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4.  İLÇENİN GENEL TANITIMI 

 

 

 a) İlçenin Tarihi   

 Sorgun İlçesi’nin, Eti’ler kadar uzanan oldukça eski bir geçmişi vardır.                               

Bölge, 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Türk Toprağı olmuş ve pek çok sayıda Türk Boylarını 

buralarda barındırmıştır.  

 1905 yılında Belediyelik hüviyetini kazanan Sorgun, 26 Haziran 1926 yılında ve                         

877 Sayılı Teşkilât-ı Mülkiye Kanunu’yla, Köhne-i Kebir (Büyük Köhne) ismiyle İlçe olmuş,              

1928 yılında ise ismi, “Sorgun” olarak değiştirilmiştir. 

  İlçenin adının nereden geldiğine dair birkaç rivayet bulunmasına rağmen hangisinin doğru 

olduğu kesin olarak bilinememektedir. Bunlardan en çok rağbet edilenine göre, “Sorgun” ismi “Sor 

da Kon” dan gelmektedir. Bu rivayete göre; Türklere Anadolu’nun kapılarını açan 1071 Malazgirt 

Zafer’inden sonra, Gani Baba, Halil Baba, Ali Baba ve Bedir Baba adlarındaki Selçuklu komutanlar 

birbiri arkasından bu bölgeyi fethetmişlerdir. Burayı fetheden Bedir Baba kuvvetlerinin arkasından 

gelen komutan, Bedir Baba’ya şöyle seslenir. “Bedir, sen konacağın yeri bilmiyorsun. Konacağın 

yeri ” Sor da Kon “.  

“Sor da Kon” sözü zamanla “SORGUN” şeklinde konuşulur ve yazılır.  

 Verimli ve geniş bir ovaya yerleşmiş olması nedeniyle Sorgun’a halk arasında               

“Yeşilova” da denilmektedir.  

  

 

b) Coğrafi Yapı 

 

Coğrafi Konumu 

 E-88 Karayolu üzerinde konuşlanan Sorgun, Yozgat İl Merkezi’ne 35 km uzaklıkta olup; 

doğuda Akdağmadeni ve Saraykent İlçeleri, batıda Yozgat Merkez, güneyde Sarıkaya İlçesi ve 

kuzeyde Aydıncık ve Çekerek İlçeleri ile çevrilidir.  

 

 Yüzölçümü ve Arazi Dağılımı 

 Genel arazi yapısı düz olan İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 1.050 m.                     

Yüzölçümü 1.770 km² olup, parsellenen arazi büyüklüğü 1.445.000 dekardır. Ayrıca,                    

325.000 dekar arazi; ormanlık, taşlık, tepelik ve tescil harici arazi sınıfındandır. 
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 Toplam ekilebilir arazi; 1.100.000 dekar olup bunun 280.000 dekarı nadasa bırakılan arazi, 

70.000 dekarı sulanabilir arazi, 750.000 dekarı da kuru tarım yapılan arazidir. Ayrıca, yaklaşık 

340.000 dekar alan da mera ve mera görünümlü arazidir.  

 

 İklim ve Bitki Örtüsü 

 İlçe topraklarının büyük bir kısmı 35–36 boylam ve 39–40 enlem dereceleri arasında 

kalmaktadır. 

  İlçenin iklimi karasal iklim olup, yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk, sert ve yağışlıdır. 

2009 yılı içerisinde en yüksek sıcaklık 38,2 C en düşük sıcaklık -18,7 C olmuştur.  

 Yağmurlar daha çok ilkbahar aylarında yağar. Yıllık yağış ortalaması metrekarede                 

400 -500 kg’dır. 

 İlçede tarım yapılan alanların büyük bir kısmı, kuru tarım yapılmasına elverişli tarla vasfında 

tarım arazisi, kalan kısım ise bahçe vasfında arazidir.  

 Orman vasfındaki alanlar genellikle meşelik, kısmen de çamlıktır. Akarsu kenarları dışındaki 

alanlar ise bozkırdır. 

 

 

   Dağlar, Ovalar, Akarsular, Baraj ve Göletler 

 “Eğriöz Çayı” ile “Delibaş Deresi”, Bozok Platosu üzerine kurulmuş bulunan                              

İlçe Merkezi’nden, “geçmektedir. 

 İlçenin güney batısındaki Gözbaba (Kerkenez),  kısmen kuzeyindeki Halil Baba ile 

güneydoğusundaki Sivri Tepesi ve Çomak Dağ’ı önemli yükseltilerindendir. 

 İlçenin sınırları içerisinde 6 tane sulama amaçlı gölet (Dişli Gölet’i, Doğankent Gölet’i, 

Mükremin Gölet’i, Karakaya Gölet’i, Yaycılara Gölet’i ve Gülşehri- Hoşumlu Gölet’i)  

bulunmaktadır.            

     

  

c) İdari Yapı ve Nüfus  

             

İlçe Yönetimi 

 İlçede Kaymakamlık ile birlikte, Adliye Teşkilatı, Askerlik Şube Başkanlığı, Jandarma 

Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü, Müftülük, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü, Kütüphane 

Müdürlüğü, Mal müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Kadastro Birimi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, 

Toplum Sağlığı merkezi, İlçe Devlet Hastanesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Sosyal 
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Güvenlik Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü, Orman İşletme Şefliği, PTT Müdürlüğü, 

Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası gibi kamu kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. 

 Halk, eskiden beri devlet daireleriyle olan ilişkilerini olumlu seviyede götürmüştür. İstek ve 

ihtiyaçlarının giderilmesinde takipçi ve sonuçlandırıcı bir yapıya sahip olan vatandaş,                  

rahatlıkta Devlet dairelerine giderek işini yaptırmakta veya takip etmektedir. 

 İlçede, meslek kuruluşu olarak Ziraat Odası Başkanlığı, Esnaf Kefalet Kooperatifi,                

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı, Şoförler Odası Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanlığı, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, Pancar Kooperatifi,  Şeker-İş Sendikası Sorgun 

Şubesi, Diyanet-Sen temsilciliği, Türk Eğitim Sendikası Temsilciliği ve Eğitim Bir-Sen temsilciliği 

bulunmaktadır. 

 İlçede ayrıca, 57 dernek, 2 özel vakıf ve Kaymakamlık bünyesinde 1 vakıf (Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) mevcuttur. 

  

Belediyeler  

 İlçede, 1 tanesi merkez, 7 tanesi kasaba olmak üzere toplam 8 belediye vardır. 

 

 Mahalleler 

 İlçe genelinde 15 tanesi İlçe Merkezi’nde, 33 tanesi de kasabalarda olmak üzere toplam 48 

mahalle bulunmaktadır. 

 

 Köyler ve Mezralar 

  İlçeye bağlı 75 köy bulunmaktadır. 

 

 Nüfus 

 31.12.2012 tarihi itibariyle İlçenin toplam nüfusu; 81.231 (Erkek: 40.707, Kadın: 40.524) 

olup, bu nüfusun 50.468 si İlçe Merkezi’nde, 30.763ü Belde ve Köylerde yaşamakta olup, bunun 

15.329 u Erkek, 15.434 ü Kadındır. 

 Nüfusun çeşitli meslek, eğitim, cinsiyet, anadil ve dini inanca göre yapısı ve dağılımı kesin 

olarak bilinememektedir. 

 

 d) Sosyal Yapı 

 

Eğitim 

İlçe, eğitime düşkün bir yapıya sahip olup, çok yaşlıların dışında okuma yazma bilmeyen yok gibidir. 

Okuma yazma oranı % 99’dir. 
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 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; 1 müdür, 3 şube müdürü, 9 şef, 1 ayniyat saymanı, 19 memur, 1 

şoför ve 6 hizmetli ile Hükümet Konağı’nın 2. katında hizmet vermektedir. 

  İlçe genelinde toplam 53 ana sınıfı bulunmakta olup, bu sınıflardan anaokullarında 10, 

ilkokullarda 20, ortaokulda 1 ve Kız Meslek Lisesi’nde 2 olmak üzere 34 tanesi İlçe Merkezinde, 13 

tanesi kasabalarda ve 8 tanesi de köylerdedir. Bu sınıflarda toplam 924 çocuk, okul öncesi eğitim-

öğretim almaktadır. 

 İlçe genelinde; 4 tane anaokulu, 45 tane de ilkokul, 31 tane ortaokul bulunmaktadır. 

İlkokullardan; 14 tanesi İlçe Merkezi’nde, 10 tanesi kasabalarda, 22 tanesi de köylerde olmak üzere 

toplam 41 tanesinde normal eğitim, kasaba ve köylerde bulunan 12  tanesinde birleştirilmiş eğitim – 

öğretim yapılmaktadır. Yine İlçemizde bulunan 31 ortaokuldan 14 tanesi merkezde, 10 tanesi 

kasabalarda, 7 tanesi köylerdedir. Merkezde bulunan 3 okul binası durumunun yetersizliğinden dolayı 

ilkokul öğleden sonra, ortaokul sabah olmak üzere ikili eğitim yapmaktadır. 

  İlçede I. ve II. kademesinin tamamı taşınan 62 yerleşim birimi mevcuttur. 

  1- Bağlarbaşı, 2- İkikara,  3-Cihanşarlı, 4-Çayözü, 5-Çatmasöğüt, 6- Osmaniye, 7- Mirahor, 8-

Ağcın, 9-Akoluk, 10- Yazılıtaş, 11-Alcı, 12- Aşağıkarakaya, 13-Büyüktaşlık, 14- Küçüktaşlık, 15-

Ayrıdam, 16 Babalı, 17- Çakırhacılı, 18-Emirhan, 19-İsafakılı, 20-Karabalı, 21- Karaburun, 22-

Küçükköhne, 23-Peyniryemez, 24- Temrezli, 25- Sarıhacılı, 26- Şahmuratlı, 27-Taşpınar 28-

Araplıobası, 29- Gümüşkavak Mahallesi (Bahadın Kasabası), 30- Muğallı, 31-  Salur Mahallesi, 32- 

Sungur Mahallesi, 33-Sorgun Tatlısı Mahallesi, 34- Akocak,  35-Burunören Mahallesi, 36- 

İsmailhacılı Mahallesi, 37-  Duralidayılı, 38- Caferli, 39- Tiftik, 40- Gökiniş, 41 –Veliöldük, 42-   

Küçükeyneeli, 43- Tulum, 44- Büyükören, 45- Alişar, 46- Sivri, 47- Aşağıkarahacılı, 48- Kodallı, 49- 

Kepirce, 50- Ocaklı, 51- Mansuroğlu, 52-Sarıhamzalı, 53- Tuzlacık, 54- Faraşlıobası, 55-Güngören, 

56-Ayvalık, 57-Karlık, 58-Büyükeynelli, 59- Boğazcumafakılı, 60-Günpınar, 

  Yozgat Merkez İlçeye bağlı Kolanlı Köyü I.ve II. Kademe öğrencileri İlçemiz Eymir 

İlköğretim Okulu’na, Sarıkaya İlçesine Bağlı Karacalar Köyü I.ve II. Kademe öğrencileri Doğankent 

Şehit Lokman Erkan İlköğretim Okulu’na taşınmaktadır.  

 İlçede sadece II. kademe öğrencisi taşınan 12 yerleşim yeri mevcuttur. Bunlar;  

1- Gözbaba, 2- Dişli, 3- Mehmetbeyli, 4- Erkekli, 5- İncesu, 6- Hoşumlu, 7- Gevrek Şehit 

İlimdar Kılıç, 8- Halilfakılı, 9- Aşağıcumafakılı, 10- Bekir Yazar (Kayakışla ), 11-Çavuş ve Kapaklı 

Köyü II. Kademe öğrencileri Çekerek İlçesine bağlı Beyyurdu Kasabası İlköğretim Okulu’na 

taşınmaktadır. 

  2014-2015 eğitim- öğretim yılı itibariyle, İlçeye bağlı 71, Sarıkaya İlçesi’ne bağlı 1 ve Yozgat 

Merkeze bağlı 1 okul olmak üzere toplam 73 yerleşim yerinden 15 taşıma merkezi ilköğretim 

okuluna, toplam 1097 öğrencinin taşıması yapılmaktadır.  

 Taşımalı Eğitim Projesi kapsamında İlçede, 2014-2015 eğitim-öğretim yılının, taşıma ihale 

bedeli İlkokul da; 1.583.783 TL. Yemek ihale bedeli İlkokul da;  308.867 -TL olup hak edişin tamamı 
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ödenmiştir. 

            Taşımalı Eğitim Projesi kapsamında İlçede, 2014-2015 eğitim-öğretim yılının, taşıma ihale 

bedeli Orta Öğretim de(Lise); 2.121.339 TL. Yemek ihale bedeli Orta Öğretim de(Lise);  528.055.20 -

TL olup hak edişin tamamı ödenmiştir. 

            İlçe genelinde 10’u İlçe Merkezinde, 4 tanesi de kasabalarda olmak üzere toplam 14 lise 

mevcut olup bu liseler; Mevlide-Ahmet Doğanay Fen Lisesi, Sorgun Anadolu Lisesi,  Anadolu 

Ticaret Meslek Lisesi, Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Osman Çavuş Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 

Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi, Türk Telekom Anadolu Lisesi, Nene Hatun Kız Teknik ve 

Meslek Lisesi, Özel Utku Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Anadolu Sağlık Meslek Lisesi,  Bahadın Kız 

Teknik ve Meslek Lisesi, Çiğdemli Çok Programlı Lisesi, Doğankent Kız Teknik ve Meslek Lisesi ve 

Eymir Kız Teknik ve Meslek Lisesi’dir. 

  

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmen sayısı:  

70 okul öncesi, 297 sınıf öğretmeni, 400 ilköğretim branş öğretmeni, 340 ortaöğretim 

öğretmeni, 21 kurum öğretmeni ve 140 idareci olmak üzere toplam 1268 dır. Kurum bünyesinde 

ayrıca 240 memur ve hizmetli görev yapmakta olup, İlçe genelindeki personel sayısı yetersizdir. 

 İlçe genelindeki öğrenci sayısı; 904’i okul öncesinde, 5787’si ilkokulda, 5081’i ortaokulda, 

308’i İmama Hatip ortaokulunda ve 4713‘i de ortaöğretimde olmak üzere toplam 16793’ dür. 

 İlçe merkezinde 3 ilkokulda (Agâh Efendi İlkokulu/ortaokulu, Oral Bektaş İlkokulu/ortaokulu, 

Milli Egemenlik İlkokulu/ortaokulu ikili eğitim yapılmaktadır. 

 İlçede 3’ü özel, 2’si Devlete bağlı 5 tane erkek; 1 tane özel, 1 tane de Devlet’e bağlı 2 kız 

yurdu olmak üzere toplam 7 öğrenci yurdu bulunmaktadır. Bu yurtlardan 6 tanesi İlçe Merkezi’nde, 1 

tanesi de Eymir Kasabası’ndadır.  

 Yurtların toplam yatak kapasitesi 476 olup, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında, pansiyon ve 

yurtlarda 226’ sı erkek ve 180’si kız olmak üzere toplam 406 öğrenci barınmaktadır. 

 İlçede ayrıca, 33 yataklı bir tane Akşam Sanat Okulu ve Öğretmenevi bulunmaktadır. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 02.12.2013 tarih ve 755-2778350 sayılı yazısı ile 5 adet yeni 

okul yapımı ve 5 adet genel onarım teklif edilmesini istemiş olup, İlçemiz bu kapsamda 2014 Yılı 

Temel Eğitim Kurumları Yatırım Programının hazırlanmasına yönelik olarak planlanan taslak 

çalışmada 6 (altı) adet yeni okul yapımı, biri 24 derslikli diğeri 12 derslikli 6 (altı) ek derslik yapımı, 

diğeri 24 ( yirmi dört) 12(on iki) ve 4 (altı)  okula genel Onarım teklifi yapılmıştır. 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2015 Yılında yatırım programına alınması teklif edilen 

yatarımlar şunlardır; 

1- İlçemiz Ağahefendi Mahallesine 24 derslikli yeni ilkokul inşaatı başlamıştır. 

2- Oral Bektaş İlkokuluna 12 Tek derslik inşaatı başlamıştır. 
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3- Belencumafakılı Kasabası Erkekli Mahallesi İlköğretim okulunun büyük onarımı, kalorifer 

sisteminin kurulması ve 6 ek derslik inşaatları bitmiştir. 

4- İlçemiz Osman Çavuş Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi okul binasının ve atölyelerinin 

yıkılarak yeni 24 derslikli okul binası ve atölyelerin yapılması için etüt çalışmaları devam 

etmektedir. 

5- İlçemiz Anadolu İmam-Hatip Lisesi bahçesine 12 derslikli okul binası yapılması yer tahsis 

etme işlemleri devam etmektedir. 

6- İlçemiz Araplı İmam-Hatip Ortaokulu binasına ek 4 derslik yapılması kararlaştırılmıştır. 

7- Yeşilyurt İlkokulu hizmet binasının büyük onarımının ve Doğalgaz dönüşümünün 

tamamlanmıştır. 

8- Milli Egemenlik Ortaokulu hizmet binasının ısı yalıtımının (mantolama) yapılması ve 

pencerelerinin değiştirilmesi tamamlanmıştır. 

