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1. İLÇE KÜNYESİ
İLÇE ADI

Merkez

BAĞLI OLDUĞU İL
NÜFUS (2017)
YÜZÖLÇÜMÜ
BELEDİYE SAYISI
KÖY SAYISI
BELEDİYE BAŞKANI

Tokat
196.386
1.924 km²
5
108
Eyüp EROĞLU

2. GİRİŞ
2.1. İlçe Tarihi:
Tokat ili ve yakın çevresinde, 5000 yıldan bu yana; 14 devlet ve birçok beyliğin egemen
olduğu görülür. Tokat ili sınırları içerisinde, Kelkit, Yeşilırmak ve Çekerek nehirleri boyunca
önemli sanat ve kültür yaşamına sahip, nüfusu fazla olan yerleşmelerin kurulduğu
görülmektedir. M.Ö 1500 yıllarında yüksek düzeyde kültür ve sanatın yaşandığı Hitit kentleri
Anzilia (Zile), Tappıga (Maşat), Horoztepe, Bolus, Kayapınar, Höyük, Kalehöyük ve daha
birçok Hitit yerleşim alanından sadece Maşat, Horoztepe ve Kayapınar’da arkeolojik kazılar
yapılmış, her birinde Tunç ve Demir çağlarına ait pek çok değerli kültür ve mimarlık eserleri
bulunmuştur.
Tokat kentinin tarihi devirlerde, farklı dillerdeki isimleri şunlardır. Kent, Antik çağda
Komana, Bizanslılar döneminde Evdoksia Dokeia, Araplar Dokat, İranlılar Kah-cun,
Selçuklular Darün-Nusret, Moğollar Sobaru, Yıldırım Beyazıt dönenimde (Osmanlı) DarünNasr ve Tokat olarak farklı isimlerle anılmıştır.
Tokat kentinin ilk adı Komana’dır. Pers, Helenistik ve Pontus krallıkları döneminde kurulan
Komana, M.Ö 5.yy’da Roma imparatorluğunun önemli eyalet şehirlerinden biriydi. Komana
Tokat merkezinde bağlı Gümenek köyü sınırları (Topçam yaylasında) içerisinde yer
almaktaydı. Çok tanrılı dinlere ait, pek çok tapınağın bulunduğu Komana (Comana), meydana
gelen bir deprem sonucu yıkılmış ve şehir tamamen yok olmuştur. Daha sonraki devirlerde
Tokat’ın, bugün şehir merkezi içerisinde yer alan Tokat kalesi ve çevresinde tekrar kurulduğu,
farklı dönemlerde farklı isimlerle adlandırıldığı görülür. Bizanslılar, Anadolu Selçuklu
Devleti Danişmentliler, İlhanlı Devleti ve Osmanlı imparatorluğu yönetimine giren Tokat’ın
nüfusunun, tarihi boyunca belirli dönemlerde arttığı, belirli dönemlerde azaldığı tahmin
edilmektedir. Örneğin Selçuklular döneminde, burada yapılan kervansaraylar, medrese,
şifahane; yol ve camiler, Tokat’ın nüfusunun hızla artmasını sağlamış ve şehir hızla
büyümeye başlamıştır.
Tokat şehrinde yaşayan nüfusla ilgili en eski bilgi 144 tarihli, Tokat Tahrir Defterindeki
kayıtlardır. Bu kayıtlara göre 15. Yüzyıl ortasında yaklaşık 200 Müslüman, 1.000 kadar
Hıristiyan hanesi olmak üzere toplam 3000 kadar vergi yükümlüsü vardır. Her hane ortalama
5 kişi olarak alındığından, kent nüfusunun bu dönemde yaklaşık 15.000 kadar olduğu
söylenebilir.

Yerleşmenin tarihi hakkında çok değerli kaynaklara ulaşılmasına karşılık, nüfus sayısıyla
ilgili en fazla kayıtlara rastlamak mümkün olmamıştır. Sivas’a bağlı bir sancak merkezi
olduğu dönemlerde, 1846 yılında, Tokat’ta vergilendirme amacıyla yapılan sayımda 4.305
binanın, 1851 yılı sayımında ise 3.956 bina ve işyeri tespiti yapıldığı görülmektedir. Bu
sayımlarda nüfus sayısı ile ilgili istatistikler yoktur. Ancak 1908 tarihinde Tokat sancağının
toplam nüfusunun 274.255 olduğu, bu nüfusun 131.946’sının kadın, 142.309’un erkek
nüfustan oluştuğu belirtilmektedir. Aynı kayıtlara göre Tokat şehir merkezinin nüfusu ise
106.893 kişidir.
Tokat, 1878 yılına kadar Sivas’a bağlı bucak merkezi durumundayken, 1878 yılınca
mutasarrıflık (sancak beyliği), 1920 de müstakil liva ve nihayet Cumhuriyet’in ilanından
sonra il statüsünü elde etmiştir.

