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Turhal Ekonomik Yapıya Genel Başkış
İlçe Hakkında Ön Bilgi :

Yeşilırmak havzasında, Karadeniz bölgesinin orta bölümünün yerleşimine en müsait yerinde bulunan 
Turhal; İç Anadolu'yu, Karadeniz'e doğu Anadolu'yu batıya bağlayan yolların kesiştiği yerde kurulmuştur. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında küçük bir yerleşim yeri iken 1944 yılında ilçe olan Turhal, nüfusu, konumu, ekonomik 
yapısı ile ülkemizin en hareketli yerleşim yerlerinden birisi haline gelmiştir.
Turhal Ekonomik Yapıya Bakış ;

İlçemiz; yurt ekonomisinde de önemli bir yere ve paya sahiptir. İlçe toprakları Yeşilırmak'ın aktığı engebesiz 
bir ovada yer almaktadır. Yeşil ırmak ve bu ırmağa akan dere ve kanallar kentin-çevresinde verimli tarım alanlarının 
oluşmasına neden olmuştur. Özellikle kentin kuzey, doğu ve güney yönleri verimli alanlar ile çevrilmiştir. Kentsel 
büyüme tarımsal alanların kullanımıyla uyum içerisindedir. Bölgedeki ekonomik kalkınma tarım, tarıma dayalı 
sanayi ve hayvancılıktır. İlçede yetiştirilen en önemli ürün şeker pancarıdır. İlçeden şeker pancarı türevleri, canlı 
hayvan ürünleri bölgeye, hatta yurt dışına ihraç edilmektedir. Son yıllarda konfeksiyon (tekstil) ve doğal taş sektörü 
alanında gerçekleşen yatırımlar, antimuan madeni, toprak sanayi, süt ve yem fabrikaları ülke ve ilçe ekonomisinde 
önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca Turhal şeker fabrikası ve makine fabrikası yöreye hayat vermiştir.
Ekonomik Yapı Gelişim Süreci :

İlçemizde sanayinin gelişimi 26 Eylül 1934 tarihinde işletmeye açılan Turhal muammer TUKSAVUL şeker 
fabrikası ile başlamıştır.
             İlçemizde sanayi ve ticaret, ekonomik açıdan önemli bir yere sahiptir. İlçe nüfusunun önemli bir kısmı 
buralarda istihdam edilmektedir. İlçemizde kamu ve özel sektör yatırımı olarak toplam 50 adet sanayi kuruluşu 
bulunmaktadır. En önemlileri, Turhal şeker ve makine fabrikaları,  un fabrikaları, tuğla fabrikaları,  yem fabrikası,  
mermer fabrikaları, süt ve peynir fabrikası, kablo fabrikası, LPG dolum tesisi, tekstil sanayi, PVC doğrama 
tesisleridir.

İlçemizde ticaret ise irili ufaklı her dalda faaliyet gösteren 4100 tane işyeri ile yapılmaktadır. Bu 
işletmelerde yaklaşık 3000 kişi istihdam edilmektedir.
Turhal Muammer TUKSAVUL Şeker Fabrikası

Büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK ün direktifleri ile 7 Ekim 1933 yılında temeli atılan ve 26 Eylül 1934 
tarihinde işletmeye açılmıştır. Bugün 3 il sınırları içerisinde yaklaşık 33 bin çiftçi ailesi 275 bin dekar alanda pancar 
tarımı yapmaktadır. 11 adet ziraat bölge şefliği ve 33 adet pancar alım merkezinde yürütülen çalışmalar 
kapsamında pancar çiftçisine tarım makineleri, mücadele ilaçları, tohum, gübre ve teknik bilgi aktarımı 
konularında fabrika tarafından destek verilmektedir.
TURHAL DA ULAŞIM-LOJİSTİK :
HAVA YOLU :

 Hava yolu Turhal'a 25 km yakında bulunan tokat hava alanı ile bağlantısı önemli bir avantajdır.
DEMİRYOLU :
Demiryolu insanlığın hizmetine sunulduğu günden bu yana gelişen değerde önemi artmıştır. Demiryolu 

Turhal'ın ekonomik ve sosyal yaşantısında önemli bir yer tutar. Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkeyi baştanbaşa 
"demiryolu ağı ile döşeme Projesi”nden ilçemiz de hissesine düşeni almıştır. 23 ağustos 1928'de Turhal demiryolu 
istasyonu açılmıştır. Bu yol Amasya-Samsun-Sivas illeri arasında yük ve yolcu ulaşımı sağlanmaktadır. Ayrıca ilçede 
üretilen tuğla ve kiremit diğer sanayi ürünleri ve Antimuan madeni ile blok halindeki mermerin Türkiye'nin her 
yerine taşınması sağlanmaktadır.

KARA YOLU :
 İlçemizin tokat il merkezine 45 km. Amasya iline ise 70 km. Uzaklıkta olup asfalt yolla ulaşım 

sağlanmaktadır. Ayrıca zile, pazar ilçesine karayolu ile direkt ulaşım sağlanmaktadır. 
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Sorun Analizleri ve Öneriler

İşsizlik ve Göç :

Nüfus Göstergeleri :

2012 yılı ADNKS sonuçlarına göre İlçemizin nüfusu belde ve köyler dâhil 85.923 olup, ilçemizde 42.318 
erkek, 43605 kadın yaşamaktadır. Tablo 1.1

2013 yılı sonuçlarına göre İlçemizin nüfusu belde ve köyler dâhil 83.036 olup, ilçemizde 40.823 erkek, 
42.213 kadın yaşamaktadır. Tablo 1.2

Tablo 1.1 ve Tablo 1.2 değerlendirildiğinde ilçemizde 2.887 kişinin göç ettiği gözlemlenmektedir. 
Tablolar oranlandığında 2012 ve 2013 yıllarında %3,36 oranında göç oluştuğu tespit edilmektedir.   
  

İŞKUR 2013 yılı İş Gücü Piyasası analiz raporuna göre ilimizde göç sebebiyle 2009-2010 döneminde 624439 
kişilik nüfusunda 1.558 kişilik, 2010-2011 döneminde ise 617802 kişilik nüfusunda 15.565 kişilik, 2011-2012 
döneminde ise 608299 kişilik nüfusunda 6.766 kişilik bir azalma izlenmektedir. Veriler incelendiğinde 2012 yılına kadar 
göç veren bir il olarak tanımlanan Tokat'ın 2012 yılında göç alması dikkatleri çektiği 2011-2012 döneminde 613990 
kişilik nüfusa sahip olan ilimizin 2.913 kişilik net göç aldığı raporda belirtilmiş olmasına rağmen 2013 yılında TÜİK 
verilerine göre bunun tam tersi durum oluşmuş durumdadır. İlimizin net göç hızının 2012 yılında pozitif yönde seyreden 
net göç hızının 4,76 olduğu gözlemlenirken 2013 yılında bunun tam aksine net göç hızının -32,99 olduğu görülmektedir. 
İlimiz genel olarak İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Samsun gibi sanayileşmiş bölgelere göç vermektedir. 

İlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy 

nüfusu - 2012

Tokat Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın

Turhal 63.600 31.209 32.391 22.323 11.109 11.214 85.923 42.318 43.605

Toplam 63.600 31.209 32.391 22.323 11.109 11.214 85.923 42.318 43.605

İl/İlçe merkezi Belde/Köy Toplam

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI

İlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy 

nüfusu - 2013

Tokat Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın

Turhal 62.596 30.677 31.919 20.440 10.146 10.294 83.036 40.823 42.213

Toplam 62.596 30.677 31.919 20.440 10.146 10.294 83.036 40.823 42.213

İl/İlçe merkezi Belde/Köy Toplam

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI
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İşsizlik Göstergeleri :
İŞKUR 2013 yılı İş Gücü Piyasası analiz raporuna göre ilimizde 2008 yılında toplam 6.028 kayıtlı işsiz 

bulunduğu bunun sadece yüzde 22'sinin kadınlardan oluştuğunun tespiti yapılmıştır. Yine raporda 2009 yılında 
toplamda kayıtlı işsiz sayısı %59 artış göstererek 9.598 kişiye çıkmıştır. 2009 yılındaki Kuruma kayıtlı 9.598 kişinin 
de yüzde 24'ünün kadınlardan oluştuğu, 2010 yılında kayıtlı işsiz sayısında bir düşüş yaşandığı toplamda kayıtlı işsiz 
sayısının 8.203 kişi olduğu. 2011 yılında ise raporda baz alınan ilk yıl olan 2008 yılına göre kayıtlı işsiz sayısı yüzde 85 
artış göstererek 11.140 kişiye ulaştığı, 2011 yılındaki kayıtlı işsizlerin yüzde 34'ünü kadınların oluşturduğu 
bildirilmektedir.  Bu da göstermektedir ki yıllar itibariyle Kurum hizmetlerinden yararlanmak üzere kayıt yaptıran 
kadınlarda artış yaşanmaktadır. 

