ÖRNEK PROJE

Sorgun Belediyesi ve özel bir şirket ortaklığında kurulan
serada 110 bin salkım domates fidesinin dikimi yapılarak
ilk hasat yapıldı. Jeotermal enerji ile ısıtılan serada yıllık
yaklaşık 2 bin ton domates üretilmesi bekleniyor.
30 dönüm alan üzerinde seracılığın önünü açacakoluşturulan ve jeotermal
larını söyledi. Jeotermal
enerjiyle ısıtılan serada
serada 50 kişinin çalıştığını
incelemelerde bulunan
hatırlatan Başkan Ekinci,
Sorgun Belediye Başkanı
ilçede üretime ve istihdama
Mustafa Erkut Ekinci, ilyönelik yatırımları kazançede yeni sıcak su kaynağı dırmak için çalıştıklarını
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arayışında olduklarını ve
belirtti.
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katkı sağlıyoruz.
Hiç kimseyi rencide etmeden. Yoksulluğu görünür
kılmadan yardımlarımızı
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.
Sporun önemini her
fırsatta vurguluyoruz, destekliyoruz ve daha sağlıklı
bir toplum için uğraşıyoruz.
Kısacası her şeyi daha iyi
ve yaşam standartları yüksek, yaşanabilir bir Sorgun
için yapıyoruz. Yeniden şekillendirdiğimiz Sorgun’da
araç yoğunluğundan çok
yaya trafiği ile yerel esnafın
çalışma hayatını güçlendirdik. Esnaf yoğunluğunun
olduğu yerlerde yaya trafiğini arttırıcı genişletilmiş
kaldırımlar yaparak Sorgun
ekonomisini ve esnafını
daha güçlü kıldık.
Belediyemizin yaptığı
icraatları düzenli olarak
siz halkımızın takdir ve
görüşlerine sunarken, bize
duyduğunuz güven ve
verdiğiniz büyük destek
için şahsım ve tüm çalışma
arkadaşlarım adına teşekkür
ederim.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci:

‘Sorgun’un Fabrikasında Sorgunlular Çalışacak’
Sorgun Belediyesinin girişimleriyle 6 Mayıs 2021’de anlaşması imzalanan ve yapımına
başlanan tekstil fabrikasıyla, Sorgun’da büyük ölçüde iş istihdamının sağlanması planlanıyor.

Sorgun Belediyesinin
girişimleriyle 6 Mayıs
2021’de anlaşması imzalanan ve yapımına tamamlanan tekstil fabrikası
binasıyla, Sorgun’da büyük
ölçüde iş istihdamının sağlanması planlanıyor.
Konuyla alakalı konuşan Sorgun Belediye
Başkanı M. Erkut Ekinci
şunları kaydetti; ‘’Bin
kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikamızda
çalışmalarımıza başlayarak
hızlı bir şemilde tamamladık. İlçemizin kanayan
yarası işsizliğe önemli
ölçüde katkı sağlayacak
tekstil fabrikamız istihdam
alanında büyük bir adımdır.

Çalışmalarımızı engelleyen
değil, yol açan, zorlaştıran değil kolaylaştıran bir
anlayışla sürdürüyoruz,
ilçemizde istihdam sağlayacak her işverene kapımız sonuna kadar açıktır.
Belediyeciliği sadece yol,
kaldırım yapmak olarak
görmüyoruz. Belediyecilik
gönüllere dokunmaktır, hayatlara yön vermektir. Belediyecilik, şehirleri imar
etmekten ziyade geleceği
inşa etmektir, biz bu anlayışla durmadan, yılmadan
çalışacağız. Gayret bizden,
tevfik Mevla’dan, takdir
hizmetlerin en güzeline
layık Sorgun halkınındır.’’
Yapımı tamamlanan

Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi
Sorgun Belediyesi
tarafından Çevre Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa
Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında
ilçede yapım inşaatı
devam eden Sorgun İleri
Biyolojik Atık Su Arıtma
Tesisinden çıkan suda
balıklar yaşayabilecek.

Sorgun’da toplam
bütçesi 9 Milyon 440 Bin
811 Avro olan Sorgun İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Projesinin yüzde 85’i
Avrupa Birliği, Yüzde
6’sı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Yüzde 9’u ise
Sorgun Belediyesi tarafından finanse ediliyor.

Sorgun Belediyesi bünyesinde faaliyet
gösteren “Hilal Masa”,
hizmet vermeye başladığı
2019 yılından bugüne
yaklaşık 7726 başvuruyu
değerlendirmeye aldı.

Vatandaşların sorunlarıyla
yakından ilgilenmek ve
sorunları hızlı bir şekilde
çözüme kavuşturmak
amacıyla kurulan Hilal
Masa, 7/24 esasına göre
hizmet veriyor.
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Göreve geldiği ilk
günden bu tarafa ilçeye
nefes aldıracak projeleri
hayata geçiren Sorgun
Belediye Başkanı M.
Erkut Ekinci, ilçenin dört
bir yanında çalışmalarına devam ettiklerini dile
getirdi. Tüm projelerinde

olduğu gibi Şakir Efendi
Şehir Meydanı ile bizzat
ilgilenerek tüm şehirlerin
bir meydanı olduğunu dile
getirerek Sorgun’a değer
katan önemli bir meydan
kazandırdıklarını ihtiyaca
yönelik projeler ortaya
çıkardıklarını belirtti. u 3
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ve siz değerli halkımızın
sahip olduğu kaynakları
kullanarak, rutin hizmetlerin yanında geleceğe dönük
projeler ürettik, üretiyoruz
ve üreteceğiz…
Size ait kaynakları
kullanmak bizlere neyi ne
kadara yaptığımızın hesabını verme sorumluluğunu
yüklüyor. Hamdolsun hesap
veremeyeceğimiz tek kuruş
yoktur.
Çağdaş ve yaşanabilir
bir kente ulaşmanın ancak
sürekli ve eksilmeyen bir
çalışma gayreti ile mümkün
olabileceğinin bilincindeyiz.İnançlıyız, azimliyiz, gayretliyiz ve enerji
doluyuz.
Kıymetli
zelliklere kavuşturuyoruz.
ilk yılımızı ağırlıklı olarak
Bu bilinçle, ilk günhemşehrilerim;
Geçmişte olduğu gibi bun- borçları ödeme, bütçe
kü enerjimizi sizlerden
31 Mart 2019 tarihi
dan sonra da sizlerden aldı- oluşturma ve plan-proje
aldığımız destekle bugün de
itibarı ile Sorgun’umuza
ğımız sonsuz güç ve destek hazırlama ile geçirdik ve
yaşıyoruz.
hizmet yolculuğumuza
ve dualarla önümüzdeki
cesaret edilemeyen proBelediye olarak attığıbaşladık. Geçen iki buçuk
projelere odaklanıp ilçemiz jelerin temellerini attık.
sene içerisinde ilçemiz için için en iyisini yapacağız.
Sonraki süreçte projelerimi- mız her yeni adımda bugünyapmış olduğumuz projeKarşınıza hangi projeyle
zi birer birer hayata geçirip den yarına ne yapabiliriz’
lerimizi gerçekleştirirken
geldiysek her zaman bizim- Sorgun’umuzun adını ülke diye soruyor ve hep daha
halkımızla istişareyi ön
le oldunuz. Vatandaşlarımı- genelinde bilinir ve konuşu- iyisi için çaba gösteriyoruz.
Bu çabamızın meyvesini
planda tutuk ve adımlarımı- zın ihtiyaçları ve istekleri
lur hale getirdik. Bundan
de “insana yapılan hizmet”
zı vatandaşlarımızla aldığı- doğrultusunda alt yapı, üst sonraki görev süremizde
olarak görüyoruz. Gençmız kararlar doğrultusunda yapı, sosyal ve ekonomik
de aynı düşünce yapısı ile
lerimizi ve çocuklarımızı
attık. Göreve gelmeden
hayatı canlandırmaya yöne- hemşehrilerimize yakışan
önemsiyoruz, onların eğiönce söz verdiğimiz gibi
lik çalışmalarımıza devam
hizmeti vermeye devam
timlerine ve gelişimlerine
Sorgun’u hak ettiği tüm gü- edeceğiz. Görevimizde ki
edeceğiz. Sorgun’umuzun
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Sorgun’a

Sorgun’un Can Dostları

tekstil fabrikası için iş
başvuruları Sorgun Beledi-

yesi tarafından alınanarak,
fabrikanın yakın zamanda

faaliyete geçeceği bildirildi.