9- Atatürk İlkokulu/Ortaokulu hizmet binasının doğalgaz dönüşümünün ve genel onarımının 

yapılması tamamlanmıştır. 

10- Fevzi Çakmak İlkokulu/Ortaokulu’nun doğalgaz dönüşümünün yapılması tamamlanmıştır. 

11- Ertuğrul Gazi Ortaokulu’nun doğalgaz dönüşümünün yapılması kararlaştırılmıştır. 

12- 24 Derslik İmam-Hatip Kız Lisesi ve 200 kişilik İmam-Hatip Kız Pansiyonu inşaatına 

başlanmıştır. 

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde açılan kurslar, 

 Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında, 42 farklı alanda 

116 kurs açılmış olup; bu kurslarda,1279 kadın, 1418 erkek olmak üzere toplam 2697 kursiyer 

sertifika almıştır. Bu kurslar;  

         Budamacı, Arı Yetiştiriciliği, Bilgisayar Kullanımı (Bilgisayar İşletmenliği-Operatör), 

Dekoratif Ahşap Süsleme, Düz Kirkitli Dokumalar Yapma, Ebru, Hazır Gereçlerle Yapılan Nakışlar, 

Makine Nakışları, Pike Dikimi, Bebe Giysileri Dikimi, Kadın Giysileri Dikimi(Düz Dar Etek-Kadın, 

Bilgisayar Destekli Reklam Ve Tasarım, Merkezi Sistem Devlet Memurluğu Sınavlarına Hazırlık, 

Okullar Hayat Olsun Projesi Yaz Etkinlikleri, Osmanlı Türkçesi İmlası, Seviye Belirleme 

Sınavlarına Hazırlık, Üniversiteye Hazırlık (ÖSS), Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Kazı Tahkimat Söküm 

İşleri, Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Taşocağı Kırma-Eleme Tesis, Ağır Ve Tehlikeli İşlerde İş 

Makineleri Bakım Onarımı, İş Makineleri Operatörlüğü(Seyyar Pancar Boşaltma), Türk Halk 

Oyunları Kursu (Her Yöre İçin Ayrı), Okuma-Yazma I. Kademe Kursu, Okuma-Yazma I. Kademe 

Seviye Tespit Sınavı, Okuma-Yazmalı. Kademe Seviye Tespit Sınavı, Yağlı Boya Resim, Boyacı-

Çini İşlemeci, Tahrirci- Çinici, Atletizm, Futbol, Satranç, Taekwondo (Beyaz Kuşak), Taekwondo 

(Beyaz Kuşak), Taekwondo (Sarı Kuşak), Taekwondo (Yeşil Kuşak), Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer 

Ateşçisi, Katı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi, Arapça Kursu (İlk Kademe), Pratik İngilizce 2 , İngilizce 

Kursu (İlk Kademe), İngilizce Seviye A1, kurslarıdır. 
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8 adet 1. Kademe Okuma-Yazma Kursu ve 1. Kademe Seviye Tespit Sınavı kursu açılmış olup, bu 

kurslarda, 808 kursiyer sertifika alırken 2. kademe STS sonucuna göre ise, 5 kursta 12 kursiyer 

sertifika almıştır.  

 İlçe Merkezinde 2 tane özel rehabilitasyon merkezi, 3 tane dershane ve 3 tane de                     

motorlu taşıt sürücü kursu bulunmaktadır. 

   

  Spor  

 Sorgun Belediye Spor Futbol Kulübü, Yozgat I. Amatör Küme Futbol Ligi’nde 

oynamaktadır. 

 İlçe Merkezinde, 3 tane özel kapalı halı saha vardır.  

Ayrıca Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait 1 futbol sahası ve 1000 kişilik kapalı spor salonu 

bulunmaktadır.  

 Gençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait futbol sahası 3500 kişilik tribün inşaat 

aşamasındadır.  

Gençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait Gençlik Merkezi inşaat aşamasındadır. 

Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Yeşilyurt İlköğretim Okulunda, Nene Hatun Kız Meslek 

Lisesi ve Ticaret Meslek Lisesinde spor salonu bulunmaktadır. 

 

 Toplum Sağlığı Merkezi   

Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde; 7 tanesi İlçe Merkezinde, 4 tanesi kasabalarda olmak 

üzere toplam 11 aile sağlığı merkezi ile 6 tanesi kasabalarda 7 tanesi de köylerde olmak üzere toplam 

13 sağlık evi ve toplam 12 sağlık istasyonu bulunmaktadır. 

Toplum Sağlığı Merkezinde 3 Doktor (1’i sorumlu Tabip), 1 Diş Hekimi  1 şef, 1 Ayniyet 

Saymanı 3 sağlık memuru, 1 tıbbı sekreter, 6 hemşire, 9 ebe, 3 çevre sağlığı teknisyeni, 2 laboratuvar 

teknisyeni, 2 V.H.K.İ, 2 memur, 1 şoför, 3 hizmetli görev yapmaktadır. 

Aile Sağlığı Merkezi olan yerler (11); İlçe Merkezi (7), Araplı, Çiğdemli, Doğankent ve Eymir 

kasabaları 

Merkez 1 nolu Aile Sağlığı Merkezinde; 6 doktor, 6 sağlık personeli bulunmaktadır. 

Merkez 2 nolu Aile Sağlığı Merkezinde; 3 doktor, 3 sağlık personeli bulunmaktadır. 

Merkez 3 nolu Aile Sağlığı Merkezinde; 4 doktor, 4 sağlık personeli bulunmaktadır.

 Merkez 4 nolu Aile Sağlığı Merkezinde; 2 doktor, 2 sağlık personeli bulunmaktadır.

 Merkez 5 nolu Aile Sağlığı Merkezinde; 3 doktor, 3 sağlık personeli bulunmaktadır. 

Merkez 6 nolu Aile Sağlığı Merkezinde; 1 doktor, 1 sağlık personeli bulunmaktadır 

Merkez 7 nolu Aile Sağlığı Merkezinde; 1 sağlık personeli (geçici görevli) bulunmaktadır 

Araplı Aile Sağlığı Merkezinde;1 doktor, 1 sağlık personeli bulunmaktadır. 

Çiğdemli Aile Sağlığı Merkezinde; 1 doktor, 1 sağlık personeli bulunmaktadır. 
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Doğankent Aile Sağlığı Merkezinde; 1 doktor, 1 sağlık personeli bulunmaktadır. 

Eymir Aile Sağlığı Merkezinde;1 doktor,1 sağlık personeli bulunmaktadır. 

Sağlık evi olan yerler (13) ; Yeniyer (Ahmetfakılı) , Bahadın, Belencumafakılı, Gedikhasanlı, 

Gülşehri(Hoşumlu) ve Yeniyer (Karakız) Kasabaları ile Aşağıcumafakılı, Gülşehri (Faraşlı), 

Günyazı, Karalık, Gülşehri (Keser), Külhüyük ve Erkekli Köyleridir. 

Mevcut sağlık evlerimizden Bahadın,Gülşehri(Faraşlı), Gülşehri (keser) Gülşehri (Hoşumlu) 

Karalık, Külhüyük. Aşağıcumafakılı, Gedikhasanlı. Yeniyer (Ahmetfakılı), Belencumafakılı ve 

Erkekli Sağlık Evlerinde bir sağlık personeli bulunmaktadır. 

Sağlık istasyonu olan yerler(12); Alcı, Boğazcumafakılı, Burunören, Çavuşköy, Dişli, 

Duralidayılı, Gözbaba, İsafakılı, Karaveli, Mehmetbeyli, Osmaniye, Sarıhamzalı sağlık istasyonudur. 

Sağlık istasyonlarına personel yerleştirilmesi düşünülmemekte olup, buralar sadece gezici 

sağlık hizmetleri kapsamında kullanılmaktadır. 

Toplum sağlığı merkezinde 1 Fiat Doblo otomobil(kiralık),1 Wolsvogen gezici araç ve 1 

Toyota marka araç kullanılmaktadır. 

Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezinin 2, Araplı Aile Sağlığı Merkezinin 1, Çiğdemli Aile 

Sağlığı Merkezinin 4, Doğankent Aile Sağlığı Merkezinin 4, Eymir Aile Sağlığı Merkezinin 3, 

Ahmetfakıllı Sağlık Evinin 3,Aşağıcumafakılı Sağlık Evinin 1, Bahadın Sağlık Evinin 1, Faraşlı 

Sağlık Evinin 1,Gedikhasanlı Sağlık Evinin 1, Gülşehri Sağlık Evinin 1,Karakız Sağlık Evinin 

1,Keser Sağlık Evinin 1,Külhüyük Sağlık Evinin 1, Çiğdemli Kasabası Duralidayılı Sağlık 

İstasyonunun 3, Mehmetbeyli Sağlık İstasyonunun 2, Sarıhamzalı Sağlık İstasyonunun 3, Dişli 

Sağlık İstasyonunun 3, Alcı Sağlık İstasyonunun 3 lojmanı bulunmakta olup lojmanların birçoğu 

oturulamayacak durumdadır. Belencumafakılı Sağlık evinde lojman bulunmamaktadır. 

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Aile Sağlığı Merkezlerinde otalama 160.000 poliklinik 

yapılmıştır. 

Özürlü Evde Bakım Ücreti Verilmesi Komisyonu” pilot olarak İlçede 07.10.2009 tarihinde 

kurulmuş, Kaymakamlığa yapılan müracaatların 7-15 gün arasında sonuçlandırılarak, işlemli 

dosyaların Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü’ne gönderilmesi sağlanmıştır. 31 Aralık 2014 tarihi 

itibariyle bu yıl sonuçlandırılan dosya sayısı 189 dur. 

 

 

İlçe Sağlık Müdürlüğü 

 İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde 1 araştırmacı, 1 sağlık memuru, 1 çevre sağlığı teknisyeni, 1 şoför 

ve 3 sürekli işçi görev yapmaktadır. 

 İlçe Sağlık Müdürlüğü 19.03.2012 yılında kurulmuş olup, Toplum Sağlığı Merkezi ile birlikte 

Kaymakamlık binasında hizmet vermektedir. 
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 İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 2 ve 3 Nolu olmak üzere 3 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 

bulunmakta olup 1 Şoför 27 sağlık personeli ile hizmet vermektedir. Her 2 sağlık hizmetleri 

istasyonu da aynı binada bulunmaktadır. 

  

Devlet Hastanesi 

Sorgun Devlet Hastanesi resmi 200( fiili 150) yataklı olup, 32 Uzman Doktor, 13 Pratisyen 

Doktor, 2 Eczacı, 1 Sağlık Teknikeri, 14 Sağlık Memuru, 1 Diyaliz Teknikeri, 1 Yaşlı Bakım 

Teknikeri, 1 Biyolog, 2 Psikolog, 1 Sosyal Çalışmacı, 1 Odyometrist, 1 Fizik Teknikeri, 119 

Hemşire, 1 Ameliyathane Teknikeri, 28 Ebe, 20 Laboratuar Teknisyeni, 16 Röntgen Teknisyeni, 9 

Anestezi Teknisyeni, 16 Acil Tıp Teknisyeni, 10 Tıbbi Sekreter, 3 Şef, 1 Ayniyat Saymanı, 25 

V.H.K.İ, 1 Bilgisayar İşletmeni, 2 Memur, 2 Tekniker, 1 Teknisyen, 2 Teknisyen Yardımcısı, 9 

Şoför, 1 Bekçi, 3 Aşçı, 23 Hizmetli, 2 İşçi, 47 Özel Bilgisayar Veri Girişi elemanı, 58 Temizlik 

Şirketi elemanı, 16 Güvenlik elemanı çalışmaktadır.. 

Hastanede 2 adet nakil Ambulans çevre illere hasta nâkili yapmaktadır. 1 adet Ambulans 112 

Acil Hizmetlerinde kullanılmaktadır. 2 adet Ambulans ömrünü doldurmuş olan araç ruhsat 

değişikliği yapılarak l'i Evde Bakım Hizmetlerinde diğeri Hizmet aracı olarak kullanılmaktadır. 1 

adet araçla şehir içi hizmetlerinde kullanılmaktadır. Toplam 6 araç hizmette kullanılmaktadır. 

Sorgun Devlet Hastanesi adeta bir bölge hastanesi gibi hizmet vernikte olup mevcut olup 

bina hizmeti karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle ilçeye yeni bir Hastane yapılması 2010 

yılı programına alınmıştır.  

Sorgun Devlet Hastanesi 1987 yılından itibaren hizmet verdiğinden hasta sayısının bir hayli 

arttığından dolayı fiziki olarak yetersiz hale gelmiştir. 02.10.2013 tarihinde yeni Hastane inşaatı 

başlamış olup, %25'i tamamlanmış inşaat halen devam etmektedir. 

 

Kültür ve Turizm 

  İlçe genelinde pek çok tarihi ve turistik yerler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: 

Kadılı köyü yakınlarında bulunana Alişar Höyüğü, Peyniryemez köyünde bulunan Çadırhöyük,  

Şahmuratlı köyün de bulunan Kerkenez Harabeleri ve ilçe merkezinde bulunan şifalı kaplıcalar. 

  İlçede Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, 1 tanesi İlçe Merkezinde diğerleri Çiğdemli ve 

Bahadın kasabalarında olmak üzere 3 Kütüphane mevcuttur. Doğankent ve Eymir kasabaların da 

bulunan Kütüphaneler bu beldelerin Belediyelerine devredilmiştir. 

Ayrıca Gedikhasanlı  Beldesinde  l kütüphane binası 2009 yılı içerisinde hizmete açılmıştır.. İlçe 

Terminalinin 2. katında Sorgun Belediyesine ait bir kütüphane bulunmaktadır. Okulların kendi 

bünyelerinde küçük çaplı kütüphaneleri mevcuttur. 

  Kütüphane Müdürlüğü 2010 yılı içerisinde Sorgun Belediyesinin tahsis ettiği ve 

Kaymakamlıkça tadilatı yapılan eski Belediye binasına taşınmıştır. 
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            Merkez Kütüphanede l Müdür ve 1 Hizmetli görevlidir. Çiğdemli Kasabasında 1 Memur 

bulunmaktadır, Bahadın Kütüphanesi kadro olmaması nedeniyle kapalıdır. 

   Merkez Kütüphanede: 2014 yılsonu itibarıyla;17660,Çiğdemli Kütüphanesinde 6214 kitap 

bulunmaktadır. 

2013 yılı içerisinde Merkez Kütüphaneden 22250, Çiğdemli Kütüphanesinden1650 kişi 

faydalanmıştır. 

İlçede 16 adet Kırtasiye, 6 matbaa bulunmakta 6 adet gazete yayınlanmaktadır.21 adet 

İnternet hizmeti verilen İnternet-Cafe bulunmaktadır. İlçede yayın yapan 3 adet yerel radyo 

bulunmaktadır. Bunlar: Genç FM Yıldız FM ve Ufuk FM dir. 

            Belediye Başkanlığı tarafından yapılan İlyas Arslan Kültür Merkezinde Sinema ve Tiyatro 

salonu hizmeti verilmektedir.  

 

 

Din Hizmetleri    

     İlçe Müftülüğü Türkiye Diyanet Vakfı Sorgun Şubesine ait olan zemin dahil 5 katlı binanın 

dördüncü katında hizmet vermektedir. Binanın diğer katlarında gündüzlü Kız ve yatılı erkek Kur’an 

Kurslara ait bölümler bulunmaktadır. 

Müftülük, 1 müftü, 2 vaiz, (vaiz bir tanesi 15.01.2015 tarihinde müftü olmak için ayrılıyor.) 1 

şef, 4 VHKİ, 1 Şoför, 4 hizmetli, 149 imam-hatip, 33 Müezzin-Kayyım, (2 müezzin-kayyım 

yurtdışında görevli) 2 Vekil Müezzin-Kayyım, 9 sözleşmeli imam-hatip, 3 sözleşmeli müezzin-

kayyım, 53 kadrolu Kur’an kursu öğreticisi(1 Kur’an kursu öğreticisi 4 yıl süreli yurtdışında) 1 

sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi olmak üzere toplam 234 personel bulunmaktadır.    

4 imam-hatip kadrosu, 1 müezzin kayyım,  1 Aşçı kadrosu münhal bulunmaktadır. 

İlçe genelindeki toplam cami sayısı 143 olup bunların 43’ü merkezde, 25 kasabalarda, 75’i 

köylerde bulunmaktadır.  

İlçe Merkezi’nde: 42 caminin 39’inde kadro, 3 kadrosuz ( 17 tanesinde hem imam hatip hem 

de müezzin-kayyım kadrosu, Salihpaşa ve Yeni Camiinde 2 şer müezzin-kayyım, 1 er de imam-hatip 

kadrosu ) bulunmaktadır. Kasaba ve köylerdeki camilerden 102 kadrolu 10 tanesi de kadrosuzdur. 

Kasabalardaki camilerden 8 camide de hem imam hatip hem de müezzin kayam kadrosu mevcuttur. 