2012 yılına gelindiğinde kayıtlı işsiz sayısının yüzde 46 artış göstererek 16.254 kişiye ulaştığı görülmektedir. 
2012 yılında da kayıtlı işsizlerin yüzde 34'ünü kadınlar oluşturmaktadır. Yani kayıtlı işsiz sayısı hem erkeklerde hem 
de kadınlarda artmasına rağmen oranlar değişmemiştir.

Diğer yandan raporda dikkat çeken diğer husus ise kuruma yapılan ağırlık kazanan meslekler grubundadır. 
Tokat'ta gerekse Türkiye'de 2012 yılında beden işçisi (genel) olarak bilinen vasıfsız işçi başvurularının yoğunluğu 
dikkat çekicidir. Anılan başvurularda 2012 yılında beden işçisi (genel) toplam başvurular içerisindeki yoğunluğuna 
bakılacak olursa, ülkemizde 572.862 başvuru ile %25, Tokat'ta ise 5.276 başvuru ile %30 oranları ile 
karşılaşılmaktadır. Bu anlamda İŞKUR'a başvurulardaki vasıfsız işgücü oranı Tokat'ta ülke geneline göre daha 
fazladır. 

Tokat'ta en fazla başvuru alınan mesleklerde beden işçisi(genel) mesleğini makineci (dikiş), büro memuru 
(genel), beden işçisi (temizlik), temizlik görevlisi gibi meslekler takip etmektedir. Bu ilk 5 meslek 
değerlendirildiğinde nitelik gerektirmeyen meslek sahibi kişilerin kurum hizmetlerinden daha fazla faydalanmak 
istedikleri görülmektedir. İlimizde İŞKUR tarafından işverenlerden alınan toplam açık işin yüzde 24'ü makineci 
(dikiş) mesleğinde, yüzde 18,8'i beden işçisi (genel), yüzde 8,3'ü beden işçisi (temizlik), yüzde 6,2'si konfeksiyon 
işçisi ve yüzde 4,3'ü temizlik görevlisi mesleklerindedir. İlde vasıf gerektirmeyen mesleklerde yüksek oranda kayıtlı 
işsiz bulunmakla birlikte işverenler tarafından Kuruma yine en fazla bu mesleklerde açık iş ilanı verilmiştir. Buna 
göre Tokat'ta en fazla açık iş ilanı yüzde 33,4 ile nitelik gerektirmeyen mesleklerdedir. Bunu yüzde 33 ile tesis ve 
makine operatörleri ve montajcılar, yüzde 12,2 ile sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar ve yüzde 12 ile hizmet ve 
satış elemanları takip etmektedir. Yine bu bölümde dikkat çeken diğer bir husus ise Nitelikli tarım, ormancılık ve su 
ürünleri çalışanları meslek grubunda, ekonomisi tarıma dayalı ilimizde açık iş ilanı bulunmamasıdır. 

Tablo 1.3 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 

       ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI  

                     

       İllerin aldığı göç, verdiği göç, net göç ve net göç 
hızı (2011-2012 dönemi) 

      

 
İl 

ADNKS 2012 
Nüfusu Aldığı Göç Verdiği Göç 

Net 
Göç 

Net Göç 
Hızı 

 
Tokat 613.990 34.725 31.812 2.913 4,76 

       Tablo 1.4 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 

       ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI 

                     

       İllerin aldığı göç, verdiği göç, net göç ve net göç 
hızı (2012-2013 dönemi) 

      

 
İl 

ADNKS 2013 
Nüfusu Aldığı Göç Verdiği Göç 

Net 
Göç 

Net Göç 
Hızı 

 
Tokat 598.708 26.987 47.071 -20.084 -32,99 
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Yine rapora yansıyan önemli bir hususta eleman temininde çekilen güçlüklerdir. Raporda İPTA 
çalışmasına göre ilimizde temininde güçlük çekilen mesleklerde, güçlük çekilme nedeni olarak %74,2'sinde 
“beceriye veya niteliğe sahip eleman yok”, %60,3'ünde “bu meslekte eleman yok”, %47,3'ünde “iş 
tecrübesine sahip eleman yok”, %9,8'inde ”çalışma ortam ve koşullarının beğenilmemesi” ve %6'sında ise 
“önerilen ücretin az bulunması” nedeniyle temin güçlüğü çekildiği dile getirilmiştir.

İŞKUR tarafından yapılan çalışmada en fazla istihdam artışı beklenen meslek grupları ise şu 
şekilde sıralanmaktadır. 31 Aralık 2013 ve 30 Haziran 2014 tarihlerinde en fazla istihdam artışı beklenen İlk üç 
meslek iki dönem için de değişmemektedir. İlk sırada makineci(dikiş) mesleği yer almaktadır. 31 Aralık 2013 
tarihinde ikinci sırada beden işçisi(genel) üçüncü sırada beden işçisi(inşaat) yer alırken, 30 Haziran 2014 tarihinde 
beden işçisi(inşaat) ikinci sırada, beden işçisi(genel) üçüncü sırada yer almaktadır. Bu fark inşaat sektöründeki 
mevsimsellikten kaynaklanmaktadır. Yaz aylarında inşaat sektöründe çalışan sayısı artış göstermektedir. Yine 
raporda 30 Haziran 2014 tarihindeki beklenen istihdam azalışlarına baktığımızda ise ilk sırada beden işçisi- bina 
inşaatı, ikinci sırada şoför(yolcu taşıma) üçüncü sırada minibüs şoförü meslekleri bulunmaktadır.

Sonuç olarak değerlendirildiğinde İlçemizin en yine en önemli sorun başlıklarından ikisini göç ve işsizlik 
oluşturmaktadır.

Öneriler

? İlimizde kamunun istihdam yaratma gücü yoktur. Özel sektörün de açık işlerde eğitim düzeyi aramadığı 
dikkate alındığında yüksek eğitimli genç kadınlara istihdam yaratılmasının bir yolu da girişimcilik 
kurslarının artırılması olabilir. Öne çıkan söz konusu veriler kadınların ve gençlerin işgücüne katılım 
oranının ve istihdam olanaklarının artması, işsizlik oranlarının ise azalması için kadınlara ve gençlere önem 
verilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Dolayısıyla düzenlenecek olan işgücü yetiştirme faaliyetlerinin 
öncelikli hedef kitlesi kadınlar ve gençler başta olmak üzere işsizler, diğer bir hedef kitlesi ise işgücü dışında 
kalan nüfus olmalıdır. 

? Vasıfsız işgücünün işgücü yetiştirme faaliyetlerinden yararlandırılarak ve sosyal yardımların daha kontrollü 
yapılıp çalışabilecek durumda olan çalışma yaşındaki nüfusun yardım almak yerine işgücüne dâhil olmasını 
sağlayacak önlemler almak suretiyle, çalışma yaşındaki atıl işgücünün işgücü piyasasının mevcut 
durumuna adaptasyonunun sağlanması yönünde çalışmalar yapılmalıdır.

? İŞKUR'un işsiz kayıtlarında sayısal olarak işgücü piyasasında mevcut talebin çok üstünde olan işsizlere 
yönelik, onları istihdama dâhil edecek şekilde kurslar düzenlenmeli ve projeler üretilmelidir.

