL KIRSAL TURİZM YERLEŞİMİNİN
ALTYAPI DURUMLARI, TURİZM ÇEKİCİLİKLERİ, 
TURİZM ÇEŞİTLERİ, UYGUN YATIRIM TESİSLERİ

ŞEFAATLİ
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3.2.12. YeniFakılı İlçesi 

Potansiyel Kırsal Turizm Alanları ve Çeşitleri:

“Milattan önce 2000’lerden itibaren Hititlerin hüküm 
sürdüğü bölgede 1200’lerden sonra Frigler, VI-IV yüzyıllar 
arasında da Kimmerler hakimiyet kurmuşlardır. Daha sora 
kısa bir süre için Lidyalıların elinde kalan bölge daha sonra 
Persler ve Galatların hakimiyeti sahasına dahil olmuştur. 
Bölge miladi yılların başlarından itibaren Romalıların 
eline geçmiş milattan sonra VI. yüzyılın sonlarına doğru 
Büyük Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması sonucu 
Bizans(Doğu Roma),toprakları içerisinde kalmıştır.

1243 yılına kadar Anadolu Selçuklu Devleti hakimiyetinde 
kalan bölge 1243 yılında Kösedağ Savaşı ile Mogollara 
yenilen Selçuklu ortadan kalkmış ve bölgede mogol 
hükümdarlar hakim olmuştur. Mogolların hakimiyeti 
1278 yılına kadar sürmüştür. Anadoluda moğol valilerin 
sonuncusu olan Demirtaş’ın Mısıra iltica etmesi üzerine 
yerine vekil bıraktığı kayınbiraderi ve bir Uygur Türkü 
olan Eretna, 1344 yılında kendi adıyla Kayseri merkezli bir 
devlet kurdu. Eratna Beyi Ali Beyin 1380 yılında ölümüyle 
de kadı Burhaneddin Ahmed kendi devletini kurdu. 
1398 yılında ölümüyle de osmanlı sultanı Yıldırım Bayezit 
tarafından bölge ilk kez Osmanlı topraklarına dahil 
olmuştur. Yüzyıla yakın beyliklerin idaresinde kalan bölge 
1514 yılında da Yavuz Sultan Selim’in Dulkadiroğullarını 
ortadan kaldırmasıyla da bölge tekrar osmanlı toprakları 
içerisinde yer almaya başlar.

17/2/1949 tarih ve 22265 sayılı bir kararlada ”Maraşta 
Gücük ve Yozgatta Fakılı bucaklarının kurulmasına” karar 
verilerek Yenifakılı bucak olur. Yenifakılının bir çok yazılı 
kaynakta 1950 yılında belediyelik olduğu yazılmış olsa 
da gerçek belediye oluş tarihi 22/2/1951 tarih ve 24182 
sayılı meclis kararıyladır. Söz konusu kararda:”Yozgatın 
Boğazlıyan İlçesine bağlı Fakılı Bucağında belediye 
kurulması” ibaresi yer almıştır. Yenifakılı 09.05.1990 tarih 
ve 3644 sayılı kanunla ilçe olmuştur.

İlçe 415 km²‘lik geniş bir vadiden oluşmaktadır. 
Güneydoğudan gelen Fehimli Deresi ve kuzeybatıdan gelen 
Kozan Çayı’nın birleştikleri noktadaki  vadi tabanında 
bulunur. İlçenin deniz düzeyinden yüksekliği 1036 m’dir.   
Karasal iklimin görüldüğü ilçenin büyük bir kısmı bozkırdır.
 İlçede yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı olan 
karasal iklim görülür. İlçe halkının büyük bir kısmı geçimini 
tarım ve hayvancılıktan sağlar. İlçede yetiştirilen ürünler; 
arpa, buğday, nohut,  mercimek, şeker pancarı, patates 
ve fasulyedir. Büyük ve küçükbaş hayvancılığın yapıldığı 
ilçede beslenen hayvanlar; sığır, koyun, kıl keçisi ve tiftik 
keçisidir.

Yozgat İli, Yenifakılı İlçe merkezinde bulunan Cankurtaran 
Tepesi olarak bilinen doğal kayalık alanın kuzeyinde tespit 
edilen yerleşim yerinde bulunan seramiklerden farklı 
dönemlerde iskan gördüğü anlaşılmaktadır. Doğal kayalık 
alanın savunma amaçlı kullanıldığı tahmin edilmektedir.

İlçe genelinde gezip görülebilecek tarihi ve turistik yerler: 

•  Cankurtaran Tepesi
•  Taşaltı Höyüğü
•  Kızılgedik Höyüğü
•  Bozhöyük
•  Damlalı Kemikli Mağara
•  Keçihöyüt Tümülüsü
•  Eski Adliye Binası
•  İstasyon Binası

Altyapı: İlçedeki; kırsal yerleşimlerin altyapıları ülke 
genelindeki standartlara yakın düzeydedir. Ovaya 
yakın alandaki yerleşimlerde alt yapı sorunlarına daha 
az rastlanırken, dağlık alanlarda arazinin yapısından 
kaynaklanan eksiklikler bulunmaktadır. İlçeye bağlı 
kırsal turizm potansiyeli olan yerleşim birimlerinin 
tamamında asfalt kaplama ulaşım yolu, elektrik, telefon, 
içme suyu ve arıtma yetersizlikleri olsa da kanalizasyon 
altyapısı mevcuttur. Kentsel yerleşim alanlarında sabit 
hatlı ve mobil internet ağlarından, kırsal yerleşimlerde 
ise çoğunlukla mobil internet hatlarından internet erişimi 
sağlanabilmektedir. Yerleşim birimlerinin ulaşım ve altyapı 
durumlarına ait bilgiler; ayrıntılı olarak “Yozgat Potansiyel 
Kırsal Turizm Yerleşimlerinin Altyapı Durumları” Yenifakılı 
ilçe tablosunda yer almaktadır.

Arazi Kullanımı ve İmar Durumu: Kırsal Turizm 
potansiyeline sahip, kırsal yerleşim alanlarından imar planı 
bulunmayan Kızılgedik Höyüğü, Damlalı Kemikli Mağara, 
Bozhöyük, Taşaltı Höyüğü ve diğer kırsal yerleşimlerde; 
turizm tesisleri için öngörülen tesis yeri alanının yapısal 
özelliğine göre ( Tarım Arazisi, Orman Alanı, Karayolu Hattı, 
vb. ile özel kanunlarla korumaya alınan alanlar), ilgili özel 
yasal düzenlemeler çerçevesinde alınacak uygunluk izni ile 
3194 sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 5. 
Bölümünde belirtilen esaslar uygulanır.

Bölgenin Yıllık Turizm Potansiyeli: İlçede turizm yönünden 
Damlalı Kemikli Mağara, Kızılgedik Höyüğü, Taşaltı 
Höyüğü ve diğer birçok eski yerleşim alanı mevcuttur. 
Ayrıca İstasyon Binası, Eski Adliye Binası ve diğer tarihi 
alanlar turizm açısından ziyaret edilen yerlerdir. Yeni 
ilçesinin gurbetçi büyük şehirlerde yaşayan halkının 
fazla olması, ilçeye ekonomik hareketlilik sağlamaktadır. 
Yöre halkı tatil dönemlerinde ilçeyi ziyaret ederek önemli 
bir turizm girdisi oluşturmaktadır. Mevcut tarihi ve 
turistik alanların yakınında, köy ve diğer kırsal yerleşim 
alanlarında yapılacak lokanta, doğa yürüyüş parkuru, köy 
evi ve çiftlik evi gibi uygun yatırımların yılda yaklaşık 
10000-15000 kişilik bir ziyaretçi potansiyeli oluşturacağı 
öngörülmektedir. Toplamda Yenifakılı kırsal alanlarında 
yılda 10000-15000 kişi arasında turizm potansiyelinin 
oluşması tahmin edilmektedir. (*)

(*)Konaklama tesislerine gelen ziyaretçilerin kayıtlı 
verileri ile beraber, yeme-içme tesislerine ve kırsal alanlara 
gelen ziyaretçilerle ilgili olarak; tesis işletmecilerinin, 
yerel ilgililer ve kırsal turizme katılanların beyanları 
doğrultusunda öngörülen tahmini ziyaretçi sayılarını 
içermektedir.

Damlalı Yeraltı Mağara

Damlalı Kemikli Mağara
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YERKÖY



Yozgat Kırsal Turizm Geliştirme Stratejileri Yozgat Kırsal Turizm Geliştirme Stratejileri140 141

3.2.13. Yerköy İlçesi 

Potansiyel Kırsal Turizm Alanları ve Çeşitleri:

Anadolu’nun birçok bölgesi gibi, Bozok adı verilen Yozgat 
ili ve çevresi (Yerköy dahil) ilk çağlardan beri çeşitli 
medeniyetlerin izlerini taşır. Bölge Türklerin Anadolu’ya 
geldiği zamana kadar çeşitli kavimlerin yerleştiği bir yer 
olmuştur. Bölge, sırasıyla Hititler, Frigler ve Perslerin 
hakimiyeti altında kalmış, bir ara Roma İmparatorluğu’nun 
eyaleti olmuş, Helenistik devirde ise Ankara’yı başkent 
yapan Galatlar’ın (Keltler) eline geçmiştir. Bölge daha sonra 
Bizans hakimiyetine girmiştir. 

1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra kitleler halinde 
Anadolu’ya gelen Bozoklu Türkmenler, Bizans bölgesi 
içinde yer alan Danişment sahasına oymaklar halinde 
yerleşmişlerdir. Bunların bir kısmı köylerde yerleşik hayata 
başlamışlar, önemli bir kısmı da bölgedeki yaylak ve 
kışlaklarda göçebe olarak hayatlarını devam ettirmişlerdir. 

Göçebe hayatın sona ermesiyle koy hayatına ve tarımsal 
yaşayışa başlamışlardır. Yozgat ve çevresindeki diğer 
yerleşim birimlerinde olduğu gibi Yerköy ve Yerköy’e 
bağlı köyler de bu Bozoklu Türkmenlerden oluşmaktadır. 
1925 yılında mütevazi bir koy olarak kurulan Yerköy, 1930 
yılında demiryolunun geçmesi ile kısa bir sure içinde hızla 
gelişerek 1935 yılında Bucak(nahiye), 25/08/1945 tarihinde 
ise ilçe olmuştur.

İlçenin yüzölçümü 1448 km2 dir. Deniz düzeyinden 
yüksekliği  ise 774 m’dir. İlçedeki geniş düzlükler ve aşınmış 
tepeler, yer şekillerinin genel hatlarını oluşturmaktadır. 
Arazinin büyük bir kısmını Delice Irmağı’nın taşıdığı 
alüvyonlarla üzerini örttüğü Yerköy Ovası kaplamaktadır. 
Doğu ve güneyden Çiçekdağı ve Orta Dağı’yla, diğer 
kenarlarda da aşınmış tepelerle kuşatılmıştır. En önemli 
akarsuyu Karanlıkdere vadisinden sonra ilçe sınırlarına 
giren Delice Irmağı’dır. Suları yazın azalıp baharda kabaran 
Delice Irmağı, ilçedeki küçük dere ve çayları da toplayarak 
Sekili sınırlarında Ankara-Yozgat karayolunu keserek ilçe 
ve il topraklarını terk eder.
Karasal iklimin egemen olduğu ilçede yazlar sıcak ve 
kurak, kışlar soğuk ve sert geçmekte, yıllık yağış tutarının 
büyük bir bölümü ilk ve sonbaharda düşmektedir. Deniz 
düzeyinden yüksekliği az olduğu için yaz sıcaklığı merkez 
ilçe ve çevresine göre daha yüksektir. Bozkırların yaygın 
olduğu ilçede orman örtüsü yok denecek kadar (% 4.81) 
azdır. Orman örtüsü olarak ilçenin kuzeybatısında yer alan 
Salmanlı nahiyesi köylerini kapsayan Aygar Dağı üzerinde 
prestep meşe ormanlarından oluşan baltalık ormanlar 
vardır. Tepeler çıplaktır ve Delice Irmağı boylarında 
Karanlıkdere Vadisi’nde olduğu gibi söğüt, kavak ve meyve 
ağaçları bulunmaktadır.
Yerköy, doğudan başlayıp batıya doğru uzanan 60 kilometre 
uzaklığa sahip Delice Irmağı ve bu ırmağa çeşitli yerlerden 
karışan dere yatakları ile bir ova kentidir. Delice Irmağı 
ve bu ırmağa karışan dere yatakları kenarlarında yaklaşık 
olarak sulanabilir 85.000 dekar tarım arazisi bulunmaktadır. 
Bu sulu tarım arazisinde daha çok tahıl, şeker pancarı, 
kuru soğan, ayçiçeği, kuru fasulye ve çeşitli sebzeler 

ekilmektedir. Kısacası Yerköy’ün ekonomik yaşantısı doğal 
yapısına uygun bir gelişme göstermiştir.

Yerköy’de genel olarak tarımda mekanizasyona ağırlık 
veren bir çiftçilik yapılmaktadır. Yerköy’ün arazi varlığı 
toplam nüfusa oranlandığında kişi başına ortalama 20 dekar 
kültür arazisi düşmektedir. Özellikle ilçe merkezi ile Delice 
Köyü’nde yaygın olan sebzecilik, ilçe ekonomisinde hatırı 
sayılır bir yere sahiptir. Başta biber, domates, taze fasulye, 
salatalık, ıspanak, lahana, marul, turp, patates, pırasa, yeşil 
soğan olmak üzere yaklaşık 312 hektarlık bir alanda sebze 
üretimi yapılmaktadır.

Yerköy’de meyvecilik ve bağcılık arzu edilen bir düzeyde 
değildir. Bunda en önemli etken ilkbaharda gece donlarının 
olumsuz etkisi ile pazarlamanın yeterince yapılamamasıdır. 
Bağcılıkta yapılan demostrasyonlarda yüksek bağcılık 
teşvik edilmiş ve Yerköy’e uyum sağlayan üzüm çeşitleri 
getirilmiştir.
Mera ve besi hayvancılığının geliştiği Yerköy’de sanayii 
kuruşları da yer almaktadır. Yerköy-Saray’da Yibitaş 
Çimento, Yem, Kraft Torba Fabrikaları ile Gen-Taş Tuğla 
Fabrikaları, un fabrikaları ve Yibitaş Entegre Tesisleri 
başlıca büyük ölçekli sanayii işletmeleridir. Ayrıca 
2007 yılında Çanakkale Seramik Fabrikası açılarak ilçe 
ekonomisine büyük katkıda bulunmuştur. Son zamanlarda 
gelişen sanayileşme etkinlikleri Yerköy’ün ekonomisine 
büyük ölçüde katkı sağlamıştır. Organize sanayi bölgesinde 
çalışan yaklaşık 2000 kişi ve bu sanayide üretilen malların 
çoğu Yerköy pazarını yakından etkilemiştir. Ayrıca ilçenin 
Harkaşan yöresinde kurulan ve alt yapısı tamamlanan 
“Yozgat Organize Sanayi Bölgesi” de il ve ilçe ekonomisine 
büyük bir canlılık kazandırmaktadır.

