TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİYLE YOZGAT

Yozgat E 88 karayolu üzerinde bulunması ve özellikle Hattuşaş(Hitit Medeniyeti Başkenti)'a
yakın olması ve Hattuşaş ile Kapadokyayı 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.

YOZGAT İSMİNİN VERİLMESİ
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.
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Bir rivayete göre, Yozgat Saray Köyü'nden (bugün itibariyle kasaba) itibaren aşağıdan
yukarıya doğru kat kat yükselmektedir. Bu kat kat yükselişin ve rakımının yüksekliğinden
dolayı önceleri "Yüz kat" denmiş, zamanla bu isim söylene söylene "Yozgat" halini almıştır.
Diğer bir rivayete göre; Aşiret Reisi Ömer Cabbar Ağa'nın yüzü çopurdu. Bu yüzden
kendisine Çopur veya Çapar Koca derlerdi. Söylentiye göre Cabbar Ağa, sürülerini bir yaz
günü yaylakta otlatırken karşısına Hızır (AS) çıkıyor ve davar sahibi Cabbar Ağa'dan içmek
için süt istiyor. Güler yüzlü Ömer Ağa hemen misafirine ikramda kusur etmeyerek, gönül
hoşluğu ile sütü ikram eder. Hızır (AS) sütü içtikten sonra çok memnun kalır ve Cabbar
Ağa'ya "Çobanoğlu, yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yoz-Kat olsun" diyor. Bu sözü
söyleyerek kayboluyor. Temeli böyle olan Yoz-Kat söylene söylene Yozgat halini alıyor.
İsmin kaynağı hakkında her ne kadar tatmin edici bir bilgi yoksa da uzun yıllar bu havalinin
böyle
anıldığı
bilinmektedir.
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.

Yemek Kültürü
Şehrin yöresel yemekleri; Testi 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.

e
Desti kebabı

Tandır kebabı

Arabaşı çorbası ve hamuru

Madımak Yemeği

Antik Kentler
•
•
•
•
•

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

Müzeler-Konaklar
•
•
•

Nizamoğlu evi
Karslıoğlu Konağı
Hayri İnal Konağı

Nizamoğlu konağı(Yozgat Müzesi)

Karslıoğlu Konağı

Hayri İnal Konağı

Milli parklar
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.

Çamlık Milli Parkı

Diğer Tarihi Eserler
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Çapanoğlu Camii
Saat Kulesi
Hamidiye Saatli Çeşmesi
Akdağmadeni Kilisesi
Çandır Kümbedi ( Çandır Şah Sultan Türbesi)
Çekerek Şehitler Anıtı (Abide)
Saraykent Çinçinli Sultan Han (Kervansaray)
Saraykent Kesikköprü Çekereksu Han ve Köprüsü
Sarıkaya Roma Hamamı - Taş Kemerler

Çapanoğlu Camii

Saat kulesi

YOZGAT’IN KAPLICALARI
Yozgat şifalı sular açısından Türkiye’de önemli bir yere sahiptir. Ve kaplıca turizmi açısından
ilk sıralarda yer almaktadır.Yozgat ili civarında bulunan ve bir çok hastalığa iyi geldiği
ispatlanan kaplıcalarımız şunlardır.

YERKÖY KAPLICALARI
Yozgat'ın 34 km. batısında yer alan, Klorlu, Sülfatlı sular
grubundan olan Yerköy İlçesindeki kaplıca sularının 44 C
sıcaklığa sahiptir. Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu analizler
sonucunda aşağıdaki hastalıklara iyi geldiği raporlarla
onaylanmıştır.

- Nevrit,
- Nevralji,
- Kırık-Çıkık rahatsızlıkları
- Kadın Hastalıkları,
- Romatizmal Hastalıklar,
- Kronik Romatizmal Hastalıklar,
- Çeşitli Ağrılar,
- Cilt hastalıkları ve Çamur Banyosu yapma imkanı mevcuttur. Kaplıca merkezinde yapılan
kazılarda, çeşitli tarihi eserler ortaya çıkarılmıştır. Bu eserlerden anlaşılacağı üzere kaplıca
alanının eski dönemlerde de kullanıldığı anlaşılmaktadır. Halk arasında Uyuz hamamı olarak
bilinen yörede, kaplıca sularının oluşturduğu birikintide çamur banyosu biçiminde
kullanılmaktadır . Kaplıca alanı ; Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca Sit Alanı
olarak ilan edilmiştir. Söz konusu alanın tekrar çamur banyosu olarak hizmet vermesi için
oluşturulan komite gerekli çalışmalarını sürdürmektedir.
Kaplıca alanında ve ilçede turizme hizmet veren çeşitli tesisler mevcuttur.
Yerköy ilçesi, doğuyu batıya bağlayan E 88 karayolu üzerinde olması nedeniyle ulaşımı
oldukça kolaydır. Ankara ve Yozgat' tan her saat otobüsle ulaşımın yanında demiryolu ile
ulaşmak ta mümkündür.
Yerköy İlçesi 300 yatak kapasitesine sahiptir.