Müftülüğe bağlı toplam 53 adet resmi Kur’an kursu bulunmaktadır. 2014-2015 eğitim 

öğretim döneminde 48 resmi,  31 adet Kaymakamlık oluru ile D grubu Kur'an Kursunda, 53 adet 

kadrolu, 1 tane 4/B Sözleşmeli ve 69 tane fahri toplam 122 öğretici ile 3591 öğrenci yüzüne, 159 

öğrencide hafızlık olmak üzere toplam 3750 öğrenciye Kur’an-ı Kerim ve Dini bilgiler 

öğretilmektedir.  

İlçe Müftüsü Başkanlığında, 1 İlçe Vaizi ve 1 Kur’an Kursu öğreticisinden oluşan” İlçe 

Müftülük Vaaz ve İrşad Kurulu” her ay toplanarak yapılan hizmetlerin değerlendirilmesi ile bir 
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sonraki ayın planlanmasını yapar ve yapılan programı uygulamaya koyar. Ayrıca İl Müftülüğü ve 

İlçe Müftülüğünce oluşturulan “İrşat Ekipleri” irşat kurulu tarafından belirlenen plan doğrultusunda 

merkez, kasaba ve köylerde irşatta bulunurlar. Yine kadrolu ve sözleşmeli Kur’an Kursu öğreticileri 

tarafından bayanlara yönelik irşat faaliyetinde bulunulmaktadır.   

 Müftülüğe ait 1 adet 1992 model Renault otomobil (66DD020 ) Plakalı araç 

Kaymakamlığımızca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hizmetlerine görevlendirilmiştir. 

Müftülüğümüz hizmetlerinde kullanılan Türkiye Diyanet Vakfı Sorgun Şubesi adına kayıtlı 2001 

Model Opel Vectra otomobil bulunmaktadır. 

  

Konut Durumu 

     İlçe Merkezindeki binaların yaklaşık % 80'i çok katlı olup, beton arma, karkas ve yığma bina 

şeklinde yapılmıştır. Kalan % 20 lik kısım ise tek katlı yapılardır. 

    Son yıllarda kooperatifleşme eğilimi artması ile birlikte, İlçe Merkezi'nde konut konusunda 

önemli bir sıkıntı çekilmemektedir. 

   İlçede TOKİ tarafından yapılan 480 konut tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmuştur. 

  İlçe genelinde resmi kurum ve kuruluşlara ait toplam 270 konut bulunmaktadır. Köylerde 

kısmen de olsa kerpiç ve yığma yapılara rastlanmaktadır. 

 

Sosyal Yaşantı  

 İlçe genelinde, ailece gidilebilecek önemli bir mesire yeri bulunmamaktadır.                             

İlçe Merkezinde bulunan Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN ve Dutluk Parkı kısmen bu ihtiyacı 

karşılamaktadır. 

           Yöre halkı örf ve adetlerine bağlı, Devletine saygılıdır.  

İlçenin yurdumuzu batıdan doğuya ve kuzeyden güneye bağlayan ana yollar kavşağında 

bulunması, günlük yaşantıya önemli bir canlılık getirmektedir. Bu canlılığın diğer bir etkeni de sıcak 

su kaplıcalarıdır. İlçede 2 adet kaplıca mevcut olup,  ikisi İl Özel İdaresi’ne, diğer biri ise özel 

şahıslara aittir. 

 

 İş ve Çalışma Hayatı 

  İlçe Merkezi’nde ikamet eden bazı vatandaşlarla, bağlı kasaba ve köylerde yaşayan halkın 

büyük bir kısmı çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Bu işle uğraşmayan erkekler,                         

genelde kamu veya özel kuruluşlar ile inşaat sektöründe çalışmaktadır. 
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İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve  Faaliyetleri 

Sorgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ekonomik yoksunluk içindeki 

ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli yardımlar yapılmaktadır. 

Sorgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bahçelievler Mahallesi Murat Cad. No: 13 

Sorgun/YOZGAT adresinde “özel mülkiyette kira vermek suretiyle” hizmet vermektedir. 

Sorgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında 1 Müdür, 9 Sosyal Yardım ve İnceleme 

Görevlisi, 1 Büro Görevlisi, 4 Yardımcı Hizmet Görevlisi ve 1 Geçici Büro Görevlisi olmak üzere 

toplam 16 personel görev yapmaktadır. Bunun yanında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinden 

2 personel geçici görevlendirilme ile görev yapmaktadır. Mevcut haliyle personel sayısı 18 kişi olup 

vakfın hizmetleri için yeterlidir. 

Vakfın, 2013 Model 3 adet Ford Transit Connect Silver marka aracı, Yaşlılarla Diz Dize 

Projesi kapsamında kiralanan 2012 Model Renault Sembol aracı ve 15 bilgisayar, 10 yazıcı mevcuttur. 

Kurumda görev yapan daimi ve geçici personel maaş, sigorta ve vergi giderleri 2014 yılı için 

toplam 824.819,36 TL’dir.  

01.01.2014 tarihi ile 30.12.2014 tarihleri arasında 1970 vatandaşımıza 155.356,00 TL 

tutarındaki nakdi yardımın, 1 vatandaşımıza 225,00 TL tutarında sağlık yardımı ve 20 vatandaşımıza 

23.400,00 TL tutarında nakdi eğitim, 6646 vatandaşımıza 754.256,00 TL yakacak yardımı, 33 

vatandaşımıza 2.700,00 TL gıda yardımı, 107 vatandaşımıza 125.947,40 TL barınma yardımı ve diğer 

harcamalar olarak 6613 vatandaşımıza 2.778.994,98 TL yardım yapılarak toplam 15390 

vatandaşımıza 3.840.879,38 TL para yardımında bulunulmuştur.  

2014 yılı içerisinde ilçemizde ikamet eden eşi vefat etmiş dul kadınlara, yaşlı maaşı, engelli 

maaşı, asker maaşı kapsamında toplam 6820 kişiye 8.045.863,26 TL ödeme yapılmıştır. 

 

 

 

 Ekonomik Yapı  

İlçede belli başlı ekonomik uğraş; tarım ve hayvancılık Nakliyecilik, fabrika ve mevsimlik 

inşaat işçiliği olup, Özellik yaz aylarında ilçe merkezi ve köylerinden inşaat sektöründe çalışmak 

üzere büyük şehirlere yoğun işgücü göçü olmaktadır. Sürekli ve dönemsel işsizlik ilçenin en büyük 

sorunu olarak görülmektedir. Tarım ve Hayvancılıkta verim, arzu edilen ölçüde değildir. Tarla tarımı 

İlçe genelinde yapılan en temel uğraş olup, sadece hayvancılıkta geçinen yerleşim birimi 

bulunmamaktadır. 

  Tarım ve Hayvancılıkta verim arzu edilen ölçüde değildir. Tarla tarımı ilçe genelinde yapılan 

en temel uğraş olup, sadece hayvancılıkla geçinen yerleşim birimi bulunmaktadır.  
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 İlçede T.M.O. Ajans müdürlüğü mevcut olup, Ajans 2014 yılı kampanyasında müstahsilden 

alınan toplam 46.555 -ton hububat stoku ile girildiği. 

2014 alım kampanya döneminde piyasa fiyatlarının yüksek olmasın nedeniyle üreticilerden 

alım yapılmadığı, 

2014 yılında ithal edilen hububattan işyerimizce 3.800 ton tesellüm yapıldığı, 

2014 yılında iç piyasa Fabrika ve Sanayiciye toplam 23.544 ton hububat satışının 

gerçekleştirildiği, 

Haftanın her günü mesai saatleri içerisinde, pirinç ve fındık yağı satışlarının yapılmakta 

olduğunu; bu güne kadar: 27.315 KG. pirinç ve 5.245 KG fındık yağı satışının yapıldığı 

2015 yılına toplam 26.811 ton hububat stoku ile girildiğini. 

             İlçede 48 kooperatif ve 1 Motorlu Taşıyıcılar kooperatifi bulunmaktadır. 

             Sorgun Nüfusu itibariyle göç alan bir ilçe olup, ilçedeki şeker fabrikası, kömür işletmeleri ve 

Termal kaplıcalar ilçe ekonomisine katkı sağlayan unsurlar olarak göze çarpmaktadır. 

             Gerçek Usul ve Basit Usulde Mükellef sayımız 3207 olup, 1.Sınıf mükellef 402,2. Sınıf 1045 

mükellefimiz, 686 Gayrimenkul sermaye iradı mükellefimiz bulunmakta olup, 1074 Basit Usul 

Mükellefimiz bulunmaktadır. 

İlçede Kurumlar Vergisi Mükellef sayısı toplam 344 sermaye şirketi olup, bunun 29 tanesi 

Anonim Şirket 315 tanesi Limited Şirkettir. 54 kooperatif, 53 tanesi de Diğer sermaye şirketidir. 

31.12.2014 tarihi itibariyle 74.207.588,78.-TL Tahakkuk Miktarı; 50.004.353,20.-TL tahsilat 

miktarı bulanmakta olup, Tahakkuk Tahsilat oranı %67 dir.   

 

 

Tarım ve Hayvancılık  

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde halen 1 Müdür (Vet. Hek.), 2 Ziraat 

Mühendisi, 1 Su ürünleri Mühendisi, 2 Veteriner Hekim, 7 Tekniker ve Teknisyeni, 5 Memur, 12 

İşçi, TARGEL Projesi kapsamında bağlı bulundukları köylerde 5 veteriner hekim ve 12 ziraat 

mühendisi, Müdürlüğümüzün emrinde; 2 Toyota taksi, 2 Toyota pick-up, 1 İsuzu pick-up, 1 

adet(arızalı) motosiklet, 1 adet Mıtsubısı Pick-Up(Yıl Sonuna kadar Kiralık) bulunmaktadır. 

Müdürlüğümüzün 2013 yılı itibariyle yürüttüğü tarımsal faaliyetler şöyledir:  

2014 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Mazot-Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi (MGD-

TAD) kullanım desteğine ilişkin 7337 çiftçinin müracaatı sağlanmıştır. 

2014 yılında toplam ekim alanı 624880,99 dekar olarak tahmin edilmiştir. Bu arazilerinin 

2013 yılı ekiliş alanlarına göre ürün çeşitleri şöyledir: 405 200 dekar buğday, 30500 dekar arpa, 

7996,2650 dekar yem bitkisi (fiğ, yonca, korunga, slajlık mısır, çayır otu) 37345,76 dekar yemeklik 

dane baklagilleri ( nohut, mercimek) 3870,59 dekar şekerpancarı, 21922,56 dekar yağlık ve Çerezlik 

ayçiçeği, 316 dekarlık alanda Aspir ve 81,55 dekar çerezlik Kabak ekimi yapılmıştır. 
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Ayrıca 2013 yılı Kimyevi Gübre ve Mazot Desteği (MGD) primi olarak yaklaşık 7258 

çiftçiye 3487071,77 TL ve 7263 çiftçiye 2768211,56 TL Mazot desteği ödemesi yapılmıştır. 2012 

yılı Çiftçi Eğitim ve Yayım çalışmaları kapsamında, Yozgat Valiliği Özel İdaresince finanse edilen 

3 çiftçiye 6 dekar alanda Çilek Bahçesi anahtar teslim yapılmış ve teslim edilmiştir. 1800 adet 

(Elma, Bağ ,armut, ayva ve Kiraz) Fidanı ve 725 Kg Mera Yem Bitkisi Tohumu dağıtımı 

yapılmıştır. 

2013 yılı güzlük sertifikalık tohum kullanım desteğine ilişkin 605 çiftçinin müracaatı 

sağlanmıştır. 

Hayvan mevcudu: Sığır: 29741, koyun: 30022, manda:497, keçi: 2205, , arılı kovan : 3041,  

kanatlı hayvan: 252000 dır. 

Tek tırnaklı (at, eşek, Katır): 572 adet olarak tahmin edilmektedir. 2014 yılında bu hayvanlar 

üzerinde yapılan çalışmalar şu şekildedir: Yıl çerisinde yapılan aşı kampanyası döneminde 59224 

büyük baş 547 küçükbaş hayvana ŞAP aşısı yapılmıştır. 14805 Küçükbaş hayvanlara ise PPR 

(Koyun – Keçi Vebası ) aşısı ve 1348 Brucellosis Rew-1 aşısı yapılmıştır. 16776 Büyükbaş 

hayvanda Brucellosis S-19 aşısı yapılmıştır.332 Büyükbaş ile 300 Küçükbaş hayvana Antrax aşısı, 

24973 Büyükbaş hayvana çiçek aşısı ile 351 hayvana Kuduz aşısı yapılmıştır. 

89578 Büyükbaş ve 15857 Küçükbaş hayvan taramadan geçirilmiştir. 

2014 yılı içerisinde toplam ilk 11 ay içerisinde 16550 adet Küçükbaş Hayvana Küpe 

takılmıştır. 

 

 Orman 

 Sorgun Orman İşletme Şefliğimiz; Güzelyurt Mah. Meteoroloji Cad. 1063.Sokak No:A/1 

adresinde, mülkiyeti Hazineye ait olan hizmet süresince Sorgun Orman İşletme Şefliği hizmet binası 

olarak kullanılmaktır. Sorgun Orman İşletme Şefliğimizin sorumluluk alanı, Sorgun ilçesi ve ona 

bağlı olan köy ve kasabalardır. Şefliğimizin toplam alanı 178.967,5 hektardır. İlçe genelinin yaklaşık 

%11’i ormanlar ile kaplıdır. Şefliğimiz sınırlarında 309,5 hektar Normal Koru, 751,0 hektar Bozuk 

Koru, 10.100 hektar Normal Meşe Baltalığı, 4.774,5 hektar Bozuk Meşe Baltalığı olmak üzere 

toplam 15.935 hektar orman alanı bulunmaktadır. Bu alanın %6’sı Karaçam niteliğinde orman olup 

geri kalan kısmı ise meşe türlerinden oluşmaktadır. Açıklık alan ise 163.032,5 hektardır. 

Sanayi 

İlçede 1 tane şeker fabrikası, 4 tane kömür işletmesi, 8 adet un fabrikası, 6 tane tuğla 

fabrikası, 1 tane bakliyat ve paketleme tesisi, 4 tane orta ölçekli mobilya fabrikası ve 17 adet ekmek 

fabrikası bulunmaktadır.  
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 İlçedeki en büyük sanayi kuruluşu olan Yozgat Şeker Fabrikası, 1998 yılında üretime 

başlamıştır. Fabrikada, 5 memur, 31 sözleşmeli personel, 220 daimi işçi ve 102 geçici işçi görev 

olmak üzere toplam 358 kişi çalışmaktadır. 

 Toplam 1.005.591.40 m² lik bir alana kurulmuş bulunan Şeker Fabrikasının kapasitesi; 

414.010 ton/yıl şeker pancarı, 44.450 ton/yıl şeker, 15.350 ton/yıl melas ve 109.000 ton/yıl küspedir. 

 İlçede bir tane küçük sanayi sitesi bulunmakta olup bu sitede toplam 308 dükkân yer 

almaktadır. 

 

Ticaret 

             İlçe Merkezinde 8 tane banka (Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı 

Kredi Bankası, Garanti Bankası, Vakıf Bankası, TEB Bankası ve Deniz Bankası) ve yine İlçe 

Merkezi, Doğankent ve Eymir Kasabaları ile Sarıhamzalı Köyü’nde Tarım Kredi Kooperatifi 

bulunmaktadır.                                       

 İlçe genelinde, fuar, sergi ve panayır gibi etkinlikler bulunmamaktadır. 

            İlçe Merkezinde Perşembe günü Doğankent Kasabası’nda ise pazartesi günleri kurulan 

hayvan pazarları hem ilçe ekonomisini olumlu yönde etkilemekte, hem de hayvancılığı teşvik 

etmektedir. 

 Ayrıca başta hububat alımları olmak üzere, tarımsal ürünlerin fiyatlandırılması açısından 

büyük önem taşıyan tahıl borsası, İlçe Merkezinde faaliyet göstermektedir. 

 

 Madencilik 

 İlçede, 4 tane kömür işletmesi vardır. Bu işletmelerden Doğan Madencilik, Havza Madencilik 

ve Matsan Madencilik özel işletme, Yeni Çeltek Kömür İşletmesi ise Kamu ortaklığıdır. Havza 

Madencilik, Yeni Çeltek Kömür İşletmesi adına kömür üretimi hizmetini gerçekleştirmektedir. 

 Yeni Çeltek Kömür İşletmesi’nin kapasitesi 200.000 ton/yıl (Havza Madencilik’ in üretimi 

dahil), Doğan Madencilik’ in kapasitesi 15.000 ton/yıl ve Savana Madencilik’ in kapasitesi 90.000 

ton/yıl olup, Yeni Çeltek Kömür İşletmesi’nde 89, Doğan Madencilikte 25,  Havza madencilikte 118 

ve Savana Madencilikte 120 kişi çalışmaktadır.                                                     

  

         

 f) Alt Yapı 

 Ulaştırma 

 Yozgat İl Merkezi’ne uzaklığı 35 km olan İlçenin, Yozgat ile bağlantısı, Sivas- Yozgat 

Devlet yolu (E-88) ile sağlanmakta olup, ulaşım yılın 12 ayı aksamamaktadır.  