İş ve çalışma hayatı açısından bakıldığında ilçe nüfusunun 
%70’inin tarımla uğraştığı görülür. Diğer bir ifadeyle halkın 
temel geçim kaynağı tarımdır. Geriye kalan nüfus ise ticaret 
ve küçük el sanatları ile uğraşmaktadır.

Yozgat İli, Yerköy İlçesi Merkezi’nin 1 kilometre 
güneydoğusunda yer alan Uyuz Hamamı tek katlı 
yapılardan meydana gelmiş olup; halen faaliyettedir. 
Uyuz Hamamı’nın güneyinde Hacı Ahmet Dağı 
yer almaktadır. Kuzeyi ise geniş bir plato şeklinde 
yayılmaktadır. 08.04.1988 tarihinde Müze Müdürlüğü’nce 
yapılan kısa süreli sondaj kazısında çıkartılan bir adet 
Roma Dönemine ait sikkeden M.S.307 - 340 tarihlerinde 
iskan edildiği anlaşılmaktadır. Yapılan tespitlerde Uyuz 
Hamamı’nın batısında yaklaşık 50 metre mesafede yine 
aynı döneme ait seramik ocağı tespit edilmiştir. Yaklaşık 
2 kilometre güneydoğusunda yer alan Uyuz Hamamına 
600 metre uzaklıktaki Hacı Ahmet Dağı eteklerindeki 
höyük, Delice Irmağı’nın kenarında doğal bir kayalık 
tepe görünümündedir. Yayvan şekildeki höyük 95 metre 
çapındadır.

İlçe genelinde gezip görülebilecek tarihi ve turistik yerler: 

•  Kömüşören Köyü
•  Uyuz Hamamı ve Höyüğü
•  Delice Köyü Höyüğü

•  Karaosmanoğlu Höyüğü
•  Konak Höyüğü
•  Höyüktepe Höyüğü
•  Yerköy Tümülüsü
•  İnboynu Kaya Yerleşimi
•  Gülabiözü Deresi Düz Yerleşimi
•  Yukarı Elmahacılı Köyü Düz Yerleşimi
•  Yerköy Gar 
•  Tuzla Köprüsü
•  Saray Çapanoğlu Camii
•  Yakup Hoca Efendi Camii
•  Delice Köprüsü

Ulaşım: Yozgat ilinin güneybatısında yer alan Kırşehir, 
Kırıkkale ve Çorum’a sınırı olan, il merkezine 39 km 
uzaklıktaki ilçedir. İlçe Yozgat-Ankara ve Yozgat- Kırşehir 
karayolu üzerinde bulunmaktadır. Doğusunda il merkezi, 
batısında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi, güneyinde Şefaatli 
ilçesi, kuzeyinde ise Çorum’a bağlı Sungurlu ilçesi vardır. 
Yerköy’ün Ankara’ya uzaklığı 182 km, Kayseri’ye uzaklığı 
162 km, Sivas’a uzaklığı 265 km, Antalya’ya uzaklığı 
628 km, İzmir’e uzaklığı 777 km, İstanbul’a uzaklığı 
632 km’dir.  Yerköy ilçesi Ankara- Yozgat- Sivas devlet 
karayoluna sınırdır, ayrıca ilçeden Kayseri-Ankara 
demiryolu geçmektedir. İlçenin ulaşım açısından sıkıntısı 
bulunmamaktadır.

Altyapı: İlçedeki; kırsal yerleşimlerin altyapıları ülke 
genelindeki standartlara yakın düzeydedir. Ovaya 
yakın alandaki yerleşimlerde alt yapı sorunlarına daha 
az rastlanırken, dağlık alanlarda arazinin yapısından 
kaynaklanan eksiklikler bulunmaktadır. İlçeye bağlı 
kırsal turizm potansiyeli olan yerleşim birimlerinin 
tamamında asfalt kaplama ulaşım yolu, elektrik, telefon, 
içme suyu ve arıtma yetersizlikleri olsa da kanalizasyon 
altyapısı mevcuttur. Kentsel yerleşim alanlarında sabit 
hatlı ve mobil internet ağlarından, kırsal yerleşimlerde 
ise çoğunlukla mobil internet hatlarından internet erişimi 
sağlanabilmektedir. Yerleşim birimlerinin ulaşım ve altyapı 
durumlarına ait bilgiler; ayrıntılı olarak “Yozgat Potansiyel 
Kırsal Turizm Yerleşimlerinin Altyapı Durumları” Yerköy 
ilçe tablosunda yer almaktadır.

Arazi Kullanımı ve İmar Durumu: Kırsal Turizm 
potansiyeline sahip, kırsal yerleşim alanlarından imar planı 
bulunmayan Kömüşören Köyü, Uyuz Hamamı ve Höyüğü,  
Konak Höyüğü, Delice Köyü Höyüğü Karaosmanoğlu 
Köyü Höyüğü ve diğer kırsal yerleşimlerde; turizm tesisleri 
için öngörülen tesis yeri alanının yapısal özelliğine göre ( 
Tarım Arazisi, Orman Alanı, Karayolu Hattı, vb. ile özel 
kanunlarla korumaya alınan alanlar), ilgili özel yasal 
düzenlemeler çerçevesinde alınacak uygunluk izni ile 3194 
sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 5. 
Bölümünde belirtilen esaslar uygulanır.

Bölgenin Yıllık Turizm Potansiyeli: Yerköy ilçesinin Yozgat-
Sivas-Ankara karayolunda bulunmasından dolayı merkeze 
yakın yerlerde bulunan tesisler günlük ortalama 10-15 bin 
taşıtlık trafik yoğunluğu ile önemli bir turizm potansiyeli 
oluşturmaktadır Bu karayolu üzerindeki merkeze yakın 
tesislerde mola veren otobüsler ve özel araçlarla gelen 

yılda 10000-15000 kişi aralığında bir yoğunluk olduğu 
öngörülmektedir.

Kömüşören Köyü ilçe merkezine en yakın köydür ve 
Büyüknefes (Tavium Antik Kenti) Köy’üne bu köyden 
gidilmektedir. 

Konak Höyüğü, Delice Köyü Höyüğü, Karaosmanoğlu 
Köyü Höyüğü, Höyüktepe Höyüğü, Tuzla Köprüsü ve 
diğer tarihi ve kültürel kırsal alanlarında lokanta, çiftlik 
evleri, köy evleri, kırsal konaklama tesisleri gibi uygun 
yatırım tesisleri sonucunda yaklaşık yılda 5000-10000 kişilik 
ziyaretçi talebinin oluşması öngörülmektedir.

Yerköy kaplıca alanı ilçe merkezi içerisindedir. Kaplıca suyu 
sıcaklığı 44 °C olup,  Klorlu, Sülfatlı sular grubundandır. 
Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu analizler sonucunda 
Nevrit, Nevralji, Kırık-Çıkık Sekelleri, Kadın Hastalıkları, 
Romatizmal Hastalıklar, Kronik Romatizmal Hastalıklar, 
Çeşitli Ağrılar, Cilt hastalıklarına iyi geldiği raporla 
onaylanmıştır. Kaplıca alanında Belediye belgeli tesis 
bulunmaktadır. İlçenin ana yol güzergâhında olması 
nedeniyle ulaşım oldukça kolaydır.

Yerköy ilçesi kaplıcaları 300 yatak kapasitesine sahipti. 
Yapılacak olan yeni termal tesisler, butik otel ve diğer 
kırsal tesislerle bölgede bulunan tesislerin toplam yatak 
kapasitesi 500’e çıkarılabilir. Yıl boyunda % 30 doluluk 
oranıyla yaklaşık olarak 35000-40000 arası yerli ve yabancı 
turistin ilçeyi ziyaret ederek bu tesislerde konaklayacağı 
öngörülmektedir. 

Özellikle Sivas-Yozgat- Ankara devlet karayolu üzerindeki 
kırsal alanlarda yapılacak lokanta ve yöresel ürün satış 
tesislerinde yaklaşık olarak yılda 10000-15000 civarında 
bir talebin olacağı öngörülmektedir. Toplamda Yerköy 
kırsal alanlarında yılda 70000-95000 kişi arasında turizm 
potansiyelinin oluşması tahmin edilmektedir. (*)

(*)Konaklama tesislerine gelen ziyaretçilerin kayıtlı 
verileri ile beraber, yeme-içme tesislerine ve kırsal alanlara 
gelen ziyaretçilerle ilgili olarak; tesis işletmecilerinin, 
yerel ilgililer ve kırsal turizme katılanların beyanları 
doğrultusunda öngörülen tahmini ziyaretçi sayılarını 
içermektedir.

Yerköy Kaplıcaları
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YOZGAT POTANSİYEL KIRSAL TURİZM YERLEŞİMİNİN
ALTYAPI DURUMLARI, TURİZM ÇEKİCİLİKLERİ, 
TURİZM ÇEŞİTLERİ, UYGUN YATIRIM TESİSLERİ

YERKÖY
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4. YOZGAT KIRSAL TURİZM SWOT ANALİZİ

Bir sektörün, bir faaliyetin, bir işletmenin mevcut durumunu 
ve amaçlarını ortaya koymanın en kolay yolu o konuda 
bilgi sahibi kişiler tarafından SWOT analizinin yapılmasıdır 
(Akça, 2005). SWOT terimi İngilizcedeki dört kelimenin 
ilk harflerinden oluşan bir kısaltma olarak bilinmektedir. 
Bu kelimeler sırasıyla; Güçlü yönler (Strengths), Zayıf 
yönler (Weakness), Fırsatlar (Opportunities) ve Tehditler 
(Threats)’dir (İnayet ve Akbulak, 2010). SWOT analizi; bir 
sektörün, bir faaliyetin, bir işletmenin güçlü-zayıf yönlerini 
belirlemek ve dış çevreden kaynaklanan fırsat-tehditleri 
tespit etmek için kullanılan bir yöntem olduğundan 
dolayı, yörenin kırsal turizm bakımından güçlü-zayıf ve 
fırsat-tehditlerinin ortaya koyması ve ona göre plan ve 
programların yapılmasının sağlanması gerekmektedir 
(Ongun vd., 2016).

Bu bakımdan değerlendirildiğinde, SWOT analizinin 
yapılmasındaki genel amaç; bölgenin sahip olduğu turizme 
bağlı ve turizmden bağımsız arz potansiyelinin güçlü ve 
zayıf yönlerinin bilinmesi, analiz edilmesi ve ülkenin turizm 
hedeflerine uygun stratejilerin belirlenmesine yardımcı 
olmasıdır. 

Bununla birlikte, SWOT analizi bölgenin alternatif 
turizm olanaklarının her zaman değerlendirmeye tabi 
tutulması, mevcut yanlış uygulamaların belirlenmesine ve 
giderilmesine olanak veren bir araç olmaktadır (Yeşiltaş vd., 
2009).

Yozgat’ta kırsal turizmin değerlendirilmesi için Türkiye 
Turizm Stratejisi 2023 (2007), Yozgat Turizm ve Sosyal 
Altyapı Sektörel Çalışma Grubu Raporu (2011),  Yozgat 
İli İmalat Sanayi Raporu (2013), Yozgat 2023 Kalkınma 
Çalıştayı Sonuçları (2013), Yozgat Doğa Turizmi Master 
Planı 2013-2023 (2013), Yozgat Kalkınma Vizyonu Çalıştayı 
Sonuç Raporu ve Eylem Planı (2016) gibi yayınlar öncelikli 
olmak üzere konuyla ilgili literatürün taranmasına ek 
olarak yapılan alan araştırmaları, kırsal alanlardaki yetkili 
ve ilgililerle yapılan görüşmeler ve grup çalışmaları 
sonucunda bir takım veriler elde edilmiştir. Bu verilerek 
değerlendirilerek Yozgat Kırsal Turizmi’nin SWOT Analizi; 
Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler olmak 
üzere dört ana başlık altında aşağıda yer almaktadır.

4. 1. GÜÇLÜ YÖNLER

1. Yörenin bozulmamış bir doğaya sahip olması

2. Yöre halkının konukseverliği

3. Yörük kültürünün yörede devam etmesi

4. Çamlık Milli Parkının Türkiye’nin ilk milli parkı olması 
ve ağaç türünün sadece Kafkaslarda bulunması

5. Kazankaya Kanyonunun 10 km uzunluğunda olması, 
dağcılık ve doğa turizmi açısından çok önemli bir 
potansiyele sahip olması

6. Sarıkaya Roma Hamamı’nın kültürel bir miras olması ve 
UNESCO listesine aday olacak bir potansiyele sahip olması

7. Yozgat’ın Alacahöyük, Boğazkale, Hattuşaş gibi Hitit 
yerleşim yerlerine ve Peri Bacaları, Ürgüp, Göreme v.b 
turizm merkezlerine yakın olması

8. Yozgat’ın karayolu ve demir yolu açısından ulaşılması 
kolay bir noktada olması

9. İl genelinde çok geniş bir alanda foto safari düzenleme 
imkanı olması  (Çamlık Milli Parkı, Kazankaya Kanyonu, 
Cehirlik Yaylası, Süreyya Bey Barajı, Gelin Güllü Barajı, 
Sarıkaya Hamamı,  Çandır Kümbeti, Çayıralan Kümbeti,  
Büyüknefes Tavium Anti Kenti vb.)

