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1. İLÇE KÜNYESİ 

İLÇE ADI SULUSARAY 
BAĞLI OLDUĞU İL TOKAT 
NÜFUS (2017) 7.576 
YÜZÖLÇÜMÜ  277 Km²  
İL MERKEZİNE UZAKLIK 67 Km 
BELEDİYE SAYISI 1 
KÖY SAYISI 3 Mahalle, 14 Köy  
KAYMAKAM Recep KOŞAL 
BELEDİYE BAŞKANI Halil DEMİRKOL 

2. GİRİŞ 

TR83 Bölgesinde yerel potansiyeli, dinamikleri ve özgünlükleri ortaya çıkararak bunları en 
iyi şekilde değerlendirip planlayabilmek amacıyla faaliyet gösteren Orta Karadeniz Kalkınma 
Ajansı tarafından ilçe çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Ajans uzman veya 
uzmanlarınca hazırlanan bu rapor Sulusaray ilçesinin sosyal ve ekonomik yapısı, çevre-altyapı 
hizmetleri gibi mevcut verilerini ortaya koyarak, ilçeyle ilgili güçlü yönler,  öne çıkan 
sorunlar ve ihtiyaçlar belirtilmiştir. Raporun en sonunda ise raporun sonuç ve değerlendirme 
bölümü bulunmaktadır.  

Sulusaray tarihte büyük bir kent olan Sebastapolis’e ev sahipliği yapmış, bölgenin üzerine 
yerleşmiş bir ilçedir. Sulusaray ilçe merkezinde yer alan Antik kent tarihi ilk Tunç Çağında 
başlayan büyük bir höyük üzerine kurulmuştur. Bugün üzerinde ilçe evlerinin bulunduğu 
höyükte yapılan çalışmalarda elde edilen buluntular, höyüğün Erken Tunç (M.Ö. III. binyıl), 
Hitit (M.Ö. II. binyıl) ve Frig (M.Ö. I. binyılın ilk yarısı) dönemlerinde iskan edildiğini ortaya 
koymuştur. Höyüğün eteklerinde, kuzeydoğusunda ve güneyinde yer alan antik kentin ise; 
Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde yerleşildiği tespit edilmiştir. Roma İmparatoru 
Traianus zamanında ( M.S. 98 – 117 ) Pontus Galaticus'la, Polemoniacus Eyaletlerinden 
ayrılarak Kapadokia eyaletine dâhil edilmiştir. Bu konuya ilişkin kitabe Kapadokia Valisi 
Arrian adına şehrin ileri gelenleri ve halkı tarafından dikilmiştir. Sebastapolis kelime olarak 
Latincedir. ( Sebasto; büyük, ulu, azametli, polis; şehir ) “ Büyük azametli şehir “ 
denmektedir. Bazı kaynaklarda Herakleopolis olarak geçmektedir. Heraklaopolis, Herakles 
Kenti anlamına gelmektedir. Herakles Yunan ve Roma Mitolojisinde gücü kuvveti 
simgeleyen yarı tanrı bir varlıktır. Bu adı ile de Sebastapolis ile aynı manayı taşımaktadır. 
Sulusaray’da bulunan bu antik kentin, Sebastopolis adını almadan önce Karana adını 
taşıdığını Strabon’dan öğrenmekteyiz. Karana, Ateporix adlı yerel bir Galat beyinin başkenti 
durumunda iken, Ateporix’in ölümünden sonra bu küçük eyalet, Roma İmparatorluğu’na 
dahil olur ve Pontus Galaticus Eyaleti’ne bağlanır. Bu bağlamda, şehrin tarihi M.Ö. 3 
Ekim’inden itibaren başlamaktadır. 