 Kasabaların İlçeye uzaklıkları; Araplı 30 km, Bahadın 20 km, Çiğdemli 13 km, Doğankent 26 

km, Eymir 26 km, Gülşehri 33 km ve Yeniyer 17 km dir. 
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 Köylerin İlçeye uzaklıkları; Ağcın 16 km, Akoluk 8 km, Alcı 20 km, Alişar 28 km, 

Aşağıcumafakılı 8 km, Aşağıemirler 31 km, Aşağıkarahacılı 16 km,  Aşağıkarakaya 11 km, Ayrıdam 

7 km, Ayvalık-Karlık 41 km, Babalı 12 km, Bağlarbaşı 7 km, Belencumafakılı 

15km,Boğazcumafakılı 10 km, Büyükeynelli 21 km, Büyükkışla 8 km, Büyükören 39 km,  

Büyüktaşlık 14 km, Caferli 17 km, Cihanşarlı 10 km, Çakırhacılı 20 km, Çamurlu 35 km, Çavuş 24 

km, Çayözü 12 km, Dişli 11 km,  Doğanlı 25 km, Emirhan 21 km,Erkekli 15 km, Garipler 20 km, 

Gedikhasanlı 33, Gevrek 24 km, Gökiniş 30 km, Gököz 20 km, Gözbaba 16 km, Güngören 40 km, 

Günpınar 14 km, Günyazı 43 km, Halilfakılı 24 km, İdrisli 15 km, İkikara 4 km, İncesu 21 km, 

İsefakılı 25 km, Kapaklı 36 km, Karabalı 8 km,  Karaburun 16 km, Karakocaoğlukışlası 17 km, 

Karalık 37 km, Karaveli 21 km, Kepirce 18 km,  Kodallı 21 km, Kodallıçiftliği 18 km, Küçükeynelli 

32 km, Küçükköhne 4 km, Küçüktaşlık 15 km, Külhüyük 15 km, Mansuroğlu 27 km, Mehmetbeyli 8 

km, Mirahor 14 km, Muğallı 18 km, Ocaklı 21 km, Osmaniye 12 km, Peyniryemez 15 km, Sarıhacılı 

19 km,   Sarıhamzalı 16 km, Sivri 28 km, Şahmuratlı 10 km, Taşpınar 24 km, Temrezli 10 km, Tiftik 

22 km, Tulum 28 km, Tuzlacık 33 km, Veliöldük 31 km, Yaycılar 28 km, Yazılıtaş 11 km ve 

Yukarıemirler 30 km dir. 

 Köy yolları giderek iyileşmektedir. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı olarak 

hizmetlerini yürüten yol şube müdürlüğü, yıllık çalışma programına göre her yıl, köy yollarının bir 

kısmını asfalt veya stabilize ile kaplamaktadır.    

 Köy yolları, yıl boyunca sürekli olarak açık kalmaktadır. 

 İlçe sınırları içerisinde havaalanı veya havalimanı bulunmamaktadır. 

                   

  

Haberleşme 

 İlçe Merkez, kasaba ve köylerinin tamamında, uluslararası tam otomatik telefon sistemi 

bulunmaktadır. 

 GSM telefonlarıyla İlçenin Sınırları içerisinde çoğu yerde görüşmek mümkündür. 

 İlçede,  3 tane özel yerel radyo kanalı bulunmakta, özel TV kanalı bulunmamaktadır.  

 

Enerji 

 İlçeye bağlı kasaba ve köylerden elektriği olmayan yerleşim birimi yoktur. 

 

 İçme Suyu 

  İlçe Merkezi ve kasabalar ile köylerin hepsi içme suyu şebeke sistemine sahiptir. Ancak, bazı 

yerleşim birimlerinde, mevcut olan içme suyu kaynakları ihtiyacı karşılayamamaktadır.         
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 Kanalizasyon  

 İlçe Merkezinin kanalizasyonu % 95 oranında tamamlanmıştır.  

Kanalizasyon, Kasabalardan Araplı Kasabasında % 80, Bahadın’da % 40, Çiğdemli’de % 90, 

Doğankent’te % 90, Eymir’de % 100, Gülşehri’nde % 65 ve Yeniyer’de % 80 oranında 

tamamlanmıştır.  

 İlçeye bağlı 75 Köyden 69‘ unun Kanalizasyon sistemi bulunmaktadır. Aşağıemirler, 

Veliöldük, Çamurlu, İdrisli, Karakocaoğlu Kışlası, Kodallı Çiftliği, Garipler ve Büyükkışla 

köylerinde Köylerin küçük olması nedeniyle Kanalizasyon sistemleri yapılmamış olup, Kanalizasyon 

Şebekeleri mevcut bulunmamaktadır.                                  

 

           5.  MAHALLİ İDARELER 

  

a) İlçe Özel İdaresi 

İlçe Özel İdare Müdürlüğü, kendine ait binada, 1 Özel İdare Müdürü, 1 V.H.K.İ., 2 Teknik 

Hizmetler, 1 Hizmetli, 9 Düz İşçi (Makam Oluru ile çeşitli görevlerde), 5 İş Makineleri Operatörü, 2 

İş Makineleri Operatör Yardımcısı, 1 İş Makineleri Yağcısı, 2 İş Makineleri Şoförü, 1 Atölye Usta 

Başı ve 1 Atölye Usta Yardımcısı ile görev yapmaktadır. 

Müdürlük bünyesinde 1 Pikap, 1 Ford Minibüs, 4 Kamyon, 1 Dozer, 2 Greyder, 2 Silindir, 1 

Lastik Tekerlekli Yükleyici, 3 Kamp aracı ve 1 Distribütör vardır. 

Özel İdare Müdürlüğüne ait 1 Adet İş hanı binası, 1 Adet İdare Binası, 6 Adet Lojman, 1 

Adet Kaymakam Lojmanı, 1 Adet Kaplıca Binası ve 1 Adet Bakımevi binası bulunmaktadır. 

 

 b) Hizmet Birlikleri (Sorgun Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği) 

 Sorgun Köylere Hizmet Götürme Birliği, Hükümet Konağı’nda faaliyetini sürdürmektedir. 

Birliğin Personeli bulunmamaktadır. Hizmetler yine kamu görevlisi 1 personel (Muhasebe Yetkilisi, 

Birlik Müdürü ve Gerçekleştirme Görevlisi olmak üzere) tarafından yürütmektedir. 2014 yılında Köy 

İçme Suları birimi açılarak 27 Köyün İçme Suyu Birliğimiz tarafından tahsil edilmektedir.  

Köylere Hizmet Götürme Birliğinin en önemli gelir kaynağı; İl Özel İdaresi Genel 

Sekreterliği tarafından gönderilen yardımlar ve Maliye Bakanlığınca gönderilen KÖY-DES 

yardımlarıdır. 3213 sayılı Maden Kanununun 14. Maddesinde yapılan değişiklikle sınırları içerisinde 

Maden sahası olan Birliklerde % 50 İl Özel İdaresi payının % 25 ini almaktadır.   

2014 yılı KÖY-DES çalışmaları kapsamında toplam 2093 m³ A tipi Agrega ( mıcır) ve 2744 

m³ B tipi Agrega (mıcır) (olmak üzere toplam 4837 m³ ) alınarak toplam 164 km asfalt yapılmış 

olup, ek olarak 698 m³ Agrega (mıcır) alınarak 26 km olmak üzere toplam 191 km asfalt yapılmıştır. 

8 köyümüzde (Büyüktaşlık, Dişli, İkikarar, Günpınar, Bağlarbaşı, İncesu, Güngören ve Sarıhamzalı) 
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köylerine doğal arıtma tesisi yapılarak faaliyete geçirilmiştir. İlçemiz (Alcı, ayrıdam, çakırhacılı, 

Cihanşarlı, Çavuş, Sarıhamzalı, Sivri, Yazılıtaş, Halilfakılı, Kararlık, Kapaklı, Tiftik, Dişli ve 

Mugallı) köyleri içme suyu depoları bakım onarım çalışmaları yapılarak faaliyete geçirilmiştir. 

İller Bankasından sağlanan kaynaklarla toplam 1 köyün kanalizasyon çalışmaları yapılarak 

tamamlanmış ve faaliyete geçirilmiştir. 74 Köyümüzün 66’sında Kanalizasyon çalışmaları 

tamamlanmıştır. Yukarıemirler Köyünde Kanalizasyon şebekesi mevcut olup, fosseptik binası 

mevcut değildir.  Toplamda İlçemizin 8 köyünde kanalizasyon şebekesi mevcut değildir.   

 Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait 1 adet Hidromek HMK 102 S Kepçesi, 1 adet 

Wolkswagen Kamyonet araç ve 2 adet Citroen Nemo aracı Demirbaşında kayıtlı bulunmaktadır.  

 

c) Sorgun Belediyesi 

İl Merkezine uzaklığı 35 km olan Belediyenin nüfusu 50.468 dir. Belediyemiz 2014 Mali yılı 

Gider Bütçesi 32.950.327,49-TL, Gelir Bütçesi ise 29.950.327,49-TL'dir.  

Belediye, görevlerini, 138 memur 66 işçi ve Belediye Kanunun 49. maddesine göre çalışan 1 

adet kısmı zamanlı personel olmak üzeri toplam 205 kişiyle yürütmektedir.  

Personel yetersizliği nedeniyle İlçe Merkezînin temizliği, özel şirket vasıtasıyla 

yapılmaktadır. Belediye, hizmetlerin daha tertip ve düzenli yapılabilmesi için kendi içerisinde 17 

birime ayrılmış, bu birimlerde kendi arasında iki gruba ayrılarak her grup 1 başkan yardımcısına 

bağlanmak suretiyle kendi arasında koordineli çalışmayı tesis etmiştir. 

Belediyemiz yeni hizmet binası İlçenin Bahçeli Evler Mahallesinde Terminal İş Merkezi 

kompleksi ile beraber 1999 yılında hizmete girmiş olup 5 katlıdır. 

Belediyenin gayrimenkul olarak, terminal iş merkezinde toplam 15 işyeri, 200 kişilik modern 

1 Kültür salonu, eski 3 katlı hizmet binası ve 70 işyeri, İtfaiye Müdürlüğüne ait 1 hizmet binası, 1 

Adet Mezbaha binası, 1 Adet 250 Kişilik Sinema ve Tiyatro Salonu, İlçenin üç tepeler mevki seyir 

tepede 1 Adet Sosyal Tesis Alanı, Eski Karayollarının Yeri 18000 m
2 

taşınmaz, Beğendik Koop. 

Jeotermal ısı merkezi hizmet binası, Salih Paşa ve 67.000 m
2
' lik Ahmet USLU Dutluk parkı ve 

mahallerde bulunan parkları ile ilçenin genelinde tam ve hisseli muhtelif arsaları ve ayrıca 

Mükremin mahallesi mevkiinde arıtma tesis için 20070 m
2
, 25 dönümlük yeni hayvan Pazar yeri 

içerisinde 1 lokanta, 1 cav ocağı ve hizmet binası ayrıca Asfalt Üretim Tesisleri alamda 25400 

m
z
'dir. 

Belediyenin hâlihazır haritası 2007, kadastro çalışması 1983, imar çalışması 1984 ve 1994 

yılında tamamlanmış olunan planda 2012 yılında kısmi revizyon çalışması yapılmıştır. 

Kanalizasyonu % 95 oranında tamamlanan İlçenin, içme suyu şebekesi mevcuttur, içme suyu 

şu an için yeterlidir. Atık arıtma tesis alanı kamulaştırılması yapılmış olup, kurulum çalışmalarına 

başlanacaktır. 

İlçemizde toplam 15 mahalle bulunmaktadır. 
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Belediyenin kendi kurduğu veya ortak olduğu bir şirketi veya iştiraki bulunmamaktadır. 

İlçemiz merkezinde bulunan sebze Pazar yeri yenilenerek modern bir hizmet binası yapılarak, 

pazar alanının üzeri kapatılmıştır. 

Eksik olan kanalizasyonun tamamlanması, İleriki yıllarda yaşanması muhtemel içme suyu 

sıkıntısının giderilmesi için şimdiden çalışmalara başlanması ve eskiyen su şebekesinin yenilenmesi, 

sokak aralarının asfalt veya parke ile kaplanması, park ve bahçe gibi yatırımlar. Belediyenin içinde 

bulunduğu maddi sıkıntılar nedeniyle, istenilen ölçüde ve hızda yapılamamaktadır. 

 

d) Kasaba Belediyeleri 

 İlçede 7 belediye olup, bunlar; Araplı, Bahadın, Çiğdemli, Doğankent, Eymir, Gülşehri ve 

Yeniyer’dir. 

  

Araplı Belediyesi 

          İlçe Merkezine 26 km. uzaklıkta bulunan ve 1992 yılında belediye olan kasaba 3 mahallesi 

bulunmaktadır toplam nüfusu 2156 dır. İşçisi olmayan Belediyemizde 8 Memur çalışmaktadır. 

Araplı Belediyesinin 2014 yılı Gider kesin hesabı 1.073.935,35 TL. Gelir Kesin hesabı 

1.215.053,86 TL: dir. 2015 yılı  Gelir Bütçesi, 2.411.522 TL dir . Gider Bütçesi 2.411.522 TL dir . 

Belediye hizmet binası kendi malı olup cami ve çeşme olmak üzere 46 adet tapulu arsası 

(Cami, Çeşme, okul, arsalar) bulunmaktadır. 

Belediyenin ayrıca 1 adet makam aracı, 1 Hizmet Aracı, 2 adet yolcu otobüsü 1 adet Traktör,  

1 adet kazıcı ve yükleyici kepçe, 1. Adet ısuzu kamyonet 1 adet itfaiye aracı 1 cenaze aracı,1 adet 

Dodge Kamyon bulunmaktadır. 

Kasabanın imar Planı, 1993 yılında iller bankası tarafından çizilmiş ve 2008 yılında ilave 

imar çizimi yapılmıştır. 

Kanalizasyon Şebekesi  % 80 oranında tamamlanan kasabanın içme suyu 2012 yılında ilave 

sondaj çalışması yapılarak su sorunu giderilmiştir. 

Belediyemiz sınırları içerisinde 3 tane mahalle bulunmaktadır. Güzelyurt Mahallesi, Merkez 

Mahallesi ve Yaycılar Mahallesi olup 3 tane Mahalle Muhtarı bulunmaktadır. 

  Belediyenin kendi kurduğu veya ortak olduğu herhangi bir şirket veya iştiraki 

bulunmamaktadır. Kadışehri yolu kasabamızın sınırları içerisinden gitmektedir.  

  Ankara-Sivas arası Hızlı Tren kasabanın içinden geçmektedir. Belediyemizin en önemli 

yatırımı olamayıp yol park ve bahçe yapımının çözülmesi gerekli en önemli sorunlarındandır. 
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            Bahadın Belediyesi 

 Sorgun İlçe Merkezine 20 km ve nüfusu 2328 olan Bahadın Kasabası 1968 yılında Belediye 

olmuştur. 

 Kasabamızda İlköğretim ve Anadolu Meslek Lisesi, Tarım Kredi Kooperatif Şubesi, Tarımsal 

Kalkınma Kooperatifi Ve Süt Toplama Merkezi bulunmaktadır.  

            Belediyede 9 Memur ve 4 Kadrolu işçi olmak üzere 13 personel ile 3 Mahalleye hizmet 

vermekte iken yeni bağlanan 4 adet köyün mahalle olmasıyla 7 adet mahalleye hizmet vermektedir. 

            Belediyenin 2015 Yılı bütçesi 2.000.675,00 TL. Belediyenin 2016 Yılı bütçesi 2.200.000,00 

TL. Belediyenin 2017 Yılı bütçesi 2.376.000,00TL olarak planlanmaktadır. 

            Hizmet binası kendi malı olan Belediyenin çeşitli büyüklüklerde İş yerleri, Arsası,1 adet 

Lojmanı, 800 dönüm Çamlığı mevcuttur. Belediyemize ait 1 Adet Taş Ekmek fırını, 1 adet internet 

cafe, 5 adet lokanta ve restaurant, 1 adet 40 tonluk kantar bulunmaktadır.   Kasabamızda  1 adet 

 PTTBANK Şubesi, 1 adet sağlık evi, 1 adet Ziraat Bankasına ait ATM makinesi, 1 adet buğday 

eleme selektörü hizmet vermektedir. 

            Belediyede ayrıca; 1 Hizmet aracı(2004model) ,2 otobüs(2005ve1987 model), 2 

kamyon(2000ve 2002 model) , 1 adet 1996 model traktör, 2 kepçe (2007 ve 2012 model), 1 greyder, 

1 adet arızalı itfaiye aracı, 1 adet 1994 model revize yapılmış vidanjör, 1 adet 1978 model arızalı 

cenaze aracı, 1 ambulans, 1 adet hurda taksi, 1 adet 2013 model çöp arabası bulunmaktadır. 

            Kasabanın  1990 yılında hali hazır haritası ve  05.03.1991 yılında imar planı çizilerek 

onaylanmıştır. Yeni bağlanan 4 adet mahalle ile birlikte 7 adet mahallenin hali hazır haritası 2009 

yılında İller bankası  tarafından çizilerek 2009 onaylanmıştır. 2014 yılında Yeni  bağlanan 4 adet 

mahallemiz için imar planı çalışması ilgi olarak İller Bankasına yetki verildi. İhale beklenmektedir. 