Sorgun Belediye
Başkanı M. Erkut Ekinci,
sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların devam
ettiğini, bu kapsamda
tedaviye ihtiyacı sahipsiz
hayvanların tedavisi, aşılanması ve kısırlaştırılması için oluşturulan ameliyathanenin tam kapasite

ile çalıştığını, gereken
rehabilitasyona ulaştıktan
sonra alındığı ortama geri
bırakıldığını ve sokak
hayvanlarının mama ihtiyaçlarını karşılamak için
dışarıdan mama almak
yerine mama üretiminin
belediye bünyesinde yapıldığını bildirildi.
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B E L E D İ Y E HABER
“BENİM PENCEREM”

SORGUN’A
KADIN GÖZÜYLE BAKALIM

İmza: Bir Kadın

9 sene önce Sorgun’a
geldim.
Sorgun’un çok eski
zamanlarını, buranın
yerlilerinden dinledim.
Anlatılanlar güzel
olduğu kadar büyük
sorunları da içlerinde
barındıran cümlelerdi…
Çağın gerekliliği olan
donanımlardan yoksun
ama ‘bildiğimiz, bize
öğretilen bu’ anlayışı
yaygın olan bir Sorgun…
Çok eskileri dinlediğim kadar biliyorum ama
yakın geçmişi yaşayarak
tecrübe ettiğim Sorgun’a
benim gözümle bakın
istedim.
Ramazan’ı ruhuyla
yaşamaktan çocukluğumdan itibaren keyif alırım.
Özellikle bu ayda
yapılan organizasyonlara
katılmak benim için gelenek halini almıştır.
Sorgun’a taşındığımız
ilk sene de Ramazan

Ayında Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatılmış,
program yapılacak diye
duyurulmuştu. Bende
çocuk gibi heyecanlanıp
bizde gidelim istemiştim.
Ramazan’ın ilk günü
eşimle, çocuğumla
Cumhuriyet Caddesi’nin
kalabalığına karışalım
diye indik çarşıya.
Cumhuriyet Caddesi’nde boydan boya genç
yaşlı fark etmeksizin
erkeklerden oluşan çift
taraflı bir bariyer vardı.
İlk şokum gittikten
sonra yürümeye karar
verdik. Hayatımda hiç
bu kadar rahatsız olmamıştım insan içinde
olmaktan. Yolu yarılayamadan geri döndük.
Siz düşünün büyükşehirde yaşamış bir insanın
bu durumu kabullenmesinin zorluğunu.
O günden itibaren
Ramazan akşamlarında

dışarı çıkmayı hayal bile
etmedim.
Ben küçükken annem
‘akşam ezanı okunduktan
sonra yerler mühürlenir
çocuklar dışarı çıkmaz’
derdi.
O gün bugündür benim için çocukluğumun
korkulu rüyası yeniden
dönmüştü.
Yani demem o ki, iki
sene öncesine kadar Ramazan Akşamları ya da
başka akşamlar yapılan
sözde eğlencelere katılamadım.
Son iki senede ne mi
oldu?
Sorgun’da yapılan
kültürel ve sosyal faaliyetlere katılım arttı.
İnsanların birbirlerine
hoşgörüsü arttı.
Saygısı, toleransı
arttı. Kişiye özel değil
toplumun her kesimine
hitap eden organizasyonlar yapılmaya başlandı.

Çocuklar eğlenmeye,
kadınlar düşünülmeye,
yaşlılar önemsenmeye
başlandı. Dışardan bir
göz olarak söylüyorum
bunu size. Sorgun artık
hepimizin. Sorgun’da yapılan faaliyetler artık herkese yapılıyor. Çocuklara şenlikler yapılıyor,
kadınlar üretiyor evlerine
katkıda bulunuyor.
Yaşlılarımızın hali
hatırı soruluyor.
Her mahalle hizmet
görüyor.
Her evin kapısı çalınıyor.
Sokaklarına bakıp
‘ben burada yaşayamam,
burası köy’ dediğim Sorgun, şuanda il merkezinden farksız ve biz ailece
hafta sonlarını artık Sorgun’da geçiriyoruz.
Şehir dışından gelen
misafirlerimizi gururla
ağırlıyoruz.
Yaz aylarında cıvıl

cıvıl olan sokaklarımızın
kartpostal gibi görüntülerini sosyal medyada
paylaşarak ‘burası Paris
değil, burası Sorgun’
diyoruz göğsümüz
kabararak. Hizmete layık
olduğumuzu, aslında istenirse neler yapılacağını
gördük.
İmkânların sadece
belirli bir kitle yerine
herkes için kullanılabileceğini gördük…
Arabalar için yapılan yolların yayaların
kullanımı için olmadığını, aslında bizler için
kaldırımların olduğunu
ama bir adımlık bir
alana sahip oldukları için
kullanamadığımızı fark
ettik(!)
Şuanda yan yana üç
insan rahatlıkla yürüyor.
Anneler bebek arabaları ile gezebiliyor.
Çocuklar onlar için
yapılan bisiklet yolunda

bisiklet, paten sürüyor.
Eskisi gibi sokakların köşe başlarında işsiz
kardeşlerimiz çekirdek
yiyerek gelene geçene
iltifat etmiyor(!)
İnsanlara iş sahaları
açıldı. Kadınlar sadece
ev temizlemek, çocuk
bakmak dışında da işler
yapabildiğini, hatta ellerinden her işin geldiğini görüp kendilerine
sunulan fırsatları değerlendirdiler.
Sorgun’da doğmadım.
Sorgun’da büyümedim.Sorgun’da olan
geçmişim sadece dokuz
sene ama taşını, toprağını, kedisini, köpeğini,
ağacını, insanını seviyorum.
Doğduğum yer değil
doyduğum yer diyorum.
Vergimi, alışverişimi, yatırımımı Sorgun’a
yapıyorum.
Sorgun’da ne var

dediklerinde ne yok ki
diyebilmek kadar mutluluk verici bir duygu yok
benim için.İnsanın yaşadığı yer ile gurur duyması ne büyük nimetmiş.
Vesile olandan, çalışandan, emek vereden,
gecesini gündüzüne katıp
birimiz bin olsun diyenden özellikle Belediye
Başkanımız Sayın M.
Erkut Ekinci’den Allah
razı olsun.
Elimizde olanı koruyup kollayalım bize
emanet edilenlere sahip
çıkalım.
Geçmişimizi unutmadan geleceğimize
sahip çıkalım. Sorgun
hepimizin gidecek başka
yerimiz yok.
Eninde sonunda burada olacağız.
Dirimiz olmasa bile
ölümüzle geleceğiz.
Bu topraklar bizim,
kıymetini bilelim...

ASBEST BORULAR TARiH OLDU
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Sorgun Belediyesi tarafından öncelik şehir merkezine verilmek üzere asbest boruların değişimi ile başlayan bir dönüşüm çalışması
başlatıldı. İlk adım olarak Cumhuriyet Caddesi’nde yapılan altyapı çalışmaları ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci,
göreve geldiği andan itibaren Sorgun’un büyük
sorunlarını çözerek gelecek nesillere sağlıklı bir
çevre sunmak istediğini dile getirdi.
Başkan Ekinci;”Biz göreve geldiğimizde Sorgun’un kimsenin çözmeye cesaret edemediği çok
büyük sorunları vardı. Bunların başında kanserojen madde içeren Asbest içme suyu boruları yer
alıyordu. Biz önce esnafımızla istişre toplantıları

yaptık. Neler yapacağımızı teker teker paylaştık
fikirlerini alıp en kısa sürede çalışmalarımızı
tamamlayacağımızın teminatını verdik. İlk adım
olarak Cumhuriyet Caddesinden başladık. Seçim
beyannamemizde de yer alan Sorgun için en
önemli olan ve aciliyet arz eden kanserojen madde
içeren asbest içme suyu hatlarının değişimiydi.
Biz hiç zaman kaybetmeden bu hatları sağlıklı
içme suyu hatları ile değiştirdik. Sorgun halkı

senelerce sağlıksız borulardan geçen suları içti biz
bunu değiştirmek ve gelecek nesillerimize sağlıklı
içme suyu sağlıklı bir çevre bırakmak istedik.
Bu değişime kolay kolay kimse cesaret edemez.
Bizim en büyük şansımız hemşehrilerimizin bize
desteği oldu. Kısa bir sürede çarşı merkezimiz
olan Cumhuriyet Caddesini ve bağlantısı olan ara
sokakları tamamladık. Sonrasında Atatürk Bulvarı,
İlyas Arslan Bulvarı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi,

Satranç Sokak, Cengiz Topel Caddesi gibi büyük
caddelerimiz ve ara sokaklarını tamamladık, diğer
mahallelerimizin de altyapı ve üstyapı çalışmalarını büyük ölçüde bitirdik. Bitirdiğimiz noktalarda
hem sağlıklı su temini sağladık, hem de kayıp ve
kaçak suların tespiti yaparak su israfını engellemiş
olduk. Sorgun artık altyapı sorunu olmayan, üstyapısıyla da örnek gösterilir bir hal aldı. Sorgun’u
şehir görünümüne kavuşturduk.”dedi.
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SORGUN’A BiYOLOJiK ATIK SU ARITMA TESiSi
p

p

Sorgun Belediyesi tarafından Çevre Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından
desteklenen proje kapsamında ilçede yapım inşaatı devam eden Sorgun İleri Biyolojik
Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan suda balıklar yaşayabilecek.