10. Termal turizm için yer altı suları bakımından zengin 
olması

11. Farklı turizm etkinliklerine (trekking, dağcılık, yayla, 
doğa, inanç, termal kültür turizmi vb.) hizmet verebilecek 
turizm değerlerinin bulunması

12. Yöresel yemek türlerinin zenginliği, el sanatları ve 
geleneksel motiflerin (doğum, ölüm, düğün, aşıklık 
geleneği, vs.) hala varlığının sürdürmekte olması

13. Çeşitli festival, Şenlik ve Şölenlerin düzenlenmesi ve 
gün geçtikçe sayılarının artması

14. Endemik türler açısından önemli çekicilikleri içeren bir 
tabiat alanına sahip olması

15. 7 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen I. Uluslararası 
Bozok Sempozyumu kapsamında Yozgat’ın jeolojik 
yapısına, termal kaynaklarına, tarihi ve sit alanlarına, 
Yozgat’ın tarihine, vb. konulara yer verilmiş olması

4. 2. ZAYIF YÖNLER

1. Yozgat’ın coğrafi yapısı ve idari bölünmesi; İl Merkezinin 
bazı ilçelere çok uzak olması 

2. İl’in kültürel ve turizm açısından yeterince tanıtılması 

3.Yozgat’ın sürekli olarak göç vermesi

4. Kırsal turizmi geliştirecek işbirliğinin sivil toplum 
örgütleri ve kamu kuruluşları arasında yeterince 
sağlanamamış olması

5. Kırsal turizm alanında yeteri kadar örnek girişimci ve 
işyerinin olmayışı 

6. Kırsal alanlarda yerleşimlerde düzensiz yapılaşma

7. Kırsal turizm ve ürünlerini pazarlayacak bir yapının 
mevcut olmaması

8. Yöre halkının tarihi ve doğal güzelliklerin korunmasının 
önemi hakkında yeterince bilgi sahibi olmaması ve kırsal 
turizm bilincinin gelişmemiş olması

9. Yöresel değerlerin ve el sanatlarının gelecek nesillere 
aktarılması konusunda gençlerin gereken ilgi ve alakayı 
göstermemesi

10. Seyahat acentelerinin yetersizliği

11. Potansiyel kırsal turizm ziyaretçilerine 
yönelik tanıtım ve reklam yetersizliği

12. Kırsal turizm potansiyeline sahip alanlarda konaklama 
olanaklarının yetersizliği

13. Hava alanının bulunmaması

14. Finansman sorunları

15. Fiziki altyapıdan kaynaklanan sorunlar

4. 3. FIRSATLAR

1. Nüfus yoğunluğunun azlığı ve sanayi faaliyetlerinin 
gelişmemiş olmasından dolayı yörenin doğal zenginlikleri 
üzerindeki tehlikenin az olması

2. Ankara- Sivas Hızlı Tren Projesi güzergahında yer alması

3. TKDK vasıtasıyla IPARD programının bölgeye yatırımları 
teşvik ediyor olması

4. Yozgat Nohutlu Tepesi ve Yozgat Çamlığı arasında 
teleferik projesinin hayata geçirilebilecek olması

5. Geniş bir alana yayılmış tarım arazilerinin tarım ve çiftlik 
turizmi açısından değerlendirilmeyi bekleyen bir potansiyel 
olması

6. Bozok Üniversitesi’nin varlığı 

7. Orta Anadolu Kalkınma Ajansının Destekleri

8. Kırsal Turizme Yönelik AB hibe fonlarının varlığı

9. Ankara, Kayseri, Sivas gibi kalabalık şehirlerde kent 
yaşamından stresten uzaklaşmak isteyen doğa ve kırsal 
alanı seven bireylerin olduğu potansiyel ziyaretçi kitlesi

10.Avcılık ve doğa sporları ile ilgili çalışmaların 
yoğunlaştırılarak bu alanlarda kırsal turizm potansiyelinin 
artırılabilecek olması

11. Jeotermal kaynakların güncel envanterinin çıkarılması, 
Afyonkarahisar ve diğer termal turizmde öne çıkmış 
bölgelerdeki işletme sahipleri, kamu kurum ve kuruluşları 
ile ikili işbirliği yapılarak termal turizm potansiyelinin 
artırılabilecek olması

12. Akdağmadeni Nalbant dağının kış turizmi için bir 
alternatif olması

14. 4-6 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan II. 
Uluslararası Bozok Sempozyumunun Konusunun Yozgat’ın 
Turizm Potansiyeli ve Sorunları olması

15. Yozgat’ta kent hastanesinin faaliyete girmesi

4. 4. TEHDİTLER

1. Kurumlar arasında işbirliğinin yetersiz olması

2. Kırsal turizm potansiyelinin artışına bağlı olarak oluşacak 
nitelikli personel yetersizliği

3. Kırsal turizmin aşırı ve kontrolsüz gelişimi ile doğal ve 
kültürel değerlerin dejenere olma, yozlaşma, tahrip olma, 
kirlenme ve elden çıkma riski,

4. Küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişmelerinin kırsal 
turizmi ve sezonunu olumsuz etkilemesi,

5. Aşırı ziyaretçi talebine bağlı olarak doğal zenginliklerin 
tehdit altında bulunması

6. Avlanmanın ve orman yangınlarının doğal çevreyi tahrip 
etmesi

7. Erozyon, sel felaketi ve diğer doğal afetlerin tarihi ve 
turistik alanları ve doğal güzellikleri yok etmesi
8. Kırsal alanda yaşanan göçe bağlı olarak genç nüfusun 
giderek azalması

9. Kırsal turizm algısının ulusal düzeyde yetersiz kalması

10. Yerel ve geleneksel kültürde zayıflama ve bozulmaların 
yaşanması

11. Çevre koşullarına dikkat etmeyen iş yerleri ve 
bireylerden dolayı doğal güzelliklerin tahrip edilmesi

5. POTANSİYEL TURİSTLERİN SOSYO 
EKONOMİK YAPISI

5.1. Kırsal Turizmi Tercih Eden Turistlerin Sosyo 
Ekonomik Yapısı

Başlangıçta turizm faaliyetleri toplumun belirli bir grubuna 
yönelik iken; teknolojik ve ekonomik gelişmelere bağlı 
olarak toplumun her kesimine hitap eder hale gelmiştir. 
İnsanlar gelirlerinin artmasına bağlı olarak değişik turizm 
faaliyetleri arayışına girmişlerdir. Turizm talebinde 
meydana gelen bu değişim turizm sektörü içerisinde, yayla 
turizmi, dağcılık, doğa turizmi, kültür turizmi, av turizmi, 
su sporları, termal turizm ve kırsal turizm gibi alternatif 
turizm çeşitlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

Günümüzde hayat koşullarının, sosyal hakların artması, 
kentleşme ve iş hayatının ortaya çıkardığı sıkıntı ve stres 
sebebiyle insanların turizm faaliyetlerine ilişkin istek ve 
tercihleri değişiklik göstermektedir. Ülkelerin mevcut 
turizm pazarından aldıkları payı artırabilmeleri için 
turistlerin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
nitelikte turizm faaliyetleri geliştirmeleri gerekmektedir. 
Turistlerin deniz, kum, güneş gibi unsurlar yerine doğal 
yaşam, köy, kırsal alanlar gibi unsurlara yöneldiği 
görülmektedir. 
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Kırsal turizm faaliyetlerine ilgi duyan potansiyel turist 
profili; deniz, kum ve güneş gibi unsurlardan sıkılmış artık 
alternatif turizm faaliyetleri arayışına girmiş olan 35 yaş 
ve üzerindeki bireylerden oluşmaktadır. Genellikle emekli 
ve doğaya ilgi duyan kişiler kırsal turizme yoğun ilgi 
göstermektedirler.

5.2. Kırsal Turizmin Tercih Edilme Nedenleri

Turistik ürün/hizmet talebi ve arzında yaşanan 
değişikliklerle birlikte tüketici konumunda olan turistler 
artık daha seçici bilgili ve dikkatli bir hal almışlardır. Bu 
yeni turist tipi ekolojik dengeye daha duyarlı, tarihi ve 
kültürel değerlere odaklı ve daha aktif seyahat eder hale 
gelmiştir (Kesici, 2012).

Kırsal turizme yönelik ilk tur programları 19. yüzyılda 
İngiltere’de doğaya dönüşün yaşanması ile ortaya çıkmış ve 
daha sonra bu turizm çeşidi Avrupa’nın gelişmiş ülkelerine 
doğru yayılmaya başlamıştır. Bu olgunun hızlı bir biçimde 
gelişmesinde başta şehirlerde yaşayanların sosyo-ekonomik 
durumunun artması, büyük şehirlerdeki hayat tıkanıklığı, 
hava kirliliği, gürültü ve stresten uzaklaşma isteği etkili 
olmuş ve bir çıkış yolu olarak kırlarda dinlenmeye 
karşı bir ilgi meydana gelmiştir. Özellikle sıkıcı çalışma 
hayatından uzaklaşma isteği ve artan boş zaman kentsel 
hayatın sıkıcılığından ve stresinden sıkılan insanları 
içinde bulundukları yaşam tarzlarından uzaklaşmaya 
yönlendirmiştir. Standartlaştırılmış yaşam şekillerinin 
geçici bir alternatifi olarak insanların bu ihtiyaçlarına hitap 
eden en önemli turizm çeşitlerinden birisi olan kırsal turizm 
günümüzde daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır 
(Çeken vd., 2012).

Günümüzde değişen ve gelişen turizm anlayışı sonucunda 
meydana gelen kırsal turizm, yerel halkın yaşam şeklini, 
yöresel mutfak kültürünü ve gelenek-göreneklerini 
hakkında bilgi sahibi olmak isteyen turistlerin değişik kırsal 
yerleri tercih etmeleri bu alanların turizm adına gelişmesi 
yönünde katkı sağlamaktadır. Öte yandan, kırsal turizmde 
hizmet sağlayıcı kişiler ve işletmeler turistlerin ziyaret 
edilen alanlardaki doğal ortamı, atmosferi test etmelerine ve 
kırsal ürünleri denemelerine imkan vermektedirler (Bozok 
vd., 2014). Böylelikle ziyaretçiler kırsal turizmi öğrenirken 
kırsal alanlarda güzel vakit geçirir ve deneyimlerini diğer 
potansiyel ziyaretçilere aktarırlar.

Kırsal turizm doğaya dayalı bir turizm türüdür.  Doğaya 
yönelik turizm faaliyetlerinin macerayı sevenler tarafından 
tercih edildiği bilinmektedir. Doğaya yönelik turizm 
faaliyetlerine katılmak isteyen turistler için doğada yapılacak 
çok çeşitli aktiviteler bulunmaktadır. Bu aktiviteler; safari, 
yaban hayat gözlemciliği, rafting, kayak, yürüyüş, dağcılık, 
kuş gözlemciliği, kampçılık, ve binicilik gibi faaliyetlerdir. 
Doğa odaklı olan turistler, sakin bir çevre, geleneksel el 
sanatlarından yapılmış ürünler, doğal manzara, temiz hava, 
güvenli ve tanıdık bir çevreye ihtiyaç duyarlar. Bu turistler 
için konaklanacak tesisin çok lüks olma zorunluluğu yoktur 
( Köroğlu ve Karama, 2014). Bu sebeplerden dolayı kırsal 
turizm turistlerce tercih edilen bir turizm türü olarak her 
geçen gün popüler bir hal almaktadır.

Globalleşme ile birlikte rekabetin artması, müşteri istek 
ve ihtiyaçlarının değişmesi, müşteri memnuniyetinin 
sağlanmasını zorlamaktadır. Müşterilerin ekonomik ve 
yaşam koşullarına bağlı olarak tüketmiş oldukları mal ve 
hizmetler ile ilgili beklentileri sürekli olarak değişmektedir 
( Cömert ve Özata, 2016). Bu açıdan değerlendirildiğinde 
turistlerin alternatif turizm faaliyetlerine yönelerek özellikle 
kırsal turizmi tercih etmelerini normal karşılanmaktadır.

5.3. Yozgat’ın Kırsal Turizm İçin Uygunluğu

Yozgat kendine özgü coğrafyası ve kültürüyle, tarihi ve 
doğal dokusuyla ve eşsiz güzellikleriyle kırsal turizmin iyi 
bir şekilde gerçekleştirilmesine uygun bir şehirdir. Yaylaları, 
kırsal alanları, arkeolojik sit alanları, bölgede yetişen 
değişik bitki türleri ve doğal ormanlık alanlarıyla birlikte 
kırsal turizm açısından büyük bir potansiyele sahiptir. 
Yozgat içerisinde barındırdığı tüm doğal, kültürel ve tarihi 
özellikleri ile kırsal turizmi tercih eden turistlerin istek ve 
beklentilerine cevap verebilecek bir kırsal turizm bölgesidir. 
Daha çok günübirlik ziyaretlerin gerçekleştirildiği Yozgat’ta 
turistler sadece termal tesislerin bulunduğu Sarıkaya, 
Boğazlıyan, Sorgun, Saraykent ve Yerköy ilçelerinde 
konaklamamakta diğer ilçelerde konaklayarak doğal 
güzelliklerle buluşmaktadırlar. Daha çok çevre illerden ve 
yurt dışından gelen gurbetçi ziyaretçiler, yaylaları, kırsal 
alanları ve köyleri ziyaret ederek sıla özlemini azda olsa 
giderme imkanına sahip olmaktadırlar.

Yozgat Çamlık Milli Parkı özellikle sporcular, izcilik 
grupları, öğrenci grupları ve araştırmacılar tarafından 
yılın her ayında ziyaret edilmektedir. Burada yetişen 
ağaç türünün yalnızca Kafkaslarda oluşu ve Çamlık Milli 
Parkının temiz havası çok önemli bir çekicilik özelliği 
olarak ziyaretçileri cezp etmektedir. Kazankaya Kanyonu, 
dağcılılık, avcılık ve su sporlarına ilgi duyan ziyaretçilere 
oldukça eğlenceli ve hayatları boyunca unutamayacakları 
bir doğal yaşam tecrübesi sunmaktadır. 

Sarıkaya Hamamı, Kerkenez Harabeleri, Büyüknefes 
(Tavium Antik Kenti) ve diğer birçok arkeolojik ve tarihi 
alanlar tarih, doğa ve arkeolojiye ilgi duyan turistlerin 
heyecanla ziyaret etmek istedikleri ve diğer ziyaretçilere 
de tavsiye edecekleri alanlardır. Yozgat il genelinde bu 
alanların ziyareti esnasında yöre halkının sıcaklığı turistleri 
ayrıca memnun edecek ve onlarda tekrar gelme isteği 
uyandıracaktır.