Sebastopolis, M.Ö. 3-2 yıllarında yeni takvim kullanma ayrıcalığı ve kentlerine imparator 
Augustus adını verme hakkı tanınmış olan önemli bir merkezdir. Sebastopolis, Traianus 
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zamanında sikke basmaya başlamıştır. Bu bağlamda, söz konusu kent, İmparatorluk devrinde 
Traianus’dan Gallienus’a kadar darp yapmıştır. Pontus Galaticus Eyaletini Kappadokia 
topraklarına katan Traianus, Anadolu’da Sebastopolis’i Romalılaştırma merkezi yapmak 
istemiştir. 

Roma Dönemi’nde zengin ve mamur bir kent olarak karşımıza çıkan Sebastopolis, Roma 
imparatorları tarafından ziyaret edilmiş ve burada imparatorlar onuruna gymnasium, stoa gibi 
yapılar inşa edilmiştir. İmparator Hadrianus iki büyük seyahat programıyla M.S. 121-133 
yılları arasında Roma İmparatorluğu'nu baştan başa dolaşmıştır. İlk seyahati M.S. 121-125 
yılları arasında beş yıl, ikinci seyahati ise, M.S. 128-133 yılları arasında altı yıl sürmüştür. 
Hadrianus’un ikinci büyük gezisinde Doğu Anadolu’yu kat ederek Karadeniz’e ulaştığı ve 
Pontus kentlerini ziyareti ettiği bilinmektedir. Bu ziyaret kapsamında, imparatorun 
Sebastopolis’e de uğradığı burada ele geçen yazıtlardan anlaşılmaktadır. Yine bu yazıtlardan, 
Hadrianus’tan itibaren Sebastopolis’te imparatorlar için kültler ve oyunlar düzenlendiği 
bilinmektedir. Hatta Sebastopolis Senatosu ve halkı, Atina’ya iki elçi vasıtasıyla I. 
Olimpiyatlarda Olimpia yakınlarında bir yere dikilmek üzere Hadrianus heykeli göndermiştir. 
Heykel, Hadrianus’un M.S. 131’deki Sebastopolis’i ziyaretinden sonra M.S. 132’de kutlanan 
olimpiyatlar sırasında dikilmiş olmalıdır. Sebastopolis, Hadrianus Dönemi’nde yapılan bir 
gymnasium, tapınak, etrafında dükkan ve atölyelerin olduğu bir stoa, bir giriş kapısı, 
gladyatör ve hayvan dövüşlerinin yapıldığı bir stadium gibi yeni yapılar ile gelişimini devam 
ettirmekle beraber, asıl önemini Flaviuslar zamanında yapılan yol şebekesi inşasıyla 
kazanmıştır. Önemli yollar kavşağında yer alan Sebastopolis, Galataia’yı Kappadokia’ya 
oradan da Pontus ve Ermenia’ya bağlayan yollar üzerindedir. Bu önemli yol kavşağında M.S. 
3. yy. sonu ile M.S. 4. yy. başlarına tarihlenen mil taşları ele geçmiştir. Bu mil taşları, 
Septimius Severus Dönemi’nden I. Constantinus Dönemi sonuna kadar uzanmaktadır (M.S. 
193–337). Bizans Dönemi’nde bir piskoposun ikametgâhı durumunda olan Sebastopolis’te, 
Erken Hıristiyanlık Dönemi’ne ait Asya’nın en büyük kiliselerinden birisi inşa edilmiştir. 