Sorgun’da toplam bütçesi
9 Milyon 440 Bin 811 Avro
olan Sorgun İleri Biyolojik
Atık Su Arıtma Projesinin
yüzde 85’i Avrupa Birliği,
Yüzde 6’sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yüzde 9’u ise
Sorgun Belediyesi tarafından
finanse ediliyor.
Sorgun Belediye Başkanı
Erkut Ekinci, yapım inşaatı
devam eden Sorgun İleri
Biyolojik Atık Su Arıtma
Tesisi hakkında açıklamalarda bulundu.
Son yıllarda dünya ülkelerini de kapsayan kuraklık
nedeniyle su kaynaklarının
daha verimli kullanılması
gerektiğinin öneminin ön
plana çıktığını vurgulayan
Belediye Başkanı M Erkut
Ekinci, “Atık Arıtma Tesisi
ile ilçemiz su kaynaklarının
en iyi şekilde değerlendirilmesini amaçlıyoruz. Arıtma
tesisinden çıkan suyun kalitesi bakımından bu suda balık

Göreve geldiği ilk
günden bu tarafa
ilçeye nefes aldıracak projeleri
hayata geçiren
Sorgun Belediye
Başkanı M. Erkut
Ekinci, ilçenin
dört bir yanında
çalışmalarına
devam ettiklerini dile getirdi.
Tüm projelerinde
olduğu gibi Şakir Efendi Şehir
Meydanı ile bizzat ilgilendiğini
ve tüm şehirlerin bir meydanı
olduğunu dile
getiren Ekinci,
Sorgun’a değer
katan önemli bir
meydan kazandırdıklarını ihtiyaca
yönelik projeler
ortaya çıkardıklarını belirtti.
Göreve geldiği
ilk günden bu tarafa
ilçeye nefes aldıracak
projeleri hayata geçiren Sorgun Belediye
Başkanı M. Erkut
Ekinci, ilçenin dört
bir yanında çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi. Tüm
projelerinde olduğu
gibi Şakir Efendi
Şehir Meydanı ile
bizzat ilgilendiğini

dahi yetişebilir kaliteye sahip
olacak. Su sadece ilçemizde, bölgemizde değil dünya
genelinde önemli bir durum
haline geldi. Biz özellikle 20
yıl, 30 yıl ve 50 yıl sonrasına
yönelik bir çalışma içerisine
girdik. Kaynaklarımızı en iyi
şekilde kullanmak ve çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek
bırakmak için Biyolojik
Atık Su Arıtma Tesisini çok
önemsiyoruz. Yapımı devam
eden tesisimiz 24 bin 100
metrekarelik bir alana kuruluyor ve 2022 yılı Ağustos ayı
içerisinde faaliyete geçecek.
Kirli suların temizlenmesini,
sağlıklı bir nesil yetiştirmeyi
ve tarım alanlarını sulama
başta olmak üzere çiftçilerimize büyük katkı sağlayacak
tesisimizle Sorgun’umuzun
verimli topraklarını koruyarak tarımsal üretimi de
artıracağız.” dedi.
İlçe Merkezine yaklaşık 7
Kilometre mesafede kuru-

a
Yeni H

lan arıtma tesisi projesinin;
hem Eğriöz Deresinin hem
de Gelingüllü Barajının su
kalitesinin iyileşmesine katkı
sağlayacağının altını çizen
Başkan Ekinci, “Son teknolojik sistemle kurulacak olan
Sorgun Atık Su Arıtma Tesisi
uzun havalandırmalı aktif
çamur projesine uygun olarak
tasarlanmıştır. Izgara binası,
havalı kum ve yağ tutucu
tankları, anaerobik tanklar,
havalandırma tankları, ve son
çökeltme tanları, tesiste biyolojik olarak fosfor, azot ve
karbon giderini sağlayacaktır.
Bütün bu özelliklere sahip
arıtma tesisinden arınmış
bir şekilde çıkan su bölgemiz tarımında da rahatlıkla
kullanılabilecek ve doğal
kaynakların en verimli şekilde kullanılması da sağlanmış
olacak. İnşallah önümüzdeki
yıl Ağustos ayında bu tesis
hizmete girmiş olacak ”diye
konuştu.
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ve tüm şehirlerin bir
meydanı olduğunu
dile getiren Ekinci,
Sorgun’a değer katan
önemli bir meydan
kazandırdıklarını ihtiyaca yönelik projeler
ortaya çıkardıklarını
belirtti. Bir yandan
günlük işleri yaptıklarını kaydeden Sorgun
Belediye Başkanı M.
Erkut Ekinci, “7’den
70’e herkesin vakit

geçirebileceği şehrimizin yüzü olarak
gördüğümüz, günde
2 binin üzerinde
ziyaretçisi olan Şakir
Efendi Şehir Meydanımızı önemsiyoruz
ve meydanımızı modern hayatın gereklilikleri doğrultusunda
donattık. Sorgun’un
çehresini değiştirecek
projelerimizden olan
Şakir Efendi Şehir

Meydanı Sorgun’a
başka bir boyut
kazandıracak bir çalışmamız oldu. Hem
ismi hem de meydanın konumu itibari ile
Sorgun’umuza değer
katan projelerimiz
arasında yerini aldı.
Yapım aşamasını her
adımda takip ettim,
bizzat ilgilendim ve
ekiplerimiz aralıksız
çalışarak Şakir Efendi

Şehir Meydanımızı
tamamladılar. Her
şehirde olduğu gibi
Sorgun’umuzun da
artık bir meydanı var.
Çocukların bisiklet
sürdüğü oyun oynadığı gençlerin bir araya
geldiği ve en önemlisi
belediyemizin sosyal
faaliyetlerine ev
sahipliği yapacak bir
meydanımız oldu. ”
ifadelerine yer verdi.

Eski H

ali
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SORKUN – SORGUN ADI

Abdulkadir ÜNALAN
Sorgun, sorgun(Sorkun)
Sorkunlu ismine Yörük an
taifesinden olan bir cemaat
ismi olarak rastlıyoruz.
Osmanlı arşivindeki belgelerde ise Sorgun (Sorkun)
, Sorkunlu ismi,Türkmen
Cemaatinin adı olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Belgede idari birim olarak
Sorgun(Sorkun)’a 1530
yıllarına Ait kayıtlarda
rastlamaktayız. Sorkun
cemaati,1530 yılarındaki
idari yapılanmada Bozok
kazası sınırları içerisinde
kalmaktadır. Sorgun,Anadolu da yaygın olarak
kullanılan söğüt ağacının
bir türüne verilen isimdir.
sultani söğüt, ban ağacı
, sepetçi söğüdü adıda
verilir.
XVI. Yüz yılın başlarına ait Osmanlı kaynaklarından , bozok bölgesinde 9
ayrı yere sorgun veya sorguncuk adı verildiği görülmektedir. Köylerde salkım

söğüt‘’ Sorgun Söğüdü’’
denir ki bu bölgede söğüt
ağaçlarının bol yetiştirildiğinin yada bu bölgenin
bu ismi bildiğini gösterir.
Bölgede idari birim olarak
sorguna 1531 yıllarına ait
kayıtlarda rastlamaktayız.
Sorgun adında, ağız
özelliklerine bağlı olarak
söyleyişte ses değişikleri
meydana gelse de Türkiye’nin bir çok yerinde
yerleşim yeri ve mahal adı
kullanılmasında bir oymak
isminden gelme ihtimali
de yüksektir. Çünkü bu
yerleşim yerlerinin coğrafi
özellikleri karşılaştırıldığında hakim bitki örtüsü
çok farklılıklar göstermektedir. Hatta bu bölgelerin
bazılarında söğüt türünde
ağaç varlığı yok denecek
kadar azdır. Sorgun isimli
yerleşim yerlerinin en büyüğü ve aynı zamanda ilçe
konumunda olan tek yer
burasıdır.