İçme  suyu  şebekesinin %100  tamamlanmıştır.  2013 yılında iller bankası karından %50 hibeyle 

kanalizasyonun %65 i tamamlanmış olup %35 i yeni bağlanan mahallelerin kanalizasyonu 

bulunmamaktadır.   Belediyenin yeni kurduğu veya ortak olduğu bir şirketi iştiraki bulunmamaktadır. 

            Kasabamız Yozgat – Sivas yoluna 5 km’lik tali yol ile bağlanmaktadır. Bu yol köyleride 

bağladığından grup yol kategorisindedir. Ayrıca kasaba merkezi Yozgat – Kayseri yolunada 6 km’lik 

yol ile bağlanmaktadır. Kayseri yolunun Bahadın’dan geçerek Sivas yoluna bağlanması ekonomik ve 

ticari olarak daha verimlidir. Bu iki şehrin arasını 50 km kısaltmaktadır. Bu yolun karayolları ağına 

alınarak yapılması.    Belediyenin önemli yatırımı olmayıp, en önemli sorunu ve yeni bağlanan 

merkez mahalleler ile birlikte imar planı, kanalizasyonu, yolu, kaldırımı ve çevre düzenlemesi 

parkaları yürüyüş ve spor alanları  ile yaşanabilir bir belde olması. Belediyenin garajında kurulu 

bulunan eski Selektör makinesinin Belediyemizin yapacağı katkı ve selektör yeri binasına 

Kaymakamlık (Köylere Hizmet Götürme Birliği) tarafından alınacak yeni selektör binasının 

yapılması ve bir selektör makinasına acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Şu anda kasabamızda AB projesi 
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kapsamında ‘’Bahadın’da Verimli Topraklar Çalışan Kadınlar‘’ hibe projesi başarıyla tamamlanmış 

olup, yeni projelerin hazırlanmasına devam edilmektedir. 

 En önemli sorunu Sivas yoluna bağlanan 6 km lik yolun acil asfalt yapılmasıdır.  

 

 Çiğdemli Belediyesi 

 İlçe Merkezi’ ne 13 km uzaklıkta bulunan ve 1972 yılında belediye olan, 2014 yılı 2308 

nüfusa sahip bir kasabadır. 

           Belediye Başkanlığımızda 12 memur ve 2 işçi olmak üzere toplam 14 kadrolu personel 

çalışmaktadır. 

           Belediyenin; 2014 yılı gelir kesin hesabı: 2.504.136,25-TL, kanalizasyon ihalesi ile beraber 

gider kesin hesabı; 4.619.741,08 -TL’ dir. 

           Belediyenin kendi malı hizmet binası, 1 garajı, 1 fırını, 1 kur’ an kursu binası, 1 düğün salonu, 

8 mezarlık mevcuttur. 

           Belediyenin araç parkında; 1 adet binek oto, 3 otobüs, 2 kamyon, 3 pikap, 1 yükleyici kazıcı 

kepçe, 2 kazıcı kepçe, 3 çöp kamyonu, 1 itfaiye aracı, 1 cenaze aracı bulunmaktadır. 

           Kasabanın hâlihazır haritası 1988 yılında, imar planı 2000 yılında çizilerek onaylanıp 

yürürlüğe konulmuştur. 

           Kasabamızın kanalizasyonu şebekesi % 90 oranında tamamlanmış olup, içme suyu şebekesi 

mevcut ve yeterlidir.  

Kasabamızın 7 adet mahallesi vardır. 

           Belediyemizin kendi kurduğu veya ortak olduğu bir şirket veya iştiraki bulunmamaktadır.  

           Kasabamız sınırları içerisinden Kayseri – Samsun ve Sorgun -  Kadışehri karayolu 

geçmektedir. 

           Çiğdemli Belediyesinin yatırımları olarak; Belediyemiz adına İller Bankası Kayseri Bölge 

Müdürlüğü tarafından yaptırılan Kanalizasyon Şebeke Projesi büyük bir bölümü tamamlandı, 

Burunören, Duralidayılı ve İsmailhacılı Mahallelilerimizim kanalizasyon ana hattı bağlandı.  

           Biyolojik Atık Su arıtma tesisi, yapım aşamasında olup inşaat devam etmektedir.      

  

Doğankent Belediyesi 

İlçe Merkezine uzaklığı 26 Km. olup 1972 yılında Belde olan Kasabamızın nüfusu 2013 yılı 

için 2478' dir. 

Belediyede 1 Belediye Başkanı 6 memur 1 daimi işçi olmak üzere 8 personel çalışmaktadır. 

Belediyenin 2014 yılı kesin hesabı: Gelir Kesin Hesabı: 1.614.242,30-TL, Gider Hesabı: 

1.254.843,27-TL dir. 

Belediyenin 2014 yılı Gelir Bütçesi: 2.756.450,00-TL, Gider Bütçesi: 2.736.450,00- TL dir. 
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Hizmet Binası kendi malı olan Belediyenin, çeşitli büyüklüklerde işyerleri, arsaları 

mevcuttur. 

Belediyede ayrıca 1 hizmet aracı, 1 adet (18+1) otobüs, 2 adet kamyon, l adet çöp kamyonu, 

1 adet itfaiye, aracı, 1 traktör, 1 Büyük Kepçe, 1 Cenaze aracı olmak üzere toplam 9 aracımız 

mevcuttur. 

Kasabanın hâlihazır haritası, 1972 yılında ve ilave olarak 1991 yılında da 115 Hektarlık bir 

alanı kaplayan imar planı çizilerek onaylanmıştır. 

Kasabamızın %90 gibi bir kısmının kanalizasyon sistemi mevcut olup, kasabamızın içme 

suyu %100 olarak tamamlanmış ve yeterlidir. 

Belediye sınırları içerisinde 5 tane mahallemiz bulunmaktadır. 

Belediyemize ait taşınmazlar; 

Dükkân: 70 adet (Büro, Ofis, iş yerleri) 

Arsa: 200.000,00 m
2 (değişik ebat ve cinslerde) 

Belediyenin kendi kurduğu ve iştirak olduğu bir şirketi bulunmamaktadır. 

Belediyemizin kentsel dönüşüm için gerekli bütün alt yapıları oluşturmuştur. Atık su arıtma 

tesislerine bağlantı oluşturulması için yaklaşık 10.000 met. Kanalizasyon hattı gerekmektedir. Maddi 

yetersizlikler yüzünden Yeni Mahalle ve Aksaray Mahallesinin bir kısmı için Kanalizasyon ana 

kolektör bağlantısı yapılamamıştır. Katı atık Betraf tesisi için Akdağmadeni Belediyesinin 

Başkanlığını yaptığı birlik kurulmuştur. Çalışmalar hala sürmektedir. 

 

Eymir Belediyesi 

 Beldemiz İlçe merkezine 26 km uzaklıkta bulunan ve 1966 yılında olan belediye olan 

Kasabanın nüfusu 2161 çıkmıştır. Kasabamızı uzaklıkları 4 5 km uzaklıkta bulunan 3 adet köy 2013 

yılında bağlanarak mahallemiz olmuşlardır.  

          Belediyede 7 tane çalışan memur bulunmaktadır. 

          Belediyenin 2015yılı tahmini gelir bütçesi 1.878.354,00 TL tahmini gider bütçesi 1.878,354,00 

TL olarak hazırlanmıştır. 

           Hizmet binası kendi malı olan belediyenin 80 adet arsası ve 3 daireli olmak üzere lojman 

binası ve dükkânları bulunmaktadır. 

           Belediyede ayrıca 3 taksi,1 otobüs,1 minibüs,1 kamyon, 1 iş makinesi, 1 traktör, 1 çöp, 

Greyder ve Lastik Teker Yükleyici arabası, 1 cenaze yıkama bekletme morgu ve 1 tanede itfaiye 

aracı bulunmaktadır. 

          Kasabada kanalizasyon ve içme suyu şebekesi tamamlanmıştır. 

          Belediyemiz yeni bağlanan köylerle birlikte 6 adet mahalleden ibarettir. 

          Kasabanın hali hazır sayısal haritası 1986 yılında çizilmiş yeni bağlanan yerlerinde hali hazır 

sayısal haritalarının çizdirilmesi için girişimlerde bulunulmuştur.  
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          Belediyenin kendi kurduğu veya ortak olduğu bir şirketi veya iştiraki bulunmamaktadır. 

          Kasabadan Çekerek ve Aydıncık ilçelerine asfalt, Çorumun Alaca İlçesine de stabilize yolla 

ulaşım sağlanmaktadır. 

          Belediyenin önemli bir yatırımı olmayıp, Beldenin ulaşım ve giriş yolları olan Sorgun-

Aydıncık-Çekerek ve Alaca yolları Özel idareye ait olup ivedilikle bölünmüş yol yapılması 

gerekmekte ve Kasaba içerisi kaldırımların yapılması çözülmesi gereken önemli sorun ve ihtiyacıdır. 

          

 

        Gülşehri Belediyesi 

İlçe merkezine 33 km. uzaklıkta bulunan ve1998 yılında belediye olan kasabanın nüfusu 2364 

dür.  Memuru olmayan belediyede 3 işçi çalışmaktadır. 

 Belediyenin 2014 Yılı gelir kesin hesabı 1.074.748,42 TL, gider kesin hesabı 1.074.748,42 

TL ‘dir. 2015 yılı gelir bütçesi 1.157.876,07 TL gider bütçesi 1.157.876,07 TL ‘dir. Hizmet binası 

kendi malı olan belediyenin 60 arsa, 7adet mezarlık yeri 1 adet garajı ve 6 adet su deposu mevcuttur. 

Gülşehri belediyesinin ayrıca 2 Otobüs,2 Kepçe, 1 kamyon, 1 İtfaiye aracı,2 Traktör, 1 adet çöp aracı 

,1 adet portif ve 1 adet Cenaze aracı bulunmaktadır. Belediyenin imar planı İller bankası aracılığı ile 

2003 yılında yaptırılmıştır. Kanalizasyon şebekesi % 65 oranında tamamlanmış eksikleri devam 

etmektedir. Kasabanın içme suyu olup içme suyu Çötelli mahallesinde yetersiz ‘dir. 

  Belediye sınırları içerisinde 5 mahalle bulunmaktadır. Belediyenin kendi kurduğu ve ortak 

olduğu şirket ve iştiraki bulunmamaktadır. Belediyenin önemli bir yatırımı olmayıp, 

kanalizasyonunun bitirilmesi,  Çötelli mahallesinde yeterli içme suyu temin edilmesi ve Gülşehri- 

Saraykent arası yolun asfaltlanması, Hoşumlu ve Çötelli mahallesi arasında bulunan yolun dar 

olması nedeniyle çift yönlü genişletilmiş yol yapılması çözülmesi gereken en önemli sorun ve 

ihtiyaçlardadır. Keser mahallesi, Faraşlı mahallesi ve müskenni mezrasının imar durumu mevcut 

değildir. 

  

Yeniyer Belediyesi 

  İlçe Merkezine uzaklığı 17 km ve Nüfusu 2.530 olan Yeniyer Kasabası 1998 yılında Belediye 

olmuştur. 

             Belediyede 1 kadrolu Memuru ve 1 Kadrolu sürekli işçi çalışmaktadır. 

          Belediyenin 2013 yılı kesin hesabı: Gelir kesin hesabı; 1.339.281,01.TL                                 

Gider Kesin Hesabı; 1.070.147,50 TL 

          Belediyenin 2014 yılı gelir bütçesi: 1.731.101,00TL Gider bütçesi: 1.731.101,00.TL     

          Belediye Hizmet binası kendi malı olup, Belediyenin ayrıca 6 dükkânı, 2 Adet Kültür Evi, 

Çeşme ve mezarlık yeri ile arsası mevcuttur. 
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          Belediye de ayrıca 3 hizmet aracı, 2 otobüs, 3 kamyon,  3 kazıyıcı - yükleyici kepçe, 3 İtfaiye, 

2 Greyder 1 Çöp Aracı ve 2 Cenaze Morg aracı, 1 adet silindir 1 adet traktör, 1 adet vidanjör 

bulunmaktadır. 

          Kasabanın 2000 yılında hâlihazır haritası, 2001 yılında da İmar planı çizilerek onaylanmıştır. 

          Kasabanın Kanalizasyonun %70 tamamlanmış olup, İçme Suyu şebekesi mevcuttur. 

          Belediye sınırları içerisinde 2 Mahallesi bulunmaktadır. 

          Kasabamızda belediyemize ait 4 parkı mevcuttur. 

          Kasabamızın %70 kaldırım ve yolların kilit parkesi tamamlanmıştır.   

          Belediyenin kendi kurduğu veya ortak olduğu bir şirketi veya iştiraki bulunmamaktadır. 

          Kadışehri – Tokat yolu Kasaba içerisinden geçmektedir. 

          Belediyenin önemli bir yatırımı olmayıp, içme suyu yetersiz olması nedeniyle yeni su 

kaynakları bulunmuş depoya bağlanması tamamlanmıştır. 

  

  e) Köyler 

 İlçeye bağlı köy sayısı 75 olup, bu köyler; Ağcın, koluk, Alcı, Alişar, Aşağıcumafakılı, 

Aşağıemirler, Aşağıkarahacılı, Aşağıkarakaya, Ayrıdam, Ayvalık-Karlık, Babalı, Bağlarbaşı, 

Belencumafakılı, Boğazcumafakılı, Büyükeynelli, Büyükkışla, Büyükören, Büyüktaşlık, Caferli, 

Cihanşarlı, Çakırhacılı, Çamurlu, Çavuş, Çayözü, Dişli, Doğanlı, Emirhan, Erkekli, Garipler, 

Gedikhasanlı, Gevrek, Gökiniş, Gököz, Gözbaba, Güngören, Günpınar, Günyazı, Halilfakılı, İdrisli, 

İkikara, İncesu, İsafakılı, Kapaklı, Karabalı, Karaburun, Karakocaoğlu Kışlası, Karalık, Karaveli, 

Kepirce, Kodallı, Kodallı Çiftliği, Küçükeynelli, Küçükköhne, Küçüktaşlık, Külhüyük, Mansuroğlu, 

Mirahor, Mehmetbeyli, Muğallı, Ocaklı, Osmaniye, Peyniryemez, Sarıhacılı, Sarıhamzalı, Sivri, 

Şahmuratlı, Taşpınar, Temrezli, Tiftik, Tulum, Tuzlacık, Veliöldük, Yaycılar, Yazılıtaş ve 

Yukarıemirler’dir. 

 

 

 Ağcın Köyü 

 Nüfusu 125 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 16 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 sağlık evi (Köy konağı), 1 cami ve 1 

imam lojmanı bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, içme suyu yeterlidir.  

 Köy içinden geçen dere yatağının betonlanması, köy meydanına WC yapılması, çözülmesi 

gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 
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 Akoluk Köyü 

 Nüfusu 145 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 8 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, içme suyu yetersizdir. 

 İçme suyunun yeterli hale getirilmesi için sondaj yapılması, Akoluk - Mehmetbeyli arasındaki 

yolun asfaltlanması, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

Alcı Köyü 

 Nüfusu 193 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 20 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde;  1 ilköğretim okulu (Kapalı),  1 okul lojmanı, 1 sağlık istasyonu, 1 cami ve 1 imam 

lojmanı bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup su yeterlidir. 

 Kanalizasyonun yapılması, selektör binasının yapılması ve selektör alınması, köprülerin 

tamiratı, arazideki dereye köprü yapılması ve Alcı - Emirhan arasındaki yolun yapılması,  çözülmesi 

gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

   Alişar Köyü 

 Nüfusu 108 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 28 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır. 

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup su yeterlidir. 

 Kanalizasyon yapılması, ağaç olan elektrik direklerini demir direkle değiştirilmesi ve arazi 

yollarının yapılması, Alişar Köyü’nün çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Aşağıcumafakılı Köyü 

 Nüfusu 504 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 8 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde;  1 ilköğretim okulu, 1 okul lojmanı, 1 sağlık evi, 1 cami ve 2 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

  Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, su yeterlidir. 

            Arazi ve komşu köylerin bağlantı yolunun yapılması, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve 

ihtiyaçlardır. 
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 Aşağıemirler Köyü 

 Nüfusu 270 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 31 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu, 1 okul lojmanı, 1 köy konağı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Kanalizasyon şebekesinin olmayan Köyün, içme suyu şebekesi mevcut olup su yetersizdir. 

İçme suyunun yeterli hale getirilmesi için yeni sondaj açılması, kanalizasyon yapılması, 

Aşağıemirler-Yukarıemirler Köyleri arasına 2. köprü yapılması, çözülmesi gerekli en önemli sorun 

ve ihtiyaçlardır. 

 

 Aşağıkarahacılı Köyü 

 Nüfusu 70 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 16 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup su yeterlidir. 

 Kanalizasyon yapılması, Köyü Sorgun’a bağlayan ana yolun tekrar asfaltlanması, ağaç olan 

elektrik direklerinin demir direklerle değiştirilmesi ve köy konağı yapılması, çözülmesi gerekli en 

önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

Aşağıkarakaya Köyü 

 Nüfusu 108 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 11 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, içme suyu yeterlidir.  