? İşverenlerin nitelik gerektiren mesleklerde eleman talepleri alınmalı OKA ve AB destekli projeler 
gerçekleştirerek iş arayanlara niteliklerini geliştirmek üzere eğitimler verilmelidir.

? İşgücü piyasasında kadınlar ve gençlerin istihdama katılım oranlarını yükseltmek amacıyla hedef kitlesi 
gençler ve kadınlar olan eğitim programları düzenlenmelidir. Projeler üretilmelidir.

? İşgücü piyasasının iyileştirilmesinde vasıfsız işsizlere vasıf kazandırılması da öncelik almaktadır. Özellikle 
kayıtlı işsizler içinde beden işçilerinin sayısal yüksekliği bu kişilerden özellikle de genç olanlarına yönelik 
özel çalışmalar yapılmalıdır.

? Hedef, istihdamın artırılması ise, istatistikler kadın istihdamını artırmadan bu hedefe ulaşmanın mümkün 
olmadığını göstermektedir. Bunun için de kadın eğitim seviyesinin artırılması ve düşük eğitim seviyesine 
sahip kadınların da istihdamına yönelik teşviklerin ve girişimcilik programlarının geliştirilmesi gerekliliktir. 
Tokat'ta İŞKUR'a kayıtlı kadın işsizlerin yarısı lise altı eğitimlidir. Bu kişilerin istihdamda yer alabilmeleri 
işverenin istediği mesleki becerilere sahip olacak şekilde eğitilmelerine bağlıdır. Bu eğitimler nitelikli kişiler 
tarafından, sadece “kurs belgesi” vermek amacıyla değil, gerçekten kişiye nitelik kazandırmak amacıyla 
verilmelidir.

? Engelli işgücü için korumalı işyerleri programlarının işyerlerine tanıtımı yapılarak dezavantajlı grupların istihdama 
kazandırılması kolaylaştırılmalıdır. 

? 6111 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile önemi artan İŞKUR'un İşverenlere yönelik özendirici istihdama yönelik 

faaliyetlerini arttırıcı yeni teşvik paketleri hazırlanmalıdır. 

? Tüm Türkiye'de olduğu gibi Tokat'ta da işgücü piyasasını etkileyen 'ara eleman' eksikliğini gidermek 
amacıyla okullarda mesleklerin tanıtımıyla ilgili çalışmalara hız verilmelidir. Okullarda verilen eğitimler iş 
gücü piyasası ile uyum içerisinde olmalı ve buna yönelik bölümlerin açılması için çalışmalar yapılmalıdır.
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Madencilik
Antimuan Madeni : 

İlçemizin Hacılar, Geyran ve Elalmış köyleri çevresindeki metilen antimuan yataklarının ekonomiye büyük bir katkısı 
vardır. İlçemizde Özdemir Antimuan madenleri a.ş. tarafından yapılan cevher üretimi işletmeye ait maden ocaklarından 
yapılmakta ve üretilen cevherler kamyonlarla işletmeye taşınarak flotasyon tesislerinde zenginleştirilerek Antimuan 
konsantre üretimi yapılmaktadır. İzabe tesislerinde ise cevher ve konsantreden oksit ve metal ve üretimi yapılmaktadır. 
İşletmede yılda 20.000 (yirmi bin) ila 25.000 (yirmi beş bin ton) cevher üretimi yapılmakta, yaklaşık 1.000 (bin) ton antimuan 
konsantresi üretilmektedir. Üretilen konsantrenin tamamı ihraç edilmektedir. Bu işletmede yaklaşık 233 personel 
çalışmaktadır. Çok çeşitli alanlarda kullanılan Antimuan otomobil, inşaat, tekstil, seramik vb. Sektörlerde tüketilmektedir. 
MERMERCİLİK (DOĞAL TAŞ) :

Ülkemizde mermer, genelde inşaat malzemesi olarak kullanıldığından, mermere olan talep, inşaat yatırımları 
paralelinde artmaktadır. Bunun yanında toplum refahının artmasına paralel olarak süs ve dekoratif amaçlı mermer 
kullanımının artması da mermere olan talebi artırmaktadır. Son yıllarda yaygınlaşan toplu konut uygulamaları ve turistik tesis 
yatırımları mermere olan talebi bir hayli artırmıştır. 

1985 yılında Tokat Valiliği ve Maden Tetkik arama Genel Müdürlüğü'nce yapılan ön teknolojik, tam teknolojik analiz 
sonuçları ve arazi çalışmaları değerlendirmelerine göre; üstün kalitede iç ve dış piyasada beğeni kazanan önemli mermer 
rezervleri bulunmuştur. Sarımsı-bej, pembe ve kahve renkli Altıntaş travertenleri, sütlü-kahve renkli Tatlıcak travertenleri ve 
kırmızı renkli Ayran pınarı travertenleri mermer olarak kullanılabilecek uygun nitelikte oluşumlar olduğu belirlenmiştir.

Dünyada mermer rezervlerinin % 40 ı Türkiye'de bulunmaktadır.  Türkiye'de ise yaklaşık 5 milyar m3 olan mermer 
rezervinin bir milyar iki yüz elli milyon m3 'ünün tokat ilimizde olduğu tespit edilmiştir. Bu mermer rezervinin yaklaşık olarak 
üç yüz milyon metreküpü ilçemiz sınırları içerisinde bulunmaktadır. Ürün olarak ilçemizde genelde bej, yeşil  açık yeşil 
kırmızımsı ve sarı renkte en önemli oniks mermer çeşitleri bulunmakta bununla birlikte bölgemizin en önemli traverten, 
kumlu traverten ve gri ve kahverengi traverten mermer ocakları ve de sahaları ilçemizde bulunmaktadır. Mevcut rezerv ürün 
çeşitliliği ile özellikle organize sanayi bölgemizde doğal taş sektörü yatırımları da dikkate alındığında ilçemiz tokat bölgesinin 
en önemli mermer üssü olarak kabul edilmektedir. 

Buda gelecekte doğal taş sektörüne yapılacak yatırımlar açısından ilçemizi önemli bir merkez haline getirecektir. 
Ayrıca sektörde kümelenme modeliş olarak Turhal organize sanayi bölgemiz ulaşım, hammadde, nakliye, enerji, su v.b her 
yönü ile mermer yatırımları için bir cazibe merkezi konumuna gelmiştir. Bu fabrikalarda ve diğer küçük işletmelerde toplam 
200 ila 250 personel istihdam edilmektedir. 

İlçemizde bulunan fabrikalar genelde ihracata yönelik olarak çalışmaktadır. Bu fabrikalarımız işledikleri ürünleri 
çoğunlukla avrup ve arap ülkelerine  ihraç etmektedirler. Buda özellikle ilçemize ve bölgemize önemli oranda katma değer 
sağlamaktadır. Bu fabrikalarımız kendi bünyelerinde bulunan ocak veya bölgemiz dışındaki ocaklardan blok halinde 
getirdikleri taşları işleyip iç pazara da sunarak ürün çeşitliliğini arttırmaktadır.

Uzun vadede öncelikle markalaşmayı ve bölgede maden ve buna bağlı olarak mermer sektöründe merkez olmayı 
hedeflemekteyiz. Mevcut ele alındığında bölgemizde bu sektörde yatırım yapmayı hedefleyen yatırım yapmayı amaçlayan 
tüm yatırımcılarımız açısından Turhal önemli bir merkez olmakta ve olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. 
Öneriler :

? Mermer sanayinde ham madde gücü tedarik ile birleştirilmelidir.

? Turhal mermerinin marka olarak bilinirliğinin arttırılması gerekmektedir.

? Özellikle bu sektörde girdi yüksekliği önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle geçmişte uygulanan 
teşvik paketlerinde olduğu gibi yeni oluşturulan teşvik paketlerindeki destekleme alanları genişletilmelidir.

? Sektörün ihtiyaç duyduğu yetişmiş eleman ihtiyacı karşılanmalıdır.