TÜRKİYE’DE SORGUN ADIYLA ALAKALI YERLER: KÖY.
18.SORKUN: BURDUR-GÖLHİSAR İLÇESİNE BAĞLI
1.SORGUN: YOZGAT’IN BİR İLÇESİ
BİR KÖY.
2.SORGUN: BURSA –KELES İLÇESİNE BAĞLI BİR
19.SORKUN: KASTAMONU –DADAY İLÇESİNE BAĞLI
KÖY
BİR KÖY.
3. SORGUN: MERSİN –ERDEMLİ İLÇESİNE BAĞLI BİR 20:SORKUN: BOLU-DÖRTDİVAN İLÇESİNE BAĞLI BİR
KÖY.
KÖY
4. SORGUN: ANTALYA- MANAVGAT İLÇESİ YERLE21. SORKUNLU:ERZURUM-AZİZİYE İLÇESİNE BAĞLI
ŞİM YERİ.
BİR KÖY.
5. SORGUN: ANKARA -GÜDÜL İLÇESİNE BAĞLI BİR
22.SORKUNLU:BAYBURT -AYDINTEPE İLÇESİNE
(KÖY)MAHALLE.
BAĞLI BİR KÖY.
6. SORGUN : KARABÜK-YENİCE İLÇESİNDE YAYLA. 23.SORKUNLU: KARS - DİGOR İLÇESİNE BAĞLI BİR
7.SORGUN: SİNOP-ERFELEK İLÇESİNE BAĞLI BİR
KÖY.
KÖY.
24. SORGUN KIŞLASI: BİTLİS TATVAN ASKERİ KIŞLA .
8. SORGUN: KIRIKKALE-KESKİN İLÇESİNE BAĞLI
25.SORKUNCUK: SİVAS İLİNİN MERKEZ İLÇESİNE
BİR KÖY.
BAĞLI BİR KÖY.
9.SORKUN: BOLU - DÖRTDİVAN İLÇESİNE BAĞLI
26.SORGUNCUK :KARABÜK - SAFRANBOLU İLÇESİBİR KÖYDÜR.
NE BAĞLI BİR KÖY.
10. SORKUN: KONYA- AKŞEHİR İLÇESİNE BAĞLI BİR 27:SOKUNCUK: KASTAMONU DADAYİLÇESİNE BAĞKÖY.
LI BİR KÖY.
11.SORKUN, AFYONKARAHİSAR - SANDIKLI İLÇESİ- 28.SORGUNCUK:BİLECİK-YENİPAZAR İLÇESİNE
NE BAĞLI BİR KÖY.
BAĞLI BİR KÖY.
12.SORKUN: UŞAK MERKEZE BAĞLI BİR KÖY.
29.SORGUNCUK: KASTAMONU- TAŞKÖPRÜ İLÇESİ13.SORKUN: KONYA-BOZKIR İLÇESİNE BAĞLI KASA- NE HOCA KÖYE BAĞLI MAHALLE .
BA.
30. SORHUN: TOKAT - NİKSAR İLÇESİNE BAĞLI BİR
14.SORKUN: ESKİŞEHİR –MİHALLIÇÇIK İLÇESİNE
KÖY .
BAĞLI BİR KÖY:
31.SORKUN : KASTAMONU- PINARBAŞI İLÇESİNDE
15. SORKUN : SİNOP-GERZE İLÇESİNE BAĞLI BİR
BİR YAYLA
KÖY
32.SORGUN: ISPARTA – AKSU İLÇESİNDE BİR YAYLA
16. SORKUN : SİVAS -ZARA İLÇESİNE BAĞLI BİR
32. ZORKUN YAYLASI: OSMANİYE’DE YAYLADIR.
KÖY.
33. SORKUN: TOKAT-ALMUS SORKUN MAHALLESİ(17. SORKUN: ÇORUM - İSKİLİP İLÇESİNE BAĞLI BİR
BABAKÖY KÖYÜ)

‘ÖZEL ÇOCUKLARA’ ÖZEL EĞİTİM

Sorgun Belediyesi, otizm ve down
sendromlu çocukların temel becerilerini geliştirerek sosyal hayata kolay
uyum sağlamaları amacıyla özel eğitim
programları düzenliyor. Donanımlı
öğretmen ve usta öğreticiler ile sosyal
ve kültürel çalışmalarını İlyas Arslan
Kültür Merkezi’nde sürdüren Sorgun
Belediyesi, otizm ve down sendromlu
çocukların vakit geçirip sosyalleşmesi
için spor ve müzik eğitimi veriyor.
Öğretmenleri öncülüğünde darbuka,
saz, gitar ve piyona eşliğinde şarkılar

seslendirerek terapi olan özel eğitimli
çocuklar, enerjilerini ise sporla atarak
eğlenceli dakikalar geçiriyor. Seslendirdikleri şarkılar ve öğrendikleri oyunlar
sayesinde arkadaşları ve öğretmenlerinin alkışlarını alan çocuklar, sosyal
ve kültürel etkinliklere imza atıyor.
Etkinlik kapsamında özel öğrencilerin
bir yandan var olan sıkıntıları müzik ile
terapi edilirken, bedensel gelişimlerini
de sporla destekleyerek topluma kazandırılmaları amaçlanıyor.
Belediyenin tahsis ettiği servis aracı

ile evlerinden alınan özel çocuklar
eğitim merkezinde düzenlenen etkinliklere katılırken, anne babalara da
psikolojik destek sağlanıyor. Çok hırçın
ve hiperaktif bir şekilde merkeze alınan
çocuklar, sakinlemiş, sükunetli halde ailelerine teslim ediliyor. Eğitime katılan
çocuklar, eve enerjisini ve stresini atmış
olarak dönüyor.
Çocuğu ile eğitime gelen anne
Saniye Özdemir, “Oğlum için çok güzel
bir etkinlik, müziği çok seviyordu.
Burada müzikle daha iyi oldu. Kendini

geliştirdi, eğlenceli oldu. Mutlu oluyor.
Burada darbuka çalıyor, piyano ile şarkı
söylüyor. Spor yapıyor” dedi.
Özel eğitimli çocukların sosyal
hayatın bir parçası olması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Sorgun
Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci
ise, “Biz yaklaşık 1,5 yıldır bu projeyi
sürdürüyoruz. Onların sosyalleşmesi
ile alakalı yürüttüğümüz çalışmalar var.
Gündelik hayatları ile ilgili yapabilecekleri konularla alakalı eğitimlerimiz
oluyor. Bu arada hem ailelere destek

olalım hem de çocukların kendine güvenini, sosyal hayatta başarılı olabileceklerini ve sosyal hayatın bir parçası
olduklarını hissettirmek istiyoruz.
Bununla ilgili de hem sportif hem de
müzik dersleri devam ediyor. Niyetimiz
bu merkezimizi biraz daha büyütmek.
Onlar da bizim çocuklarımız, koruyup
kollamamız gereken çocuklarımız. Bu
konu ile ilgili Sorgun Belediyesi olarak
tüm ekiple böyle bir çalışma yürütüyoruz. Onların yüzündeki gülümseme bize
de yansıyor” şeklinde konuştu.
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Sorgun’da Otopark Sorunu Çözüldü
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, eski sebze pazarına yapılan otopark
projesi tamamlanarak ilçenin otopark sorununun önemli ölçüde azaldığını bildirdi.
Sorgun Belediye
Başkanı Mustafa Erkut
Ekinci, eski sebze pazarına
yapılan otopark projesinin tamamlanarak ilçenin
otopark sorununun ordatan
kaldırdığını bildirdi.
Belediye Başkanı
Ekinci, otoparkın bitmesiyle ilçede bu alandaki
eksikliğin giderildiğini
belirterek, “Sorpark olarak
projelendirdiğimiz otopark,
Sorgun’un şehirleşme vizyonuna önemli kazanımlar
sağlıyor. Meşakkatli bir

süreçten geçilerek altyapı,
çevre düzenlemesi ve çizgi
çalışmaları ile ihtiyaca
yönelik olarak tasarlanan
Sorpark özellikle yaz aylarında artan nüfusla birlikte
yaşanan otopark sorununu
ortadan kaldırdı. Şehir dışından gelenler ile birlikte
yaz aylarında yüz bini geçen Sorgun nüfusu ve buna
bağlı olarak artan araç sayısı ile bugüne kadar ciddi
anlamda sıtıntı yaşadı ama
biz projelerimiz ile birlikte
su sorunu ortadan kaldır-

dık. Cumhuriyet caddesi,
Atatürk Bulvarı ve İlyas
Arslan Bulvarı üzerinde
yapılan park yerleri de bu
konuda önemli bir etken
oldular. Sorgun’da trafik ve
otopark artık sorun olmaktan çıktı. Belediye olarak
zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.” dedi.
Pandemi nedeniyle
yaşanan sıkıntılı günlerin
bir nebze geride bırakarak
daha yoğun bir çalışma
ortamına girdiklerini

vurgulayan Başkan Ekinci,
“ Sorgun iki buçuk senede
önemli bir yol aldı, şehir
dışından gelen vatandaşlarımızdan aldığımız
övgüler ise ne kadar doğru
işler yaptığımızı ve çalışmalarımızın gerçekten
Sorgun’un ihtiyaçlarına yönelik olduğunu gösteriyor.
Sorgun’umuza layık olan
hizmeti vermek için aynı
doğrultuda çalışarak ve vatandaşlarımızın övgülerine
layık olmak için elimizden
geleni yapacağız ”dedi.

Atıklar Toprağa Can Veriyor
Sıfır atık projesi kapsamında gerçekleştirilen
Geri Dönüşüm çalışmalarını sürdüren Sorgun
Belediyesi, sebze, meyve ve hayvansal atıklardan
kompost üreterek organik gübre elde ediyor.

