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1. İLÇE KÜNYESİ
İLÇE ADI

REŞADİYE

BAĞLI OLDUĞU İL

TOKAT

NÜFUS (2016)

37.959

YÜZÖLÇÜMÜ

1162 km2

İL MERKEZİNE UZAKLIK

92 km

BELEDİYE SAYISI

6

KÖY SAYISI

72

BELEDİYE BAŞKANI

Cemil KILIÇ

KAYMAKAM

Berker ÇIRAK

2. GİRİŞ
Reşadiye, 1906 yılında Sivas Valisi Reşit Akif Paşa'nın talimatı ile kurulmuştur. 1500'lü
yıllardan 1900'lü yılların başına kadarki tarihi kayıtlarda, Erzurum Vilayetinin Şarki
Karahisar sancağına bağlı, İskefsir nahiyesi olarak geçen Reşadiye'nin eski kuruluş merkezi
bugün de tam olarak tespit edilememiştir. Reşadiyeli Prof. Dr. Ali Rıza ATASOY' un bu
konuda yaptığı araştırmalara göre, eski ilçe merkezinin İskefsir kalesi denilen, Uluköy ve
Keçiköy başındaki tepede Kaledüzü mevkiinde olduğu sanılmaktadır. 1664 yılında Erzurum'a
bağlı iken daha sonraları Sivas Vilayetine bağlanan İskefsir, 1906 yılında bugünkü yerinde
ilçe olarak kurulmuş ve İskefsir olan adı, Sultan Mehmet Reşat adına ithafen Reşadiye olarak
değiştirilmiştir. Cumhuriyetten sonraki taksimatta Tokat vilayetine bağlanmıştır.
Reşadiye Karadeniz Bölgesinin Orta Karadeniz bölümünde yer almaktadır. İlçenin kuzeyinde
Başçiftlik, Aybastı ve Gölköy, kuzeydoğusunda Mesudiye, güneyinde Almus ve Doğanşar,
doğusunda Koyulhisar, batısında Niksar ilçesi ile sınırları olup 1162 km2 yüzölçümüne
sahiptir. Reşadiye Karadeniz iklimi ile İç Anadolu ikliminin müşterek özelliklerini
taşımaktadır. Yazları sıcak ve kurak, ilkbahar ve kış aylarında bol yağışlı geçmektedir.
Kelkit vadisi içindeki, Kelkit ırmağının kenarında konuşlanmış olan Reşadiye yeryüzü
şekilleri bakımından, dağlık ve engebeli bir yapıya sahiptir. İlçe merkezinin yüksekliği 450
metredir. Kuzeyinde Canik dağları uzantısı bulunup bu dağların yüksek kesimlerinde
otlakıyeler ve büyük yaylalar mevcuttur. İlçenin en yüksek yerleri Çamlıkaya köyü
hudutlarındaki Erdem Kırı (2183 metre), Çal Dağı, Dönek Dağı, Dumanlı Dağları ile
Hacıbaba ile Bayramaltı Yaylarıdır. İlçede Zinav ve Göllüköy gölü adında iki adet göl
bulunmaktadır.
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Zinav gölü 348.514 m2 alana sahip, etrafı ormanla çevrili, dinlenme ve mesire yeri olarak
kullanılmaktadır. Göllüköy gölü ise daha küçük bir göl olup 147.486 m2 alana sahiptir.
İlçenin en önemli akarsu kaynağı Kelkit çayı ve Tozanlı bölgesinden geçmekte olan
Yeşilırmak'ın ana kaynağı Tozanlı çayıdır
3. SOSYAL YAPI
2017 yılı verilerine göre ilçe merkezinde 9.434, belde ve köylerde ise 28.295 kişi olmak üzere
toplam nüfus 37.729’dir. Kadın nüfusu 18.926 iken erkek nüfusu 18.926’dir. 2017 yılındaki
toplam nüfus ise 37.729’tir.Baydarlı Belediyesi 3469 kişi,Bereketli Belediyesi 4.679
kişi,Bozcalı Belediyesi 3.630 kişi, Cimitekke Belediyesi 2673 kişi Hasanşeyh 5.901 kişiyle
Nüfusun önemli bir bölümünü barındırmaktadır.
Nüfus sayımlarının yıllar itibariyle karşılaştırılmasında(2008-2017) İlçenin nüfusunda bir
azalma gözlenmektedir. Çeşitli ekonomik ve sosyal gelişmelerin bir sonucu olarak yurtdışına
ve büyük kentlere yoğun bir göç yaşanmıştır.
Eğitim-öğretim hizmetleri toplam 4217 öğrenci ile 284 derslikte sürdürülmüştür. Derslik
başına düşen öğrenci sayısı İlkokul + Ortaokul: 15, Genel Ortaöğretim: 14, Mesleki ve
Teknik: 18'dir.İlçe genelinde okullaşma oranı okul öncesinde % 80, ilköğretimde % 100,
ortaokullarda % 100 'dür.
İlçede okul öncesi eğitimde faaliyet gösteren kurum sayısı 16’dır.
İlçe genelinde ilköğretimde 7 taşıma merkezine 61 araçla 667 öğrenci, orta öğretimde ise 7
taşıma merkezine 47 araçla 431 öğrenci taşınmaktadır. Öğrenci yetersizliği nedeniyle kapalı