Tekstil (Hazır Giyim) Sektörü :
Bölgemizde son yıllarda gelişen diğer bir sektör ise tekstil ve hazır giyim sektörü. Son yıllarda ilçemizde 

gelişme gösteren bu sektörde; özellikle bölgemizde vasıfsız işçinin çok oluşu ilçemize bağlı bulunan köylerin ilçe 
merkezine yakın oluşu bu alanda yatırım yapan ve yatırım yapmayı planlayan yatırımcı ve müteşebbislerimiz için 
ilçemizi yatırım planlarında ön plana çıkarmaktadır. Tekstil ve hazır giyim sektörünün de ilçemizde yer almasını ve 
gelişmesini önemsiyor böylelikle ilçemizde bu sektörde de istihdam oluşmasını istiyor ve destekliyoruz. Şu anda 
bu sektörde faaliyet gösteren firmalarımızda yaklaşık 600  650 kişi istihdam edilmektedir.
Öneriler :
? Bu iş ile uğraşan ve dışarıdan gelen yatırımcının kiralık bina problemi giderilmelidir.
? Sektörün ihtiyaç duyduğu yetişmiş eleman ihtiyacı karşılanmalıdır. Talepler doğrultusunda yeni kurslar veya 

eğitimler verilmelidir.

? Bu sektörde de girdi Maliyetlerin yüksekliği önemli bir sorundur. Bu nedenle geçmişte uygulanan teşvik paketlerinde 
olduğu gibi yeni oluşturulan teşvik paketlerindeki destekleme alanları genişletilmelidir. 
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Turhal Organize Sanayi Bölgesi (OSB) :
Turhal Organize Sanayi Bölgesi 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre, Turhal Özel İdaresi 

ile Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının katılımları ile kurulmuş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı O.S.B. sicil defterine 137 

sicil numarası ile 17.04.2001 tarihinde kayıt olarak tüzel kişilik unvanını kazanmıştır.
Turhal Organize Sanayi Bölgesi yer seçimi yapıldıktan sonra meralık vasfındaki alan Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile 

yapılan görüşme ve çalışmalar neticesinde Mera Fonuna 23.878,00.-TL ödenerek meralık vasfından çıkartılarak Hazine 
adına tescil edilmiş 2005 yılında bölgemiz kalkınmada öncelikli yöreler arasında olduğundan, 5084 sayılı kanun hükümleri 
gereği Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar neticesinde toplam 59,42 hektar arsa Turhal Organize Sanayi 
Bölgesi adına bedelsiz olarak devredilmiştir. Arsaların tapuları Turhal Organize Sanayi Bölgesi adına tescil edilmiştir.

Turhal Organize Sanayi Bölgesi Tokat-Turhal karayolu üzerinde şehir merkezine 12 km. mesafededir. Bölgemizin 
toplam alanı 59.42 hektar olup bunun 24.20 hektarlık alan sanayi parsellerini, kalan 35.22 hektar ise idari ve sosyal tesisler, 
yeşil alanlar, otopark alanı olarak projelendirilmiştir.

Alt yapı giderleri için (Yol, Su, Kanalizasyon) 2.197.245,00-TL, AG-YG Elektrik şebekesi için 570.835,00-TL, Genel 
İdare Giderleri için 279.232,00-TL'sı olmak üzere 31.12.2009 tarihi itibari ile toplam 3.047.434,00-TL'sı Bakanlık kredisi 
kullanılmış ve alt yapısı tamamlanmıştır.

Organize Sanayi Bölgelerinde sanayiciye tahsis edilen arsanın % 50 kapalı alan olarak kullanılması şartı vardır. Bu 
anlamda Bölgemiz değerlendirildiğinde,  Bölgemizde bulunan 35 sanayi parselinin ortalama büyüklüğü 5.000 m2 
civarındadır. Bu da bölgemize yatırım yapmayı düşünen özellikle orta ölçekli sanayiciler açısından büyük avantaj 
sağlamaktadır.

Bunun haricinde bölgemizden büyük parsel talebi olduğunda, parseller birleştirilerek yatırımcıların onların talebini 
de karşılayabilmekteyiz.

Bölgemizin Tokat-Turhal kara yolu üzerinde olması şehir merkezine dolayısıyla tren istasyonuna 12 km. mesafede 
olması Tokat havaalanına 25 Km mesafede olması, ilimizin Yeni Teşvik Sisteminde yer alıyor olması Turhal'ın yatırım bölgesi 
olmasında önemli bir husustur. 

2005 yılında dönemin sanayi ve ticaret bakanı Sayın Ali COŞKUN'un temelini attığı organize sanayi bölgemiz 
valiliğimizin önderliğinde kaymakamlığımız ve odamızın emekleriyle bugünkü haline gelmiştir. 35 parsel 500 dönüm arazi 
üzerinde kurulu bulunan OSB nin alt yapısı tamamlanan Organize sanayi bölgemizden bugüne kadar 12 firmaya yapılan 
tevhit ve ifraz işlemlerinin ardından 18 parsel bedelsiz arsa tahsisi gerçekleştirilmiş, bu firmalardan 2 tanesi üretime 
başlamış, 3 inşaatını tamamlamış üretim aşamasında, 3 tanesi inşaat halinde, , 4 firmada üretime ara vermiştir. 
Öneriler :

? Bölgemize daha çok yatırımcı çekmek amacıyla etkin bir tanıtım ve reklam faaliyeti yürütülmelidir.

? Küçük ve aynı işi yapan firmalar bir araya getirilmeli, OSB'de yatırım yapmaları sağlanmalı ve çok ortaklı yapılar 
özendirilmelidir.

Turhal Sanayi Sitesi :
İlçemiz şehir merkezinin girişinde ve Amasya  Tokat D180 Kara yolu üzerinde bulunan R-Turhal Sanayi Sitesinde 

toplam 240 iş yeri bulunmakta ve 640 kişilik istihdam oluşturmaktadır.  
Öneriler :

? Turhal Sanayi Sitesinin Yeri değiştirilerek güncel daha kullanışlı bir sanayi sitesi yapılıp Tokat girişine görselliği daha 
iyi daha kıymet görecek mekân haline getirilmesi için çalışmalar yapılabilir.
? Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Makine İmalatçısı ve oto tamircisi küçük işletmelere yönelik 

olarak bir Ortak kullanım Tesisi kurulması planlanabilir. OKT'de küçük işletmelerin ortak kullanımına yönelik ağırlıklı 
meslek gruplarında Mobilya Atölyesi, Makine Atölyesi ve Metal Analiz laboratuarları kurularak ve KOBİ'lere iş 
geliştirme hizmetleri sunulabilir.

4 Yıllık Yüksekokul :
Yıllardır herkesim tarafından tüm platformlarda dile getirilen 4 yıllık bir yüksek okul hayali bugün gerçek 

oluyor. Bundan yaklaşık 2 yıl önce başlayan “Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu” 
neredeyse tamamlanmak üzere.  Okulumuz 4 yıllık bir yüksekokul olup her bölümün kontenjanı 40 olarak 
planlanmaktadır. Yüksekokulumuz içerisinde yer alan Bankacılık ve Sigortacılık, Uluslar arası Ticaret ve Lojistik 
Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Grafik Tasarım ve Moda Tasarımı bölümlerinde eğitim ve öğretime 
başlandıktan sonra 4 yıl içerisinde yaklaşık 1.300 öğrenci eğitim alacaktır. İlçemizde bulunan diğer 2 Meslek 
Yüksekokulları ve 1 Yüksekokul ile birlikte yaklaşık 3.000 öğrenci eğitim ve öğretim görecek olup buda ilçemizin 
kalkınması için önemli bir etkendir. Özellikle ilçemizde yaz aylarında rahatlayan ekonomi kış aylarının gelmesi ile 
birlikte daralma göstermektedir. Yüksekokulumuz kış aylarında bu sıkıntının aşılması için en iyi çaredir. İlçemizde 
4 yıllık bir yüksekokulun açılması ile birlikte buna bağlı olarak yan sektörlerde oluşacak olan istihdam olanakları 
ilçemizdeki işsizliğinde azalmasına vesile olacak ve de ilçemize yılın 8-9 ayı sıcak para girdisi sağlayacaktır.  



Tarım ve Hayvancılık
Veriler ve Öneriler
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Tarım ve Hayvancılık
Tarım ve hayvancılık ilçemiz halkının geçimini sağlamasında önemli bir yere sahiptir. İlçemiz nüfusunun 

büyük bir çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. 