Köylerde, ilçe merkezlerinde ve il merkezinde 
gerçekleştirilen şenlikler ve festivaller yörenin sosyo-
kültürel yapısını yansıtan birer ayna niteliğindedir. 

Bu etkinlikleri ziyaret eden turistler yöresel ürünleri satın 
alabilecek, yöresel lezzetleri tadabilecek ve yörenin sosyo-
kültürel yapısı hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde; Yozgat il genelinde 
avcılık turizmi, doğa turizmi, köy turizmi, festival turizmi, 
dağcılık turizmi, su sporları turizmi, at bince turizmi, inanç 
ve tarih turizmi, konaklama turizmi ve termal turizm gibi 
kırsal turizm etkinlikleri potansiyeline sahiptir.

6. BELİRLENEN BÖLGELERİN YILLIK TURİZM 
POTANSİYELİ

Yozgat’a gelen turist sayısı son yıllarda artış göstermektedir. 
Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 
Yozgat’ı 2014 ve 2015 yılları arasında ziyaret eden turist 
sayıları değerlendirildiğinde son yıl itibariyle artış 
gerçekleştiği görülmektedir. 2015 yılında 56927 kişinin 
ziyaret ettiği Yozgat’ta, 2014 yılına göre turist sayısında 
yaklaşık % 2’lik bir artış gerçekleşmiştir. 

2014 yılında Yozgat’a gelen yerli turist sayısı 55835 kişi, 
yabancı turist sayısı 367 kişi ve 2015 yılında Yozgat’a gelen 
yerli turist sayısı 56927 kişi, yabancı turist sayısı 423 kişidir. 
2015 yılında hem yerli hem de yabancı turist sayısında artış 
olmuştur.

İl genelinde turizm işletme konaklama tesislerinde 2187 ve 
belediye denetimindeki konaklama tesislerinde 1061 yatak 
kapasitesi olmasına karşın, Yozgat şu ana kadar mevcut 
turizm potansiyelini değerlendirememiştir. Çok değişik 
turizm türlerine ev sahipliği yapabilecek Yozgat’ı ziyaret 
eden turist sayısı potansiyelin oldukça gerisindedir. Bu 
durumun en önemli nedenlerinden bir tanesi yeterli sayıda 
ve istenilen düzeyde tesisin bulunmamasıdır.

2015 yılında Yozgat’a gelen yabancı turist sayısı 423 kişi 
ve 2015 Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 36,24 milyon 
kişidir.  Yozgat’a gelen yabancı turist sayısının azlığının 
başlıca nedenleri arasında yeterince tanıtım yapılmaması, 
Yozgat ili turizm sektöründe nitelik personel eksikliği ve 
konaklama tesislerinin mevcut durumu yer almaktadır.

Yozgat’ta belirlenen bölgelerin yıllık turizm potansiyeli 
hesaplanırken, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde 
veri olarak sadece il geneli turist sayıları bulunduğundan 
ve kırsal alanlardaki işletmelerin çoğunda kayıtlı bilgi 
bulunmadığından dolayı, belirlenen bölgelerdeki yetkili 
kişiler ve kırsal turizmle ilgili diğer kişilerle yapılan 
görüşmelerle yaklaşık ziyaretçi sayıları hakkında bilgiler 
alınmıştır. İl genelindeki mevcut ziyaretçi sayıları ve 
yapılan görüşmelere istinaden istenilen düzeyde uygun 
yatırımlarla birlikte öngörülen oluşacak tahmini potansiyel 
belirlenmiştir. 

Bu tespitler doğrultusunda ve bu çalışmanın ‘’Yozgat 
Potansiyel Turizm Alanları’’ bölümünde belirtilen tahminler 
dikkate alındığında; kırsal alanlarda yılda yaklaşık olarak 
378000 konaklama ve 534000 günübirlik ve karayolu turizmi 
öngörülmektedir. Öngörülen konaklama sayısının bu kadar 
yüksek olmasında Sarıkaya, Sorgun, Boğazlıyan, Saraykent 
ve Yerköy ilçelerinde mevcut bulunan termal kaynaklar ve 
tesislerdir. Ayrıca her geçen gün yeni tesisler yapılması için 
proje ve fizibiliteler yapılmaktadır. Günübirlik ve karayolu 
turizminin yüksek olmasındaki etken ise Yozgat’ın mevcut 
konumu ve her geçen gün artan trafik yoğunluğu, yapılacak 
uygun yatırımlar sonucu ilin böyle bir potansiyele sahip 
olmasıdır.

Konaklama tesislerine gelen turistlerin ortalama 35- 40 TL, 
yeme-içme ve günübirlik tesislere gelen turistlerin ortalama 

8-10 TL harcama yaptıkları varsayılmıştır. Bu varsayımlar 
doğrultusunda kırsal alanlardaki konaklama tesislerinde 
yaklaşık olarak 13000000-15000000 TL, günübirlik gidilen 
tesislerde ise, yaklaşık olarak 4000000-4500000 TL olmak 
üzere kırsal turizm alanında toplam 17000000-19500000 
TL arasında bir gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 
Bu değerler Yozgat’ın doğal, kültürel zenginliğiyle birlikte 
kırsal alanda bilinçli girişimcilerin yapacağı kaliteli ve 
uygun yatırımlar ile gerçekleşebilecektir.

(*)Konaklama tesislerine gelen ziyaretçilerin verileri 
ile beraber, yeme-içme tesislerine ve kırsal alanlara 
gelen ziyaretçilerle ilgili olarak; tesis işletmecilerinin, 
yerel ilgililer ve kırsal turizme katılanların beyanları 
doğrultusunda öngörülen tahmini ziyaretçi sayılarını 
içermektedir.

7. YOZGAT KIRSAL TURİZM PAZARLAMA 
STRATEJİLERİ

Pazarlama genel olarak piyasa ekonomisinde ekonomik 
mal ve hizmetlerin gerek doğrudan doğruya gerekse 
aracılar yardımıyla üreticiden tüketiciye akışı ile ilgili 
faaliyetlerin bütünüdür. Kırsal turizm için kırsal ürünlerin 
pazarlanması, en karlı pazara en az maliyetle ulaştırılması 
ancak iyi pazarlama stratejileri ve uygun pazarlama 
kanalları ile olabilir.

Kırsal turizm ürünleri çeşitli pazarlama stratejileri ile 
pazarlanabilir. Bu pazarlama stratejileri işletmenin 
bulunduğu konum, büyüklük, müşteriler ve rakiplerin 
stratejilerine bağlı olarak farklılaşabilir. Kırsal turizmin 
pazarlanmasında hedef pazarlama ( niş pazarlama) veya 
bölgesel pazarlama kavramı kullanılabilir (Ahipaşaoğlu ve 
Çeltek, 2006).

Hedef pazarlamanın kırsal turizm sektöründe uygulama 
süreci aşağıdaki adımlardaki gibidir: (Ahipaşaoğlu ve 
Çeltek, 2006)

1. Pazar trendlerinin araştırılması
2. Pazar diliminin tanımlanması

 

İlçe  
Uygun Tesis Yatırımıyla Öngörülen Ziyaretçi Sayısı  

Turizm Türü  

Konaklama Günü Birlik ve Kara Yolu  

Akdağmadeni 25000 75000 

Aydıncık  5000 55000 

Boğazlıyan 30000 60000 

Çandır 2000 15000 

Çayıralan 3000 25000 

Çekerek 5000 35000 

Kadışehri 2000 6000 

Saraykent 5000 50000 

Sarıkaya  110000 70000 

Sorgun 150000 70000 

Şefaatli 4000 15000 

Yenifakılı  2000 8000 

Yerköy  35000 50000 

TOPLAM 378000 534000 

 

Tablo 12. Yozgat Kırsal Turizm Alanlarının Yıllık Turizm Potansiyeli (*)
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3. Hedef Pazar analizi
4. Müşteri analizi ve dilimlendirilmesi
5. Müşteri isteklerinin belirlenmesi ve güncelleştirilmesi
6. Tutundurma kanallarının belirlenmesi
7. Tutundurma
8. Dağıtım kanallarının belirlenmesi
9. Üründe değişiklik yapılması 

Bir hizmet sektörü olan turizm pazarlaması üretilen bir 
malın pazarlamasından oldukça farklıdır. Bu farklar ise; 
soyut olması, ayrılamaz olması, değişken olması, dayanıksız 
olması, talebin esnek olması, tamamlayıcı olması, yüksek 
sabit maliyetli olması ve emek yoğun olmasıdır. 

7.1. Yozgat Kırsal Turizm Alanları İçin Hedef Pazarın 
Belirlenmesi

Pazarlama yöneticileri kırsal turizm pazarının hangi 
bölümlerine odaklanacaklarına karar vermelidirler. 
Genellikle pazar bölümlendirmede dört türde pazar 
bölümlendirme stratejisi vardır. Bunlar; tek pazar stratejisi, 
yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi, farklılaştırılmış 
pazarlama stratejisi, farklılaştırılmamış pazarlama 
stratejisidir. 
Yozgat kırsal turizm ürününün pazarlanmasındaki ana 
amaç bölgedeki mevcut turizm potansiyelini artırmak içi 
gerekli çalışmaları yürütmektir. Pazarlama karması genel 
olarak literatürde 4P olarak bilinmektedir. Pazarlama 
karmasının öğeleri; ürün (product), fiyat (price), dağıtım 
(place) ve tutundurma (promotion)’dır.

Yozgat’ta kırsal turizm alanında istenilen ziyaretçi 
potansiyeline ulaşabilmek için pazarlama karmasından 
faydalanılmalı ve hedef pazar belirlenmelidir. Bu bağlamda 
hedef pazar; doğaya ve kırsal alanlara ilgi duyan kıyı 
turizminden sıkılmış ve kentin stresli hayatından kurtulmak 
için alternatif turizm aktiviteleri arayan bireylerin oluşan 
kesimdir.

7.2 Yozgat Kırsal Turizm Alanlarının Çeşitliliği ve 
Çekicilikleri

Kırsal turizm kapsamında yapılabilecek kırsal turizm 
çeşitleri ile Yozgat önemli bir kırsal turizm destinasyonu 
haline getirilebilir. Yozgat’ta yapılabilecek kırsal turizm 
çeşitleri ve çekicilikleri sırasıyla aşağıda verilmiştir. 

Köy Turizmi: Dünya genelinde sakin ve huzurlu bir hayat 
geçirmek ve doğayla iç içe olma fikri giderek yaygınlık 
kazanmaya başlamıştır. Yozgat’ta, Kömüşören, Dereçiftlik, 
Çayköy, Koyunculu, Şahmuratlı, Büyüknefes, Köseyusuflu, 
Örencik, Ağaçlı gibi çok sayıda köyde turizm faaliyetinde 
bulunulabilir. Eski köy evleri modernize edilerek gelen 
ziyaretçilerin konaklaması için kullanılabilir. Ayrıca bu 
köylerde sabah kahvaltıları, kır yemekleri, yöresel etkinlikler 
düzenlenerek turistlerin köylere gelmesi sağlanabilir. 
Ziyaretçiler köy evlerinde sakin bir uykuyla birlikte organik 
lezzetler eşliğinde doğayla iç içe güzel vakit geçirebilirler. 
Köylülerle birlikte köy hayatına katılarak onların gündelik 
işlerine yardımcı olurken eğlenceli zaman geçirebilirler. 
Ziyaretçiler, tarladan domates, bahçeden sebze ve meyve 
toplayabilirler. Böylelikle hem güzel zaman geçirirler hem 
de organik ürünleri kendi elleriyle toplamış olurlar ve köy 
ekonomisine girdi sağlamış olurlar.

Kırsal turizm sektöründe büyük otellerden daha çok 
köylülerin evleri açmaları daha önemlidir. Bu çerçevede, 
köylülere ev pansiyonculuğu eğitimi verilerek onların 
evlerini pansiyonculuk anlamında turistlere açması 
konaklama altyapısının gelişimine ve yerel ekonomiye 
destek olacaktır. Diğer turizm çeşitlerinden farklı olarak 
bu turizm türlerinde insan ilişkileri önemlidir ve ilişkide 
sunucu ve alıcı arasında kültürel ve sosyal bakımdan ciddi 
farklılıklar bulunmaktadır. Bu gerilimli durum aslında 
kırsal turizm müşterilerinin öğrenme güdüsüyle talep 
ettikleri şeydir. Fakat sunucu ve faydalanıcı arasındaki bu 
farklılığın algıda ve ilişkide sorun meydana getirmemesi 
için öncelikle kırsal çevrede yaşayanların eğitimi en önemli 
unsurdur (URL 13, 2016).

Yayla Turizmi: Yozgat’ta özellikle, Akdağmadeni, Çekerek, 
Kadışehri ve Aydıncık ilçelerinde bulunan yayla alanları 
doğayı seven ve macera tutkunları için yapılacak uygun 
konaklama ve günübirlik tesislerle yayla turizmi için 
alternatif kırsal alanlardır. Hisarbeyli yaylası, Şebekpınarı 
yayla mesire alanı, Keven yaylası, Nalbant yaylası, Cehirlik 
yala ve mesire alanı, Curali yaylası, Yahyasaray (Sırıklı) 
yaylası, Kadıpınarı yaylası, Kocaalan yaylası ve diğer yayla 
ve mesire alanlarında yapılacak bungalow, yayla evleri, 
restoran, kafeterya ve günübirlik tesisler bu alanların 
ziyaretçi potansiyelini artıracaktır. 
Kırsalda bulunan bu yayla alanlarında ziyaretçiler doğal 
yaşamla iç içe olacak ve oksijen bakımından zengin 
havayı solumanın keyfine varacaklar, serin ve temiz 
sulardan içme imkanına da sahip olacaklardır. Festivaller, 
şenlikler, dağcılık, yürüyüş, kır spor etkinlikleri, atlı doğa 
gezisi ve foto safari gibi turizm etkinlikleri bu yaylarda 
gerçekleştirilebilir.

Çiftlik Turizmi: Bu turizm türü, turistlerin çiftlikte 
yapılan gündelik işlere yardımcı oldukları, , at bindikleri, 
köpek, tavuk, ördek, inek,  gibi evcil çiftlik hayvanları 
ile zaman geçirdikleri ve doğal ürünlerden yeme içme 
fırsatı buldukları bir faaliyetler bütünüdür. Çiftlik turizmi 
kapsamında gerçekleştirilen, yeme-içme, konaklama, 
ekolojik tarım, hasat ve çiftlik ürünlerinin üretimi ve 
toplanması gibi etkinlikler ile turistler tüketimde bulunarak 
gelir  sağlamaktadırlar. Yozgat ilinde tarım ve hayvancılığın 
birlikte yoğun olarak gerçekleştirildiği, Yerköy, Sorgun, 
Sarıkaya, Boğazlıyan ilçeleri kırsal alanları başta olmak 
diğer kırsal alanları da çiftlik turizmi için uygundur.