Sorgunda evsel ve hayvansal atıklar çöpe gitmiyor.
Sorgun Belediyesi tarafından sıfır atık projesi kapsamında kurulan Kompost
Üretim Tesisinde toplanan
sebze, meyve ve hayvansal
atıklar işlenerek kompost
gübre haline dönüştürülüyor. Tesisin kurulduğu günden itibaren 15-20 ton arası
gübre elde edilirken ilçe
genelindeki park ve yeşil
alanların canlandırılmasında
ve toprak iyileştirici olarak
kullanılan gübre, çiftçilerinde istifadesine sunuluyor.
2, 10 ve 20 kilogramlık paketler halinde satışa
sunulan organik gübreler,
belediyeye de ek gelir
sağlıyor. Sorgun ilçesine

kurulan kompost üretim tesisinin geri dönüşüme ciddi
anlamda katkı sağladığını
söyleyen Sorgun Belediye
Başkanı Mustafa Erkut
Ekinci, “Bu proje kapsamında ilçemizde bulunan
evsel, bitkisel ve hayvansal
atıkların tamamı belediyemiz tarafından toplanıyor.
Bizim kompost üretim
merkezimizde toplandıktan sonra burada işlemden
geçiyor. İşlemden geçtikten sonra organik gübreye
dönüşüyor. Geri dönüşüm
sağlamış oluyoruz. Bu
ürettiğimiz organik gübreleri de hem ilçe içerisinde
hem de köylerde bahçesi
olan çiftçilerimiz veriyoruz.
Biz de kendi park ve bahçe

işlerimizde kullanıyoruz. Bu
atıkların geri dönüşümleri
noktasında çok ciddi bir
katkı sağlıyor” dedi.
Bitkinin gelişimine de
fayda sağladığını belirten
Ekinci, “Hem temizlik hem
de bitkinin canlandırılması
noktasında çevreye de çok
katkısı var. Bir de gübre
olarak çok ciddi verimi
olduğu için çok hızlı bir
şekilde bitkiyi canlandırıyor ve gelişimini sağlıyor.
Şu ana kadar 15 ton civarı
üretmiş olduğumuz gübre
var, sürekli üretimimiz
de devam ediyor. Bunları
paketliyoruz, 2, 10 ve 20
kiloluk paketler halinde de
kullanıcıya ulaştırıyoruz”
şeklinde konuştu.

Çocukların Gözünden Bir Gün
Sorgun Belediyesi
tarafından düzenlenen
2’nci Çocuk Şenliği,
Ahmet Uslu Dutluk
Parkı’nda yapıldı.
Sorgun Belediyesi
tarafından geleneksel
hale getirilen çocuk
şenliğinin ilkini 2019
yılının Ağustos ayında
düzenlediklerini söyleyen Sorgun Belediye
Başkanı M. Erkut Ekinci,“göreve geldiğimiz
ilk senemizde 1. Çocuk
Şenliği’ni düzenledik
ve büyük bir katılım
sağlandı bir sonraki
sene pandemi dolayısı
ile sosyal ve kültürel
faaliyetlerimize ara
vermek zorunda kaldık
ama çocuklarımızın
böyle bir organizasyona ihtiyaçları vardı
talepler doğrultusunda
yapmaya karar verdik

ve ilk senemizden daha
yüksek bir katılım
gerçekleşti. Sosyal
hayattan bu kadar
uzak kaldıktan sonra
çocuklarımız için yaptığımız bu organizasyon
hepimizin yüzünü
gülümsetti”dedi.
Sosyal belediyeciliği birçok noktada
yaptıklarını ve özellikle
çocuklar için yapılan
organizasyonların mutluluk verici olduğunu
dile getirdi.
Program başlamadan şenlik alanını
dolduran çocuklar, bir
yandan güzel havanın
tadını çıkarırken, bir
yandan da gönüllerince
eğlendi.Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut
Ekinci, belediye olarak
çocuklara çok önem
verdiklerini ve onların

bilinçli ve yararlı birer
birey olarak yetişmelerine katkı sağlamak
istediklerini söyledi.
Ne kadar büyürse büyüsün, anne ve
babasının gözünde hala
küçük kalan çocukların, ne kadar becerikli
ve içlerinde ne büyük
cevherler olduğunu
görmek için onlara fırsatlar verilmesi gerektiğini ifade eden Ekinci,
onlara bu fırsatları
verilmezse içlerindeki
cevherin keşfedilemeyeceğini aktardı.
Düzenlenen şenlikte
çocuklara pamuk şeker
ikram edilerek, yüz
boyama, zumba, zıp zıp
top yarışı, trambolin,
jimnastik oyunları ile
eğlenirken, masallar
dinleyip, şarkılar söylediler.
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iÇ ANADOLU’NUN EN BüYüK TABiAT PARKI
Yeni Anadolu Madenciliğe
ait atıl durumda bulunan eski kömür ocağı
alanının Sorgun Belediyesi’ne 49 yıllık üst
kullanım hakkı sözleşmesi Belediye Başkanı M. Erkut
Ekinci,Yeni Anadolu Madencilik Genel Müdürü
Hasan Altuntaş, Genel Müdür Yardımcısı
Kemal Kazantarafından
imzalandı.

Yeni Anadolu Madenciliğe ait atıl
durumda bulunan eski kömür ocağı
alanının Sorgun Belediyesi’ne 49
yıllık üst kullanım hakkı sözleşmesi
Yeni Anadolu Madencilik Genel
Müdürü Hasan Altuntaş, Genel
Müdür Yardımcısı Kemal Kazan ve
Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci
tarafından imzalandı.
Sorgun Belediye Başkanı Erkut
Ekinci “Üst kullanım hakkı belediyemize verilen bu atıl durumdaki
alanı yeniden canlandırarak İç Anadolu’nun en büyük parkını Sorgun’u-

muza kazandırmak için çalışmalara
başladık” dedi.
550 BİN METREKARE
Başkan Ekinci, parkın 550 bin
metrekare alana kurulacağını belirterek, “550 Bin M2’lik bir alan üzerine
kuracağımız, bölgenin tamamına
hitap edecek bu alan içerisinde;
mesire alanları, kuş gözlem kulesi,
kamp alanları, at eğitim ve binicilik
alanı, kafe ve restoranlar, yürüyüş
yolu, bisiklet yolu, spor sahaları, atv
ve go-kart pisti yer alacak. Doğanın
içeresinde yer alan, benzerlerinin

arasında fark yaratacağına inandığımız bu yaşam alanını ıhlamur-sedir-ceviz-iğde-kuşburnu- ve mahlep
ağaçları ile yeşillendireceğiz. Ailelerin çocuklarıyla vakit geçirebileceği,
şehir dışından gelen misafirlerimizi
gururla ağırlayacağımız ve özellikle gençlerin sosyal faaliyetlerini
gerçekleştirmeye olanak sağlayacak
şekilde projelendirdiğimiz yeni
sosyal yaşam alanımızı bir yıl içinde
bitirerek kıymetli hemşerilerimizin
kullanımına sunacağız” ifadelerini
kullandı.

Kadın İstihdamına Büyük Destek
Sorgun Belediyesi, halk eğitim merkezi iş birliği ve İŞKUR destekleriyle ev hanımlarının meslek edinmeleri ve ev ekonomisine katkıda bulunmaları için el sanatları, dikiş
nakış, çini alanlarında açılan kurslar kadınlara öğrenme, üretme ve ev ekonomilerine
katkı sağlama olanağı sunuyor.

Sorgun Belediyesi, halk eğitim merkezi iş birliği
ve İŞKUR destekleriyle ev hanımlarının meslek edinmeleri ve ev ekonomisine katkıda bulunmaları için el
sanatları, dikiş nakış, çini alanlarında açılan kurslar
kadınlara öğrenme, üretme ve ev ekonomilerine katkı
sağlama olanağı sunuyor.
Kadınlara yönelik açılan kurslar hakkında bilgi
veren Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “
Burada 3 sınıfta 75 kursiyerimiz var. Hem eğitim alıyorlar hem de kurs süresince İŞKUR tarafından desteklenerek cep harçlıklarını çıkartıyorlar. Halk Eğitim
Merkezinde görevli hocalarımız tarafından verilen
eğitimlerde hedefimiz kısa vadede meslek edindirmek, el emeklerini satmaları ve ekonomik olarak ev
bütçelerine katkı sağlamaları için alan oluşturmak.
Uzun vadede ise geleceğe yönelik istihdam oluşturmak. İlçemize yapılacak yatırımlarda, açılmasını
temenni ettiğimiz fabrikalarda ve gerçekleştirmek için
adım attığımız projelerde çalıştırılmak üzere kalifiye

Yozgat’ın İlk Atık
Getirme Merkezi

Sorgun Belediyesi tarafından Sıfır Atık Projesi kapsamında çevreyi
korumak, yeşili çoğaltmak ve çocuklara temiz bir gelecek bırakmak için
hayata geçirilen Yozgat’ın ilk Atık Getirme Merkezi hizmete girdi.

eleman yetiştirmek. Ev hanımlarının üreten kadın olma
hayallerini, bizim ise üreten bir toplum olma hayalimizi gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Umuyorum ki 3 sınıf
75 kursiyer ile başladığımız bu eğitimler daha da artacak.
Sorgun üreten, gelişen, her gün daha da kalkınan bir ilçe
olarak anılsın, her alanda yaptığımız yenilikler zikredilsin
istiyoruz” dedi.