Tarım :
İlçemizde tarım 35 hektarlık ekilebilir arazi üzerinde gerçekleştirilmektedir. İlçemizin doğal yapısı zengin bir 

tarımsal üretime olanak yaratmaktadır. 2011 yılı Turhal İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü istatistiklerine 
göre İlçemizdeki arazi yapısının %44,33 lük bölümünü orman arazisi, %38,84 lük bölümünü Tarım Arazileri, %9,78 
ile Çayır ve Mera Arazisi, %7,05 ile Tarım Dışı alan oluşturmaktadır.

 2011 YILI TURHAL İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKLERİ

1.1 ARAZİ YAPISI ve DAĞILIMI (Ha)  

İLÇENİN 

YÜZÖLÇÜMÜ 

91.100 (Ha) 

 

ARAZİNİN 

DAĞILIMI 

ALAN % 

Tarım arazisi 35.380 38,84 

Orman arazisi 40.386 44,33 

Çayır-Mera arazisi 8.908 9,78 

Tarım Dışı Alan 6.426 7,05 

GENEL TOPLAM 91.100 100 

1.2 TARIM ALANLARININ DAĞILIMI (Da) (2011 Yılı) 

  Ekiliş (Da) 

 

 

Tarla 276.078 

 

Nadas 3.900 

Sebze 28.284 

Meyve 8.328 

Bağ 850 

Kavak ve 

Söğütlük 

480 

Tarıma 

Elverişli Boş 

Alan 

35.800 

 

TOPLAM  353.380 
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2011 yılı Turhal İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü istatistikî verilerine göre İlçemizde bitkisel 
üretimde, tahılların egemenliği azalmakta, sanayi bitkileriyle bağ-bahçe ürünlerinin ağırlığı giderek artmaktadır. 
İlçemizde, bitkisel üretim ağırlığı içinde, tahıllardan buğday, arpa ve mısırın; baklagillerden nohut, mercimek ve 
fiğin; sanayi bitkilerinden ise şekerpancarı, mahlep ve ayçiçeğinin önemli bir yeri olduğu görülmektedir. 

İlçemizde tarımın önemli kollarından birini oluşturan meyvecilikte, üzüm ve elma üretimi ağırlıklı yer 
tutmaktadır. Sebze üretiminde ise en önemli ürün, domatestir. Bölgemizde önemli derecede yaygın olan ve 
İlçemizde üretimi yoğun bir şekilde yapılan “sırık domatesi” “meyve”  gibi ürünlerin pazarlanmasın da ve piyasa 
fiyatı oluşumunda yeterli örgütlenme olmadığından, üretici ürünlerini değerinde satamamakta ve mağdur 
olmaktadır. Öte yandan ilçemiz iddialı ve söz sahibi olduğu bir üründe markalaşma yoluna gidilmemesi de dikkat 
çekicidir.  (1.4  1.5)

1.3 TARLA BİTKİLERİ EKİLİŞ ALANLARI (Da) (2011 Yılı) 

  Ekiliş (Da) 

 
Buğday 203.000 

Yağlık Ayçiçeği 21.000 

Şeker Pancarı 15.000 

Fiğ 12.100 

Arpa 9.000 

Silajlık Mısır 6.500 

Yonca 5.000 

Baklagiller 3500 

Diğer 4.128 

TOPLAM 279.214 

1.4 SEBZE ÜRÜNLERİ EKİLİŞ ALANLARI (Da) (2011 YILI) 

  Ekiliş (Da) 

 

Domates 17.000 

Karpuz-
Kavun 

5.400 

Fasulye 1.400 

Biber 1.400 

Ispanak 1.150 

Hıyar 650 

Patlıcan 500 

Diğer 784 

Toplam 28.284 

II. Ürün Sebze Alanı Dahil Edilmiştir. 
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1.5 BAZI MEYVELERE AİT AĞAÇ SAYILARI (Adet) (2012 YILI) 

  
Ağaç Sayısı 

(Adet) 

 

Elma 46.150 

Vişne 30.250 

Kiraz 21.850 

Armut 15.900 

Ceviz 9.225 

Şeftali 7.020 

Erik 4.330 

Ayva 1.650 

Diğer 980 

Toplam 137.355 

2011 YILI TURHAL İLÇESİ TARLA ÜRÜNLERİ ÜRETİM MİKTARLARI 

 

  
Ekilen Alan (da) 

Hasat Edilen 

Alan (da) 
Verim (kg/da) 

Üretim 

Miktarı (ton) 

Buğday (Ekmeklik) 151.000 151.000 450 67.950 

Buğday (Durum) 52.000 52.000 450 23.400 

Ayçiçeği (Yağlık)  21.000 21.000 240 5.040 

Şekerpancarı 15.000 15.000 5.000 75.000 

Fiğ (Dane) 9.000 9.000 100 900 

Fiğ (Yeşil ot) 3.100 3.100 400 1.240 

Arpa 9.000 9.000 300 2.700 

Yonca (Yeşil ot)  5.000 5.000 1.150 5.750 

Mısır Silajlık(1.ekiliş) 3.200 3.200 2.500 8.000 

Mısır Silajlık(2.ekiliş) 3.300 3.300 2.000 6.600 

Soğan (Kuru) 2.100 2.100 2.500 5.250 

Nohut 1.500 1.500 175 263 

Haşhaş(Kapsül) 1.458 1.458 74 108 

Yeşil Mercimek 1.000 1.000 150 150 

Fasulye(Kuru) 1.000 1.000 125 125 

Korunga(Yeşil ot) 310 310 450 140 

Mısır (Dane) 150 150 750 113 

Patates  150 150 2.000 300 

Sarımsak (Kuru) 50 50 1.000 50 

Yulaf (Dane) 50 50 200 10 

Çavdar  10 10 250 3 
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2011 YILI TURHAL İLÇESİ SEBZE ÜRÜNLERİ ÜRETİM MİKTARLARI

 

  

Ekilen Alan (da)

 

Verim (kg/da)

 

Üretim Miktarı (ton)

 

Balkabağı

 

50

 

1700

 

85

 

Bamya

 

50

 

500

 

25

 

Biber (Dolmalık)

 

500

 

2000

 

1.000

 

Biber (Salçalık)

 

150

 

1750

 

263

 

Biber (Sivri)

 

750

 

2000

 

1.500

 

Dereotu

 

30

 

500

 

15

 

Domates (Salçalık)

 

1.000

 

5250

 

5.250

 

Domates (Sofralık)

 

16.000

 

10000

 

160.000

 

Fasulye (Taze)

 

1.400

 

1800

 

2.520

 

Hıyar (Sofralık)

 

500

 

4000

 

2.000

 

Hıyar (Turşuluk)

 

150

 

1000

 

150

 

Ispanak

 

1.150

 

1000

 

1.150

 

Kabak (Sakız)

 

100

 

3000

 

300

 

Karpuz

 

4.000

 

3000

 
12.000

 

Kavun

 
1.400

 
2000

 
2.800

 

Lahana (Beyaz)
 

84
 

3500
 

294
 

Lahana (Kara yaprak)
 

10
 

300
 3

 

Marul (Göbekli) 60  
3000  180  

Marul (Kıvırcık) 60  2000  120  

Maydanoz 70  500  35  
Nane 40  500  20  
Patlıcan 500  1700  

850  
Pırasa
 

50
 

1500
 

75
 

Soğan (Taze)
 

160
 

2500
 

400
 Tere

 
20

 
500

 
10

 2011 YILI TURHAL İLÇESİ MEYVE AĞAÇLARI ÜRETİM MİKTARLARI

 

  Kapladığı 
Alan (da)

 

Toplu Meyveli 
Ağaç Sayısı 

(adet)

 

Toplu 
Meyvesiz 

Ağaç Sayısı 
(adet)

 

Dağınık 
Meyveli Ağaç 
Sayısı (adet)

 

Dağınık 
Meyvesiz Ağaç 

Sayısı (adet)

 

Üretim 
Miktarı 

(ton)

 Armut

 

200

 

6.900

 

1.000

 

8.000

 

0

 

402

 
Ayva

 