Bizans Dönemi’nde yoğun bir iskanın olduğu kent, Sasani ve Arap saldırılarına uğramıştır. 
Bölge İstanbul’un fethine girişen Arapların saldırısına da maruz kalmıştır. Malazgirt 
Zaferi’nden sonra Türk egemenliğine geçen kent, zamanla eski önemini yitirmiş ve küçük bir 
Türk köyü olarak anılmıştır. Sırasıyla Danişment, Selçuklu ve Osmanlı hâkimiyeti altına giren 
kent, yakınındaki sıcak su kaynaklarından dolayı Sulusaray adını almış, 19. yüzyılda Çerkez 
muhacirlerin yerleştiği bir köy haline gelmiş ve 20 Mayıs 1990 tarihinde ise ilçe 
olmuştur.  1987 yılında Tokat Müze Müdürlüğünce yapılan kurtarma ve sondaj kazıları 
sonucunda elde edilen verilerle, daha önce ortaya çıkmış bulunan mimari parçalar 
değerlendirildiğinde kentin, Helenistik, Roma ve Bizans Dönemlerinde önemli bir yerleşim 
alanı olduğu anlaşılmaktadır… Sebastopolis antik kentinde ilk olarak 1987 yılında kazı 
çalışmaları başladı. Küçük bir bölümün kazısı yapılan antik kentte çalışmalar 1991 yılında 
sonlandırıldı. İlk kazılardan sonra, İngiltere Veliaht Prensi Charles 1992 yılında gayri resmî 
olarak Sebastopolis'i ziyaret etmişti. 19 yıl aradan sonra Ağustos 2010 yılında tekrar başlayan 
kazı çalışmalarında önemli bulgular elde edildi. Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, 
İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin işbirliği ile Dr. Markus Kohl'un 
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başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında bir ibadethane ve bir hamam açığa çıkartıldı, ilk 
incelemelerde ise Sebastopolis'in Efes antik kenti kadar büyük olduğu anlaşıldı. Kazılarda 
elde edilen tabletlerde kentin en büyük tanrısının Heracles olduğu, 7 metre yüksekliğindeki 
surlardan oluşan yaklaşık 30 dönümlük bir alanı kapsadığı öğrenildi. Timur Anadolu’ya 
geldiğinde kendisine karşı konulması üzerine şehri yakıp yıkmıştır. Bu harabeler üzerine 
kurulan Sulusaray adını saray harabeleri arasından kaynayan kükürtlü sudan almıştır. 
Sulusaray Tokat İli merkezine 69 km uzaklıkta, 20 Mayıs 1990 yılında yeni ilçe olmuş bir 
yerleşim merkezidir. İlçe merkezi etrafı dağlarla çevrili bir ova özerinde, çekerek ırmağı 
kenarında kurulmuştur.   

Sulusaray ilçesi Orta Karadeniz Bölgesi içerisinde bulunan Tokat Vilayetine bağlı bir ilçedir. 
Doğusunda Yeşilyurt ilçesi – Batısında Yozgat ili Kadışehri ilçesi - Güneyinde Sivas ili 
Yıldızeli ilçesi – Kuzeyinde Artova ilçesi toprakları ile sınır komşudur. Sulusaray, ekvator 
olarak 40 derece enlem 36 derece boylam paralellerindedir. Tokat il merkezine uzaklığı 67 
km.dir. En yakın ilçe Yeşilyurt ilçesi olup, uzaklığı ise 12 km.dir.      

Genel olarak engebeli bir yüzeye sahiptir. İlçenin en önemli dağı hemen kuzeyinde yer alan 
ve Çekerekten başlayarak Tokat’a kadar uzanan Deveci dağlarıdır. Sulusaray Deveci dağı 
eteğinde ve Çekerek ırmağı üzerinde geniş ve verimli ovaya sahip bir yerdir. Çevresinde 
yüksek ve sarp dağlar bulunmaktadır. Deveci dağlarının yüksekliği yaklaşık 2000 metre 
civarındadır. 

İlçenin dahili sınırları küçük olduğundan, belli başlı vadileri ve yaylaları olmamasına rağmen 
yöremizde İç Anadolu iklimi görüldüğünden yazları havası sıcak olur. Yüksek yerler ise 
genelde ormanlarla kaplıdır. Suları soğuk ve berraktır. Kışları ise serttir.  