Sorgun Belediyesi
tarafından Sıfır Atık Projesi kapsamında çevreyi
korumak, yeşili çoğaltmak ve çocuklara temiz
bir gelecek bırakmak için
hayata geçirilen Yozgat’ın
ilk Atık Getirme Merkezi
hizmete girdi.
Sorgun Belediye
Başkanı M.Erkut Ekinci,
“İlyas Arslan Bulvarı
ve Cumhuriyet Caddesi
olmak üzere 2 noktaya
kurduğumuz merkezde,
atıkları 7 ayrı kategoride
ayrıştırarak ekonomiye
kazandırıklarını belirterek, Sorgun Atık Getirme
Merkezi ile atıkların

öncelikle kaynakta önlenmesi ve ayrıştırılması,
geri dönüşebilir atıkların
ekonomiye geri kazandırılması, dönüştürülemeyen atıkların ise çevre
ve insan sağlığına zarar
vermeyecek şekilde depolanması sağlanıyor”dedi.
Çevreye daha duyarlı
bir ilçe olma yolunda ilerlediklerini belirten Sorgun Belediye Başkanı M.
Erkut Ekinci, “Okullar,
resmi daireler, iş yerleri
ve işlek caddelerimize
ambalaj atığı toplama
noktaları oluşturarak 2
yıl içerisinde 1300 ton
atık kağıt ve 350 ton

plastik atık toplanarak
geri dönüşüm tesisimizde
gerekli işlemler yapılarak
bu atıkların çevreye verecekleri zararların önüne
geçtik. 1 ton kağıdın geri
dönüşümüyle 17 adet
yetişmiş çam ağacının
kesilmesinin önüne geçiliyor, 1 ton cam atığın
geri dönüşümüyle 100
litre benzin tasarrufu,1
ton metal atığın geri
dönüşümüyle 1.300 kg
ham madde tasarrufu,1
ton plastik atığın geri
dönüşümüyle 14.000
kw saat enerji tasarrufu
sağlanıyor” ifadelerini
kullandı.
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YOZGAT iÇiN SORGUN, SORGUN iÇiN YOZGAT
Sorgun
Belediye Başkanı
M. Erkut Ekinci, ilin turizm
potansiyelini artırmak için
Yozgat ve ilçelerini kapsayacak
şekilde turlar oluşturmak
istediklerini söyledi.
Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ilin turizm potansiyelini
artırmak için Yozgat ve ilçelerini
kapsayacak şekilde turlar oluşturmak istediklerini söyledi.
Nevşehir Turist Rehberleri
Odası, üyelerinin katılımıyla “Antik
Hitit Rotası” güzergahında bulunan
Yozgat’a tanıtım gezisi düzenlenmişti. Geziye ev sahipliği yapan
Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut
Ekinci, Yozgat için Sorgun, Sorgun
için Yozgat sloganı ile hareket ederek, şehri topyekun turizm turuna
aldırmak istediklerini açıkladı.
Gezi sonrası değerlendirmede bulunan Ekinci, tur rehberleri

ile Yozgat’ıı Milli Park Çamlığı,
Çapanoğlu Büyük Camii, tarihi
konakları ve saat kulesini içine
alan Boğazkale (Hattuşa), Sarıkaya
Roma Hamamı, Kerkenez harabeleri
ve Sorgunumuzun şifalı termal sularının kullanımı ile oluşacak turlar
oluşturmak istediklerini söyledi.
Ekinci; “3 günlük tanıtım programımızda Yozgat’ta bize eşlik eden
Yozgat Belediye Başkanı Sayın Celal Köse’ye, bizi ağırlayan İl Kültür
Müdürü Sayın Hüseyin Çiftçi’ye ve
davetimizi çevirmeyen tur rehberlerine şahsım, belediyem ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum diye
konuştu.

Altyapı çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemelerine de özen
gösten Sorgun Belediyesi Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan
Alparslan Türkeş Parkını yenileyerek çevreye farklı bir güzellik kattı.

Sorgun Belediyesi Yenidoğan Mahallesinde çevre düzenlemesi yaparak
mahalle halkının, atıl durumda olduğu
için kullanamadığı Alparslan Türkeş
Parkını yenileyerek kullanılabilir
duruma getirdi.
Sorgun Belediye Başkanı Erkut
Ekinci yaptığı açıklamada; “Alparslan
Türkeş Parkı ne yazıkki kullanılabilir durumda değildi. Biz parkımızda

yenileme çalışması yaptık. Çocuklarımızın güvenle oynayacağı, ailelerin
çocuklarıyla vakit geçirebileceği bir
park haline getirdik. Hedefimiz her
mahllenin bir parka sahip olması ve
güzel bir çevre düzeni oluşturmak.
Vatandaşlarımızdan da yaptığımız
hizmetlere sahip çıkmalarını, koruyup
sanki evlerinde bulunan bir eşya gibi
bekilyoruz”dedi.

SORGUN’UN CAN DOSTLARI

Sorgun Belediye Başkanı
M. Erkut Ekinci, belediye bünyesinde
faaliyet gösteren Geçici Hayvan Bakımevinde
rehabilite edilen hayvanlar için dışardan mama
almaya son vererek hayvanlar için besin
değeri yüksek mama üretimine
başlandığını bildirdi.
Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, sokak
hayvanlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini, bu
kapsamda tedaviye ihtiyacı
sahipsiz hayvanların tedavisi,
aşılanması ve kısırlaştırılması
için oluşturulan ameliyathanenin tam kapasite ile çalıştığını, gereken rehabilitasyona
ulaştıktan sonra alındığı
ortama geri bırakıldığını ve
sokak hayvanlarının mama
ihtiyaçlarını karşılamak için
dışarıdan mama almak yerine
mama üretiminin belediye bünyesinde yapıldığını
bildirildi.
Sorgun Belediye Başka-

nı M. Erkut Ekinci, sokak
hayvanlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini, bu
kapsamda tedaviye ihtiyacı
sahipsiz hayvanların tedavisi,
aşılanması ve kısırlaştırılması
için oluşturulan ameliyathanenin tam kapasite ile çalıştığını, gereken rehabilitasyona
ulaştıktan sonra alındığı
ortama geri bırakıldığını ve
sokak hayvanlarının mama
ihtiyaçlarını karşılamak için
dışarıdan mama almak yerine
mama üretiminin belediye bünyesinde yapıldığını
bildirildi.
Doğadaki her canlının yaşam hakkına saygılı oldukla-

rını ifade eden Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci,
“Biz belediye olarak, can
dostlarımızın yaşam hakkını
savunmak ve daha kaliteli ve
sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için çalışmalar yapıyoruz. 2020 yılı kasım ayına
kadar 2 bin civarında sahipsiz
hayvanın tedavisini, 371 can
dostumuzun ise kısırlaştırmasını yapıp sisteme kaydettik;
ayrıca müdürlüğümüz ile hayvansever vatandaşlarımız ve
hayvan dostu sivil toplum örgütleri arasında da çok iyi bir
diyalog var. Çocuklarımıza da
hayvan sevgisi aşılamak için
ziyaret etmelerini sağlayarak

bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Kış mevsiminin gelmesi
ile beslenmeleri daha da zor
olan dostlarımız için mama
üretip, sağlıklı beslenmelerini
sağlıyoruz. Hem Geçici Bakım Evimizde kalanlar hem
de, tedavisi bitip doğal yaşam
alanına bıraktığımız hayvanların beslenmelerini özellikle
bu dönemde çok önemsiyoruz
ve oluşturduğumuz besleme
noktalarına düzenli olarak
besin değeri yüksek, zorlu kış
şartlarında hayatta kalmalarını ve sağlıklı olmalarını
sağlayacak kendi üretimimiz
olan mamaları bırakıyoruz. ”
dedi.
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Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci: Sorgun’u hak ettiği yere ulaştıracağız

ULAŞIM AĞINA BİSİKLET YOLU EKLENDİ
Sorgun Belediyesi olarak 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren yaptıkları çalışmalarla Sorgun’u modern ve marka şehir olma yolunda çok
önemli bir noktaya taşıdıklarını söyleyen Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Cumhuriyet Caddesinde yapılan alt yapı ve asfalt çalışmaları,
Atatürk Bulvarına kazandırılan yeni görüntü ve bisiklet yolu ile Sorgun’a başka bir boyut kazandırdıklarını vurguladı.