2.2. Coğrafi Konum
İlçenin yüzölçümü 1924 km²’dir. İlçe merkezi ortalama yükseltisi 640 metredir. İlçenin
kuzeyinde Erbaa ve Niksar ilçesi, güneyinde Sivas ili, batısında Turhal, Pazar, Artova ve
Yeşilyurt ilçeleri, doğusunda Almus ilçesi yer almaktadır. Merkez ilçeye bağlı 5 belde, 108
köy ile yüzölçümü açısından Tokat ilinin en büyük ilçesidir.
Merkez ilçe, Behzat çayının Yeşilırmak ile birleştiği alanda bulunmaktadır. Başlangıçta,
Behzat çayı vadi düzlükleri üzerinde güney-kuzey yönünde gelişme gösteren şehir, zamanla
yön değiştirmiş ve Yeşilırmak nehrinin vadi düzlüklerinde doğu-batı yönünde büyümeye
başlamıştır. Şehrin bu yöndeki gelişimi halen devam etmektedir.
Orta Karadeniz Bölümünde dağlar, kuzeyden güneye üç önemli sıra halinde uzanmışlardır.
Kuzeyde ilk sırayı Canik dağları oluşturmaktadır. Yükseltisi çok fazla olmayan bu dağ
sırasının Tokat ilinde en yüksek noktasını 2.181 metreyle Erdembaba tepesi oluşturmaktadır.
İkinci dağ sırasını oluşturan yükseltiler Kelkit ve Yeşilırmak havzalarını ayıran su bölümü
çizgisini oluşturan dağlardır. Tokat şehri bu ikinci dağ sırasının güneyinde, Yeşilırmak nehri
ve bu nehre güneyden karışan Behzat deresinin vadisi boyunca kurulmuştur. İlin üçüncü dağ
sırasını, Yeşilırmak vadisinin güneyindeki yükseltiler oluşturmaktadır. Akdağ (1.900 m),
Çamlıbel (1.930 m), Dumanlı (2.374 m), Şehnekayası (2.385 m) dorukları aynı zamanda ilin
en önemli doruklarını meydana getirmektedir.