Sulusaray, ovalarla kaplı verimli topraklara sahip küçük bir ilçedir. Çekerek ırmağının ilçe 
merkezi yakınından geçişi çevreye büyük canlılık katmaktadır. Aynı zamanda ovanın 
sulaması da buradan temin edilmektedir. Ayrıca Çekerek ırmağı Sulusaray ilçemize şirin ve 
yeşil ilçe görünümü vermektedir.  

Sulusaray ilçesinin en büyük akarsuyu Çekerek ırmağıdır. Bu ırmağın çıkış noktası Çamlıbel 
olup, diğer bir kolu Artova ilçesi istikametinden gelerek kollar Yeşilyurt ilçesi sınırlarında 
birleşir ve Sulusaray ovasından geçerek Yozgat’ın Çekerek ilçesi yönüne devam eder. Bunun 
dışında ufak dere ve çaylar mevcuttur. Tarımla iştigal eden çiftçilerimiz sulamada bunlardan 
faydalanmaktadır. 

İlçe, Karadeniz Bölgesine bağlı olup, meteor olarak stratejik olması nedeniyle hem İç 
Anadolu, hem de Karadeniz iklimi özelliklerini taşımaktadır. İlçe, 40 derece kuzey paraleli, 
36 derece doğu meridyeni üzerindedir. Yağışlar kış ve ilkbahar aylarında olmaktadır. Yazları 
ilçeye çok az yağış düşmektedir. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında çok az yağış 
kaydedilir. 3 yıllık yağış ortalaması 400-450 kg. civarındadır. Kar yağışı 10 - 11’nci  aylarda 
başlar. Yılın belli döneminde kar kalınlığının yükseklerde 60-70 cm. ye kadar yükseldiği 
görülmüştür. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ilçe bol yağmur alır. Kışları hava çok sert ve kar 
yağışlı geçer. Sıcaklığın eksi 30 dereceye kadar düştüğü gözlenmiştir. En sıcak ay ortalaması 
l8-20 derece arasındadır. Son üç yıllık meteorolojik değerlendirmelere göre en sıcak ay ile en 
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soğuk ay ortalamaları arasında l4-l5 derece fark görülmüş olup nispi nem oranı %55’tir. 
İlçede kuzey doğudan esen poyraz rüzgarı sık görülür. Bu rüzgar serin ve nemlidir. Güneyden 
esen lodos da poyrazdan sonra sık görülen rüzgar türüdür. Lodos, zaman zaman çok sert esip 
fırtınaya dönüşebilmekle beraber Haziran-Temmuz aylarında sık görülür. Temmuzda ayındaki 
lodos esintileri ziraat bakımından çok tehlikelidir. Halk dilinde ters yel denilen bu rüzgar ekili 
hububat ve baklagillerde temmuz ayı döllenme zamanı olduğu için yakıcı etki göstermekte ve 
bitkilere çok zarar vermektedir.  

Sulusaray 1987 yılında nahiye statüsünde iken, Bakanlar Kurulu Kararı ile Belediye 
Teşkilatını kurmuştur. 3 yıl nahiye belediyesi olarak hizmet vermiş ve 1990 yılında ilçe 
hüviyetine kavuşmuştur. İlçenin 1 belediyesi, 14 köyü ve 3 mahallesi bulunmaktadır.  

T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın 2004 yılında hazırladığı İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik 
Sıralaması”nda Sulusaray, 872 ilçe arasında 775. sırada yer almaktadır. Tokat’a bağlı ilçeler 
arasında en alt sıradaki ilçedir. 6.ve en alt gelişme grubunda yer almaktadır.  

3. SOSYAL YAPI 

TÜİK’in 2016 yılı kayıtlarına göre ilçenin toplam nüfusu 8.610 olup 2012-2016 döneminde 
daha ziyade göçe bağlı olarak %2,5 civarında azalmıştır. 2016 Nüfusunun 4216'sı kadın 
4.394'ü erkektir.İlçede nüfusun yaklaşık %48’i köylerde %52 ise şehirde 
yaşamaktadır.Toplam nüfus içerisinde 15-29 yaş arası gençlerin oranı %25; 65 yaş üstü 
yaşlıların oranı ise %9’dur. ilçe merkezi ile belde ve köylerde Tokat ortalamasının 
üzerindedir. Sulusaray ilçesin nüfus yoğunluğu 31/kilometrekaredir. 