Sorgun Belediyesi olarak 1 Nisan 2019
tarihinden itibaren yaptıkları çalışmalarla Sorgun’u
modern ve marka şehir
olma yolunda çok önemli
bir noktaya taşıdıklarını
söyleyen Belediye Başkanı
M. Erkut Ekinci, Cumhuriyet Caddesinde yapılan alt

yapı ve asfalt çalışmaları,
Atatürk Bulvarına kazandırılan yeni görüntü ve bisiklet yolu ile Sorgun’a başka
bir boyut kazandırdıklarını
vurguladı. Tüm mahallelerde farklı yaşam alanları
oluşturmaya yönelik çalışmaları olduğunu belirten
Başkan Ekinci,“ Sorgun’un

problemlerini teker teker
çözüme ulaştırmaya devam
ediyoruz. Sorgun’a il dışından gelen insanların tepkileri ‘Sorgun Şehirleşme
yolunda ilerliyor’ şeklinde
oluyor. Önem verdiğimiz projelerden biri olan
bisiklet yolunu da hayata
geçirdik. Atatürk Bulvarına

yaptığımız bisiklet yolu
projemiz hemşerilerimiz
tarafından beğenildi. Vatandaşlarımızın beğenmesi
ve kullanmaları bizim için
en önemli faktördür. Bir işi
sadece yapmak için yapmıyoruz, kullanıma uygun ve
işlevi olan projelerin altına
imzamızı atıyoruz. Bisiklet

Sorgun Her Alanda Örnek Olacak

yolu projesi trafiğimizi
rahatlatacak, gençlerimizin trafik içinde kalmadan
özgürce bisiklet sürmesini sağlayacak bir proje.
Bisiklet yolunu genişliği
1,5 m, uzunluğu 3 bin 500
metre olarak vatandaşlarımızın kullanımına sunduk.
Bisiklet yolunun devamını

Sorgunumuzun yeni yüzü
olan Sorgun Meydanı, Pazar Sokak ve İlyas Arslan
Caddesinden geçirerek
kullanım alanını genişleteceğiz. Sorgun ile alakalı
çok projemiz var inşallah
Rabbim gerçekleştirmeyi
nasip ederse Sorgun modern bir şekilde büyüyen,

kendi halkı ile kalkınan
parmakla gösterilen bir
yerleşim olacak. Sorgun
ve Sorgunlu hemşerilerim
her şeyin en güzelini hak
ediyor bizde elimizden ne
gelirse tüm imkânlarımızı
kullanarak Sorgun’u hak
ettiği yere ulaştıracağız”
dedi.

Sorgun Belediyesi ve özel bir şirket ortaklığında kurulan serada 110 bin salkım domates fidesinin dikimi yapılarak ilk hasat yapıldı. Jeotermal enerji ile
ısıtılan serada yıllık yaklaşık 2 bin ton domates üretilmesi bekleniyor.

“Serada üretilen domatesler
ihraç edilecek”
Sorgun’a kurulan domates
serasında yıllık yaklaşık 2 bin ton
üretim yapmayı hedeflediklerini söyleyen Ekinci, “Burası 30
dönüm alan üzerine kurulan tamamen jeotermal enerji ile ısınan
domates seramız. Seramıza 110
bin salkım domates fidesi dikimi
yapıldı. Bu fidelerden ilk ürünleri
mayıs ayında aldık. Bu ürünleri
ilk olarak yurt dışına ihrat ettik
ve fazlasını Sorgun sebzesi olarak pazara sürdük. Yılda yaklaşık
bin 500 ile 2 bin ton arası üretim
hedefimiz var” dedi.
Sorgun’da yeni sıcak su
kaynağı arama çalışmalarına
başladıklarını da belirten Başkan Ekinci, “Sera içerisinde 50
kişilik bir istihdam sağlandı.
50 kişinin büyük bir bölümü
bayanlardan oluşuyor. Biz de
belediye olarak kadın istihdamını
önemsediğimizi gösteriyoruz. Bu

sera Sorgun’daki ihracat potansiyelinin artırılması yönünde ilçeye
çok büyük bir katkı sağlayacak.
Sorgun’da bu gibi yatırımları çoğaltmayı hedefliyoruz. Sıcak su
kaynakları ile ilgili de yeni arayışlarımız var. Bunlarda başarılı
olabilirsek yeni seraların önünü
açmayı planlıyoruz” şeklinde
konuştu.
Amacımız istihdamı artırmak
Sorgun’da belediye olarak
istihdama yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Ekinci, “Bizim için önemli
olan hem istihdamın artırılması
hem üretimin teşvik edilmesi
hem de Sorgun’da bu gibi yatırımların çoğaltılması. Elimizde
olan sıcak suyu değerlendirmek
ve kullanım alanlarını genişletmek için çaba gösteriyoruz. Biz
istiyoruz ki Sorgun’da işsizlik
sorun olmaktan çıksın ve üretime
yönelik bir yaşam sürelim” ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜMÜN İLK ADRESİ

‘HiLAL MASA’

Sorgun Belediyesi bünyesinde
faaliyet gösteren “Hilal Masa”, hizmet
vermeye başladığı 2019 yılından bugüne
yaklaşık 7726 başvuruyu değerlendirmeye aldı. Vatandaşların sorunlarıyla
yakından ilgilenmek ve sorunları hızlı
bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla kurulan Hilal Masa, 7/24 esasına göre
hizmet veriyor.
Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut
Ekinci açıklamasında,” Hilal Masa, devletin tüm kamu kurum ve kuruluşlarının
yanı sıra vatandaşlara hizmet veren diğer
kurumlar arasında da iletişim sağlayarak,
vatandaşın belediye sorumluluğu dışında
bulunan sorunlarına da çözüm için aracılık yapıyor. Vatandaşlarımız şikayet,

öneri ve taleplerini belediyeye gelmeden
444 66 00 çağrı merkezimiz veya 0552
086 66 66 numaralı WhatsApp hattından
gerçekleştirebiliyor. Hilal Masa birimi
tarafından değerlendirme dahilinde kayıt
altına alınan her 100 başvurunun büyük
kısmını; mobil belediyecilik, trafik
ulaşım, çevre, genel denetim, temizlik
ve peyzaj konularından oluşuyor. Her
zaman şikayetler gelmiyor tabiki, vatandaşlarımızın takdirleri, tebrikleri ve güzel dilekleride geliyor ve biz bunlardar
mutluluk duyuyoruz.Acil hizmet mobil
ekibininde Hilal Masa’ya destek verdiği
ilçemize katkı şehir olma yolunda emin
adımlar ile yürümektedir” ifadelerine yer
verdi.
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HiLAL EVLER AÇILDI

Sorgun Belediyesi tarafından, Konya Ovası Projesi
(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı desteği ile yapılan
“Hilal Evleri”nin açılışı yapıldı.
Yenidoğan ve Karşıyaka
mahallelerinde yaptırılan evlerin açılışında konuşan Sorgun

Belediye Başkanı Mustafa
Erkut Ekinci, KOP desteği ile
yaptırdıkları evlerde, çocuklara
yönelik etkinlikler ve kadınlar
için kurslar verileceğini söyledi.
Kadınların istihdamda yer
alabilmesi ve ev ekonomisine
katkı sağlayabilmesi için dikiş

nakış, cam işleme, sepet örme
ve çini kursları olacağını belirten Ekinci, “Karşıyaka Mahallesi ve Yenidoğan Mahallesinde
inşa ettiğimiz Hilal Evlerimizin
açılışını Sorgun Kaymakamımız
Sayın Halil İbrahim Kazar ve
KOP Başkanı Sayın Mahmut

Sami Şahin’in katılımı ile gerçekleştirdik. Hilal Evlerimizde
çocuklarımıza yönelik etkinlikler ve kadınlar için kurslar verilecek. Kadınların istihdamda
yer alabilmesi ve ev ekonomisine katkı sağlayabilmesi için;
dikiş nakış, cam işleme, sepet

örme, çini kurslarımız olacaktır.
Çocuklarımıza yönelik; oyun sınıfı, derslerine yardımcı olmak
için etüt sınıflarımız, kütüphane,
robotik kodlama etkinlikleri olacaktır. Aynı zamanda kaliteli bir
aile hayatı için rehberlik hizmeti
ve aile danışmanlığı hizmetleri-

miz olacaktır.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından hilal
evlerinin açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, KOP
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı
Mahmut Sami Şahin ve vatandaşlar katıldı.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN İYİ ÖRNEĞİ
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, hayata geçirdikleri evde sağlık hizmetlerinden ve sıcak yemek
dağıtımı projesinden maddi durumuna bakılmaksızın sağlık sorunu olan veya ihtiyaçlarını gidermekte zorluk yaşayan birçok insanın faylandığını belirtti.