Tokat şehir merkezinin kuzeyinden geçen Yeşilırmak ana kolu, Sivas ili sınırların içerisinde
yer alan Köse Dağının 2.801 m yükseltideki batı yamaçlarından kaynağını alır. Batıya doğru
akarak kuzeyde Karaçam, güneyde Tekeli Dağlarının arasından geçer. Bu arada çevresindeki
bir çok dereyi de alarak debisi yüksek bir ırmak haline dönüşür. Omala (Gözova) ovasını
geçtikten sonra Karakaya boğazına girer ve Kazova'ya ulaşır. Başlangıçta vadisi çok geniş
olmayan Yeşilırmak’ın Tokat’a yaklaştıkça vadisi genişlemeye başlar. Bu durum Turhal’a
kadar devam eder. Yeşilırmak ana kolu; Tokat suyu ve Tozanlı çayı olarak da
adlandırılmaktadır. Tokat şehri Yeşilırmak nehrinin il içerisinde oluşturduğu önemli
ovalardan biri olan Kazova’nın batı kenarında kurulmuştur. Şehir, başlangıçta Yeşilırmak’a
güneyden karışan Behzat deresinin vadisinde kurulmuş, ancak zamanla kuzeye doğru
gelişerek Yeşilırmak vadisi yamaçlarında özellikle batıya doğru büyümeye başlamıştır.
Tokat ilinde hem Karadeniz, hem de yarı kurak İç Anadolu iklimi özellikleri görülmektedir.
Bu özelliği ile Tokat, Karadeniz ile İç Anadolu iklimi aransında bir geçiş iklimi özelliği
taşımaktadır. 1960 – 2012 yılları ortalamalarına göre; ilin, ortalama sıcaklığı 12,4ºC olup, en
yüksek sıcaklıklar Temmuz ve Ağustos aylarına, en düşük sıcaklıklar Ocak ve Şubat aylarına
aittir. 12,4ºC olarak tespit edilen bu sıcaklık değeri, şehri kuzey, batı ve güneyden
sınırlandıran yüksekliklere doğru çıkıldıkça azalış göstermekte ve 7-8ºC'ye kadar
düşmektedir. Bu durum ekonomik faaliyetleri etkilemektedir. Sıcaklık değerlerinin yüksek
olduğu vadi tabanlarında çok çeşitli tarım ürünleri yetiştirilirken, sıcaklık değerlerinin düştüğü
yüksek kesimlerde yer alan platolar üzerindeki yaylalarda, hayvancılık faaliyetleri ön plana
geçmektedir.
Ortalama yıllık yağış toplamı 436,6 mm (kg/m²)’dir. Yağışlar aylara göre değişmekle birlikte,
en çok yağış alan aylar Kasım ve Aralık, en az yağış alan ay ise Ağustos ayıdır.
196.645 ha alana sahip olan Merkez ilçenin %47,8’i ormanlarla kaplı olup, 94.033 ha orman
alanı vardır. Karadeniz iklimi ile İç Anadolu step iklimi arasında bir geçiş iklim özelliği
taşıyan Merkez ilçede, doğal bitki örtüsü türleri de aynı geçiş özelliklerini göstermektedir.
Yüksek alanlarda, karaçam, sarıçam göknar ve meşe türlerine rastlanılmaktadır.
Tokat ili birinci derece deprem bölgesinde bulunmaktadır. Merkez ilçenin hemen kuzeyinden
Kuzey Anadolu Fayına 50 km uzaklıkta olan ve bu fayla ile ilişkili olduğu düşünülen Tokat
Fayı geçmektedir.
3. SOSYAL YAPI
3.1. Nüfus
2017 yılı nüfus verilerine göre Tokat Merkez ilçenin genel nüfusu 196.386'dır. Bu nüfusun
152.314'ü şehir merkezinde yaşarken, 44.072'si köylerde yaşamaktadır. Nüfusun 98.528'i
erkek, 97.858'i kadınlardan oluşmaktadır. Son beş yıldaki nüfus artış hızı % 6,5, bir önceki
yıla göre nüfus artış hızı ise % 2,2 olarak gerçekleşmiştir.

3.2. Eğitim
İlçede 517 okulda 3.942 adet derslik bulunmaktadır. 72.455 öğrenciye 4.923 öğretmen ile
eğitim öğretim gerçekleştirilmektedir. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 18'dir.
1992 yılında kurulan Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne ait Merkez ilçede Taşlıçiftlik Kampüsü
ve Ali Şevki Erek Kampüsü olmak üzere iki yerleşke bulunmaktadır. Ali Şevki Erek
Kampüsü şehir merkezinde, Taşlıçiftlik Kampüsü, Amasya yolu üzerinde Tokat il merkezine
9 km uzaklıkta ve 2.000 da büyüklüğündedir.
Merkez ilçede 11 fakülte, 4 yüksekokul, 5 meslek yüksekokul, 4 enstitü, 7 Rektörlüğe bağlı
bölüm ve 15 Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmakta olup, Diş Hekimliği Fakültesi,
Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Ziraat Fakültesi bulunmaktadır.
3.3. Sağlık
Sağlık Bakanlığına bağlı Tokat Devlet Hastanesi, GOP Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Tokat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Tokat Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Hastanesi ile Özel Medikal Park Hastanesi il genelinde hizmet sunmaktadır.
Merkez ilçede faaliyet gösteren diğer sağlık kuruluşları ise Verem Savaş Dispanseri, Halk
Sağlığı Laboratuvarı, Üreme Sağlığı Merkezi, 112 Acil Yardım İstasyonu, Tokat Devlet
Hastanesi Diyaliz Merkezi, GOP Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Merkezi, Özel Diyaliz
Merkezi, Fizik Tedavi Merkezi, Özel Radyoloji Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile
Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Birimi ve Köy Sağlık Evidir.
3.4. Kültür ve Sosyal Hizmetler
Tokat Merkez ilçede yüzyıllardır bozulmadan günümüze dek ulaşmış yemek kültürü, giyim
kültürü, folklorik değerler, bakırcılık, yazmacılık, halı kilim ve kumaş dokumacılığının
izlerini görmek mümkündür.
Omuz Halayı, Geyik Oyunu, Ellik halayı, Çekirge Oyunu, Tokat Ağırlaması, Maşat Halayı ve
Semah Oyunu gibi halk oyunları toplumsal değerleri yansıtmaktadır.
Hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaşmış Orta Asya Türk giyim kültürünün
izlerine bugün Tokat ilinin bazı köylerinde rastlamak mümkündür.
Tokat Kebabı, pehlili pilav, et dolması, bakla dolması, keşkek, gendüme çorbası, bacaklı
çorba, cevizli çörek, bezli sucuk, bat gibi zengin bir yemek kültürüne sahiptir.
4. İKTİSADİ YAPI
4.1. Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
Tokat Merkez İlçesinde 2016 yılında toplam tarım alanı 603.200 da (277.531 da sulu alan,
325.669 da kuru alan), orman alanı 940.330 da, çayır mera alanı 197.920 da ve tarım dışı alan
181.550 da olmak üzere 2016 yılı tarımsal ve tarım dışı arazi varlığı toplam 1.923.000 da'dır.