Sulusaray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 12.08.1991 tarihinde kurulmuş ve fiilen eğitim 
hizmetlerini yürütmeye başlamıştır. Bu tarihten önce Artova ilçesi ve daha sonrasında 
Yeşilyurt ilçesine bağlı olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. İlçe teşkilatı 
kurulduktan sonra eğitim ve öğretim seviyesi hızla yükselmiştir. İlçe olmadan önce 
yüksekokul ve fakültelere giden öğrenci sayısı yok denecek kadar az iken şu anda 30 kişinin 
üzerinde yüksekokul ve fakülte öğrencisi bulunmaktadır. İlçede eğitim ve öğretim kurumu 
olarak, 14 İlköğretim okulu, l lise, l Halk Eğitim Merkezi ve Öğretmen Evi bulunmaktadır. Şu 
an köylerde bulunan Arpacıkaraçay, Selimiye, Bayazıt, Çime, Uylubağı İlköğretim Okulları 
öğrenci yetersizliğinden dolayı kapalı olup, söz konusu ilçelerdeki öğrenciler taşımalı olarak 
eğitim görmektedir.  

İlçede 80 adet derslik olup, toplam öğrenci sayısı 1.754’dir. İlçede toplam 120 öğretmen 
görev yapmaktadır. Derslik başına düşen öğrenci sayısına bakıldığında ise sayının 
ilköğretimde 20 ve ortaöğretimde 17 olduğu görülmüştür.  

İlçede ilkokul mezunlarının toplam nüfusa oranı %29,70 iken bu oran ilköğretim 
mezunlarında %23,74; ortaokul veya dengi okul mezunlarında %1,84; lise veya dengi okul 
mezunlarında %6,24; yüksekokul veya fakülte mezunlarında %2,57; yüksek lisans 
mezunlarında %0,11; doktora mezunlarında %0,05 olmaktadır. Herhangi bir okuldan mezun 
olmayanların oranı ise %33,67’dir. Bunların dışında mezuniyet durumu bilinmeyenler de 
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mevcuttur. Söz konusu grubun toplam nüfusa oranı %2,08’dir. Diğer taraftan okuma yazma 
bilmeyenlerin toplam nüfusa oranı %5,92’dir.  

İlçe Sağlık Ocağı Tabipliği 1978 yılında hizmete açılmıştır. Sağlık Bakanlığının 13.06.2008 
tarih ve 22464 Sayılı Yazıları gereği Sulusaray Entegre Hastanesi olmuştur, Sağlık Grup 
Başkanlığına bağlı ayrıca 1 sağlık ocağı ile 7 sağlık evi bulunmaktadır.   

İlçe Entegre Hastanesinde 3 Doktor, 7 Ebe, 4 Hemşire, 4 Sağlık Memuru, 2 Acil Tıp 
Teknikeri, 5 Acil Tıp Teknisyeni, 2 V.H.K.İ, 2 Teknisyen Yardımcısı, 2 Şoför, 3 Hizmetli  
mevcuttur. Sulusaray Entegre Hastanesine ait 1 resmi araba, 1 hasta nakil ambulansı 
bulunmaktadır. 

Sağlık Grup Başkanlığına bağlı Dutluca Kasabası Şehit Mustafa YILDIRIM Sağlık Ocağında 
1 ebe görev yapmakta; Ballıkaya ve Alanyurt köyleri Sağlık Evlerinde de 1 ebe ile hizmet 
verilmektedir. 