 Ağaç olan elektrik direklerinin demir direklerle değiştirilmesi, alt geçidin etrafının asfalt 

olması ve köy içindeki çeşme sularının akıtılması, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Ayrıdam Köyü 

 Nüfusu 189 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 7 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.           

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup içme suyu depoları 

yapılarak faaliyete feçirilmiştir.                                                                                                                      

 İçme suyunun yeterli hale getirilmesi için yeni sondaj açılması, kanalizasyonun yapılması, 

arazi yollarına dört tane menfez yapılması ve sulama kanalının bakım ve onarımının yapılması, 

Ayrıdam Köyünün çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 
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 Ayvalık-Karlık Köyü 

 Nüfusu 162 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 41 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 2 cami ve 2 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup su yeterlidir 

 Kanalizasyon yapılması, Köye yapılan sulama kanalının 700 m lik kısmının tamamlanması, 

ağaç olan elektrik direklerinin demir direklerle değiştirilmesi, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve 

ihtiyaçlardır. 

 

            Babalı Köyü 

 Nüfusu 226 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 12 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde;  1 ilköğretim okulu, 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı bulunmaktadır. 

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, içme suyu yeterlidir. 

Köy içi yollarının kumlanması, ağaç olan elektrik direklerinin demir direklerle değiştirilmesi, 

sağlık evine ebe atanması, Babalı- Gözbaba Köyü arasındaki yolun 600 m lik kısmının 2. kat 

asfaltlanması, Babalı Köyünün çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

  

Bağlarbaşı Köyü 

 Nüfusu 82 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 7 km olup yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup su yetersizdir. 

 İçme suyunun yeterli hale getirilmesi için yeni sondaj açılması,  kanalizasyon yapılması, ağaç 

olan elektrik direklerinin demir direklerle değiştirilmesi, köy içerisindeki köprünün genişletilmesi, 

içme suyu deposunun yenisinin yapılması, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Belencumafakılı köyü: 

Nüfusu 1.891 (Erkekli)  olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 15 km olup yolun tamamı 

asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu, 1 okul lojmanı, 1 sağlık istasyonu, 1 köy konağı, 1 cami ve 1 

imam lojmanı bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, içme suyu yeterlidir.  

 Köyün kanalizasyon ve su şebekesi % 95 oranında tamamlanmıştır. 

2010 yılında köy atık su doğal arıtma tesisi yapılmış olup, % 100 oranında tamamlanmıştır. 
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 Köyün içi yolların parke ile kaplanması, yeni bir şebeke yapılması ve su deposu yapımı 

çözülmesi gereken en önemli sorun ve ihtiyaçlardır.  

 

 Boğazcumafakılı Köyü 

 Nüfusu 148 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 10 km olup yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 sağlık istasyonu, 1 köy konağı, 1 cami 

ve 1 imam lojmanı bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, içme suyu yeterlidir.  

 1000 m sulama kanalı yapılması,  köy içi yolları parke ile kaplanması, ağaç olan elektrik 

direklerinin demir direklerle değiştirilmesi, çocuk parkı yapılması, mezarlık ihata duvarının yapımı 

ve köyde ağaçlandırma yapılması, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Büyükeynelli Köyü 

 Nüfusu 191 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 21 km olup yolun tamamı asfalttır. 

           Köyde; 1 ilköğretim okulu, 1 okul lojmanı,  1 cami ve 1 imam lojmanı bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, içme suyu yeterlidir. 

 Köy içindeki okula giden yoldaki köprünün yapılması, içme suyu kaynağının üstünün 

yapılması, ağaç olan elektrik direklerinin demir direklerle değiştirilmesi, çözülmesi gerekli en önemli 

sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Büyükkışla Köyü 

 Nüfusu 18 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 8 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Kanalizasyon şebekesinin olmayan Köyün, içme suyu şebekesi mevcut olup su yeterlidir. 

Ancak basınç problemi nedeniyle su evlere ulaşamamaktadır. Köye doğal arıtma tesisi yapılarak 

faaliyete geçirilmiştir.  

 İçme suyunun evlere gelmesi için hidroforlu depo yapılması veya deponun cazip noktasına 

alınması, muhtarlık odası yapılması, Büyükkışla - Karabalı Köyü arasındaki 3 km lik yolun 

kumlanması, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Büyükören Köyü 

 Nüfusu 127 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 39 km olup yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 köy konağı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup su yetersizdir. 
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 İçme suyunun yeterli hale getirilmesi için yeni sondaj açılması, kanalizasyon yapılması, cami 

ve mezarlığa çeşme yapılması, Büyükören - Akbucak Köylerinin arasındaki yolun asfaltlanması, 

çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Büyüktaşlık Köyü 

 Nüfusu 61 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 14 km olup yolun, tamamı asfalttır. 

 Büyüktaşlık Köyünde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır. Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup su yetersizdir. 

 İçme suyunun yeterli hale getirilmesi için yeni sondaj açılması, dört adet menfez yapılması ve 

kanalizasyon yapılması, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

         Caferli Köyü 

 Nüfusu 138 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 17 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Caferli Köyünde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

     Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, içme suyu yeterlidir. 

 Ağaç olan elektrik direklerini demir direklerle değiştirilmesi, kanalizasyona ilave yapılması 

ve köy içi yolların kumlanması, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Cihanşarlı (Danışman) Köyü 

 Nüfusu 300 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 10 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu, 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı bulunmaktadır. 

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup su yeterlidir. İçme suyu 

depoları bakım onarım çalışmaları yapılarak faaliyete geçirilmiştir.   

Kanalizasyon yapılması, Köy girişindeki köprünün genişletilmesi, köy içi çeşmelerin 

tamirinin yapılması, okulun ihata duvarların çevrilmesi, arazi yollarına büz konulması ve köye giriş 

yolunun asfaltlanması, köy ortasından geçen derenin kapatılması, çözülmesi gerekli en önemli sorun 

ve ihtiyaçlardır.  

 

Çakırhacılı Köyü 

 Nüfusu 123 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 20 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup,  su yeterlidir. İçme suyu 

depoları bakım onarım çalışmaları yapılarak faaliyete geçirilmiştir. 
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 Ağaç olan elektrik direklerinin demir direklerle değiştirilmesi, Çakırhacılı – Temrezli- 

Peyniryemez yolu ve köprünün bakımı ve onarımının yapılması, çözülmesi gerekli en önemli sorun 

ve ihtiyaçlardır.                        

                                                                                   

 Çamurlu Köyü 

 Nüfusu 42 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 35 km olup yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı ve 1 cami bulunmaktadır.  

 Kanalizasyon şebekesin olmayan Köyde, içme suyu şebekesi mevcut olup. su yeterlidir. 

 Kanalizasyon yapılması, Mezarlığın yoluna köprü yapılması, köy içi yollarının kumlanması 

ve ağaç olan elektrik direklerinin demir direklerle değiştirilmesi, çözülmesi gerekli en önemli sorun 

ve ihtiyaçlardır. 

 

 Çavuş Köyü 

 Nüfusu 332 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 24 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu, 1 okul lojmanı, 1 sağlık istasyonu, 1 selektör binası, 1 cami ve 1 

imam lojmanı bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, su yetersizdir. İçme suyu 

depoları bakım onarım çalışmaları yapılarak faaliyete geçirilmiştir. 

 İçme suyunun yeterli hale getirilmesi için yeni sondaj açılması, ağaç olan elektrik direklerinin 

demir direklerle değiştirilmesi, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır.  

 

 Çayözü Köyü 

 Nüfusu 91 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 12 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı ve 1 cami bulunmaktadır.   

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup  su yeterlidir.  

 Kanalizasyonunun yapılması, anayol-köy arası yolun asfaltlanması, köy içerisindeki uçurum 

olan yola duvar çekilerek toprak kaymasının önlenmesi ve köy içinden geçen derenin ıslahı, 

çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Dişli Köyü 

 Nüfusu 391 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 11 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu, 3 okul lojmanı, 1 sağlık istasyonu, 1 tarımsal kalkınma 

kooperatifi,   1 selektör binası ve makinesi, 1 cami ve 1 imam lojmanı bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, İçme suyu depoları bakım 

onarım çalışmaları yapılarak faaliyete geçirilmiştir. 
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  İçme suyunun yeterli hale getirilmesi için yeni sondaj açılması, çözülmesi gerekli en önemli 

sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Doğanlı Köyü 

 Nüfusu 426 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 25 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu, 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, su yeterlidir. 

 Köy konağı yapılması, köy içi yollarının kumlanması çözülmesi gerekli en önemli sorun ve 

ihtiyaçlardır. 

 

 Emirhan Köyü 

 Nüfusu 79 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 21 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Emirhan Köyünde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup su yeterlidir. 

 Kanalizasyon yapılması, köprünün onarımı, Okul köy konağı yapıldı bakım ve onarımının 

yapılması, ana yoldan köye kadar olan yolun genişletilmesi, Çakırhacılı-Emirhan-Alcı köylerinin ara 

yollarının kumlanması, köy içi yollarının kumlanması ve ağaç olan elektrik direklerinin demir 

direklerle değiştirilmesi, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Erkekli Köyü 

Nüfusu 1.891 (Belencumafakılı)  olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 15 km olup yolun 

tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu, 1 okul lojmanı, 1 sağlık istasyonu, 1 köy konağı, 1 cami ve 1 

imam lojmanı bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, içme suyu yeterlidir.  

 Köyün kanalizasyon ve su şebekesi % 95 oranında tamamlanmıştır. Yine Erkekli köyün su 

şebekesi % 95 tamamlanıştır. 

Köyün atık su doğal arıtma tesisi yapılmış olup, % 100 oranında tamamlanmıştır. 

 Kanalizasyonun tamamlanması, içme suyu sıkıntısının giderilmesi, stabilize olan Kasaba içi 

yolların parke ile kaplanması, köyün yeni bir şebeke yapılması ve su deposu yapımı çözülmesi 

gereken en önemli sorun ve ihtiyaçlardır.   

 

 Garipler Köyü 

 Nüfusu 16 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 20 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 cami bulunmaktadır.  
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 Kanalizasyon şebekesin olmayan Köyün, içme suyu şebekesi mevcut olup su yeterlidir. 

 Kanalizasyon yapılması, Köy içi yolların kumlanması, ağaç olan elektrik direklerinin demir 

direklerle değiştirilmesi, köy konağı yapılması, köye giriş yolunda bulunan göl ile yol arasına menfez 

konulması, mezarlık ihata duvarının yapılması, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Gevrek Köyü 

 Nüfusu 551 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 24 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu, 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup,  su yeterlidir. 

 İçme suyu şebekesinin yenilenmesi, köy içinden geçen Hasanbeyli Deresi’nin ıslahı ve okula 

ihata duvarı çekilmesi çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır.  

 

 Gedikhasanlı Köyü: 

Nüfusu 991 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 33 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu, 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup,  su yeterlidir. 

 Kanalizasyonu %85 oranında tamamlanan kasabanın, içme suyu şebekesi mevcut olup su 

sıkıntısı bulunmamaktadır. 

 

 Gökiniş Köyü 

 Nüfusu 73 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 30 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, su yeterlidir. 

 Köy konağı yapılması, köy içindeki derelere büz konulması, çözülmesi gerekli en önemli 

sorun ve ihtiyaçlardır.          

           

 Gököz Köyü 

 Nüfusu 201 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 20 km olup yolun, tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, su yeterlidir.  

 Köy içi yollarını kilit parke veya asfalt yapılması, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve 

ihtiyaçtır.                                                                                                                         
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Gözbaba Köyü 

 Nüfusu 229 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 16 km olup, yolun tamamı asfalttır.

 Köyde; 1 ilköğretim okulu, 1 okul lojmanı, 1 sağlık istasyonu, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, su yeterlidir.  

  Köy konağı yapılması, Gözbaba - İşleğen Köylerinin arasındaki yoların yapılması, futbol 

sahasının etrafına tel örgü çekilmesi ve ağaç olan elektrik direklerinin demir direklerle değiştirilmesi, 

çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Güngören Köyü 

 Nüfusu 60 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 40 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup su yeterlidir. Doğal arıtma 

tesisi yapılarak faaliyete geçirilmiştir. 

 Kanalizasyon yapılması, ağaç olan elektrik direklerinin demir direklerle değiştirilmesi,               

Köyde ağaçlandırma yapılması, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Günpınar Köyü 

 Nüfusu 147 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 14 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup su yeterlidir. Doğal arıtma 

tesisi yapılarak faaliyete geçirilmiştir. 

 Kanalizasyon yapılması, ağaç olan elektrik direklerinin demir direklerle değiştirilmesi,              

köy konağı yapılması, köy meralarının ağaçlandırılması, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve 

ihtiyaçlardır. 

 

 Günyazı Köyü 

 Nüfusu 366 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 43 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu, 1 okul lojmanı, 1 sağlık evi, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.           

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup,  su yetersizdir. 

 İçme suyunun yeterli hale getirilmesi için yeni sondaj açılması, içme suyu şebekelerinin 

değiştirilmesi, öğretmenler için lojman yapılması ve köy içi yollarının asfalt yapılması, çözülmesi 

gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır.          
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 Halilfakılı Köyü 

 Nüfusu 310 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 24 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu, 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup,  su yeterlidir. İçme suyu 

depoları bakım onarım çalışmaları yapılarak faaliyete geçirilmiştir 

 Futbol sahasının kumlanması, arazideki yol geçişlerine 10 adet menfez yapılması, okul 

yolunun kumlanması ve köy konağı yapımı çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır      

 

            İdrisli Köyü 

 Nüfusu 34 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 15 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı ve 1 cami bulunmaktadır. 

        Kanalizasyon şebekesi olmayan Köyün, içme suyu şebekesi mevcut olup su yeterlidir. 

 Köyün ağaç olan elektrik direklerinin demir direklerle değiştirilmesi ve kanalizasyon 

yapılması, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır.      

                                      

 İkikara Köyü 

 Nüfusu 162 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 4 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup  su yeterlidir. 

 Kanalizasyon yapılması, ağaç olan elektrik direklerinin demir direklerle değiştirilmesi,  okul 

ihata duvarının yapılması,  köy içinin kumlanması, köy yolunun asfalt tamirinin yapılması, 

çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 İncesu Köyü 

 Nüfusu 283 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 21 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu, 1 okul lojmanı, 1 cami, 1 imam lojmanı ve 1 tarımsal kalkınma 

kooperatifi bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup su yeterlidir. Köye doğal 

arıtma tesisi yapılarak faaliyete geçirilmiştir. 

 Kanalizasyonun yapılması, köy bağlantı yolunu ve köy içi yolarını asfalt yapılması köy içi 

yollara ve dere geçişlerine menfez yapılması, İncesu-Karakız Kasabası bağlantı yolunun asfalt 

yapılması çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 
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İsafakılı Köyü 

 Nüfusu 249 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 25 km, olup yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu, 1 okul lojmanı, 1 sağlık istasyonu, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, içme suyu yetersizdir. 

 İçme suyunun yeterli hale getirilmesi için yeni sondaj açılması, köy konağı yapılması ve köy 

içi ve okul yolunun asfalt yapılması, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Kapaklı Köyü 

 Nüfusu 248 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 36 km, olup yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu, 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, içme suyu yeterlidir. İçme 

suyu depoları bakım onarım çalışmaları yapılarak faaliyete geçirilmiştir. 

 Köy konağı yapılması, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Karabalı Köyü 

 Nüfusu 189 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 8 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, içme suyu yeterlidir.  

 Yeni mezarlığın yolu ve ihata duvarının yapılması, köy içi elektrik şebekesinin yenilenmesi, 

dere geçişlerine menfez yapılması ve ağaç olan elektrik direklerinin demir direklerle değiştirilmesi 

çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır.  

 

Karaburun Köyü 

 Nüfusu 87 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 16 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır. Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup su yetersizdir. 

 Kanalizasyon yapılması, içme suyunun yeterli hale getirilmesi için yeni sondaj açılması, 

Karaburun-İdrisli arası yolların asfalt yapılması çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır.  

 

 Karakocaoğlukışlası Köyü 

 Nüfusu 28 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 17 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı ve 1 cami bulunmaktadır.  

 Kanalizasyon olmayan Köyün içme suyu şebekesi mevcut olup, içme suyu yeterlidir. 



Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası 
 

İlçe Raporu Sayfa 39 
 

 Kanalizasyon yapılması ve ağaç olan elektrik direklerinin demir direklerle değiştirilmesi 

çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Karalık Köyü 

 Nüfusu 932 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 37 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu, 1 okul lojmanı, 1 sağlık evi,  1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, İçme suyu depoları bakım 

onarım çalışmaları yapılarak faaliyete geçirilmiştir 

 İçme suyunun yeterli hale getirilmesi için yeni sondaj açılması, sağlık evinin bakımı, onarımı 

ve açılması, köy içi yollarının asfaltlanması ve ağaç olan elektrik direklerini demir direklerle 

değiştirilmesi, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Karaveli Köyü 

 Nüfusu 255 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 21 km olup yolun, tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu, 1 okul lojmanı, 1 sağlık istasyonu, 1 hayvancılık kooperatifi, 1 

cami ve 1 imam lojmanı bulunmaktadır.  