25

 

750

 

200

 

450

 

250

 

30

 

Badem

 

0

 

0

 

0

 

240

 

20

 

4

 

Ceviz

 

480

 

3.300

 

1.750

 

4.125

 

50

 

334

 

Dut

 

0

 

0

 

0

 

220

 

0

 

4

 

Elma (Amasya)

 

40

 

1.450

 

150

 

200

 

50

 

76

 

Elma (Diğer)

 

100

 

3.700

 

200

 

0

 

0

 

133

 

Elma (Golden)

 

370

 

15.000

 

2.000

 

1.100

 

400

 

805

 

Elma (Grannysmith)

 

275

 

6.000

 

4.000

 

250

 

200

 

238

 

Elma (Starking)

 

270

 

10.250

 

750

 

400

 

50

 

405

 

Erik

 

70

 

1.150

 

330

 

2.700

 

150

 

104

 

Kayısı 

 

0

 

0

 

0

 

400

 

100

 

8

 

Kiraz

 

330

 

11.400

 

1.330

 

8.320

 

800

 

670

 

Şeftali 

 

500

 

2.000

 

2.620

 

2.000

 

400

 

56

 

Üzüm (Sofralık)

 

700

 

0

 

0

 

0

 

0

 

455

 

Üzüm (Şaraplık) 150 0 0  0  0  45

Vişne 0 0 0  30.000  250  900
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 2006-2007-2008-2009-2010 YILLARI BAKANLIK DESTEKLEMELERİ 

 
 
 
 
 

Destekler 2006 (TL) 2007 (TL) 2008 (TL)  2009 (TL) 2010 (TL) 

-Doğrudan Gelir Desteği 1.779.847,76 1.271.100,44 -  -  - 

-Yağlık Ürün Destekleri 44.336,00 334.748,66 663.376,09 384.775,85 575.016,28 

-Mazot Desteği 416.391,00 550.518,19 540.015,74 557.410,65 561.448,94 

-Gübre Desteği 277.594,00 394.305,68 675.770,58 703.138,33 684.952,45 

- Toprak Analiz Desteği  - - -  24.258,76 11.437,61 

-Sertifikalı tohum- fidan 
desteği 72333,45 43318,32 37653,9 30.479,27 

67.620,73 

-Tarımsal Yayım ve 
Danışmanlık Desteği 

    4.500,00 

-İyi Tarım Uygulamaları 
Desteği 

    1.484,00 

-Hububat ve Baklagil 
Desteklemesi 

    - 

-Don Afet Desteği     79.411,65 

Toplam Bitkisel Üretim Dest. 2.590.502,21 2.593.991,29 663.376,09 2.037.742,45 1.985.871,66 

-Yem Bitkisi Desteklemeleri  
441.646,00 1.642.722,26 582.284,75 351.477,44 

282.945,93 

-Yem Bitkileri Alet-Makine 
Desteği 

28.611,56 30.742,63 - - - 

-Damızlık Belgeli Gebe Düve 
Desteği 

63.000,00 26.500,00 - - - 

-Suni Tohumlama Desteği 103.644,00 125.000,00 - - - 

-Buzağı Desteği 120.000,00 130.000,00 - 216.600,00 117.840,00 

-Brucella S19 Genç Aşılama 
Desteği 

   6.520,00 84.600,00 

-Küçükbaş Hayvancılık 
Destekleme 

-  -  61.810,00 103.454,52 157.930 
 

-Süt Teşviği  35.350,24 143.534,07 93.655,40 345.861,33  332182,17 

-Manda Teşviği - - 56.025,00 70.250,00 106.000 

-Hayvan Kimlik Sistemi Destek. - 4.654,00 -  -   

-Arıcılık Desteği - - -  6.966,00 7.824,00 

-Anaç Sığır Desteklemesi - - 235.350,00 343.468,00 482.200,00 

Toplam Hayvancılık Dest. 792.251,80 2.103.152,96 353.185,00 1.351.597,29 1.571.522,10 

BAKANLIK DESTEKLEMELERİ 
TOPLAMI 

3.382.754,01 4.697.144.25 1.016.561,09 3.389.339,74 3.557.393,76 
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Hayvancılık :

Şeker fabrikasının kurulmasından sonra, halkımızın önemli, geçim kaynaklarından birisi de hayvancılık 
olmuştur. 2011 yılı Turhal İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü istatistikî verilerine göre İlçemizde büyük baş 
hayvan sayısı 48.000, küçükbaş hayvan sayısı ise 35.000 kadardır. Her hafta çarşamba günleri çevrenin en büyük 
pazarlarından birisi olan hayvan pazarı kurularak, ilçe içi ve dışına canlı hayvan satışı yapılmaktadır. Bu arada 
yetiştirilen hayvanlar, belediye ve özel sektöre ait tesislerde kesilerek satışı yapılmaktadır. Hayvansal ürünler 
arasında süt, yoğurt, tereyağı, peynir önemli bir yer tutmaktadır.
      İlçemizde; arpa, fiğ, yulaf, çavdar gibi hayvan yemi olarak kullanılan bitkilerin tarımı oldukça yaygındır. Bunun 
yanında, Turhal şeker fabrikası ve buna bağlı olarak gelişen şeker pancarı tarımı, Ak yudum Gıda Paz.San.Tic.A.Ş., 
kaz ova  Zooteknoloji araştırma kurumu gibi kuruluşlar, hayvancılığın gelişmesini olumlu yönde etkilemektedir.  
     İlçemizde 1970'ten sonra, kültür ırkı tavuk yetiştiriciliği ve modern kümes yapımına yönelik çalışmalar 
yayılmaya başlamıştır.

2.1 2011 YILI TURHAL İLÇESİ HAYVAN MEVCUTLARI (BAŞ)  

BÜYÜKBAŞ 

SIĞIR 

BOĞA 11301 

Buzağı/Dana  10319 

İNEK/DÜVE 26023 

SIĞIR TOPLAMI 47643 

MANDA 1245 

BÜYÜKBAŞ TOPLAMI 48888 

KÜÇÜKBAŞ 
KOYUN 16144 

KIL KEÇİSİ 17289 

KÜÇÜKBAŞ TOPLAMI 33433 

TEK TIRNAKLI 

AT 150 

EŞEK 1072 

KATIR 2 

TEK TIRNAKLI TOPLAMI 1784 

KÜÇÜK EVCİL 
HAYVANLAR 

TAVUK 63199 

HİNDİ 782 

ÖRDEK 136 

KAZ 152 

KÜÇÜK EVCİL HAYVAN TOPLAMI 35743 

ARICILIK ARIKOVANI  1161 

2.2 2010 YILI TURHAL İLÇESİ HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARLARI  
ÜRETİMİN CİNSİ  MİKTARI  BİRİM  

ET (Sığır-Mezbaha Kesimleri)   188  Ton  

ET (Koyun-Mezbaha Kesimleri)  7  Ton  

DERİ B.BAŞ (Mezbaha Kesimleri)  5.982  Adet  

DERİ K.BAŞ (Mezbaha Kesimleri)  1.058  Adet  

BAL 20.898  Ton  

YUMURTA  10.127.880  Adet  

SÜT 90.742  Ton  
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? İlçemizde üretimi yoğun bir şekilde yapılan “sırık domatesi” ve “meyve”  gibi ürünlerin pazarlanmasında ve piyasa fiyatı 
oluşumunda yeterli örgütlenme olmadığından, üretici ürünlerini değerinde satamamakta ve mağdur olmaktadır. Bu sebeple 
çiftçi birliklerinin ve üretici kooperatiflerinin oluşturulması anlamında üreticiler özendirilmelidir. Meyve-sebze ve özellikle 
domates ve üzüm yaprağı ile üzüm üretiminde marka kent modeli esas alınmalıdır. 

? İlçemizin iklimsellik özellikleri temel alınarak Turfanda sebze yetiştiriciliğine önem verilmeli, örtü altı sebze yetiştiriciliği 
teşvik edilmelidir.

? Bölgemizde ki ürün çeşitliği dikkate alındığında Kurutulmuş gıda fabrikasının kurulması önemli bir elzemdir.