Mevcut tarım alanının 362.195 da alanda 581.699 ton tarla ürünü (arpa, ayçiçeği, bakla,
bezelye, buğday, burçak, çavdar, fasulye, fiğ, hayvan pancarı, korunga, mısır, nohut, patates,
sarımsak, soğan, şeker pancarı, tritikale, tütün, yem şalgamı, yeşil mercimek, yonca ve yulaf),
35.083 da alanda 184.166 ton sebze (baklagiller, balkabağı, barbunya, biber, brokoli, dereotu,
domates, fasulye, hıyar, ıspanak, kabak, karnabahar, karpuz, kavun, kırmızı pancar, lahana,
marul, maydanoz, nane, patlıcan, pırasa, roka, semizotu, soğan, tere ve turp) ve 49.606 da
alanda 44.517 ton meyve (armut, ayva, badem, ceviz, dut, elma, erik, kayısı, kızılcık, kiraz,
şeftali, üzüm, vişne ve zerdali) üretilmiştir.
İlçede ayrıca, dış mekan süs bitkileri üretimi de gerçekleştirilmektedir.
58.690 adet küçükbaş (koyun ve keçi) ve 50.435 adet büyükbaş (sığır ve manda) olmak üzere
2016 yılı toplam hayvan varlığı 109.125 adettir. 109.125 adet hayvandan 47.964'ü sağılmakta
olup, bu hayvanlardan toplam 62.997.286 kg süt alınmıştır.
İlçede kanatlı hayvan (tavuk, ördek, kaz ve hindi) üretimi de bulunmakta olup, 2016 yılında
toplam 46.735 hayvandan 10.034.050 adet yumurta üretimi gerçekleştirilmiştir.
Arıcılık da ilçede nispeten gelişmiş tarım sektörlerindendir. 2016 yılında ilçede kayıtlı 122
işletme 7.416 kg bal üretimi gerçekleştirmiştir.
4.2. Sanayi
Tokat ilinde yer alan 5 OSB'den biri Merkez ilçede bulunmakta olup, 500 hektar
büyüklüğündedir. Sanayi sektöründe Tokat OSB içerisinde 103 adet işletme faaliyet
göstermektedir. Başlıca sektörler gıda, hazır giyim, metal işleme, ağaç ve ağaç ürünleri ile
mobilya gelmektedir.
4.3. Hizmetler
Tokat, tarihi ve kültürel mirası ile doğal güzellikleri koruyarak bugüne taşıyan ender bir
Anadolu kentidir. Anadolu’nun saklı tarihinin izlerini bugün Merkez ilçede görmek
mümkündür. Baş burcu ile görkemli ve ürkütücü bir kayanın tepesine oturmuş yaklaşık 1500
yaşındaki Tokat Kalesi bugünkü şehir merkezinin ilk yerleşim alanıdır. Türklerin Anadolu’ya
gelişinden itibaren, mimarlık adına ortaya koyulan eserlerin ve kentin geçmişte yaşadığı
kültürel ve ekonomik hayatının izleri 900 adımda 900 yıl yolculuğu ile görülebilmektedir.
12. yüzyılda yapılan Çukur (Yağıbasan) Medrese; Türkmen bölgesinde yapılan ilk kapalı
avlulu Anadolu Medreselerinden biridir. Bu bölgede bulunan Taşhan, Devecihan, Paşahanı,
Yazmacılar Hanı ve Arastalı Bedesten; tarih boyunca kentin yaşadığı ekonomik canlılığın
kanıtları arasındadır. Bu yapılar arasında Taşhan, Anadolu’nun en büyük şehir hanları ve
Türkiye’nin en güzel beş hanı arasında gösterilmektedir. Kent merkezinde ayrıca
Anadolu’nun en eski camisi olan Garipler Camii, Anadolu’nun 15. yüzyıla ait en güzel
camilerinden birisi olan ve Sultan II. Bayezıd tarafından annesi adına inşa ettirilen Gülbahar
Hatun Camii bulunmaktadır. Halit Sokak ve Bey Sokak’ta günümüze ulaşan geç Osmanlı
dönemi geleneksel konutlarını görmek mümkündür. Dünyada tüm müştemilatıyla ayakta
kalmış tek ve en güzel ahşap mevlevihanesi bugün Mevlevihane Müzesi olarak hizmet
vermektedir.