SorgunBelediyesi, bir yandan
ilçeyi geleceğe taşıyacak önemli hamleleri hayata geçirirken,
Sorgun halkının yanında olmaya,
tüm ihtiyaçlarını karşılayarak
gönül kazanmaya devam ediyor.
Göreve geldiği ilk andan
itibaren ev ziyaretlerini düzenli
olarak devam ettiren Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci,
bu ziyaretlerin vatandaşlar ile
birebir iletişimi kolaylaştırdığını
dile getirdi.
Yaşlıların ziyaret edilmesinin
önemine dikkat çeken Başkan
Ekinci,: “Biz seçim öncesi garibana destek olmayacaksak, yardıma ihtiyacı olanın derdine merhem olmayacaksak ne yapacağız
belediye başkanlığını demiştik.
Şimdi ise Allah bize teyzelerimizin, amcalarımızın gönlüne
girmeyi nasip etti. Bundan büyük
devlet mi olur? Tüm varlığımızla

bu ülkünün neferi olmaya devam
edeceğiz”dedi.
Belediyeciliğin sadece yol,
kaldırım yapmaktan ibaret olmadığını, önemli olanın belediyenin
asli görevleri dışında yüreklere
de dokunmak olduğunu söyleyen Belediye Başkanı M. Erkut
Ekinci:”Biz her zaman hemşehrilerimizin yanındayız. Özel
günlerde yaşlılarımızın bakımlarını yaptırıyoruz, ziyaretlerine
gidiyoruz, isteklerini yerine
getiriyoruz. Kendi hayatını idame
ettirmekte zorlanan, sağlık sorunu olan yada maddi olarak kısıtlı
imkanları olan vatandaşlarımızın
tespiti yaparak bizzat ilgileniyoruz. Bir hane içerisinde kaç kişi
yaşıyor, kaç çocuğu var çocukların kıyafet bedenleri, ayakkabı
numaraları hangisi kaçıcı sınıfa
gidiyor hepsini biliyoruz ve
buna uygun şekilde ihtiyaçlarını

gideriyoruz. Yemek yapamacak
durumda olanlara günlük yemek
yolluyoruz, sağlığı yerinde olup
maddi durumu yetersiz olan vatandaşlarımıza gıda paketlerimizi
ulaştırıyoruz, sağlık sorunu olan
yaşlılarımızın takibini yapıyoruz.
Bizleri görmeyi isteyen hemşehrilerimizin evlerine misafir
olarak hal hatır soruyoruz. bir
istekleri varmı soruyoruz. Biz
belediye başkanlığı görevimizi
yerine getirirken bir yandanda
gönüller kazanıyoruz. Hemşehrileimizin mutlu ve huzurlu bir
yaşam sürmeleri için elimizden
geleni yapıyoruz. Biz Belediye
Başkanlığından önce teyzeleriminizin evladı, gençlerimizin abisi,
büyüklerimizin kardeşi olarak
çalıyorum kapılarını, onlarda
beni aynı sıcaklık ile karşılayıp
evlerinden biri gibi görüyorlar”diye konuştu.
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BELEDiYENiZiN ÇALIŞMALARINI NASIL BULUYORSUNUZ?

Bayram YILMAZ
Ben çok memnunum. 30
senedir Hollanda da yaşayan
biriydim. 2019 yılından beri
Sorgun da yaşıyorum öncesinde de sürekli gidip gelirdim
Sorgun’daki değişiklik çok
güzel 3 senede sınıf atladı.

Selvi Naz ERTAŞ
Çok şükür her şey çok iyi
hem belediye işlerini aksatmadan yapıyor hem gençlere
iş sağlıyor. Üretim desen var
gençlere sosyal faaliyetler yapıyor, yemek yapamayana, hasta
olana, maddi durumu yetersiz

Nizamettin COŞKUN
Ben engelli TOKİ’de oturuyorum bizler için çok güzel
şeyler yaptı inşallah daha uzun
zamanlar başkanlık yapar rabbim tekerine taş değdirmesin.
Gece gündüz hep çalışmaları
geziyor biz görüyoruz sürekli

Kesin dönüş yaptıktan sonra
burada yaşadığım için kendimi
çok şanslı hissediyorum.Sorgun bugün itibariyle birçok il
merkezi ile yarışır durumda bu
büyük bir övünç kaynağı.
Belediye başkanımıza ve
ekibine teşekkür ederim.

Şener ÖZBEK
Belediye Başkanımızın
çalışmaları çok güzel keşke
başkanımız daha önce görevi
devralsaydı inanıyorum ki
Sorgun başkanımızın görevde
olduğu bu sürede birçok belediyeye örnek olacak çalışmalar
yapacak daha şimdiden şehir

dışından gelen misafirlerimizin
memnuniyetlerini duyuyoruz.
Gurur duyuyoruz bu durumla.
Başka şehirlere bakıp bizimde
yaşadığımız şehir böyle olsun
talep görsün, konuşulsun,
örnek gösterilsin isterdik hep
çok şükür şimdi bu duyguları
yaşıyoruz.

Basri ÜNAL
Başkanımızın çalışmaları
çok güzel ama aynı ilgiyi tüm
mahalleler bekliyor biz Yazlak
Mahallesi’nde oturuyoruz ve
Yazlak Mahallesi’ne biraz daha
yönelmesini istiyorum. Çarşı
merkezi ve büyük caddeler
çok güzel oldu başkanımız

zaten önce çarşı merkezi sonra
mahallelere açılacağını söylemişti o sihirli ellerinin Yazlak
Mahallesi’nede değmesini
bekliyoruz.
Başkanımız İnşaat Mühendisi olması dolayısıylada
Sorgun’u işinin ehline emanet
ettiğimizi düşünüyorum.

olana yemek yolluyor başkanımız. Bizim komşunun hastalıkları çok belediyeden ekipler
geliyor onun sağlığı ile ilgileniyor daha ne olsun keşke herkes
bu kadar çalışsaydı. İşi gücü
rast gitsin. Sorgun daha iyisini
bulamaz ömrü uzun olsun.

Semih KILIÇ
Herhangi bir isteğimiz yok
çalışmaları zaten olması gerekenin çok üzerinde her belediye başkanının yapamayacağı
işler başardı. Asbest borulardan
kurtulduk çocuklarımız sağlıklı
su içecek güzel bir Sorgun inşa
etti başkan. Çevre illere gidin-

ce imrenerek bakardık bizim
başkanda bunları yapsa derdik.
Başkanımız sağolsun şimdi
bizim için diyorlar bunları.
Özellikle gurbetçiler geldiğinde çok duyduk Sorgun değişmiş güzelleşmiş dediler.Helal
olsun herkese örnek olacak bir
başkan.

İsmail TAŞ
Sorgun’un şehir olduğunu
görmekten çok mutlu olduk.
Her alanda çok güzel çalışmalar var birazda devlet büyüklerimizin desteğini arttırması
lazım başkanımıza imkan
sağlanması lazım. Devletin
üst kademelerinde hemşehrisi

olan ilçeler Sorgun’dan küçük
olmasına rağmen çok güzel
destekler alıyorlar. Bizede bu
desteklerin verilmesi lazım.
Sorgun il merkezinden sonra
en büyük alana sahip ama
başkanımızın çabaları olmasa
bu işler yapılamazdı. Daha çok
destek görmemiz lazım.

takip ediyor Allah ondanda
çalışanlardan da razı olsun Sorgun hak ettiği başkanı buldu.
Çarşı içi yapılırken çok dua
ettim ben gecesini gündüzüne
kattı ben sabah namaza geldiğimde başkan çalışanlarının
yanında duruyordu.

Salih MUTLU
Çalışmalar çok güzel
beklentimiz bu düzenin devam
etmesi bu zamana kadar oyları
partiye göre verdik ama bir
çalışma görmedik Erkut Başkana verdiğimiz oy helal olsun
Sorgun toprakları hiç bu kadar
kıymetli olmamıştı.

Çocuklarımızı, gençlerimizi, şehir dışından gelen misafirlerimizi merkeze götürürdük
gezmeye artık Sorgun bize
yetiyor. Ne il merkezine nede
başka şehirlere özenmiyoruz.
Ayağımız, arabamız töz görmüyor Sorgun başkente döndü
dahası ne olsun.

Cengiz MUTLU
Gayet memnunum bir esnaf
olarak bizim iş yerimizin olduğu caddede henüz çalışmalar
başlamadığı için biraz sıkıntı
yaşıyoruz, birde özellikle yakınımıza çöp kutusu istiyoruz bu
sıkıntımız giderilirse memnun
oluruz. Yakın zamanda başla-

nacağını söyledi başkanımız
o yüzden bekliyoruz güzel
çalışmalarını.
Çalışmaları tamamlanan sokaklar sanki tablodan
kartpostaldan bir görüntü gibi
özellikle akşamları caddelerimiz tam seyirlik. Başkanımızın
ellerine sağlık.