? Bilinçsiz ve aşırı zirai mücadele ilaçları ve kimyasal gübre kullanımı sonucunda toprak ve su kaynaklarında yoğun bir kirlenme 

söz konusu olup, bununla ilgili yasal düzenlemelerin acilen yapılarak, ilaç satışında reçete uygulamasının getirilmesi ile 

birlikte büyük bir ekonomik kaybın önlenmesi söz konusudur. Bu nedenle Bilimsel, Verimli Tarım uygulanmaları 

benimsetilmelidir. Özellikle Tarımsal çalışmalarda bilgisayar entegrasyonunun sağlanması, çiftçi eğitim merkezi ile 

uygulama alanları ile ürün test ve analiz laboratuarları oluşturulmalıdır.                                                                                               

? Tarım sektöründeki çözülmeyle tarım sektöründen ayrılan kişiler, özellikle kadınlar işyerinde verilecek UMEM Beceri'10 
Projesi kursları ve İş Başı Eğitim Programları sayesinde imalat sektörü koşullarına uyumlaştırılmalı, söz konusu bireylerin 
istihdamını sağlayacak eğitim faaliyetleri düzenlenmeli; buna karşılık özellikle işe giriş ve çıkışların en yoğun olduğu sektör 
olan 'imalat' sektöründeki zor çalışma koşulları ıslah edilmelidir.

? Dağınık olarak verimli bir üretim yapılamayan tarım alanlarının toplulaştırılması gerekmektedir. Bununla beraber tarımsal 
mekanizasyonun çağa uygun hale getirilmelidir.

? Kırsal alanlarda iş gücünün değerlendirilmesi ve ailelere maddi destek sağlanması açısından el sanatlarından halıcılığın 
teşvik edilmesi için düşük faizli kredi sağlanması, arıcılığın teşvik edilmesi için arı ve malzemesi verilmesi çiftçilerin ekonomik 
düzeylerini artırmada katkısı olacaktır.

? Kıraç ve sulama imkânı olmayan alanlarda yem bitkileri yetiştiriciliğini geliştirmek için Macar fiği ve korunga üretimini 
geliştirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

? İlçemizde bulunan bazı köy arazileri plato üzerinde olup, ancak zemininin çukur bir alanda olmasından dolayı her yılaşırı 
yağış ve kar sularının birikmesi ile ekili alanlar zarar görmektedir. Drenaj yapılarak bu sorunun giderilmesi gerekmektedir. 
Yine ilçemize bağlı bazı köylerimizin arazilerinin sulanması için gölet veya su kuyularının oluşturulması gerekmektedir.

? Tarım yan sanayi (Bölgesel tohum üretimi ve dağıtımı vb) yönelik yatırımlar yapılmalı ve teşvik edilmelidir. Ayrıca bir 
tarım ilçesi olmamıza rağmen zirai tarım aletleri imalatı yapan bir firmamız bulunmamaktadır, bunun için sanayiciler teşvik 
edilmelidir.  

? Üretilen tarımsal ürünlerin korunması için akıllı iklimlendirme (soğuk hava deposu) yatırımlarının gerçekleştirilmelidir

? Sebze - meyvelerin ve endüstriyel tarım ürünleri kurutma tesislerinin ve paketleme tesislerinin kurulmalıdır.

? Çapa tarımından kültür tarımına yönelerek, katma değeri yüksek ürünler üretilmelidir. Tıbbi aromatik bitkiler anlamında 
ilimiz çok zengin, ekime dönüştürülebilir.

? İhracata Yönelik Yaş Sebze Ve Meyve Analiz Laboratuvarı Kurulmalıdır.

? Yöremizdeki doğal su kaynaklarının araştırılarak “alabalık” üretiminin geliştirilmesi için düşük maliyetli projeler için kaynak 

sağlanması.

? Hayvancılığı geliştirmek ve birim hayvandan daha fazla verim sağlamak, kültür ırkı hayvancılığı geliştirmek ve bu amaçla suni 
tohumlamaya önem verilmeli ve açık tip ahırların yaygınlaştırılması gerekmektedir.     

? 4562 sayılı OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde Mevcut Organize Sanayi Bölgemiz Karma OSB olduğundan 
Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler kurulamamaktadır. Bu nedenle Hayvancılık organize sanayi 
bölgesi oluşturulmalı ve hayvansal ürünlerin işleneceği entegre tesisler kurulmalıdır.

? Süt ve süt ürünlerinde markalaşma yoluna gidilmelidir. Alternatif hayvancılık benimsenmeli Saanen keçisi (Süt Keçisi) 
yetiştiriciliği yaygınlaştırılmalıdır.

? İlçemizdeki hayvan yetiştiricilerinin Kaba yem ihtiyacı var. Mısır sılacı, yonca, hayvan başına 2 dönüm yem alanı olması 
gerekiyor. Bunun için sözleşmeli çiftçilik modeli uygulanabilir.

? Gazi Osmanpaşa Üniversitesi ziraat fakültesinden bu alanlarda bilimsel destek alınmalıdır.

2.3 CANLI HAYVAN SEVKLERİ(BAŞ) 
SIĞIR KOYUN KEÇİ MANDA ARI 

KUZU 

5.289 552 866 - 6.851 

2.4 HAYVANSAL ÜRÜN SEVKLERİ 
B.BAŞ K.BAŞ SAKATAT K.Baş B.Baş. 
ET(KG) ET (KG) (KG) Deri (Ad) Deri (Ad) 

730.345 985 25.554 - - 
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Turizm
M.Ö. 4000 yillarindan baslayan tarihi boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olma özelligini günümüze kadar 

sürdürebilmis istisnai bir kültür, tarih ve doga kenti olan ilimiz ve ilçeleri ne yazik ki turistik degerlerini tanitmakta sikintilar 
yasamaktadir.  Ülkemizin önemli turizm merkezleri olan Tokat'in çevre illeri, Amasya, Trabzon, Sinop, Kastamonu ve Sivas 
turizm pastasindan oldukça iyi sekilde yararlanmakta degerlerini yerli ve yabanci turistlere tanitmaktadirlar. Ancak bu 
illere çok yakin ilimiz ve ilçemiz turizmde yeterli ilgiyi görememektedir. ilimiz, tarih, kültür, doga ve spor turizmi açisindan 
oldukça fazla sayida degere sahip olmasina ragmen bir turizm merkezi haline gelememistir. Bunun baslica sebepleri,  
yeterli tanitim yapilmamasi, cografi açidan yabanci turistin yol güzergâhina uymamasi, bölgeye özel turizm politikasi 
uygulanmamasidir. Ilimizin ve ilçelerinin turizm merkezi haline gelmesi ile birlikte tarih, kültür, doga ve spor turizmi 
sektörünün gelismesine ve genel ekonomik iklimin canlanmasina katkida bulunulacaktir.
Öneriler :

? Halkin turizmin gelismesine ve turistlere bakisinin belirlenecegi bir arastirma yapilarak sonrasinda bilinçlendirme 
çalismalari yapilmalidir.

? Ülkemizin önemli turizm merkezleri olan Tokat'in çevre illeri, Amasya, Trabzon, Sinop, Kastamonu ve Sivas 
illerinde etkin tanitim mekanizmalari kurularak ilimizin ve turistik degerlerinin tanitimi gerçeklestirilmelidir. 

? Bu illere seyahat gerçeklestiren seyahat acentesi firmalar ve turist rehberleri ilimize ve ilçemize davet edilerek gezi 
programi düzenlenmeli ve turizm degerlerimiz anlatilmali ve bölgemizi güzergâhlarina almalari saglanmalidir. 

? Ilimiz ve Ilçemizin turizm degerlerini tanitan promosyon paketleri hazirlanarak, söz konusu illerdeki turizm bilgi 
noktalarina gönderilerek hedef kitleye dagitilmalidir. 

? Dogru turizm kaynaklarinin belirlenmeli, Turizm envanter katalogu olusturulmalidir.

? Bölgede yapilan turizm faaliyetlerinden pay almak: Hizmet sektörünün gelismesini saglamak ve diger sehirlerle 
proje ortakligi yapmak.

? Av turizminin gelistirilmesi için destinasyon olusturmalidir.