olan ilköğretim okullarındaki öğrenciler Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna yerleştirilmiştir.
İlçede bulunan Meslek Yüksek Okulu 4 program ve 287 öğrenci ile eğitimine devam
etmektedir.
İlçede sağlık hizmetleri Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık
Hizmetleri İstasyonu, Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlık Evleri eliyle yürütülmektedir.
İlçede birinci basamak sağlık hizmetleri Toplum Sağlığı Merkezi, Merkez Aile Sağlığı
Merkezi, Bereketli Aile Sağlığı Merkezi, Bozcalı Aile Sağlığı Merkezi ve Hasanşeyh Aile
Sağlığı Merkezince sürdürülmektedir.
Reşadiye Merkez Aile Sağlığı Merkezinde 6 Aile Hekimi ve 5 Aile Sağlığı elemanı görev
yapmakta olup, Bereketli, Bozçalı ve Hasanşeyh Aile Sağlığı Merkezlerinde birer Aile
Hekimi ve Aile Sağlığı elemanı görev yapmaktadır.
İlçede Anne sevgisi Rehabilitasyon Merkezi 2012 yılında kurulmuş olup toplam 120
öğrenciye hizmet vermektedir.
İlçede 10 adet sağlık evi bulunmakta olup bunlardan Büşürüm, Cimitekke, Çevrecik,
Kızılcaören ve Nebişeyh sağlık evlerinde birer sağlık personeli görev yapmaktadır. Ayrıca
ilçede 3816 sayılı Kanun kapsamında 3804 kişi Yeşil Kart uygulamasından faydalanmakta
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iken, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sağlık
hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Yeni yapılanma neticesinde kurulan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ile aynı
binada hizmet vermektedir. İlçe Sağlık Müdürlüğünde 1 Sağlık Memuru ve 1 Ebe) görev
yapmaktadır.
Reşadiye Devlet Hastanesi 1968 yılında kurulmuş olup, kadro ve teşkilatı itibariyle 40 yataklı
bir sağlık kuruluşudur. Devlet Hastanesi Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Çocuk Hastalıkları,
Diş, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Acil Servis ve Poliklinikleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri
ile Tıbbi Tahlil Laboratuarı, Röntgen Laboratuarı, Ultrasonografi Ünitesi, Hemodiyaliz
Ünitesi, EKG-Enjeksiyon Ünitesi ve Ameliyathane olmak üzere sağlık hizmetlerini
yürütmektedir.
Ayrıca Hastane Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesinde 3 adet araç mevcut olup, bunlardan 1
tanesi diyaliz hastalarının taşınmasında diğer 2 tanesi ise hasta naklinde kullanılmaktadır.
İlçede 112 Acil Sağlık Hizmetleri Hastane ile birlikte entegre olarak yürütülmekte iken,
01.04.2012 tarihi itibarı ile Sağlık İstasyonu Devlet Hastanesinden ayrılmıştır.
İlçede bebek ölüm oranı binde 9 seviyesindedir.
Reşadiye İlçesi Kelkit vadisi üzerinde dar bir alana kurulmuştur. 1939 depreminden sonra
ahşap olarak yapılan binalar sonraki yıllarda betonarme karkas şekline dönüşmüştür.
İlçe merkezi ve köylerinde sosyal yaşam genellikle sadedir. Sosyal bir olgu olan düğünler
törelere uygun olarak yapılmaktadır. Bayramlar, düğünler, cenazeler ve ortaklaşa yapılan işler
halkı birbirine kaynaştırmaktadır. Halk genelde tatil günlerinde dinlenmek amacıyla mesire
yerleri olan Zinav Gölü'ne, Kuzbağı beldesine bağlı Çitlice ve Cimitekke beldesine ait Cinban
yaylasına gitmektedir. İlçede 2 adet turistik tesis bulunmaktadır.
İlçede ikamet eden halk genelde köyleri ile bağlantılı olduklarından yaz aylarında bağ ve
bahçeleri ile tarlalarında çalışmak üzere köylerine dönmektedirler. İlçede sosyal yaşantıya
cevap verebilecek sinema, tiyatro vb. gibi sosyal mekânlar bulunmamaktadır. İlçe merkezinde
2 aile çay bahçesi, 6 internet salonu ve 21 kahvehane bulunmaktadır.
Sportif etkinlikler için 1 kapalı spor salonu, 1 sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 2 açık
Basketbol ve Voleybol sahası halka hizmet vermektedir. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe
Müdürlüğünün açmış olduğu sportif kurslarla (judo, güreş, voleybol, satranç, masa tenisi ve
wushu ) Reşadiye Gençlik Spor Kulübü Derneği ve Reşadiye Termal Spor Kulübü Derneğinin
faaliyetleri ile sporun sevdirilmesi amaçlanmaktadır.
Ayrıca 1983 yılından beri ilçenin güncesini haftalık olarak vatandaşlara duyurmak amacıyla
"Reşadiye" ismindeki mahalli gazete yayın hayatını sürdürmektedir.
İlçe Halk Kütüphanesinde 4.250 ciltli, 9.258 ciltsiz olmak üzere toplam 13.508 kitap
bulunmaktadır. Ayrıca Hasanşeyh Halk Kütüphanesinde 1 memur, Kızılcaören Halk
Kütüphanesinde 1 memur olmak üzere toplam 2 personel mevcuttur.
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İlçede 1 adet vakıf 86 tane de meslek kuruluşu bulunmaktadır.
4. İKTİSADİ YAPI
İlçede 40 adet limitet şirket, 12 adet anonim şirket, 26 adet şahıs şirketi ve 7 adet kooperatif
faaliyet göstermektedir
İlçede 1972 yılında Samaş Sanayi Madenleri A.Ş. kurulmuştur. Bölgede bulunan bentonit
(kil) madeni kurulu fabrika tesislerinde işlenerek satışa hazır hale getirilmektedir. Tesis,
Reşadiye ekonomisine ve ülke ekonomisine katkıda bulunulmaktadır.
2004 yılında kurulan RESÜT (Reşadiye Tarım Hayvancılık Doğal Ürünler Süt ve Gıda San.
Ticaret A.Ş.) şirket bünyesinde yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle üretimine bir süre ara vermek
zorunda kalmıştır. Şirketin, yeniden yapılanma çalışmaları devam etmekte olup önümüzdeki
süreçte yeniden faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Romano Bambu Sanayi ve Kaner Tekstil
Sanayi adlı şirketler de ilçede faaliyetlerini sürdürmektedir.
Reşadiyeli esnaflar tarafından kurulan Reşadiye Ata Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi
tarafından 01.09.2003 yılında Reşadiye-Niksar karayolu 3.kilometresinde. 88 işyeri ile
Reşadiye Ata Küçük Sanayi Sitesi inşaatına başlamış, (İlçe sınırları içerisinde Reşadiye
Hamzalı Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. ATAÇ Elektromekanik Enerji A.Ş. Temmuz Elektrik
Üretim Ltd. Şti. ve ARC Elektromekanik Enerji San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hidroelektrik
santral (HES) vardır. Bunlardan Reşadiye Hamzalı adlı şirket Kelkit Çayı üzerinde, ATAÇ
Elektromekanik adlı şirket Delice Çayı üzerinde, Temmuz Elektrik ve ARC Elektromekanik
adlı şirketler Zinav Bölgesi'nde çalışmalarını sürdürmektedir.
Reşadiye Hamzalı Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. firmasının Kelkit Çayı üzerinde yapmış
olduğu üç HES inşaatının İlçe mülki hudutları içerisinde kalan iki HES inşaatı tamamlanarak
elektrik üretimine başlamıştır.
İlçenin orman varlığı 27.679,8 hektar olup orman sanayisinde 18 çeşit ürün üretilmektedir.
İlçedeki kayıtlı işgücünün %36’sı imalat sanayinde %64’ü ise hizmet sektöründe istihdam
edilmektedir.
İlçede 2 firma ihracat yapmaktadır. İhracat yapılan sektörler bentonit ve tekstil sektörleridir.
Ülkü Tekstil Reşadiye İlçesinde 2018 yılında yeni bir hazır-giyim tesisi açmıştır.
İlçenin toplam arazi büyüklüğü 35.984 hektar iken ekilebilir tarım alanları ise 241.422
dekardır. Mera büyüklüğü 25.335 hektardır.. İlçe ekonomisinde hayvancılık ön plandadır.
Hayvancılığa bağlı olarak tarım ürünleri yetiştiriciliği (hububat ve yem bitkileri) de aynı
düzeyde yapılmaktadır. İlçenin her bölgesinde hububat ve yem bitkileri yetiştiriciliği ile
birlikte hayvancılık da yapılmaktadır. Hayvancılık, İskefsir ve Ovacık diye tabir edilen kuzey
kısımdaki bölgelerde daha yoğun uğraş alanıdır. İlçe doğal yapısı ve florası itibariyle arıcılık
için büyük potansiyel bulunmaktır. Tarım ve hayvancılık ürünlerinin değerlendirilmesinde
geleneksel yöntemler kullanılmaktadır.