5. ALT YAPI
Türkiye’nin her köşesinden karayolu ile ulaşılabilen Tokat, Ankara’ya 399 km, Samsun’a 232
km, Ordu’ya 233 km, Sivas’a 108 km, Yozgat’a 206 km, Amasya’ya 114 km ve İstanbul’a
785 km uzaklıkta bulunmaktadır.
Tokat Havaalanı, Merkez ilçeye 20 km uzaklıkta bulunmaktadır.
Merkez ilçenin de üyesi olduğu Katı Atık Yönetim Birliği tarafından Kuşoturağı mevkiinde
Katı Atık Depolama Alanı inşa edilmiştir.
AB kaynaklı bir proje kapsamında hayata geçirilen Atık Su Arıtma Tesisi ise Tokat-Turhal
karayolu 10. Km'de yer almaktadır.
6. OKA FAALİYETLERİNDE İLÇENİN YERİ
2009, 2011 ve 2014 Yıllarındaki KOBİ'lere yönelik Mali Destek Programları kapsamında 9
firmanın 4.101.647,90 TL bütçeli yatırım projelerine Ajans tarafından 1.882.296,05 TL maddi
kaynak sağlanmıştır.
2010, 2011, 2013, 2014 ve 2016 Yıllarındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yönelik Mali
Destek Programları kapsamında 15.928.840,09 TL bütçeli 15 projeye Ajans tarafından
6.981.496,32 TL maddi kaynak sağlanmıştır.
7. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Merkez ilçede yeterli istihdam alanları olmaması nedeniyle genç nüfus büyükşehirlere göç
etmektedir. Bu nüfusun büyük bölümünü nitelikli insan gücü oluşturmaktadır. Genç nitelikli
nüfusun göç etmesi, işletmelerin ihtiyacı olan insan kaynağını karşılayamamasına neden
olmaktadır. Merkez ilçe nüfusu çevresindeki kırsal alandan aldığı göç ile artmaktadır.
Merkez ilçe ana ulaşım yolları üzerinde değil yakınında bulunmaktadır.
Merkez ilçe sahip olduğu eğitim, sağlık ve ticaret fonksiyonları ile hem yakın çevresindeki
kırsal alan için hem de ilçeleri için önemli bir çekim noktasıdır. Diğer yandan e-ticaretin
yaygınlaşması esnafın pazar kaybetmesine neden olmaktadır. Merkez ilçenin tarıma dayalı
sanayi, turizm sektörü ve üniversite şehri olarak gelişeceği öngörülmektedir.
Tarıma dayalı sanayi ile gelişeceği öngörülen ilçede gıda sanayi işletmeleri hammaddelerinin
büyük bölümünü bölge dışından almaktadırlar. Özellikle Merkez ilçede üniversite-sanayi
işbirliği güçlendirilmesine gereksinim vardır.
Sanayi altyapısını güçlendirecek nitelikte, Teknopark, İŞGEM ve Mobilya ve Otomotiv
sektörüne yönelik Ortak Kullanım Atölyesi bulunmaktadır.
Mevcut Küçük Sanayi Sitesi(KSS) yerleşim alanı bugün şehrin ortasında kalmıştır. İlçede
yeni bir KSS alanına ihtiyaç duyulmaktadır. Merkez ilçedeki yapılaşmaya uygun arazi azlığı
nedeniyle yer seçimi önemli bir problemdir. İhtisaslaşmış farklı KSS alanlarının belirlenmesi
ile bu çözüm ortadan kalkabilir.