? Doga turizmi 
1. Destinasyonlar: Ballica, Kaz Gölü, Kazova, Mercimek tepe
2. Dag turizminin gelismesi: Çamiçi örnegindeki gibi Ballica, Yagli Alan, Biçin, Dazmana, Akçatarla'nin dag 

turizmi için kullanilmasi
Yesilirmak güzergâhinin islah ve imari yapilarak turizme kazandirilmasi

? Mercimek Tepe'de Yamaç parasütünün yapildigi ulusal ve uluslar arasi mekân olabilmek için etkin tanitim 
yapilmali Türk Hava Kurumu ile proje ve yarismalar için ortakliklar kurulmalidir. 

El sanatlari ve yöresel kültürün tanitimini yapilmali, Hali dokumaciliginin tekrar canlandirilip, eski parlak günlerine 
döndürülmesi ve Tokat yazmaciliginin Turhal'da gelistirilmesi gerekmektedir.

? Yöresel yemeklerin markalastirilmasi:Geleneksel degerlerin ekonomiye katilmasi, markalasmasi: Bat, 
kebap, vb.

? Turizm amaçli Insan kaynaklari gelistirilmelidir.

? Reklam ve tanitim faaliyetleri gerçeklestirilmeli ve bu faaliyetler için gerekirse fon olusturulmalidir.

? Zile yolu üzerindeki Büyük Turhal Otel'i ve Ilçemiz Polis Evi asagisinda bulunan Selale Restaurant iyi bir isletmeciye 
yasal mevzuat ve kanunlar çerçevesinde kiralama usulü ile verilerek faal hale getirilmelidir.



Kısa Başlıklar Halinde 
 Analizler ve Öneriler
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Kısa Başlıklar Halinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri :
Kredi Garanti Fonu Şubesinin Açılması :  

Bölgemizde 5 Adet Ticaret ve Sanayi Odası, 2 Adet Ticaret Borsası, 34 Adet Esnaf ve Sanatkârlar Meslek 
Kuruluşu ve 61 adet banka şubesi sayısının bulunması güçlü bir ticari potansiyel varlığının ve Küçük ve Orta 
Ölçekli işletmelerin yoğun olduğunu göstermektedir. 

İşletmelere kefalet sistemi desteği sağlayan Kredi Garanti Fonu yeniden yapılandırılmış ve sermayesi 
güçlendirilerek daha geniş kitlelere yayılma hedefindedir. Küçük ve Orta Ölçekli işletmelere kredi aşamasında 
kefalet desteği sağlayan Kredi Garanti Fonunun ilimizde şubesinin kurulması durumunda işletmelerimiz daha 
kolay finansman kaynaklarına erişme imkânı sağlayacaktır. 

KOBİ'lere Finansmanda Ve Teminatlarda Kolaylık Sağlanması :
İlçemizdeki Birçok işletme de yaşanan düşük kapasite ile üretimin nedeninin işletmede çekilen finansman 

yetersizliği olduğu görülmektedir. Bu nedenle düşük faizli ve uzun vadeli kredi temini mümkün olduğunda veya 
kaynaklarının araştırılarak kullanıma açılması halinde daha çok üretim olacağı muhakkaktır.

Bölgemiz genelinde dışa dönük rekabet gücü yüksek kaliteli ürün üreten Küçük ve Orta ölçekli 

İşletmelerin (KOBİ) finansman yönüyle desteklenmesinin sağlanması, kredilerde istenilen teminatların makul 

seviyeye çekilmesi, ipotek işlemlerinin kolaylaştırılması, alternatif finans mekanizmalarının oluşturulması 

üretim, istihdam ve ihracatı olumlu yönde etkileyecektir. 

Ordu  Tokat  İle Tokat Çorum Karayolunun Genişletilmesi Ve Ulasal Yol Standardı Haline 

Getirilerek Ulaşıma Açılması:

Şüphesiz ki, bir bölge veya il için ulaşım insan vücudundaki kan damarları gibidir. Özellikle önümüzdeki 
yıllarda ülkemiz çok önemli bir ticari potansiyel olarak görülmesi beklenen Rusya ve Türk Cumhuriyetleri ile Irak ve 
İran gibi Orta Doğu ülkelerine ulaşım büyük önem arz etmektedir. İlimiz kuzeyi güneye ve batıyı doğuya bağlayan 
yol kavşağı üzerinde bulunmaktadır. Güney Kuzey yol bağlantısının açılması ile ilimiz üzerinden çok kısa bir 
sürede Karadeniz'e ve oradan kuzey ülkelerine geçiş sağlanacaktır. Ayrıca bu blokta ülkelerde tarımın yaygın 
olmaması temel geçim kaynağını tarım ve tarımsal ürünler oluşturan ilçemiz için önemli bir ihracat potansiyeli 
teşkil edecektir.

Sektörel Dış Ticaret Ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulması :
İlimiz ve ilçemizde değişik sektör gruplarından üretilen mamullerin pazar sorununun giderilmesi ve ihracat 

imkânlarının arttırılmasına yönelik olarak özellikle yaş sebze ve meyve pazarlanmasını teminen sektörel dış 
ticaret ve pazarlama şirketlerinin kurulması ilimizin ekonomik gelişimi açısından uygun mütalaa edilmektedir.  

Kredi Garanti Fonu Şubesinin Açılması 

Doğalgaz

 İhracata Yönelik Yaş Sebze Ve Meyve Analiz Laboratuvarının Kurulması 

İlimiz merkez ve ilçelerinde 5 Adet Ticaret ve Sanayi Odası, 2 Adet Ticaret Borsası, 34 Adet Esnaf ve 
Sanatkârlar Meslek Kuruluşu ve 61 adet banka şubesi sayısının bulunması güçlü bir ticari potansiyel varlığının ve 
Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin yoğun olduğunu göstermektedir. 

İşletmelere kefalet sistemi desteği sağlayan Kredi Garanti Fonu yeniden yapılandırılmış ve sermayesi 
güçlendirilerek daha geniş kitlelere yayılma hedefindedir. Küçük ve Orta Ölçekli işletmelere kredi aşamasında 
kefalet desteği sağlayan Kredi Garanti Fonunun ilimizde şubesinin kurulması durumunda işletmelerimiz daha 
kolay finansman kaynaklarına erişme imkânı sağlayacaktır. 

21. yüzyılın başlıca alternatif enerji kaynağı olarak görülen ve bu çerçevede Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığınca başlatılan Doğal Gaz İletim Hattı Projesi kapsamında ilimizin de yararlandırılması uygun görülmüş 
olup 2006 yılı şubat ayında ihale işlemleri tamamlanmıştır. 13 Kasım 2008 tarihi itibarıyle ilimize doğal gaz 
verilmesi başlanılmış olup uzun vadede sanayinin gelişmesinde önemli rol oynayacaktır.  Rekabet ve maliyetlerin 
düşürülmesi açısından Organize Sanayi Bölgelerinin yararlandırılması uygun olacaktır.

İlimiz yaş sebze ve meyve üretiminde bölgenin ve Türkiye'nin önemli üretim merkezleri arasında 
bulunmaktadır. Konumu itibariyle hem doğu batı eksenini ve hem de kuzey  güney eksenini bağlayan ulaşım 
kavşakları üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca Karadenize yakın olması nedeniyle bölgede cazibe merkezi 
durumundadır. İlde yaş sebze ve meyve paketleme, tasnif, dondurma ve şoklama tesisleri bulunmasına rağmen 
akredite edilmiş analiz laboratuarları olmadığından ihracat yapamamakta ve dolayısıyla yaş sebze ve meyve 
potansiyelini değerlendirememektedir. Laboratuarların kurulması durumunda hem üretim artacak ve istihdam 
sağlanacak ve hem de Karadeniz ülkelerine rahat ihracat imkânı sağlanacaktır. 

Kaynaklar:

Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Arama Konferansı Sonuç Raporu
Türkiye İstatistik Kurumu
Tokat İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 2013 yılı Brifing Raporu
Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 2013 Yılı İş Gücü Piyasası Analiz Raporu
İlçe  Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2012 Yılı Faaliyet Raporu 
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