6

Son on yılda aşılı ceviz yetiştiriciliği, değişik meyve bahçeleri kurulmasına yönelik eğilim
oluşmuştur. İl Özel idare, SYDV finansmanları ile toplu ceviz bahçeleri tesis edilmeye
başlanmıştır. Darıderesi ile Umurca köyleri arasındaki Kelkit vadisi, Tozanlı vadisi, Vakıf
bölgesi olarak adlandırılan köyler, rakımın çok yüksek olmadığı Yolüstü ve Nebişeyh
beldelerine olan kadar bölgelerde ceviz yetiştirilmektedir. Yolüstü, Güvendik, Nebişeyh
(Doğantepe), Büşürüm, Darıderesi, Soğukpınar, Sazak, Beşdere, Güllüce, Umurca,
Karlıyayla, Kabalı, Çamlıkaya, Çambalı, Kuzbağı gibi köylerde toplu ceviz alanları tesis
edilerek daha bilinçli olarak yapılmaya başlanmıştır.
İlçede daha önce pek tanınmayan korunga yem bitkisi özellikle kıraç alanlarda yetişmesinden
dolayı ekimi çok yaygınlaşmıştır. Sulu alanlarda yonca, Silajlık mısır gibi ürünlerde
yetiştirilmeye başlanmıştır.
Patates yetiştiriciliğine özellikle yüksek rakımlı yerler çok uygundur. Sertifikalı tohumluk
temin edemediklerinden ve ticari olarak düşünmediklerinden yalnızca ailenin ihtiyacı için
yetiştirilmektedir. Sulama altyapısının yetersizliği, yabani domuz zararı gibi nedenler üretimi
engellemektedir. Çilek üretimi için de potansiyel olmasına rağmen tanıtıcı çalışmaların
ötesine geçilememiştir. İlçede yaygın olarak yetişen doğal kuşburnu toplanmakta, aileler
kendi ihtiyaçları için marmelat ve reçel yapmaktadırlar
İlçenin tarımsal arazi potansiyeli yaklaşık olarak 1.240.000 dekardır. İlçe genelinde yaklaşık
olarak 19.000 büyükbaş ve 21.000 küçükbaş hayvan mevcuttur. Son yıllarda hayvan sayıları
sürekli azalmıştır. Mera ve yayla alanlarının çok geniş olması küçükbaş hayvan
yetiştiriciliğine uygundur. Ancak göç, çoban bulunamaması, sosyal güvence isteği, daha iyi
şartlarda yaşama isteği, yapağı ve yünün değerinin olmaması gibi sebeplerden dolayı
küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ilgi görmemektedir. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği daha çok
besiye dayalıdır. Süt hayvancılığı yetersizdir. İşletmelerde süt hayvanı sayıları ortama olarak
3 civarındadır. Süt üretimi yetersiz olmasından dolayı yalnızca belli köylerde süt
toplanmaktadır.
İlçede arıcılık potansiyeline eş değerde 13.000 civarında arılı kovan mevcuttur.İlçede 10,608
ton süt 80 ton peynir 450 ton kırmızı et 893 bin adet yumurta 167 ton bal üretilmektedir.
5. ALT YAPI
İlçenin Tokat il merkezine uzaklığı 89 kilometredir. ilçeden geçen D 100 Karayolu ulaşım
yönünden büyük bir imkân sağlamaktadır. Ayrıca Karayolu ağında Reşadiye Aybastı yolu
bulunmaktadır.
İlçede 72 köy ve 5 beldenin yol bağlantıları mevcuttur. Köy yolu ağı toplam 565
kilometredir.KÖYDES projeleri kapsamında 63,3 km stabilize, 190 km asfalt çalışması ve 5
km beton yol yapılarak standart hale getirilmiş olup tüm köy yollarının 190 km'si asfalt, 5
km'si beton 372 km'si stabilize durumdadır.. (Mevcut yolların %34 Asfalt %66 Stabilize
yoldur.) Köy yollarının bakım-onarım, kar ile mücadele çalışmaları ilçede konuşlanmış olan
Özel İdare Bakımevi Şefliği tarafından yürütülmektedir.
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İlçede kaynak yetersizliğinden dolayı şebekeli içme suyu olmayan 1 köy (Yenituraç)