Sağlık Grup Başkanlığına bağlı sağlık kurumlarınca 

1- Poliklinik ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri 

2- Aile Planlaması çalışmaları ( RİA, Hap, Kondom, Koruyucu Enjeksiyon) 

3- İçme ve Kullanma Suyu Sanitasyon Çalışmaları. 

4- Çevre Sağlığı Hizmetleri verilmektedir. 

İlçede bebek ölüm oranı binde 4 iken anne ölüm hızı oranı binde 1’dir. İlçede doktor 
bulunmasına karşın uzman doktor bulunmamaktadır.  

Sulusaray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından(SYDV) yardım alan kişi sayısı 
2.153; yardım alan hane sayısı ise 606’dır. Bu kapsamda ilçede vakıftan yardım alanların 
toplam nüfusa oranı %24,36 olarak belirlenmiştir. Söz konusu kişilere yapılan toplam yardım 
tutarı 983.061-TL’dir. 

İlçede yeşil kart kullanan 3.373 kişi olup bunların toplam nüfus oranı %38,16’dır. Şartlı 
eğitim ve sağlık yardımı alan kişi sayısı 1.779 olup sayının toplam nüfusa oranı %20,13’tür. 
Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesinden yararlanan 40 aile mevcut olup bu alanda 916.000-
TL harcanmıştır. Eşi vefat eden kadınlara verilen destekten yararlanan kadın sayısı 162 olup 
verilen destek tutarı ise 274.250-TL’dir. Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi hariç Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı projeleri kapsamında Sulusaray’dan toplam 8 adet proje 
mevcut olup toplam faydalanıcı sayısı 15’tir.  

İlçede vakıf ve meslek kuruluşu bulunmamaktadır. İl Dernek Müdürlüğü’nden alınan verilere 
göre Tokat İli Sulusaray İlçesinde bulunan derneklere ilişkin liste aşağıda verilmiştir. İlçe 
kaymakamı ve ilçenin önde gelen idarecileriyle yapılan görüşmelerde ilçedeki sivil toplum 
kuruluşlarının aktif olarak hizmet vermedikleri ve aralarındaki iletişimin hemen hemen yok 
denecek kadar az olduğu veya hiç olmadığı kanaatine varılmıştır. 
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İlçede basımevi, kitapevi, sinema, toplantı salonu v.b yerler bulunmadığından sosyal ve 
kültürel faaliyetler yapılamamaktadır. Sadece İl ve İlçe içinde sportif faaliyetlerde 
bulunulmaktadır. İlçede 15 yaş üzerindeki hane halkında okur-yazar oranı %90 dolayındadır 

4. İKTİSADİ YAPI 

İlçede sebze üretimi çok olmamakla beraber öne çıkan sebzeler fasulye(6,5 ton), domates(28 
ton) ve biberdir (1 ton). Diğer yandan ilçede öne çıkan meyveler ise armut(22 ton), elma(50 
ton), erik (26 ton) ve vişnedir (50 ton). İlçede ağırlıklı olarak buğday ve arpa 
yetiştirilmektedir. Bunda sert karasal iklimin etkisi büyüktür. 2016 yılı içerisinde 9.000 ton 
buğday, 4.000 ton arpa, 350 ton çavdar ve 15 ton yulaf hasat edilmiştir. Örtü altı sebze üretimi 
yapılmamaktadır.  

İlçede 1.467 tarım işletmesi ve çiftçi, 3.100 hayvan işletmesi ve hayvan işletmesi işçisi vardır.  

İlçedeki büyük baş hayvan sayısı 15.000 olup küçükbaş hayvan sayısı 7.000’dir. İlçede 
herhangi bir su ürünü üretimi yapılmamaktadır.  

2016 yılında  İlçe Tarım Müdürlüğü personeli tarafından Halk Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği 
içerisinde Süt Sığırcılığı ve Sebze-Meyve Yetiştiriciliği kursları düzenlenmiştir. Katılımcılara 
sertifikaları verilmiştir. Halen yürütülmekte olan 3 adet buğdayda demonstrasyon çalışması 
devam etmektedir.  