Tarım Turizmi: Tarımsal alanların ziyaret edilmesi, tarım 
işçileriyle birlikte tarımsal faaliyetlerde bulunulması, traktör, 
at arabası gibi tarım araçlarına binmek, tarımsal araç ve gereç 
hakkında eğitimlerin verildiği etkinliklere katılmak, yöresel 
yemek yapan restoranlara gitmek ve bunun gibi birçok 
etkinlik tarım turizmi kapsamında değerlendirilebilir. 
Yozgat’ın bulunduğu coğrafya ve üretilen ürün çeşitliliğine 
bağlı olarak bir tarım şehri olması tarım turizmi açısından 
büyük bir avantajdır. Köy pazarlarında ve yol kenarlarında 
üretilen ürünlerin satılması, ziyaretçilerin istedikleri tarım 
ürünlerini kendilerinin toplamasına ve paketlemesine fırsat 
verilerek bu ürünlerden gelir elde edilmesi yapılabilecek 
tarım turizmine örneklerden sadece bazılarıdır. Turistlerin 
köylerde konaklamalarına ve tarım alanlarını ziyaret 

etmelerine imkan verilerek turistlerin kendilerini evlerinde 
gibi hissetmeleri sağlanabilir. Tarım turizmi için Yozgat 
ilinin nerdeyse bütün köyleri uygundur. Yapılması 
gereken en önemli şey tarım turizmi potansiyelinin ortaya 
çıkarılması için köylüler ve yetkililerin birlikte hareket 
etmesidir.

Dağcılık Turizmi: İl genlinde yer alan Kadıpınarı, 
Oluközü, Kazankaya Kanyonu, Akdağlar, Büyüknalbant 
Dağı, Keklicek Dağı, Çomak Dağı, Düğmeli Dağı, Sırıklı 
Dağ ve diğer dağlar dağcılık turizmi için uygundur. Bu 
dağlık alanlarda, yürüyüş, tırmanma, kamping, yer bulma, 
foto safari gibi etkinlikler turistleri bölgeye çekerek gelir 
sağlayıcı faaliyetler olabilirler.

Kırsalda Su Aktiviteleri Turizmi: Yozgat’ta bulunan 
Kazankaya Kanyonu, Delice Irmağı, Sürayyabey Barajı, 
Karacaali, Özü, Eğriöz, Bişek Özü ve diğer gölet ve akarsular, 
balık tutma, yüzme, kuş gözlemciliği, piknik, fotoğrafçılık, 
rafting ve diğer etkinlikler için uygun alanlardır. Bu kırsal 
alanlarda yapılacak uygun restoran, konaklama ve günü 
birlik tesisler ziyaretçi potansiyelini artırabilir. 

Avcılık Turizmi: Av turizmi, av mevsimi dikkate 
alındığında alternatif turizm türü olmaktadır. Dağlık ve 
ormanlık alanlar, baraj, akarsu ve göletler av turizmi için 
potansiyel alanların başında yer almaktadır. Yozgat’ta 
bulunan keklik, balık, tavşan ve diğer av hayvanlarının 
turistler tarafından avlanabilmesi için kırsal halkın ve yetkili 
kuruluşların birlikte hareket etmesi ve bu alanların turizme 
kazandırılması gerekmektedir. Özellikle Akdağmadeni, 
Çekerek ve Aydıncık gibi dağlık ve ormanlık araziye sahip 
ilçelerde bulunan kırsal alanlar av turizmi için potansiyel 
niteliktedir. 

Çayıralan ve Akdağmadeni İlçeleri arasında Akçakışla 
– Yahyasaray Örnek Avlağı 3951 Hektarlık bir alanı 
kaplamaktadır. Bu Avlakta yerli ve yabancı avcılar ayrıca 
yaban domuzu avı yaparak bölge ekonomisine katkılar 
sağlamaktadır. Ayrıca farklı avlaklarda, bıldırcın, keklik, 
tavşan, yaban ördeği, yaban kazı avı gibi avcılık faaliyetleri 
yaygın halde yapılmaktadır. Ayrıca Yozgat genelinde 
sulama amaçlı 23 adet irili ufaklı gölet bulunmakta ve 
balık üretimi ve balık avı turizmi için oldukça uygundur. 
Şimdiden yılda 358 tonu bulan alabalık üretimiyle balıkçılık 
sektöründe hem de av turizmi sektöründe, bu yönüyle de 
değerlendirilebilir bir potansiyel bulunmaktadır.

İnanç Turizmi: Her dinden ve her dilden insanın hür 
ve özgür bir şekilde yaşadığı ülkemizde Yozgat ilinde de 
insanların inancına büyük saygı duyulmaktadır.
Kimi insanların tarihi camileri, türbeleri ve ibadet yerlerini 
ziyaret etmek istemektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde 
inanç turizmi her il için potansiyel getirisi olan bir turizm 
çeşididir. Yozgat ili genelinde kırsal alanlarda bulunan 
ve inanç turizmi için uygun olan yerlerden öne çıkanlar; 
Ali Çelebi ve Mehmet Çelebi Türbeleri,  Çandır Kümbeti, 
Osman Paşa Türbesi, Şah Sultan Hatun Türbesi, Çerkezbey 
Türbesi, Akdağmadeni Kilisesi’dir. Bu kırsal alanlarda 
yapılacak dinlenme ve günübirlik tesisler ziyaretçi 
potansiyelini artırırken Yozgat ilinin tanınmasına ve diğer 
turizm faaliyetlerinin gelişmesine fayda sağlayacaktır.

Kültür Turizmi: Bu turizm çeşidi, doğal ve tarihsel kültür 
varlıklarını, kültürel varlıkları ve sanat eserlerini turistik bir 
ürün çeklinde ziyaretçilerin hizmetine sunmaktadır. Kırsal 
alanlarda bulunan tüm doğal öğeler, arkeolojik, tarihsel, 
güncel sanat eserleri, resimler, sivil mimari örnekleri kırsal 
turizm kapsamında değerlendirilebilir. Yozgat il genelinde 
kırsal kültür turizmi için uygun öncelikli alanlardan 
bazıları; Sarıkaya Roma Hamamı, Çadır Höyük, Büyüknefes 
(Tavium-Tavion) Antik Kenti, Kerkenez Harabeleri, Alişar 
Höyüğü, Kızlar Kayası Su Sarnıcı ve Nekropol Alanı’dır.

Sağlık ve Termal Turizm: Termomineral su banyosu, 
soluma, içme, çamur banyosu gibi aktivitelere ek olarak 
fizik tedavi, iklim kürü, egzersiz, rehabilitasyon, diyet, 
psikoterapi gibi tedavi çeşitlerinin entegre edilmesiyle 
oluşturulan tedavinin yanında termal sularda rekreasyon 
ve eğlence ile oluşan turizm şeklidir. Yozgat, doğal yer altı 
kaynak suları bakımından zengin bir ildir. İl genelinde 
kaplıca, termal ve sağlık turizmi açısından öne çıkan 
alanlar, Sorgun, Yerköy, Boğazlıyan, Saraykent ve Sarıkaya 
ilçelerinde bulunan termal tesislerdir. Yapılacak yeni tesis 
ve mevcut tesis modernize çalışmalarıyla birlikte termal 
turizm kapasitesi artırılabilir. Bu tesislere gelen ziyaretçiler 
diğer turizm faaliyetlerine de katılarak ilin turizm 
potansiyelimi artırabilirler (URL 13, 2016).

Yozgat kırsal turizm destinasyonu olarak, diğer turizm 
çeşitlerinin entegrasyonu sonucu talep çekecek ve turizm 
potansiyelini artabilecektir. Etkili bir turizm pazarlaması 
için öncelikli olarak sağlık ve termal turizm, kültür 
turizminin ön plana çıkarılması ve diğer turizm türleriyle 
desteklenmesi gerekmektedir.  
Bu kırsal alanlara gelebilecek potansiyel müşteri grubunun 
belirlenmesi, özelliklerin tespit edilmesi gerekmektedir. 
Özellikleri belirlenen turistler için pazarlama araştırmaları 
yapılmalı, bu turistlere yönelik reklam, tanıtım ve satış 
faaliyetlerinde bulunulmalıdır. Ayrıca kırsal turizm ürün 
ve hizmetlerinin mevcut ve potansiyel turistlerin istek ve 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde tasarlanması ve 
uygulama konması gerekmektedir.

7.3. Yozgat Kırsal Turizminin Etkin Pazarlanması 

Yozgat ilinde faaliyet gösterecek kırsal turizm işlemelerinin 
pazarlama amaç ve hedeflerine uygun olarak fiyatlandırma 
yapmaları gerekmektedir. Farklı turistik ürün ve 
hizmetler hakkında turistlerin fiyat bilgisine ulaşmalarının 
sağlanması gereklidir. Turistlerin Yozgat’ta ödeyecekleri 
fiyatlar hakkında önceden bilgi sahibi olmaları bir takım 
belirsizlikleri ortadan kaldırırken fiyat’a bağlı olumsuz geri 
bildirimleri de engellemiş olacaktır.

Kırsal alanda bulunan turistik tesislerde ortaya çıkan 
maliyetlere ek olarak turistlerin bu tesislere ulaşım ve 
diğer maliyetlere de katlanması gerekeceğinden işletme 
yetkililerinin bu maliyetleri göz önüne alarak stratejik bir 
fiyat politikası belirlemesi gerekmektedir. Ayrıca sivil 
toplum örgütleri ve yetkili kurumların işbirliği içerisinde 
birlikte hareket ederek devlet destek ve hibeleri konusunda 
yatırımcılara yol göstermesi ve diğer bölgelere göre 
Yozgat kırsal turizm potansiyelinin artırılması için fiyat 
konusunda destek sağlaması gerekmektedir. Yozgat’ın 
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Ankara’ya yakın olması ve demir yolu ulaşım ağı üzerinde 
yer alması ulaşım maliyetleri açısından turistlere avantaj 
sağlamaktadır. Turistlerinden talep edilen ücretlerin adil 
ve hizmet ve ürünün değeri kadar olmalıdır. İşletmeciler 
kısa vadede yüksek karlar elde etmeyi değil uzun vadede 
daha fazla turist ve sürdürülebilir gelir elde etmeyi amaç 
edinmelidirler. Turistler harcadıkları paranın karşılığını 
aldıklarında ve kendilerinden hizmet ve ürün karşılığında 
değerinin üzerinde ücret talep edilmediğini fark ettiklerinde 
Yozgat’ı tekrar ziyaret edebilecekleri gibi arkadaşlarına da 
Yozgat’ı önereceklerdir.

Turizm sektöründe tanıtım; bir turizm bölgesinin doğa, 
kültür, arkeoloji, tarih, festival vb. kaynaklarla turizm 
faaliyetleri hakkında promosyon ürünlerini kullanarak 
potansiyel ziyaretçilere bilgi vermek amacıyla yapılan 
çalışmaları ve mevcut bölge hakkında farkındalık 
oluşturma çabalarını kapsamaktadır. Yozgat kırsal turizmi 
için potansiyel turist grupları ve hedef pazarda yer 
alan bütün müşteriler için her bir turizm türü için farklı 
mesaj ve sloganlar hazırlayarak bölgenin çekiciliğinin 
artırılması gerekmektedir. İçerik ve görsellik bakımından 
kaliteli ve turistlerin ne gibi aktiviteler yapabileceklerini 
anlatan tanıtım içerikli mesajlar çok etkili olabilir. Turizm 
sektöründe reklamcılık çok etkili bir pazarlama aracıdır. 
Bundan dolayı hazırlanan reklamların görsel yönünün 
baskın gelerek turistleri cezp etmesi gereklidir. Görselliği 
güçlü mesajlar oluşturabilmek için mevcut bölgenin çok 
değişik perspektiflerden fotoğraflanması önemlidir.

Yozgat ili kırsal turizminin çekiciliği ve arzı şu ana kadar 
çok bilinmediğinden dolayı reklam, tanıtım, proje, fuar 
gibi satış artırıcı faaliyetlere ihtiyaç vardır. Yozgat ili kırsal 
turizm alanları ailesiyle birlikte zaman geçirmek isteyen 
doğa ve macera tutkunu kişilerin kırsal alanlarda tecrübe 
edinmelerine imkan verecek niteliktedir. İl genelinde 
ziyaretçi sayısını artırmak için devlet teşviklerinden 
yararlanılabilir ve turizm sezon dışı olarak tabir 
edilen dönemlerde indirimler uygulanabilir. Fakat bu 
promosyon dönemlerinde fiyatlarda kampanya yaparken 
kesinlikle hizmet ve ürün kalitesinden ödün verilmemesi 
gerekmektedir.

Yozgat ilinin turizm değerlerinin bir web sayfası 
(farklı dillerde) aracılığıyla tanıtılması il geneli turizm 
potansiyelinin artırılmasında etkili araçlardan bir tanesi 
olacaktır. Yurt dışında yaşayan gurbetçiler, yurt içindeki 
ziyaretçiler ve farklı milletlere mensup turistler internet 
sayesinde Yozgat hakkında bilgi sahibi olabilirler ve bu 
kişilerde Yozgat’ı ziyaret etme isteği oluşabilir.  Yerel, ulusal 
ve uluslararası basın ve yayın organlarında Yozgat’ı tanıtıcı 
reklam, film, belgesel ve haberlerin yapılması turizm 
potansiyelini artırıcı diğer faaliyetler olacaktır.

Yozgat kırsal turizminin tanıtılmasında yalnızca devletin 
organlarına değil yerel halk ve işletmecilere de büyük 
görevler düşmektedir. Bu kapsamda, her bir bireyin 
veya işletmenin sosyal ağları, interneti ve diğer iletişim 
araçlarını kullanarak tanıtım faaliyetlerinin bir parçası 
olması gerekmektedir. İşletmelerin turistlerin destinasyon 
ve konaklama amaçlı ziyaret ettikleri web sitelerine üye 

olmaları ve ayrıca turizm firmaları ile anlaşmalar turistleri 
bölgeye çekecek faaliyetler oluşturmaları gereklidir.