 Kanalizasyon şebekesi ve içme suyu şebekesi mevcut olup su yeterlidir. 

 Köy içi yollarının asfaltlanması, köyün ana yol kenarının ışıklandırılması, içme suyunun 

yeterli hale getirilmesi, köy konağı ve futbol sahası yapılması, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve 

ihtiyaçlardır. 

 

 Kepirce Köyü 

 Nüfusu 99 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 18 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup su yeterlidir. 

 Kanalizasyon yapılması, köy içi yolların asfalt yapılması, camiye şadırvan ve WC yapılması 

çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır.          

               

 Kodallı Köyü 

 Nüfusu 74 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 21 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup su yetersizdir. 
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 Kanalizasyonun yapılması, köy içi yolların asfalt yapılması, çocuk parkı yapılması, üç yerde 

bulunan dere geçişlerine menfez konulması, arazi sulamaları için kanal yapılması, köyde 

ağaçlandırma yapılması ve mezarlığa su getirilmesi çözülmesi gerekli en önemli sorun ve 

ihtiyaçlardır.                     

                                                                                  

 Kodallıçiftliği Köyü 

 Nüfusu 24 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 18 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Kanalizasyon şebekesi olmayan Köyün, içme suyu şebekesi mevcut olup su yetersizdir. İçme 

suyunun yeterli hale getirilmesi için yeni sondaj açılması, ağaç olan elektrik direklerinin demir 

direklerle değiştirilmesi, kanalizasyon yapılması, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Küçükeynelli Köyü 

 Nüfusu 74 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 32 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, içme suyu yetersizdir. 

 İçme suyunun yeterli hale getirilmesi için yeni sondaj açılması, köy içi yollarının 

asfaltlanması ve köy içinden geçen derenin ıslah edilmesi, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve 

ihtiyaçlardır. 

 

 Küçükköhne Köyü 

 Nüfusu 173 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 4 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup su yeterlidir. 

 Kanalizasyonun yapılması, köy içi ve arazide bulunan dere geçişlerine menfez konulması, 

çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Küçüktaşlık Köyü 

 Nüfusu 69 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 15 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 2 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup su yetersizdir. 
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 İçme suyunun yeterli hale getirilmesi için yeni sondaj açılması, kanalizasyon yapılması, köy 

içindeki derenin ıslah edilmesi, Küçüktaşlık - İnceçayır Köyleri arasındaki yolların yapılması, 

arazide bulunan çeşmelerin tamirinin yapılması, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 

 Külhüyük Köyü 

 Nüfusu 889 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 15 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu, 1 okul lojmanı, 1 sağlık evi, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup,  su yeterlidir. 

 Köy konağı ve misafirhane ve düğün salonu yapılması,  yeni yerleşim yerleri için ek 

kanalizasyon hattı döşenmesi, selektör ve çöp konteyneri alınması, çözülmesi gerekli en önemli 

sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Mansuroğlu Köyü  

Nüfusu 126 olan Köyün,  İlçe Merkezine uzaklığı 27 km olup, yolun tamamı asfalttır.

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup su yetersizdir. 

İçme suyunun yeterli hale getirilmesi için yeni sondaj açılması, ağaç olan elektrik direklerinin 

demir direklerle değiştirilmesi,  kanalizasyonun yapılması, köy tüzel kişiliği adına kayıtlı meraların 

yeniden köyün ortak kullanımına açılması ve Kayseri-Yozgat duble yolunun köy girişine kavşak 

yapılması, Mansuroğlu Köyünün çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Mehmetbeyli Köyü 

 Nüfusu 355 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 8 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu, 1 okul lojmanı, 1 sağlık istasyonu, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, su yetersizdir. 

 İçme suyunun yeterli hale getirilmesi için yeni sondaj açılması, köy konağı yapılması, kilit 

parke taş döşenmesi, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Mirahor Köyü 

 Nüfusu 155 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 14 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu, 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup su yetersizdir. 
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 İçme suyunun yeterli hale getirilmesi için yeni sondaj açılması, kanalizasyon yapılması, 

köyün bağlantı yolunun 2. kat asfaltlanması, ağaç olan elektrik direklerini demir direklerle 

değiştirilmesi ve Mirahor-Sarıhamzalı-Çayözü köylerinin bağlantı yollarının kumlanması, çözülmesi 

gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır.  

 

 Muğallı Köyü 

 Nüfusu 97 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 18 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cem evi, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup içme suyu depoları bakım 

onarım çalışmaları yapılarak faaliyete geçirilmiştir. 

 Köy içi yolarının asfaltlanması, Muğallı-Karakız arasındaki yolun kumlanması, ağaç olan 

elektrik direklerini demir direklerle değiştirilmesi, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve 

ihtiyaçlardır. 

 

 Ocaklı Köyü 

 Nüfusu 137 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 21 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup  su yetersizdir. 

 İçme suyunun yeterli hale getirilmesi için yeni sondaj açılması, kanalizasyon yapılması, köy 

içi yollarının kumlanması, yapılan menfezlerin dolgusunun yapılması, çözülmesi gerekli en önemli 

sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Osmaniye Köyü 

 Nüfusu 125 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 12 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde;  1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 sağlık istasyonu, 1 cami ve 1 imam 

lojmanı bulunmaktadır.                                                                                          

 Osmaniye Köyünün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, içme suyu 

yeterlidir.  

Ana yoldan köye dönüş yolunun 2.kat asfalt yapılması, köy içerisindeki yoların kumlanması 

ve köy okulunun tamirinin yapılması, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Peyniryemez Köyü 

 Nüfusu 139 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 15 km olup yolun tamamı asfalttır. 
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 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.   

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, su yeterlidir. Mezarlık 

ihata duvarının tamamlanması, Köy içi yolların asfaltlanması, ağaç olan elektrik direklerinin demir 

direkle değiştirilmesi ve Peyniryemez-Yazılıtaş köylerinin arasındaki yolun kumlanması,  çözülmesi 

gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır.   

 

 Sarıhacılı Köyü 

 Nüfusu 81 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 19 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup su yeterlidir. 

 Kanalizasyonun yapılması, ağaç olan elektrik direklerini demir direkle değiştirilmesi ve 

Sarıhacılı - Koyunculu Köyü arasındaki 3 km lik yolun kumlanması, çözülmesi gerekli en önemli 

sorun ve ihtiyaçlardır.   

       

 Sarıhamzalı Köyü 

 Nüfusu 267 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 16 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu, 1 okul lojmanı, 1 sağlık istasyonu, 1 köy konağı,  1 tarım kredi 

kooperatifi, 1 cami ve 1 imam lojmanı bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, su yetersizdir. Köye doğal 

arıtma tesisi yapılarak faaliyete geçirilmiştir. 

 İçme suyunun yeterli hale getirilmesi için yeni sondaj açılması, içme suyu deposunun yerine 

yenisinin yapılması, köy içi ve arazideki çeşmelerin bakım ve onarımının yapılması, çözülmesi 

gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Sivri Köyü 

 Nüfusu 73 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 28 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Sivri Köyünde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup su yeterlidir.

 Kanalizasyon yapılması, ağaç olan elektrik direklerinin demir direklerle değiştirilmesi, köy 

içi yollarının kumlanması, caminin tamirinin yapılması ve telefon direklerinin değiştirilmesi, 

çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 
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 Şahmuratlı Köyü 

 Nüfusu 164 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 10 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi mevcut olup, Fosseptik bulunmamaktadır. İçme suyu şebekesi 

mevcut olup,  içme suyu yeterlidir. 

 Köy içi ve arazideki derelere büz konulması, İlkokulun köy konağı olarak tahsis edilmesi ve 

Şahmuratlı-Mehmetbeyli Köyleri arasındaki yolun yapılması, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve 

ihtiyaçlardır.   

  

Taşpınar Köyü 

 Nüfusu 180 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 24 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Taşpınar Köyünde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup, içme suyu yeterlidir. 

 Taşpınar-Garipler köyü arası yolun asfaltlanması, mezarlık ve menfezlerin yanlarının 

doldurulması, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Temrezli Köyü 

 Nüfusu 95 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 10 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup su yeterlidir.

 Kanalizasyon yapılması, Temrezli - Çakırhacılı yolu ile Temrezli - Akoluk yolundaki 

köprünün yapılması ve araziye 2 adet menfez yapılması, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve 

ihtiyaçlardır.   

           

 Tiftik Köyü 

 Nüfusu 60 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 22 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.           

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup içme suyu depoları bakım 

onarım çalışmaları yapılarak faaliyete geçirilmiştir. 
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 İçme suyunun yeterli hale getirilmesi için yeni sondaj açılması, kanalizasyon yapılması, ağaç 

olan elektrik direklerinin demir direklerle değiştirilmesi, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve 

ihtiyaçlardır.  

 

Tulum Köyü 

 Nüfusu 130 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 28 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cem evi, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.           

 Kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup su yeterlidir. 

 Köy ile Eymir Kasabası bağlantı yolunun 2. kat asfalt yapılması, mevcut şebeke suyunun 

çıkmadığı evlere ilave şebeke yapılması, sulama kanallarının bakım ve onarımının yapılması ile köy 

konağı için mutfak ve wc yapılması çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır.  

  

 Tuzlacık Köyü 

 Nüfusu 67 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 33 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup su yeterlidir.  

 Kanalizasyon yapılması, sulama suyu için çalışma yapılması, yolun 2. kat asfaltlanması, dere 

yatağının ıslahı, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Veliöldük Köyü 

 Nüfusu 49 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 31 km olup, yolun tamamı asfalttır.  

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cem evi, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Kanalizasyon şebekesi olmayan Köyün, içme suyu şebekesi mevcut olup su yeterlidir. 

 Kanalizasyon yapılması, köy içerisindeki dere geçişlerine menfez konulması, köy içi 

yollarının kumlanması, anayol kenarlarının şarampollerinin açılması, çözülmesi gerekli en önemli 

sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Yaycılar Köyü 

 Nüfusu 606 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 28 km, olup yolun tamamı asfalttır. 

 Yaycılar Köyünde; 1 ilköğretim okulu, 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup,  su yeterlidir. 
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 Köy konağı yapılması, Kalfalı ve Söğütlü’ce Mevkilerinin ağaçlandırılması çözülmesi gerekli 

en önemli sorun ve ihtiyaçlardır. 

 

 Yazılıtaş Köyü 

 Nüfusu 171 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 11 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu (Kapalı), 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı 

bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi ile içme suyu şebekesi mevcut olup su yeterlidir. İçme suyu 

depoları bakım onarım çalışmaları yapılarak faaliyete geçirilmiştir 

 Kanalizasyon yapılması, Yazılıtaş-Kepirce-Peyniryemez grup yolunun genişletilmesi ve 

asfalt yapılması, Yazılıtaş-Karahacılı arasındaki mevcut köprünün genişletilmesi, okulun köy konağı 

olarak verilmesi ve tamirinin yapılması, sulama kanalının tamirinin yapılması, mevcut trafonun 

yerine büyük trafo konulması ve futbol sahası yapılması, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve 

ihtiyaçlardır. 

 

 Yukarıemirler Köyü 

 Nüfusu 270 olan Köyün, İlçe Merkezine uzaklığı 30 km olup, yolun tamamı asfalttır. 

 Köyde; 1 ilköğretim okulu, 1 okul lojmanı, 1 cami ve 1 imam lojmanı bulunmaktadır.  

 Köyün kanalizasyon şebekesi mevcut olup, fosseptik bulunmamaktadır.  İçme suyu şebekesi 

mevcut olup, içme suyu yeterlidir 

 Köy içi ve arazi yolları üzerindeki derelere menfez yapılması, köy içi yollarının bakım ve 

onarımlarının yapılması, Aşağıemirler-Yukarıemirler arasındaki mevcut köprü yetersiz olduğundan 

yeni köprü yapılması ve meraların ağaçlandırılması, çözülmesi gerekli en önemli sorun ve 

ihtiyaçlardır.    
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 6.  ASAYİŞ VE GÜVENLİK 

 

Sorgun İlçesi’nin, gerek İlçe Merkezi ve gerekse kasaba ve köyleri sakin bir yapıya sahiptir. 

İlçe genelinde son yıllarda önemli bir ideolojik ve anarşik olay meydana gelmemiştir.               

Gerek İlçe Emniyet Müdürlüğü gerekse İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında meydana 

gelen asayişe müessir olaylar, genellikle ferdi nitelikli olaylardır. 

 

a)Emniyet Hizmetleri 

Emniyet Müdürlüğümüzde (1) 3. Sınıf Emniyet Müdürü, (3) 4.Sınıf Emniyet Müdürü,  (1) 

Emniyet Amiri. (1) Komiser, (1) Komiser Yardımcısı, (1) Başpolis, (100) Polis Memuru, (1) GİH 

Memuru, (2) Çarşı ve Mahalle Bekçisi, (1) Tekniker, (1) Teknisyen Yardımcısı ve (3) İşçi olmak 

üzere toplam (116) personel görev yapmaktadır. 

İlçe Emniyet Müdürlüğümüz sorumluluk alanında 2014 yılı içerisinde toplam 1,291 olay 

meydana gelmiş, bu olaylardan 1,139 olay aydınlanmış, 152 olay ise faili meçhul olarak kalmıştır. 

Olaylarda 1064 kişi yakalanmış olup, yakalananlardan 21 kişi tutuklanmış, 1046 kişi ise serbest 

kalmıştır. Olaylarda, 6 ölü, 950 yaralı mevcut olup, 3 ateşli silah ile 5 Kesici ve delici alet ele 

geçirilmiştir. 

Kişilere Karşı Suçlar :  ( 717 ) Kas. Öldü.(Ger.) Diğer: 2, Taksirle Öldürme kazası; 2,  Kasten 

Yaralama (TCK 86/1) : 204, Aile İçi Yaralama (TCK 86/3-a) : 57, Taksirli Yaralama Trafik Kazası: 

141, Taksirli yaralama iş kazası 2,  Taksirli Yaralama Diğer: 161, Terk (TCK 97) : 1, Çinsel Saldırı 

Diğer: 1, Reşit Olmayanla Cinsel İlişki (TCK 104): 4, Çocuk Cinsel İstismarı Diğer Cinsel İstismar: 

6, Cinsel Taciz Diğer: 7, Tehdit Diğer: 76, Kişiyi Hürriyetten Yoksun Kılma Diğer: 3, Konut 

Dokunulmazlığının İhlali: 2,  Kişilere Hakaret: 32, Kolluk Görevlisine Hakaret: 1, Kişilere Karşı 

Tasnif Dışı Suçlar: 15,  olay meydana gelmiştir. 

Mal Varlığına Karşı Suçlar :  ( 243 )  Hırsızlık Evden: 48, Hırsızlık İşyerinden Diğer 

Hırsızlıklar: 28, Otodan Hırsızlık: 19, Oto Hırsızlığı: 7, Yan kesicilik suretiyle hırsızlık 2, kapkaç 

suretiyle Hırsızlık 1, Hırsızlık Diğer Hayvan Hırsızlığı : 4, Hırsızlık Motosiklet: 2, Hırsızlık bisiklet 

1, Hırsızlıklar Diğer Hırsızlıklar: 30, Gasp-Yağma Gerçekleşen Şahıstan: 7, Kamuya ait mala zarar 

verme 2, Şahsa Ait Mala Zarar Verme: 63, Güveni Kötüye Kullanma: 7, Dolandırıcılık: 20, Bilişim 

Yoluyla Dolandırıcılık: 2,  olay meydana gelmiştir.  

Mali Suçalar :  ( 3 )  Parada Sahtecilik-TCK.197: 1, Belgede Sahtecilik-

TCK.204/205/206/207: 1, Tütün Mam. ve Alkollü İçki Kaç. 5607 S.K: 1,  olay meydana gelmiştir.

 Millet Ve Devlete Karşı Suçlar :  ( 10 )  Kolluk Kuvvetlerine Direnme: 7, Diğer devlet 

memurlarına direnme 1, Suç uydurma (TCK 271) : 1,  Suçu Bildirmeme: 2,  olay meydana gelmiştir.



Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası 
 

İlçe Raporu Sayfa 48 
 

 Narkotik Suçları :  ( 30 )  Esrar (İşlenmemiş Kubar, Gonca) : 27, Esrar (İşlenmiş Toz, Plaka, 

Reçine) : 3,  olay meydana gelmiştir.  

Organize Suçlar :  ( 0 )   olay meydana gelmiştir.  

Takibi Gereken Suçlar :  ( 260 )  İş Kazası: 77, Zehirlenme: 75, Şüpheli ölüm ( takibi gereken 

) ; 2,  İntihara Teşebbüs (Takibi Gereken) : 49, Kayıp eşya; 5, Kayıp Şahıslar : 8, Buluntu Şahıslar: 

41, 6136 Ruhsatsız Kesici- Delici alet bulundurmak (15. Madde) : 1,  Ruhsatsız Belgesiz Yivsiz 

Tüfek taşımak bulundurmak. (13. Madde) : 2, olay meydana gelmiştir.  