Turizm sektörünün gelişmesi için en önemli problem tanıtım eksikliği görülmesine rağmen;
en önemli eksiklik turizme yönelik altyapı alanındadır. (Sokak sağlıklaştırmaları, restorasyon
ve rekreasyon çalışmaları, turizm rehberi yetiştirilmesine yönelik eğitimler vb.)
Rüzgar enerji potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarının yapılması ve
bu potansiyelin değerlendirilmesi önem taşımaktadır.
Ülke genelinde tarım sektörünün problemleri arasında yer alan bölünmüş arazi sorununun
hakim olduğu ilçede, toplulaştırma uygulamaları ile bu sorunun çözülmesi gerekmektedir.
İlçede tarım sektöründe bitkisel üretim ve hayvancılık bilinçsiz yapılmaktadır. Piyasa-pazar
talebi gözetilerek planlı bir üretim modelinin benimsenmesi yönünde çalışmalara gerek
duyulmaktadır. Tarım alet ve makinelerine her küçük aile işletmesinin yatırım yapması
işletmeleri sıkıntıya düşürmektedir.
İlçede üretilen yaş sebze ve meyvenin pazarlanmasına ilişkin altyapının güçlendirilmesine
ihtiyaç vardır. Tarımsal üretimde en büyük sıkıntı pazarlama alanında yaşanmaktadır. İlçe
merkezinde faaliyet gösteren 4 yaş sebze ve meyve toptancı hali istenilen düzeyde
çalışamamaktadır. Bu hallerin bünyesinde soğuk hava deposu, ambalajlama-paketleme tesisi
ve analiz laboratuarı bulunmamaktadır. İl dışına gönderilen yaş sebze ve meyve ürünleri
yüksek nakliye masrafları nedeniyle üretim yerinde komisyonculara satılmaktadırlar. Büyük
ölçüde kayıtdışı olan bu yaş sebze ve meyve ticaretinde; çeşitli dönemlerde bölge dışından
gelen komisyoncular ve üreticiler arasında ödeme problemleri yaşanmaktadır.
Merkez ilçede bitkisel üretim alanında etkin kooperatif ve üretici birlikleri bulunmamaktadır.
Merkez ilçe buğday pazarında ortak kantar, analiz laboratuarı ve borsa seans salonuna ihtiyaç
duyulmaktadır. Buğday alımında sınıflandırma ve kalite kriterleri göz önünde
bulundurulmaktadır. Bu sebeple üreticilere bir analiz laboratuarı desteği sunulması önem
taşımaktadır.
İlçenin acilen çözülmesi gereken sorunları ulaşım altyapısı, kırsal alan sorunları ve işsizlik
olarak değerlendirilmiştir. İlçede otopark kültürü eksikliğinden dolayı, otoparklar etkin
kullanılmamaktadır.
Merkez ilçenin demiryolu hatlarına bağlantı imkanlarının araştırılmasına yönelik fizibilite
yapılması yönünde talepleri bulunmaktadır.
İlçenin mekansal organizasyonu açısından önemli ve öncelikli görülen alanların başında,
ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve tarihi-turistik alanların korunması gelmektedir. Diğer
öncelikli alanlar ise turizm altyapı tesislerinin eksikliği, yeni alanların imara açılmasıdır.
Kentte sosyal ve kültürel etkinlikler istenilen seviyede değildir (tiyatro, konser, yazar,
akademisyen veya alanında bilgi sahibi kişilerin düzenlediği konferans, sohbet, okurla
buluşma günü gibi). Yerel yönetim, üniversite ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği
çalışmaları ile bu etkinlikler artabilecektir. Merkez ilçede çocuk ve gençlere yönelik hizmetler
ile kadınların sosyal hayata katılımları için sosyal tesis eksiklikleri vurgulanmaktadır.
İlçede ara eleman konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Bu noktada ara eleman yetiştirilmesine
yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi gerekmektedir.

İlin markalaşmış yöresel ürünlerinin pazarlama problemleri bulunmaktadır.
8. KAYNAKLAR
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, http://www.gop.edu.tr
Tokat Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, www.tokatkulturturizm.gov.tr
TÜİK İstatistikleri, www.tuik.gov.tr
Tokat Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, https://tokat.tarim.gov.tr/Link/2/Istatistikler
Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, http://tokat.ism.saglik.gov.tr/
Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, https://tokat.meb.gov.tr/