7.4. Yozgat Kırsal Turizm Pazar Büyüme ve Rekabet 
Stratejileri

Yozgat’ın kırsal turizmde pazar payını artırabilmesi için her 
ilçede örnek kırsal turizm köylerinin oluşturulması ve kent 
hayatının stres ve sıkıntısından uzaklaşmak isteyenlerin 
rahat ve huzurlu vakit geçirebileceği şekilde dizayn 
edilmesi gereklidir. 

Kırsal turizmin iletişimi noktasında halkın ikna edilmesi 
için tanıtıcı ve teşvik edici materyaller hazırlanması gerekir. 
Halkın kırsal turizm konusunda eğitilmesi için de sadece 
eğitim verilmesi yeterli olmaz. Kırsal turizmle ilgili eğitim 
dokümanları hazırlanmalı ve bunların içinde nasıl hizmet 
verilebileceği konusunda temel bilgiler yer almalıdır (URL 
13, 2016).

Yozgat’ın kırsal turizm pazarının büyümesi ve rekabet 
stratejisinin geliştirilmesi için yapılabilecek olan tedbirlerin 
başında; demiryolu, hava yolu ve kara yolu ulaşım 
imkanlarının iyileştirilmesi, devlet teşvik ve hibelerinin 
sayısının ve teşvik oranlarının artırılması, kırsal turizm 
ile ilgili kongre, sempozyum, çalıştay ve akademik 
çalışmalarda Yozgat Kırsal turizmine değinilmesi ve il 
genelinde kırsal alanları tanıcı reklam panosu, tabela ve 
totemlerin yaptırılması yer almaktadır.

Ayrıca kırsal alanda yaşayan halkın evlerini ve çiftliklerini 
kırsal turizme açarken, bu sırada da konaklamaya ve 
günübirlik ziyarete gelen turistlerinin güvenliğinin 
sağlanması için devletin gerekli tedbirleri alması 
gerekmektedir. 

İl genelinde kamp yapma, ata binme, atlı gezi, doğa 
yürüyüşü, avcılık, su sporları gibi doğal turizm etkinliklerin 
yapılabileceği alanların belirlenerek bu alanların uygun 
hale getirilmesi ve altyapı, ulaşım, güvenlik, konaklama 
gibi imkanların sağlanması gerekmektedir.
Yöreye özgü gelenekler, folklor, yaşam şekli ve kıyafetlerin 
ziyaretçilere tanıtılması gereklidir. Böylelikle hem Yozgat’ın 
kültürel değerleri korunmuş ve gelecek nesillere aktarışmış 
olacak hem de kırsal turizm pazarı güçlenecektir.
Sağlık ve termal turizm açısından zengin kaynaklara 
sahip olan Yozgat’ın termal turizm konusunda başarılı 
olan Afyonkarahisar gibi illeri örnek alarak ikili ilişkilerini 
geliştirmesi faydasına olacaktır. Yozgat ilinde bulunan 
mevcut termal tesislerin iyileştirilmesi ve kapasitelerinin 
artırılması sayesinde rekabet gücünde artış olacaktır.

Yurt dışında popüler olan kırsal turizm türlerinden 
rafting, dağcılık, safari, kuş gözlemciliği, mağaracılık 
gibi faaliyetlerin Yozgat il genelinde yapılabilmesi için 
alternatif alanların tespit edilmesi ve girişimcilerin bu 
turizm çeşitlerine yatırım yapmaları teşvik edilmelidir. 
Ayrıca, İl genelinde kırsal turizm hakkında bilgilendirme 
seminerleri ve eğitimler sürekli düzenlemelidir. Böylelikle 
turizm hakkında bilgi sahibi olan halkın alternatif turizm 
fikirleri üretmesi ve turizm yapılabilecek alanların ortaya 
çıkarılması sağlanmış olacaktır.

Her yörenin kendine has ziyaretçi çekici özelikleri 
bulunmaktadır. Birincisi kültürel miras eserleri, ikincisi 
yaşayan yerel kültürdür. Bundan dolayı bir yöre yaşayan 
kültürel öğelerini ön plana çıkararak rekabette avantaj 
sağlayabilir. Yozgat’ın tarihi konakları, arkeolojik alanları, 
yemek kültürü, folkları, el sanatları turistik rekabet strateji 
için kullanılabilir. 

Yozgat kırsal turizm pazarın ve rekabet stratejisi 
geliştirilirken potansiyel turistler çok iyi analiz edilmelidir. 
Yapılacak pazarlama araştırmaları ile ziyaretçilerin 
istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte turizm 
faaliyetlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Dünya 
genelinde ve özellikle ülkemizde kırsal turizm alanında 
yapılan iyi uygulamalar örnek alınarak takip edilmelidir. 
Bu örnek uygulamalar olduğu gibi entegre edilebileceği 
gibi bir takım değişiklikler daha etkin hale de getirilebilir. 
Kırsal turizmde belirli bir Pazar payı hedeflenmeli ve bu 
amaç için stratejik yol haritası çizilmelidir.  Yozgat ilinin 
popüler bir turizm destinasyonu olabilmesi için teknoloji 
ve iletişim araçlarından mümkün olduğunca faydalanması 
gerekmektedir. Kırsal turizm alanlarını tanıcı film ve görsel 
çalışmalarının yapılarak dünya çapında herkes tarafında 
ulaşılabileceği bir web sitesine aktarılması gereklidir.

8. YOZGAT KIRSAL TURİZM REKABET DURUMU

Kalkınma günümüzde gelişmekte olan ülkelerin ısrarla 
üzerinde durduğu konuların başında gelmektedir. 
Kalkınma en geniş manasıyla toplumu iyileştirmektir. 
Kırsal alan kent olarak nitelendirilen yerleşim alanlarının 
dışında kalan yerler olarak değerlendirilmektedir. Kırsal 
kalkınma gelişmekte olan çoğu ülkede tarımsal kalkınmayla 
eş değer sayılmaktadır.  Ancak tarım dışı kalkınmaya 
da ihtiyaç duyulmaktadır. Kırsal alanların kalkınması 
kentlerin yaşanabilirliği ve ülkenin kalkınması açısından 
büyük önem taşımaktadır. Doğanın içerisinde olmak ve 
yerel kültürlerle tanışıp kaynaşmak isteyen turistler için 
kırsal turizm ideal bir turizm çeşididir. Ülkemizde son 
yıllarda turistik kıyı destinasyonları ve büyük şehirlerin 
etrafındaki köyler ve antik kentlerin yanındaki yerleşim 
alanları, yol kenarındaki köyler ve diğer kırsal yerleşim 
alanları turizmle tanışmış durumdadır.  Son yıllarda bu 
tür yerlere acenteler tarafından günü birlik ve konaklamalı 
turlar düzenlenmektedir (Emekli, 2011).

Avrupalı turistlerin kırsal alanlarda turizmi tercih etmesinin 
nedenlerinin başında doğal alanların çekiciliği, geçmişten 
izler taşımaları ve sıcak ilişkiler kurulabilmesi gelmektedir. 
Geliri yüksek ve eğitimli olan insanlar tatillerini farklı 
turizm çeşitlerine ve farklı yerlerde geçirecek şekilde 
planlamaktadır. Bu grubun tatillerinde kırsal turizme 
ayrılan süre ve bütçe her geçen gün artmaktadır. Türkiye’de 
kırsal alanlarda turizmin ekonomik açıdan verimli bir sektör 
olması isteniyorsa, koordinasyonun çok iyi bir şekilde 
yapılması gerekmektedir. Kırsal ekonomisin gelişmesi 
ancak, devlet, yerel yöntemler ve halkın birlikte hareket 
etmesi ile mümkündür (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006).
Yozgat’ta günümüze kadar turizmin geliştirilmesi amacıyla 
yapılan çalışmalardan bazıları; 

•  Türkiye Turizm Stratejisi 2023 (2007)
•  Yozgat Turizm ve Sosyal Altyapı Sektörel Çalışma Grubu 
Raporu (2011)
•  Yozgat Kent Ormanı Spor Turizmi Fizibilite Çalışması 
Projesi (2012)
•  Çamlık Kent Ormanı Turizm Çeşitlendirilmesi Projesi 
(2012)
•  Yozgat Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Değerlendiriyor 
projesi (2012)
•  Yozgat Doğa Turizmi Master Planı 2013-2023 (2013)
•  Yozgat 2023 Kalkınma Çalıştayı (2013)
•  ORAN Kültür ve Turizm Mali Destek Programı (2015)
• Yozgat Kalkınma Vizyonu Çalıştayı Sonuç Raporu ve 
Eylem Planı (2016)
•  1.Uluslararası Bozok Sempozyumu       
(2016)
• 17. Uluslararası Kültür Turizm ve Kazankaya Kanyonu 
Festivali (2016)
• Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çifti 
Projelerinin Desteklenmesi (2016)
•  TKDK Kırsal Turizm Destekleri 

Yozgat, sahip olduğu kırsal miras ve değerler ile kırsal 
turizm için potansiyeli olan illerden bir tanesidir.  Yozgat 
uygun iklim koşulları, doğal güzellikleri, tarım ürünleri 
çeşitliliği, geleneksel el sanatları, folklor, yemek kültürü, 
dağları, ormanları, arkeolojik alanları ve diğer kırsal 
alanları ile birlikte uygun yatırım yapıldığı takdirde 
turizm sektöründe diğer illerle rekabet edecek düzeyde 
bir potansiyele sahiptir. Burada önemli olan doğru rekabet 
stratejilerinin belirlenmesi, yerel halkın ve işletmecilerin 
turizm konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip 
olmalarının sağlanmasıdır. Turizm konusunda yetkili olan 
kurum ve kuruluşlara sadece Yozgat kamu kurumları değil 
özel kurum ve kuruluşlarında proje sunarak teşviklerden 
yararlanması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, Yozgat’ın 
kırsal anlamda kalkınması adına bütün bireylerin birlikte 
hareket ederek somut projeler üretmesi gerekmektedir. 

Yozgat stratejik konumdan değerlendirildiğinde; Yozgat, 
Ankara’ya, Kayseri’ye ve Sivas’a oldukça yakındır. Samsun 
gibi deniz turizmi açısından önemli bir şehre de yaklaşık 280 
km uzaklıktadır. Hitit medeniyetinin önemli kalıntılarından 
olan Alacahöyük, Hattuşaş, Boğazkale ve diğer yerleşim 
alanlarına oldukça yakındır. İç Anadolu bölgesinde yer alan 
ilde 13 adet ilçe bulunmaktadır. Ayrıca şehir Bozok diyarı 
olarak bilinmektedir. 

2015 yılında nüfusu 419440 olan şehir Türkiye’de en çok göç 
veren iller arasında yer almaktadır. Sanayi açısından fazla 
yatırım olmayan Yozgat ili bu dezavantajını temiz doğasını 
ve kültürel değerlerini kullanarak avantaja çevirebilir. 
Bunun için ise kırsal alanlarda yapılacak turizm yatırımları 
etkili olacaktır.

Ulaşım altyapısı incelendiğinde; Yozgat karayolu, demir 
yolu, deniz yolu ve hava limanı bulunan, Ankara, Samsun, 
Kayseri, Sivas, Çorum gibi büyük şehirlere çok yakın 
mesafededir. Yozgat il sınırları içerisinden doğuyu-
batıya, kuzeyi-güneye bağlayan karayolu ve demir yolu 
geçmektedir. 
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Yozgat’ın bu ulaşım güzergahı avantajını uygun bir biçimde 
kullanması ve ulaşım altyapısını geliştirici faaliyetlerde 
bulunması rekabet avantajı sağlayacaktır.

Markalaşma bakımında incelendiğinde; Yozgat ili,  marka 
şehirlerden İzmir, Afyonkarahisar, Antalya, Samsun gibi 
şehirlerde izlenen politika ve stratejileri izlemedikçe marka 
şehir olma yolunda gereken adımları atamayacaktır. Bu 
kapsamda Yozgat’ın sürekli olarak tanıtım reklamları ve 
tanıtım filmleri hazırlaması, yerel, ulusal ve uluslararası 
fuarlar düzenlemesi, Yozgat’a dair her şeyin anlatıldığı ve 
paylaşıldığı bir uluslararası internet sitesi oluşturması, turist 
sayısını artırıcı fiyat ve promosyon çalışmaları yapması 
gereklidir. Sadece Yozgat’a özgü, yemek, el sanatları ve 
diğer ürünlerin patent ve marka çalışmalarının yapılarak bu 
ürünler üzerinden Yozgat’ın tanıtımının yapılması rekabet 
avantajı sağlayacaktır. 

İşletmelerin mevcut durumları değerlendirildiğinde; 
Kırsal turizm faaliyetlerine bağlı olarak gelir getirecek, ev 
pansiyonları, konaklama tesisleri, hediyelik eşya ve yeme 
içme tesisleri gibi yatırımları ve mümkün olan çok sayıda 
girişimciye ihtiyaç vardır. Girişimcilerin, girişimcilik 
eğitimi almaları, TKDK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve 
AB projeleri konusunda bilgi sahibi olmalarının sağlanması 
gerekmektedir. Ayrıca, şartlar yerine getirildiği takdirde 
uygun her bir yatırımın devlet tarafından desteklendiğinin 
girişimcilere aktarılması çok büyük önem taşımaktadır.

Üniversite-turizm sektörü işbirliği istenilen düzeyde 
olmadığından gerekli görüşmeler yapılarak 
akademisyenlerden yardım alınması rekabet gücünü 
artırıcı etki yapacaktır.  Sivil toplum kuruluşları kırsal 
turizmi yeterince tanımamakta ve sahip çıkmamaktadır. 
Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket ederek 
etkinlikler düzenlemesi proje ve planları uygulamaya 
koyması kırsal turizmin yaygınlaşmasına olanak sağlayacak 
ve kırsal turizmin rekabet gücünü artıracaktır. 

Belediyeler mevcut kırsal alanlara altyapı, imar, ulaşım ve 
diğer hususlarda gerekli çalışmaları yaparak yatırımcıların 
bu bölgelere gelmesine olanak vermelidirler. Kırsal turizm 
için potansiyeli olan alanları düzenlemeli, temiz ve huzurlu 
yaşanabilir alanlar haline getirmelidirler. Kolluk kuvvetleri 
ile kamu ve sivil toplum kuruluşları turistlerin güvenliğinin 
sağlanması konusunda birlikte hareket ederek kırsal 
turizmde rekabet avantajı sağlayabilirler.