Güvenlik Suçları :  ( 0 )  olay meydana gelmiştir.  

 Terör Suçları :  ( 0 )   olay meydana gelmiştir.  

Topluma Karşı Suçlar :  ( 25 )  Silahla Ateş Etmek Suretiyle (TCK 170) ; 1, Yangın 

Çıkarmak suretiyle ihmalen (TCK 171) ; 4, diğer Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması: 5, 

Hayvanı Tehlike Yaratacak Şekilde Serbest Bırakma (TCK 177) ; 1, Trafik Güvenliğini Tehlikeye 

Sokmak (TCK 179/2) : 10, Birden Çok Evlilik: 1, Kötü Muamele Aile İçinde Kadına Karşı: 1,  olay 

meydana gelmiştir.  

Bilişim Suçları :  ( 2 )  Banka ve Kredi Kartı Dolandırıcılığı (TCK 158/F-245) : 2,  olay 

meydana gelmiştir.  

Kabahatler :  ( 98 )  Emre Aykırı Davranış (Kabahatler Kan. Md.32) : 3, Kumar (Kabahatler 

Kan. Md.34) : 4, Sarhoşluk (Kabahatler Kan. Md.35) : 23, Gürültü (Kabahatler Kan. Md.36) : 10, 

Rahatsız Etme (Kabahatler Kan. Md.37) : 24, Tütün Mamullerinin Tüketilmesi (Kab. K.Md.39) : 8, 

Kimliği Bildirmeme (Kabahatler Kan. Md.40) : 10, Silah Taşıma (Kabahatler Kan. Md.43) : 2, 

Menşei Belli Olmayan Av Tüfeği Bulundurma (2521 S.KM.) :3, 5729 S.K.M. Kanununun (3/a 

Fıkrası) : 11 olay meydana gelmiştir. 

2014 yılında (66) Maddi Hasarlı Trafik Kazası, (98) yaralamalı Trafik Kazası meydana 

gelmiş olup; Trafikten Men edilen araç sayı(91), Alkollü araç kullanan sürücü sayısı(17)dir. 

Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Çay Mahallesinde 11, Yazlak Mahallesinde 6 adet olmak 

üzere toplam 17 lojman mevcuttur. 2 Minibüs, 1 Midibüs, 6 binek otomobil, 3 panelvan ve 2 

motosiklet olmak üzere toplam 14 hizmet aracı mevcuttur. 

 

            b) Jandarma Hizmetleri 

İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde Merkezde Konuşlu (1) J.Krk. K.lığı,(1) J.Trf. Tim. 

K.lığı,(1) , Olay Yeri İnceleme Birimi bulunmakta, Çiğdemli Beldesi ve Karaveli Köyü'nde (2) Adet 

J.Krk. K.lığı konuşludur. Bu birliklerde (1) Subay, (13) Astsubay, (17) Uzman Jandarma, (44) onbaşı 

ve Er olmak üzere toplam (75) personel görev yapmaktadır. 

2014 yılı OCAK- ARALIK dönemi içerisinde Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde (113) 

kişilere karşı (50) Malvarlığına karşı, (15) Topluma karşı, (5) Millete ve Devlete Karşı, (3) 
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Kabahatler (150) Takibi Gerektiren, (94) Trafik ve (0) Terör, (11) Kaçakçılık Olayları olmak üzere 

toplam (442) olay meydana gelmiştir. 

Meydana gelen (442) olayın (418) olay aydınlatılmış, (24) soruşturması devam eden olay 

olarak devam etmektedir. Bir yıllık dönem içerisinde Yol Kontrol ve Aramalarında aranan (16) Şahıs 

(5) Aranan araç, (8900) gr uyuşturucu ve uyarıcı madde, (2) adet Ruhsatsız Tabanca, (365) paket 

kaçak sigara, (0) kesici alet ele geçirilmiştir. 

Kişilere Karşı suçlar (113) Adet olup. 67 Kasten Yaralama, 5 Taksirle Yaralama, 26 Tehdit, 

5 Kişiye ve Hatırası Hakaret,1 Çocukların Cinsel istismarı, 4 Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılma, 

1 Konut dokunulmazlığını ihlal, 4 Reşit Olmayanlarla Cinsel İlişki olmak üzere toplam (113) Adet 

suç hakkında işlem yapılmıştır. 

Mal Varlığına Karşı suçlar (50) Adet: 12 Evden Hırsızlık, 2 Büyükbaş ve Küçükbaş 

Hayvan Hırsızlığı, 1 Kamu Kurum ve Kuruluştan Hırsızlık, 2 Diğer Hayvan Hırsızlıkları, 2 

Haberleşme ve Nakil Kablosu Hırsızlığı, 3 Geçici Konaklama Bölgesinden Hırsızlık 

Dolandırıcılık, 17 Kişilere ve kamuya ait mala zarar verme, 3 Dolandırıcılık, 4 Hakkı olmayan 

yere tecavüz, 1 Güveni Kötüye kullanma, 2 İşyerinden Hırsızlık, 1 Mal Varlığına Karşı Tasnif 

Dışı suçlar olmak üzere toplam  (50) adet suç hakkında işlem yapılmıştır. 

Topluma Karşı Suçlar (15) Adet suç olup: 1 Kamu Sağlığına Karşı Suçlar, 2 Mera ve Orman 

Kanununa Muhalefet, 1 İmar Kirliliği (Kaçak Yapılaşma), 3 Aile Hukukundan Kaynaklanan 

Yükümlülüğün ihlali, 1 Alkollü Araç kullanma, 7 Genel Tehlike Yaratan Diğer Suçlar olmak üzere 

toplam (15) Adet Suç hakkında işlem yapılmıştır. 

Millete ve Devlete Karşı suçlar (5) Adet olup: 1 Suç Üstlenme/Uydurma veya yalan tanıklık, 

3 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer aletler hakkında kanuna muhalefet, 1 İftira suçu olmak üzere 

(5) Adet suç hakkında işlem yapılmıştır.  

Kabahatler (1) Adet Olup: 2 Su Ürünleri Kanununa Muhalefet, 1 Avda Ve Sporda 

Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve 

Bulundurulmasına Dair Kanundaki Kabahatler olmak üzere toplam (3) Kabahat hakkında işlem 

yapılmıştır. 

Takibi Gereken Olaylar  (150) Adet olup: 17 Yüksekten düşme, 1 Kayıp Eşya ve belge, 

45 İş kazası, 32 Zehirlenme, 30 Diğer kazalar, 5 Şüpheli Ölüm, 1 Kayıp Şahıs, 8 İntihara teşebbüs 

(Yönlendirme olmayan), 1 Takibi Gereken Tasnif Dışı Olaylar Kazaen Yangın Diğer Doğal Afetler 

olmak üzere toplam (150) adet suç hakkında işlem yapılmıştır. 

Kaçakçılık Olayları  (11) Adet Olup, 2 Kaçak Eşyayı, Taşımak, Satmak, Satın Almak, 1 

Piyasa faaliyeti kısıtlamalarına uyulmaması, 3 Diğer Aykırı Hareketler, 4 Kullanmak için 

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak, 1 Yasadışı bulunma 

Terör Olayları  (0) Adet olup 

Trafik Suçları  (94) Adet: 5 Ölümlü, 89 Yaralamalı, 
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İlçe Jandarma Komutanlığında; Trafik Tim Komutanlığında 1 Renault Fulens trafik aracı, 

Olay Yeri İnceleme Timinde 1 Adet Fiat Doblo, 

Merkez Jandarma Karakol Komutanlığında: 2 Ford Connet, 2 Ford Transit, 1 Isuzu Devriye 

Müdahale Aracı,(1) Mobil Asayiş Karakol aracı, 1 Fiat Doblo aracı, 

Karaveli Jandarma Karakol Komutanlığında:  1 Ford Transit, 1 Fiat Doblo 

Çiğdemli Jandarma Karakol Komutanlığında: 1 Ford Transit ve 1 Ford Connect Devriye 

Müdahale Aracı bulunmakta olup araçlar ihtiyacı karşılayacak düzeydedir. 

İlçe Merkezinde 4 lojman mevcut olup ihtiyacı karşılayamamaktadır. Karaveli Jandarma Karakol 

Komutanlığında 4 lojman mevcut olup ihtiyacı karşılayacak düzeydedir. Çiğdemli Jandarma Karakol 

Komutanlığında ise lojman bulunmamaktadır. İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası yeterlidir. 

 Gizlilik gerektirdiğinden silah durumuna değinilmemiştir. 

  

a- Kamu Yatırımları 

-Sorgun – Sarıkaya arasındaki duble yol çalışmaları devam etmektedir. 

-İhtiyaçları karşılamakta yetersiz kalan kütüphane, Belediye tarafından tahsis edilen ve 

kaymakamlık tarafından büyük bir onarıma tabi tutularak modern bir kimliğe kavuşan yeni yerine 

taşınmıştır. Buraya yeni bilgisayarlar kazandırılmış internet erişim merkezi kurulmuştur.  

-İlçe merkezinde bulunan eski Buğday Pazarındaki onarım tamamlanmış olup, el sanatları 

merkezi haline getirilmiştir.  

-Mobese Hizmetlerinin yerine getirilmesi için eksik kalan bölümler için ödenek temin edilmiş 

ihalesine binaen çalışmalar tamamlanarak hizmete sokulacaktır. 

-Galericiler sitesi yapılmış olup 2013 yılı içinde aktif hale getirilmiştir. 

-TOKİ tarafından İlçe merkezinde yapılacak olan 24 derslikli ilköğretim okulu yapımı 

tamamlanmıştır. 

-Anadolu öğretmen lisesinin bahçesine yapılacak 200 kişilik yurt bitirilmiş olup, 2013 yılı 

eğitim dönemi içerisinde aktif hale getirilmiştir. 

-250 yataklı devlet hastanesinin temeli atılmış inşaatına başlanmıştır. 

-Meslek Yüksek Okulunun inşaatı devam etmektedir.     

  -Sorgun İlçe Merkezi’ne kesintisiz enerji temini için Boğazlıyan’dan gelen yeni hat devreye 

alınarak Sorgun’un iki yönlü enerji alması sağlanmış, böylece elektrik kesintileri minimuma 

indirilmiştir. 
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b- Özel Sektör yatırımları 

 

Sorgun Büyük Termal  

Sorgun’lu 3 iş adamı tarafından ilçe merkezinde yapımına başlanan termal kompleksin ve 5 

yıldızlı otel inşaatı yapılmıştır. 

Ankara-Sivas karayolu üzerinde, İl Özel İdaresine ait olup Şirkete tahsis edilen 90 dönümlük 

arazi üzerine kurulmakta olan tesis inşaatı 2006 yılının son aylarında başlamış olup, 2015 yılında 

faaliyete geçmiştir.  

Tesis içerisinde 

- 66 adet apart  daire,  24 adet müstakil oda (günübirlik),  24 adet aile banyosu (saatlik), 5 

yıldızlı otel 180 oda (360 yataklı) olacaktır. Bay/bayan yüzme havuzları, fitness center, Türk 

hamamı, sauna, tuz odası, kuaför, Otel içerisinde ayrı 3. bir havuz ve hamam kısmı yer alacaktır. 

Çeşitli büyüklükte çok amaçlı salonlar, sinema, tiyatro salonu, kokteyl salonu, Satış noktaları, Buhar 

odası, masaj odaları, sinema, oyun odası, 800 kişilik -500 kişilik, 300 kişilik olmak üzere 3 adet 

Büyük Toplantı Salonuve, 2 adet 50 kişilik toplantı salonu mevcuttur. Restaurantlar, cafeler ve 

pastane olacaktır. 

Bugüne kadar: 

-Apart dairelerin 66 adeti, dubleks ve tek kat üzerine olmak üzere tamamlanmış, 

standart oda olarak tabir edilen 24 adet oda hizmete açılmıştır. Saatlik tabir edilen 24 adet aile 

banyoları hizmete açılmıştır. Projenin ana konusunu teşkil eden, bay/bayan bölümleri olarak ayrılan 

ve her birinde aynısı bulunan sosyal tesislerdeki; yarı olimpik havuz, termal kaplıca havuz, Türk 

hamamı, sauna, aquapark, şok havuzu, soyunma odaları ve soyunma dolapları ile dinlenme yerleri 

hizmete açılmıştır. Sosyal tesis içerisinde 1 restaurant, 1 çocuk oyun parkı, 1 fıtness center, 1 

kafeterya, 2 mescit, 2 satış yeri, depolar, çardak restaurant, 1 toplantı salonu ve idari ofisler hizmete 

açılmıştır. Kompleks içerisinde bulunan Büyük Termal Camii hizmete açılmıştır. 

2014 Yılında yatırımına başlanan kısımlar 

-36 adet son etap apart dairelerin inşaatı bitmiştir. 5 yıldızlı otel inşaatının kaba inşaatı bitmiş, 

dış cephesi kaplanmış ve elektrik, su tesisatları ve klima üniteleri döşenmesi bitmiştir. Apart çevresi 

peyzaj çalışmaları devam etmiş ve apart bölgesine şelale yapılmıştır. 2015 Yılında 5 Yıldızlı Otel 

Projesi Tamamlanmıştır. 180 Oda, 360 Yatak, 470 Kişi Kapasiteli tesis, 500 kişilik restaurant ve 

toplantı salonları termal ve kaplıca havuzları, SPA bölümü, sinema ve diğer özellikleriyle faaliyete 

geçmiştir. 
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İlkser Seracılık 

Sera, Yozgat İli’nde Jeotermal ısıtmalı, hormonsuz ve topraksız tarımla yapılan ilk sera 

özelliğini taşımaktadır. 

     Ankara-Sivas karayolu üzerinde yapılan tesis toplam 68 dönümlük bir arazi üzerinde 

kurulmuştur. 68 dönümün 48 dönümü, İl Özel İdaresine ait olup 10 yıllığına Şirkete tahsis edilmiştir. 

Kalan 20 dönüm ise, Şirket tarafından Yeni Çeltek Kömür İşletmeleri’nden kiralanmıştır  

Arazinin 50 dönümünde seracılık yapılacak olup,  10 dönümlük ilk kısmı 1.2 milyon TL 

harcanarak 2009 yılında, ikinci 5 dönümlük kısım devlet desteği ile yapılarak 2010 yılında, üçüncü 

10 dönümlük kısım ise ilgili şirketçe 1.2 milyon TL harcanarak 2011 yılında faaliyete geçirilmiştir.  

Toplam 25 dönümlük seradan 2013 yılı sonu itibariyle 800 ton ürün alınmıştır. 

 Ancak ilgili seralara yeterince ısıtma amaçlı sıcak su verildiği takdirde ilgili seralardan 1.500 

ton civarında ürün alınacağı tahmin edilmektedir.  

İlgili şirketçe seraların daha aktif hale getirilmesi ve yapılması düşünülen diğer kısımların 

aktif hale getirilmesi için üretim aşamasında ısıtma amaçlı lazım olan sıcak su ihtiyacının acilen 

çözülmesi gerekmektedir.        

 

 

                               8.  SORUNLAR 

 

a. İstihdam alanlarının yetersizliği, 

b. İlçenin tarihi ve turizm potansiyelinin yeterince değerlendirilememesi, 

c. İlçe Merkezinde İkili Eğitim yapan Agâh, Oral ve Milli Egemenlik Okullarının tekli eğitime 

geçişinin hızlandırılması, 

d. Lise öğrencileri için kız yurdunun yetersiz olması, 

e. İlçede fakülte olmaması,  

f. Aile sağlığı merkezlerinde ve sağlık evlerinde yeterli tıbbi malzeme ve aracın olmaması, 

g. Bazı kasaba ve köylerdeki içme ve sulama suyunun yetersizliği ile kanalizasyon ve arıtma 

tesisinin olmaması. 
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                           9.  ÖNERİLER 

 

a. Yeni istihdam alanları oluşturulması için, özel sektörün bölgeye gelmesini sağlayacak teşvik 

tedbirlerinin arttırılması, 

b. Organik seracılık bölgesi kurulması ve organik seracılık yapmak isteyen kişi ve kuruluşlara 

gerekli kolaylıkların sağlanması, 

c. İlçenin jeotermal potansiyeli konusunda yoğun bir tanıtım atağına girişilmesi, 

d. İlçeye bir Fakülte yapılması,   

e. İlçeye yeni ilköğretim okulların açılması veya eski binaların yenilenmesi,  

f. İçme ve sulama suyu yetersiz olan kasaba ve köylerde, içme ve sulama suyunun yeterli hale 

getirilmesi ile kanalizasyon sorunlarının çözülmesine yönelik çalışmalar yapılması, 

g. Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki personel eksikliğinin 

giderilmesi ve bu kurumlara yeterli personel takviyesinin yapılması, Gereklidir.  
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Adresi :  Bahçelievler Mah. Sivas Cad. Yeni Belediye Terminali Kat:2 Sorgun/YOZGAT 

Telefon :  0 354 415 16 76  

Fax :  0 354 415 96 66 

E-Posta : sorguntso@tobb.org.tr  

Web Adresi : www.sorguntso.org.tr 
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