SORGUN KAPLICALARI
İlimizin 33 km. doğusundaki Sorgun İlçesinde bulunan
kaplıca sularının Klorlü Sülfatlı, Sodyum Klorür, Sodyum Sülfat
sular grubundan olduğu, 50 C-61 C arasında bir sıcaklığa ve 41
lt/sn. debiye sahiptir.
Sağlık Bakanlığının raporlarına göre aşağıda sıralanan
hastalıklara iyi geldiği onaylanmıştır.
- Kronik İltihaplı Hastalıklar,
- Spazm Benzeri Hastalıklar
- Kırık-Çıkık rahatsızlıkları
- Ağrılı kadın Hastalıkları,
- Romatizmal Ağrılar ve Radyoterapik yönden iyi geldiği saptanmıştır.
Söz konusu kaplıca alanında hizmet veren Tesislerin olması yanında, yatırım yapacak
müteşebbisler için de çok önemli sayılacak bir alan ve kaynak ta mevcuttur.
Doğuyu batıya bağlayan E 88 karayolu Sorgun İlçesi merkezinden geçmesi nedeniyle
ulaşımı oldukça kolaydır. Ankara ve Yozgat'tan da her saat otobüs vardır.
SARIKAYA
KAPLICALARI
Yozgat'ın
80
km.
güneydoğusundaki Sarıkaya İlçesinde bulunan kaplıca suları
Florür içeren Oligometalik sular grubundan olup, 48 C sıcaklığa
ve 28 lt/sn. debiye sahiptir. Tıp Otoriteleri tarafından ise,
- Romatizmal ağrılar,
- Artroz (Eklem Kireçlenmeleri)
- Kalça-Eklemi Kireçlenmeleri,
- Deyeneratif Romatizmalar,
- Bel fıtıkları ve buna bağlı Siyatik ağrıları,
- Ağrılı kadın hastalıkları,
- Kadınların enfeksiyon sekeline bağlı olarak süregelen akıntılar,
- Spastik ağrılar- Spastik kolitler,
- Böbrek taşlarının düşmesinde üreter üzerinde spazmalitik etki,
- Karaciğer ve Safra kesesi taşları,
- Cilt hastalıkları gibi rahatsızlıklara iyi geldiği saptanmıştır.
Söz konusu kaplıca alanı Turizm Bakanlığının çalışmaları sonucunda, Bakanlar
Kurulu Kararıyla Turizm merkezi ilan edilmiş ve imar planı hazırlanarak yatırımcıların
ilgisine sunulmuştur.
Sarıkaya ilçesi 600 yatak kapasitesiyle Yozgat İlinin en çok yatak kapasitesine sahip ilçedir.
Mehmetoğulları Pansiyon Turizm Bakanlığından Deneme İşletme Belgesi ile hizmet
vermektedir.İlçeye ulaşım oldukça kolaydır. Yozgat'tan olduğu gibi Ankara'dan da her saat
otobüs vardır.

SARAYKENT KAPLICALARI
İlimizin 71 km. doğusundaki Saraykent İlçemizdedir. Kaplıca
suyunun Sodyum Klorürlü, Sodyum Bikarbonatlı, Kalsiyum
Sülfatlı sular grubundan olduğu, 70 C ile 74 C sıcaklığında 10-14
lt/sn. debiye sahiptir. Sağlık Bakanlığının analizleri sonucunda
aşağıdaki hastalıklarda tedavi amaçlı kullanılmasının uygun
olduğu saptanmıştır.

- Romatizmal Hastalıklar,
- Kırık-Çıkık rahatsızlıkları
- Kadın Hastalıkları,
- Nevrit ve Polinevritler vb hastalıklar.
Kaplıca alanında turizme hizmet veren çeşitli tesisler mevcuttur.
Saraykent İlçesi doğuyu batıya bağlayan E 88 karayolu üzerinde olması nedeniyle
ulaşımı oldukça kolaydır. Yozgat' tan değişik saatlerde dolmuş kalkmaktadır. Ankara'dan,
Sivas'tan otobüslerle de ulaşmak mümkündür.
Saraykent İlçesi 80 yatak kapasitesine sahiptir.
BOĞAZLIYAN KAPLICALARI
Yozgat'ın 90 Km. güneyinde, Boğazlıyan İlçesinde olan kaplıca suyu Bikarbonatlı, Klorürlü,
Sülfatlı sular grubundan olup, 32 C - 44 C arasında 320 lt/sn. debiye sahiptir.
Sağlık Bakanlığının raporlarına göre;
- Romatizmal ağrılar,
- Kırık-Çıkık rahatsızlıkları
- Kadın hastalıkları
- Kronik Bronşit, Üst Solunum Yolları Rahatsızlıkları,
- Safra kesesi Taşları,
- Karaciğer ve mide rahatsızlıkları,
- Ağrıların Dindirilmesinde etkili olmaktadır.
Kaplıca alanı; Bakanlar Kurulu kararıyla Turizm Merkezi ilan edilmiş olup, tüm imar
planı çalışmaları tamamlanmıştır. İç turizmin yanında dış turizme de hizmet verebilecek bir
kaynağa sahip olan Boğazlıyan-Bahariye (Cavlak) kaplıcası yatırımcıların ilgisini
çekmektedir.Kaplıca merkezinin hemen yanındaki 1500 dönümlük hazine arazisinin Turizm
Merkezi alanına dahil edilme çalışmaları devam etmektedir. Nitelikli tesislerin yapılması için
bu arazinin tahsisi de Bakanlığımızca düşünülmektedir. Spor alanları, kaplıca tesisleri,
dinlenme ve sağlık amaçlı kompleks yapılarla Türk turizminin kaplıca merkezi olarak gelecek
vaad eden kaplıcalarından biridir.Boğazlıyan ilçesinde 100 yatak kapasiteli konaklama
tesisleri mevcuttur. İlçeye Ankara'dan ve Yozgat' tan her saat otobüsle ulaşım mümkündür.

YOZGAT MAHALLİ KUTLAMA GÜNLERİ:
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
ŞENLİKLER:
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