9. YOZGAT’TA SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL 
TURİZM İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Kırsal turizm faaliyetleri ve gelişmeleri; doğaya, sosyo-
ekonomik yapıya ve içinde yer aldıkları alanın karakter 
özelliklerine uyum sağlayacak biçimde düzenlenmelidir. 
Her hangi bir turistik alan içinde turistlerin ihtiyaçları 
ile yöre halkının ihtiyaç öncelikleri arasında bir uyum 
sağlanması gerekmektedir. Özel sektör, yerel yönetimler, 
çevreci kuruluşlar ve diğer sivil toplum kuruluşları birlikte 
uyum içerisinde olmalı ve koordineli bir şekilde çalışmakla 
yükümlüdürler. Sürdürülebilir turizmin gelişiminin 
özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir ( Ahipaşaoğlu ve 
Çeltek, 2006):

•  Kaynakların sürekli ve dengeli kullanımı,
•  Aşırı tüketim ve atık miktarını azaltma,
•  Çeşitliliği koruma,
•  Planlama ile turizmi bütünleştirme,
•  Yerel ekonomileri destekleme,
•  Yerel toplumlarla bağlantılı olma,
•  Sektör ile toplum arasında işbirliği sağlayacak kurumların 
bulunması,
•  Çalışanların eğitimi.

Kırsal turizmin kaliteli ve istenilen seviyede olması için 
öncelikle yerel halkın, yerel yönetimlerin, sivil toplum 
kuruluşlarının eğitilmesi ve turizm bilincinin aşılanması, 
kırsal turizmin geliştirilebileceği pilot alanların belirlenmesi 
gerekmektedir. 

Türkiye Turizm Stratejisi 2023’te kırsal turizm ile ilgili hedef 
ve amaçlara ulaşmak için bazı strateji ve politikalar gündeme 
alınmıştır. Özellikle kırsal turizmin yapılacağı alanlara tarım 
dışı istihdam oluşturulması için ek yatırımların yapılması 
ve teşviklerin sağlanması gerekliliği ortaya konmuştur. 
Sürdürülebilir kırsal turizm için; kaynakların sürdürülebilir 
kullanımı, ekolojik ve sosyo-kültürel sürdürülebilirlik ve 
ekonomik sürdürülebilirliğin bir arada olması gereklidir.
Sürdürülebilir kırsal kalkınma açısından kırsal turizm 
oldukça önemlidir. Kırsal turizm uygulandığı yöreye 
yarar getiren bir faaliyettir. Toplumda gelir düzeyi düşün 
ailelerin köy turizmi, dağ ve yayla turizmine katıldıkları 
düşünüldüğünde bölgede işsizlikte azalma ekonomide 
iyileşme olacaktır. Bu gelirlerin bir kısmı doğal ve kültürel 
değerlerin korunmasında kullanıldığında ise yerel halk 
mevcut yörede kalmayı, gelenek, görenek ve kültürel 
değerleri yaşatmayı isteyecek ve böylelikle kırsal alanlardan 
kentlere olan göçte azalma olacaktır (Kaypak, 2012). Yozgat 
gibi göç veren illerde kırsal turizmin sürdürülebilir şekilde 
yapılması ve sürekli olarak desteklenmesi istihdam ve göç 
açısından çok önemlidir.

Yozgat ilinde faaliyet gösteren kamu kurumları, yerel 
yönetimler, TKDK ve sivil toplum kuruluşları kırsal turizm 
yatırımlarını desteklerken aşağıdaki verilen hususlara 
dikkat etmelidirler;

• Yerel ekonominin bir bölümünü kırsal turizme 
yönlendirmek,
•  Yerel halkın katılımının sağlamak  amacıyla kırsal turizm 
için potansiyel  olan  alanlarda yerel halk, özel sektör ve 
devlet temsilcileriyle toplantılar düzenlemek,
•  Yapılan yatırımlarda çevrenin korunması için tedbirler 
alınması, 
•  Kırsal turizmin gelişmesi için kanun ve yasaların 
düzenlenmesi,
•  Kırsal turizm destekleri öncesinde fizibilite, planlama ve 
projelerin yapılması,
•  Kongre, sempozyum ve toplantılar sonucu elde edilen 
verilen rapor haline getirilmesi,
•  Girişimcilerin kırsal turizm hakkında bilgi sahibi olacakları 
ve onlara yol gösterecek dokümanların hazırlanması,
•  Kırsal alanlarda bulunan tarihi, turistik alanların mevcut 
bir envanterinin çıkarılması ve koruyucu tedbirlerin 
alınması

•  Kırsal alanlara gelecek turistlerin  güvenliğinin sağlanması 
ve turistlerin her türlü bilgiye ulaşabileceği bir web sitesinin 
oluşturulması,
•  Yerel yönetimler başta olmak üzere diğer kurum ve 
kuruluşların Yozgat il genelinde turizm bilgi ofisleri veya 
iletişim noktaları oluşturması, 
•  Yerli ve yabancı turist profilinin analiz edilerek bu 
turistlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte 
personellerin temin edilmesi ve tesislerin düzenlenmesi,
•  Kırsal turizm amaçlı gelen turistlere göre kırsal turizm 
ürün veya hizmet kalitesin geliştirilmesi,
•  Tur operatörleri, seyahat acenteleri ve turizmle ilgili 
diğer sektör çalışanlarının istek ve beklentilerinin alınarak 
yatırım ve projelerin bu kapsamda değerlendirilmesi,
•  Kırsal turizm alanında yatırım yapmak isteyen, turizm 
konusunda bilgi ve beceri sahibi girişimcilere yatırım öncesi 
eğitim desteği sağlamak adına, Yozgat ilçe ve beldelerinde 
tanıtım toplantılarının düzenlenmesi, 
•  Ayrıca yerel halkın turizmin ekonomik kalkınmanın 
lokomotiflerinden bir tanesi olduğunun bilincine varması 
sağlanmalıdır.

Yukarıdaki hususlar göz önüne alındığında Yozgat il 
genelinde kırsal turizmin sağlanması için; 

•  Jeotermal alt yapının çok iyi bir şekilde analiz edilmesi, 
sağlık ve termal turizm açısından geliştirme yollarının 
aranması,
•  Dağcılık ve kanyon turizmi için mevcut olan Kazankaya 
Kanyonu ve Akdağlar gibi kırsal alanların tanıtımının 
yapılarak bu alanlarda sürdürülebilir kırsal turizm adına 
yerel halkın ve yerel yönetimlerin bilgi sahibi olmalarının 
sağlanması,
•  Teşvik edilecek kırsal turizm yatırımların çevreyi, tarihi 
yapıyı, kültürel değerleri ve doğal yaşamı etkilemeyecek 
özellikte olmasına dikkat edilmesi,
•  Güneş enerjisi, alternatif doğal enerji gibi enerji 
kaynaklarının bölgede kullanımın artırılması ve 
böylelikle doğal hayata zarar veren enerji yöntemlerinden 
uzaklaşılması, enerji birim maliyetinde azalmalara bağlı 
olarak kırsal turizm fiyat politikasında sürekli iyileştirme 
olanaklarının sağlanması,
•  Kırsal turizmde fiyatı etkileyen unsurların 
değerlendirilerek rakiplerle mücadele etmek ve kırsal 
turizmin sürdürülebilirliği için fiyat politikasına dikkat 
edilmesi, 
•  Kırsal turizmde ihtiyaç duyulan nitelikli personellerin 
yabancı dil, iletişim becerileri, müşteri ilişkileri gibi 
konularda eğitilmesi için plan ve projelerin uygulamaya 
konmasının sağlanması, 
•  Uluslararası turizm pazarından pay alabilmek ve 
kırsal turizm pazar payını artırmak için, uluslararası 
fuar ve etkinliklere katılmak ve il genelinde ulusal ve 
uluslararasıfuar ve tanıtım organizasyonları düzenlemek,
•  Kırsal turizm potansiyeline sahip ilçe ve köylerin doğal 
zenginlikleri sürekli olarak tanıtılmalı ve bu kırsal alanlarda
altyapı, ulaşım, imar ve diğer aksaklıkların ortadan 
kaldırılmasına yönelik acil tedbirlerin alınması,
•  Tarımsal aktivitelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, 
•  Üretim ve pazarlama eğitimlerini belirlenmesi,
•  Yerel yöneticilerin, kırsal turizme destek sağlayan TKDK 

gibi kuruluş yetkililerinin, özel ve sivil toplum kuruluşları 
temsilcilerinin kırsal turizm potansiyelini geliştirmek, 
sürekliliğini sağlamak ve kapasite artırmak adına yurt içi ve 
yurt dışında örnek kırsal turizm projelerine katılmalarının 
sağlanması,  
•  Kırsal turizmi başarılı bir şekilde uygulayan yöreler ile 
ikili işbirliklerinin  geliştirilmesinin sağlanması, 
•  Toplumun bütün kesiminin kırsal turizmin öneminin 
ve getirilerinin neler olduğu konusunda bilgi sahibi 
olmalarının sağlanması gerekmektedir. 

10. KIRSAL TURİZM SEKTÖRÜNÜN 
GELİŞMESİYLE YOZGAT’A SAĞLAYACAĞI 
KATMA DEĞER

Kırsal turizmin, kırsal alanların gelişmesinde sosyo-
kültürel, ekonomik ve çevresel açıdan birçok katkı sağladığı 
bilinmektedir. Kuşat (2014) araştırmasında bu katkıları 
aşağıdaki gibi özetlemektedir (Kuşat, 2014); 

•  Kırsal alanlarda yok olma pozisyonunda bulunan 
geleneksel değerlerin mutlaka hem yöre halkına, hem de 
ülkeye kazandırılmasına gerekmektedir. Aksi takdirde 
kaynak israfı söz konusu olmaktadır.
•  Kırsal turizmle birlikte hizmet sektörü, özellikle de 
ulaştırma, sağlık, eğitim sektörlerinde gelişme olacaktır; 
toplum ihtiyaç duyduğu ve beklediği hizmete kavuşacaktır.
•  Kırsal turizm mevcut iş alanlarını daha etkin hale 
getirirken, yeni iş alanlarının kırsal alanda oluşmasına da 
imkan verecektir.
•  Atıl vaziyette bulunan tarihi değerler  korumaya alınarak 
yok olmaktan kurtarılmış olacaktır.  Kırsal kesimde kadın, 
kırsal turizme kattığı yüksek değerle, toplum içerisinde 
olması gereken değere sahip olma yolunda ilerleyecektir.
•  Kırsal turizmle, ekonomik etkiler (gelir, yatırım, istihdam, 
enflasyon) dengelenecektir.
•  Kırsal turizm sayesinde; kültürlerin korunması, kadının 
değerinin artması, kültürel etkileşim, geleneksel değer 
farkındalığı sağlanacaktır.
•  Kırsal turizmin gelişmesine bağlı olarak, altyapı ve 
üstyapı gelişecek, çevre bilinci oluşacak ve restorasyon ve 
koruma faaliyetleri yapılacaktır.

Bu biçimde değerlendirildiğinde; kırsal turizmin gelişmesi 
Yozgat iline ekonomik, çevre ve sosyo-kültürel açıdan 
olumlu etkiler yapacaktır. Yozgat’ta kırsal turizme katılan 
turist sayısı net olarak ifade edilmese de yapılacak uygun 
yatırımlarda Yozgat ilinin sahip olduğu kültürel, tarihi 
ve doğal zenginliklerin kırsal turist sayısını artıracağı ve 
turizmin Yozgat’ta gelişeceğinin göstergesidir.

Kırsal turizmin gelişmesine istinaden il genelinde ekonomik 
göstergeler değişecek açılan iş yeri sayısı ve istihdam artacak, 
yurt dışında veya büyük şehirlerde yaşayan Yozgatlı halkın 
kırsal yerleşim alanlarına dönmesine imkan sağlanacak ve 
göçün önüne geçilmiş olacaktır. Kırsal turizmin artmasıyla 
değişik sektörler canlanacaktır. Örneğin, ulaşım, gıda, sağlık 
ve eğitim sektöründe olumlu gelişmeler hissedilecektir. 

Ülkemizde sinema ve dizi sektörün son yıllarda giderek 
artan bir potansiyele sahiptir. 
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Tüketici pozisyonunda olan seyirci kitlesi,  kırsal alanlarda 
çekilen dizi ve filmlere yoğun ilgi göstermektedir. Kırsal 
turizmin Yozgat’ta gelişmesiyle birlikte dizi ve filmler için 
potansiyele sahip alanlar popülerlik kazanarak dizi ve 
filmlere konu olabilir. Bu kırsal alanlarda çekilecek dizi ve 
filmler Yozgat’ın çok iyi bir şekilde tanıtılmasını sağlarken, 
bu film ve dizileri izleyen turistlerin Yozgat’ta bulunan 
kırsal alanları ziyaret etmesini sağlayabilirler.

Turizm gelirlerine bağlı olarak ekonomik anlamda 
güçlenen yerel halk, geçim problemlerini bir kenara atarak 
kendine ve aile hayatına daha fazla zaman ayırabilecektir. 
Ekonomik bakımdan güçlü olan halkın alım gücünün 
artması il genelinde ticarete ivme kazandıracaktır. Ayrıca 
refah düzeyi artan halk, iletişim bilgileri, yabancı dil, kitap 
okuma ve benzeri birçok konuda kendisini daha fazla 
geliştirebilecektir. Kendisini geliştiren yerel halkın sunmuş 
olduğu turistik ürün ve hizmet kalitesi de artacağından 
Yozgat’ta kırsal turizmin gelişmesi sürdürülebilir kırsal 
kalkınmaya pozitif etki yapacaktır. 

2015 yılında 56927 kişinin ziyaret ettiği Yozgat’ta kırsal 
turizmin gelişmesiyle birlikte turist sayısı artacaktır. Her 
bir turistin ortalama 20 TL harcama yaptığı varsayılırsa 
20000 turist artışı 400000 TL il ekonomisine katkı 
demektir. Yozgat’ın nüfusu 2015 yılında yaklaşık 420000 
civarında’dır. Turist sayısında 40000 kişilik artış ve ortalama 
her bir turistin 100 TL harcama yaptığı varsayıldığında il 
ekonomisine 4000000 TL katkı olacaktır. İl genelinde kırsal 
turizm kapsamındaki ekonomik girdi sosyal yaşamı pozitif 
etkileyecek ve yerel halk kırsal turizmin artırılması için çaba 
sarf edecektir.