bulunmaktadır. 72 köye ait içme suyu tesislerinin 15'i KÖYDES kapsamında yapılmıştır.
Kanalizasyonu bulunmayan köylere döşeme boruları verilmiş olup muhtarlıklar tarafından
yapılmıştır. Elektriksiz ve telefonsuz köy bulunmamaktadır
Tokat PTT Başmüdürlüğüne bağlı olarak Reşadiye PTT Merkez Müdürlüğü, Hasanşeyh
Beldesinde PTT şubesi ve Bereketli, Bozcalı ve Baydarlı Beldelerinde PTT Acentesi faal
olarak hizmet vermektedir.
6. OKA FAALİYETLERİNDE İLÇENİN YERİ
2010 yılında İşletmelerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dışa Açılmaları Projesi Mali
Destek Programı kapsamında OKA tarafından 140,267 TL bütçe ile desteklenmiştir.
2011 Yararlanıcısı Reşadiye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olan Gümüş Eller
Projesine OKA tarafından 52.679 TL destek sağlanmıştır.
2014 yılında ise yararlanıcısı Reşadiye Köylere Hizmet Götürme Birliği Rüzgarla Enerjimi
Üretiyorum, Temiz Enerji Tüketiyorum Projesine OKA tarafında 743.977 TL destek
verilmiştir. Bu projenin amacı Tokat’ta yenilenebilir enerji kaynağı olan Rüzgar enerjisi ile
elektrik üretiminin artırılması yoluyla TR 83 bölgesinin sürdürebilir kalkınmasına katkı
sağlamaktır.
7. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Reşadiye jeolojik yapısı itibariyle termal turizm potansiyeline sahiptir. Ancak var olan
tesislerin altyapılarının geliştirilmesi, bölge halkıyla beraber yerli ve yabancı turistlere de
hitap edebilecek yeni tesislerin yapılması gerekmektedir.
Zinav Gölü sahip olduğu doğal güzellikler ile turistik cazibe merkezi olabilecektir. Gölün
kenarına yapılabilecek rekreasyon tesisleri, bungalov tipi evler, su sporu ekipmanları alımı,
otel yapımı vb. faaliyetler ile ilçeye gelen turist sayısında ciddi artışların olabileceği
öngörülmektedir. Özel sektör yatırımlarının özendirilmesi için kamu kurumlarının da proje
geliştirerek, ulusal ve/ya dış kaynaklı hibe programlarına başvuruda bulunarak altyapı
çalışmalarına başlaması önem arz etmektedir
.Reşadiye bölgesindeki bentonitler, sondaj çamuru katkı maddesi, döküm sanayi ve pelet
bağlayıcılığına uygun özellik göstermesi nedeniyle Türkiye’de bilinen en eski bentonit üretim
yeridir. Yurtiçi Na-bentonit ihtiyacının büyük bir bölümü bu bölgeden karşılanmaktadır.
Bölgede çok sayıda yatak ve zuhur bulunmaktadır. Bunların hepsinin kullanım alanlarına
yönelik fiziksel özellikleri farklıdır. Bir kısmından da uzun yıllardır üretim
yapılmaktadır.(mta.gov.tr)” Bu bilgiler ışığında ilçedeki bentonit tesislerinin nicelik ve nitelik
olarak iyileştirilmesi ve endüstriden gelen taleplere göre üretim yapabilecek duruma gelmesi
ilçe ekonomisine ciddi katkı sağlayacak, istihdam oranı artacak ve bunun sonucunda göç de
azalacaktır.
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8. KAYNAKLAR
Reşadiye Kaymakamlığı 2017 Brifingi
www.reşadiye.gov.tr erişim 2018
www.reşadiye.bel.tr erişim 2018
www.mta.gov.tr

erişim 2018

www.tuik.gov.tr erişim 2018
9. İLETİŞİM BİLGİLERİ LİSTESİ
Reşadiye Kaymakamlığı
web: http://www.resadiye.gov.tr/
Tel : 0(356) 461 30 07
Reşadiye Belediyesi
web: https://www.resadiye.bel.tr/
Tel : +90 356 461 30 28
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