Yozgat’ta kırsal turizmin gelişmesinin diğer bir olumlu 
etkisi ise; şehirlerde yaşayan halkın kırsal alanları ziyaret 
etmesi sonucu her iki kesim arasında bilgi akışı olabilir. 
Bunun neticesinde kırsal alandaki halk için yeni şeylerin 
öğrenilmesi, yeni insanlar tanıma ve dışa açılma; turistler 
için ise kırsal aile ile birlikte yaşama, yeni dost edinme 
ve değişik hayat görüşüne sahip olma gibi faydalar 
sağlayabilir. Ayrıca şehirde yaşayan halkın kırsal hayatı 
yaşayarak tecrübe etmesi sonucu kırsal alanda yaşayan 
halkın sorunlarının gün yüzüne çıkmasına ve çözüme 
kavuşturulmasına imkan sağlayabilir.

11. IPARD PROGRAMININ YOZGAT KIRSAL 
TURİZMİNE SAĞLAYACAĞI KATMA DEĞER

IPARD programı tedbirleri içerisinde yer alan 
‘’Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve 
Geliştirilmesi’ tedbiri çerçevesinde; yerel ürünler ve mikro 
işletmelerin ekonomik gelişimi, kırsal turizmin gelişimi, 
kültür balıkçılığının gelişimi ve çiftlik faaliyetlerinin 
çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu 
kapsamda değerlendirildiğinde; kırsal turizm alt tedbirinin 
amacı girişimciler veya çiftçiler tarafından kırsal alanlara 
kurulacak konaklama tesisi, köy ve çiftlik turizmi tesislerini, 
restoran, kafeterya, dinlenme tesisi, dağ, yayla, av, yürüyüş 
ve diğer kırsal turizm faaliyetleri için kurulan tesislerin 
gelişmesini desteklemektir.

IPARD programı sayesinde 5000-500000 Avro arasında 
destek Yozgat kırsal alanlarında yatırım yapmak isteyen 
girişimcilere sağlanacaktır.  Yozgat TKDK, IPARD programı 
kapsamında desteklemesine karar verilen projelerde uygun 
harcamaları % 65 oranında destekleyecektir. Bölgede destek 
alan girişimciler yatırım maliyetleri açısından kazanmış 
oldukları bu avantajı tanıtım, promosyon gibi pazarlama 
faaliyetlerinde ve personel istihdamında kullanabilirler.

TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğünün Orta Anadolu 
Kalkınma Ajansı desteğiyle hazırlamış olduğu bu projeyle 
birlikte Yozgat ilinde kırsal turizm kapsamında yatırım 
yapılabilecek potansiyel alanlar belirlenmiş olacaktır. Ayrıca 
bu proje, yatırımcıların yatırım öncesi bölge hakkında bilgi 
sahibi olarak projelerini gerçekleştirmesi adına bir rehber 
kaynak olacaktır.

Tablo 11’de Yozgat ilinde mevcut bulunan belgeli 
konaklama tesisleri yer almaktadır. Teşviklerle birlikte tesis 
sayısındaki olası artış il ekonomisine ciddi manada olumlu 
etki yapacaktır.  İl genelinde IPARD programı kapsamında 
yapılacak tesislerle birlikte toplam yatak sayısının iki 
katına yani yaklaşık olarak 6500 adet yatağa ulaştığı ve 
bu tesislerin % 40 doluluk ile hizmet verdiği düşünülürse 
yılda yaklaşık 950000 civarında turist sayısı demektir. Bu 
bakımdan değerlendirildiğinde IPARD programının Yozgat 
kırsal turizmine sağlayacağı katkının ne kadar önemli 
olduğu anlaşılacaktır.

Kırsal kalkınma ile kırsal turizm arasında aynı yönde bir bağ 
bulunmaktadır. Kırsal turizmin gelişmesi kırsal kalkınmayı 
geliştirmektedir. Kırsal alanlarda yapılacak tarım, turizm 
ve üretim kaynaklı gelirler bölgenin kırsal kalkınması 
açısından oldukça önemlidir. IPARD programının Yozgat 
kırsal turizmine yapacağı olumlu etkiler doğrudan Yozgat’ın 
kırsal kalkınmasını da etkilemektedir. Bu nedenle IPARD 
programının Yozgat kırsal turizmine yapacağı katma değer 
aşağıdaki başlıklarla ile ifade edilebilir:

•  Elde edilen ekonomik gelirle birlikte tarihi ve kültürel 
değerler koruma altına alınabilir ve restore edilebilir,
•  Yozgat’ta yaşayan halk ve ziyaretçilerin bölge hakkında 
bilgi sahibi olmaları sağlanabilir,
•  Kırsal alanlarda yaşayan insanlara değişik sektörlerde 
çalışma imkanı ve istihdam olanakları sağlanabilir,
•  Yörede yaşayan halkın kırsal turizm tesislerinde istihdam 
edilmesine bağlı olarak ekonomik girdilerin yine aynı 
bölgede kalması sağlanabilir,
•  Yozgat il genelinde kadınların yöresel turistik tesislerde, 
el sanatları üretiminde, konaklama tesislerinde, restoran ve 
dinlenme tesislerinde istihdamı sağlanabilir ve böylelikle 
kadının sosyal statüsünde de artış olabilir,
•  KOBİ niteliğinde bulunan esnafın iş hacmi artabilir ve bu 
işyerlerinde istihdam olanaklarında artış olabilir, 

 

Tesis türü  Toplam Tesis Sayısı  Toplam Oda Sayısı  Toplam Yatak Sayısı  

İşletme Belgeli 10 622 1331 

Yatırım belgeli  1 413 856 

Belediye Belgeli  26 481 1061 

TOPLAM 37 1516 3248 

 

Tablo 13. Yozgat’ta Bulunan Belgeli Konaklama Tesisleri (2016)

Kaynak: Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

•  Büyük turizm firmalarının il geneline yatırım yapma 
istekleri ortaya çıkabilir ve böylece il genelinde kırsal 
kalkınmada gelişmeler olabilir,
•  KOBİ niteliğindeki işletmeler TKDK (Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu) teşviklerinden 
yararlanarak kapasitelerini artırabilir, istihdam sağlayabilir 
ve Yozgat’ın kültürel ve yerel değerlerini ziyaretçilere 
tanıtabilirler. Böylelikle bölgede kırsal turizm artarken 
kırsal kalkınmada artış olacaktır.
•  Kırsal alanda yaşayan halkın tarımsal ürünlerini işlemesi 
ve pazarlamasına destek sağlanabilir,
•  Kırsal nüfusun sürdürülebilir gelir kaynaklarına 
kavuşmasına ve pazar koşullarında rekabet edebilmesi 
sağlanabilir, 
•  Kırsal nüfusun katılımcı yaklaşımlarla  
örgütlendirilmesinin yaygınlaştırılması ve sorun çözme 
yeteneklerin geliştirilmesi sağlanabilir. 
•  Yerel halkın birlikte hareket ederek kooperatifleşme 
çalışmalarına katılması ve ürün ve hizmetlerini değerinde 
pazarlamalarına olanak sağlanabilir.

12. SONUÇ

Ekonomisi tarım, hayvancılık ve madenciliğe dayalı olan 
Yozgat’ın turizm sektöründe de gelişmesi kırsal kalkınmayı 
olumlu yönde etkileyecektir.  Fakat Yozgat ilinin kırsal 
turizm açısından gelişmesi için gerekli olan doğal, kültürel, 
tarihi değerlere sahip olmasına rağmen mevcut kırsal 
turizm potansiyelini istenilen şekilde değerlendiremediği 
anlaşılmıştır. Yozgat’ın kırsal turizm açısından mevcut 
potansiyelini kullanamamasının nedenleri arasında; kırsal 
turizm işletmelerinde çalışanların turizm hakkında yeterince 
bilgi sahibi olmamaları, kırsal turizm işletmelerinin 
teşvik ve desteklerden yeterince yararlanamaması, yerel 
halkın turizm konusunda yeterince bili sahibi olmamaları, 
kırsal alanlarda mevcut bulunan, ulaşım, imar ve altyapı 
sorunları,  mevcut turistik tesislerin kapasitelerinin 
yetersizliği, Yozgat’ın kırsal alanlarının tanıtımın istenilen 
düzeyde yapılmaması, kırsal turizm konusunda kamu ve 
özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyon 
eksikliği, Yozgat il genelinde girişimcilik bilinci ve ruhunun 
yetersiz oluşu gösterilebilir.
 
Nitekim, mevcut kırsal turizm potansiyelinin 
değerlendirilmesi; Yozgat ili için, göçü azaltabilir, ekonomiyi 
canlandırabilir, istihdamı artırabilir, kadınların istihdama 
ve sosyal hayata katılımlarını artırabilir, gençlerin geleceğe 
umutla bakmasına ve doğdukları büyüdükleri kırsal 
alanlara sahip çıkma isteklerini artırabilir, bölgenin sosyal, 
kültürel ve ekonomik açıdan kalkınmasına ve Yozgat’ın 
tanıtılmasına katkı sağlayacaktır.

Bu gerekliliğin ve kırsal turizm potansiyelinin Yozgat için 
değerlendirilmesi ve geliştirmesi bilincinde olan TKDK 
Yozgat İl Koordinatörlüğü Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 
desteğiyle böyle bir proje hazırlamıştır. Bu projeyle Yozgat 
kırsal turizm envanterinin oluşturulması, girişimcilerin 
yatırım öncesi bilgi sahibi olmalarının ve isabetli kararlar 
vermelerinin sağlanması hedeflenmektedir. Kırsal turizmin 
gelişmesi ve sürdürülebilir olması Yozgat’ın turizm 
sektöründen almış olduğu payı artıracak ve bölgenin 
ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacaktır.

Bu bakımdan değerlendirildiğinde; Yozgat ilinde 
turistlerin sürekli ziyaret etkileri ve bilinen önemli turistik 
alanlar mevcuttur. Yozgat’a ziyaret amaçlı gelen turistler 
genellikle termal tesislerde konaklamakta ve tekrar evlerine 
dönmektedirler. Oysaki Yozgat’ın doğa, çiftlik, köy, dağcılık, 
kanyon, fotoğrafçılık, inanç, tarih, kültür ve diğer kırsal 
turizm çeşitleri için çok fazla destinasyonu bulunmaktadır. 
Mevcut tesislerin modernize edilmesi, yeni tesislerin 
yapılması ve diğer kırsal turizm çeşitlerinin özendirilerek 
geliştirilmesi gereklidir. Bu açıdan bakıldığında; Yozgat 
TKDK İl Koordinatörlüğü kırsal alanlarda uygun yatırım 
yapacak girişimcilere her türlü bilgi ve desteği sağlamaya 
hazırdır. Yatırımcıların bu hususu göz önüne alarak Yozgat 
TKDK İl Koordinatörlüğü ile iletişime geçmesi, yatırımların 
daha etkili ve sürdürülebilir olması bakımından önemlidir. 
Bu proje ile Yozgat ilinin IPARD programına uygun 
mevcut ve potansiyel kırsal turizm alanları belirlenmiş, 
13 ilçede farklı lokasyonlarda, köy/mahalle gibi yerleşim 
alanlarında desteklenebilecek kırsal turizm yatırımları 
ve çeşitleri önerilmiştir. IPARD programının Yozgat 
ilinde uygulanmasının kırsal alanda bulunan yerel 
halka sağlayacağı olumlu katkılara değinilmiştir. Proje 
yatırımcılara kırsal alanlarda yapılabilecek uygun kırsal 
turizm yatırımları ve çeşitliliklerinin neler olabileceği 
hakkında somut bilgiler sunmaktadır.

Yerel halkın, ilgili kurum ve kuruluşların, meslek odalarının, 
sivil toplum kuruluşların ve özel sektör yetkililerinin 
birlikte koordineli bir biçimde çalışması Yozgat ilinde kırsal 
turizmin sürdürülebilirliliği ve gelişimi açısından büyük 
önem taşımaktadır. Kırsal turizm için bir eğitim müfredatı 
oluşturulmalı ve Yozgat kırsal turizme ilgi uyandıracak 
radyo ve televizyon programları yapılmalıdır. 

Kırsal turizmin gelişmesinin önündeki en büyük sorun 
pazarlama problemidir. Bu kapsamda internet üzerinden 
ürün ve hizmetlerin pazarlanması tanıtım ve tutundurma 
çalışmalara hız verilmesi gerekmektedir. Kırsal turizm 
ürün ve hizmetlerinin fiyatlarının turistleri bölgeye çekecek 
düzeyde tutulması önemlidir. Ayrıca kırsal alanlarda 
yörenin turistik zenginliklerinin ön plana çıkarıldığı tabela, 
totem, branda, afiş gibi görsel tanıtım materyalleri ile 
tanıtılması kırsal turizmim gelişmesi ve sürdürülebilirliği 
açısından oldukça önemlidir.

Yozgat ilinde bulunan turizm işletmeleri, seyahat acenteleri, 
termal turizm ve konaklama tesisleri ve yeme içme 
tesislerinin birlikte hareket ederek kırsal turizm aktiviteleri 
için tur ve organizasyonlar düzenlemeleri ve böylece ilin 
tanıtımına katkıda bulunmaları istenmelidir.

TKDK, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı gibi kurumlardan 
sağlanan hibe ve yatırım destekleri olmasına karşın yerel 
halk, çiftçiler, girişimciler ve yatırımcıların bu kaynaklara 
yeterince talepte bulunmaması Yozgat ili için büyük bir 
kayıptır. Yerel halkın bilinçlendirilmesi adına bilgilendirme 
toplantılarının ve eğitimlerinin düzenlenmesi bu proje ile 
desteklendiği zaman kırsal turizmin gelişmesinde büyük 
adımlara atılmış olacaktır.Sonuç olarak kırsal turizm 
alanında gelişmiş ülkelerin çoğu başarılı projeler ve 
çalışmalar gerçekleştirmiştir. 
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Kültürel, tarihi, doğal bakımdan zengin olan Yozgat ilindeki 
bütün kurum ve kuruluşların bu konu üzerinde daha fazla 
durması, özellikle kırsal alanlarda yaşayan halka istihdam 
olanakları sağlayarak göç etmelerinin önüne geçmesi 
gerekmektedir.
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