İlçede herhangi bir milli park veya tabiat parkı bulunmamaktadır. Diğer yandan ilçede orman 
ürünleri sanayi ve orman dışı ürünlerin üretimi de yoktur.  

İlçenin IPARD kapsamında herhangi bir proje başvuru veya uygulaması olmamıştır.   

İlçede turizme dönük faaliyet hemen hemen hiç yoktur. Sebastapolis Antik Kenti kazı 
çalışmaları akademisyen bulma sıkıntısından dolayı süreklilik arz etmemektedir. Bu nedenle 
ilçede bu yönde bir turizm potansiyeli oluşamamıştır. Diğer yandan ilçede çok önceden 
faaliyette bulunan kaplıcalar da tamamen kapatılmış ve kaplıcanın bulunduğu Ilıca köyü, 
köylüler tarafından ekonomik nedenlerden dolayı terk edilmiştir.  

Diğer taraftan Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016 yılı verilerine göre yerli vatandaş tarafından 
tesislere 910 giriş yapılmış, 3.172 gün geceleme yapılmış olup ortalama kalış süresi 3,5 
gündür. Tesislerin doluluk oranı ise %21,67 olup bu doluluğun tamamı yerli vatandaşlar 
tarafından karşılanmıştır.  

İlçede organize sanayi bölgesi ve küçük sanayi bulunmamaktadır. Bunun dışında ihracat 
yapan firma da bulunmamaktadır. İlçedeki işletmeler küçük işletmeler olup ağırlıklı olarak un 
ve tekstil sektörlerinde faaliyet göstermektedirler. 

İlçede banka olarak sadece Ziraat Bankası bulunmaktadır.  

5. ALT YAPI 

Sulusaray ilçesinin Tokat il merkezine uzaklığı 67 km.dir. En yakın ilçe Yeşilyurt ilçesi olup, 
uzaklığı ise 12 km.dir. İlçenin Artova’ya olan uzaklığı 29 km.dir. İlçeye en yakın havaalanı 
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Tokat Havaalanı olup uzaklığı 87 km.dir. İlçe merkezi ve kırsal kesimde yolların asfalt oranı 
%95’dir. 

İlçenin toplam merkez dahil olmak üzere 16 yerleşim biriminin tamamında elektrik vardır. 
Yerleşim birimlerinde içme suyu mevcuttur. İlçe birimlerindeki araziler engebeli olduğundan 
araziyi sulamak için sulama kanalları ve arkları  bulunmamaktadır. Sadece Dutluca 
kasabasında gölet mevcut olup kasaba arazisi ve çevresindeki Balıkhisar ve Balıklaya köyü 
arazileri sulanmaktadır. Beyazıt köyüne sulama kanalı yapılmıştır. Alanyurt köyünün yerleşim 
birimlerinin bazılarında kanalizasyon şebekesi mevcuttur. Bazılarında çalışma devam 
etmektedir.  

İlçenin karayolu ile ulaşım sorunu yoktur. İlçeden demir yolu geçmemektedir. Devlet Demir 
Yollarına en yakın istasyon 11 km. mesafededir. 6 yerleşim biriminde stabilize, 7 yerleşim 
biriminde asfalt yol mevcuttur. 

İlçede sosyal donatılar yok denecek kadar azdır. İlçede sinema, tiyatro, spor salonu gibi 
yapılar bulunmamaktadır.  

6. OKA FAALİYETLERİNDE İLÇENİN YERİ    

Yararlanıcısı Sulusaray Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği olan "Kendi Enerjini 
Kendin Üret" projesine OKA tarafından 324.525 TL destekle 432.700 TL yatırım 
gerçekleştirilmiştir.Bu projeyle amaçlanan İl ve ilçe bazında mesleki eğitim kalitesi 
artırmak,Kurulumu,bakımı ve onarımı konusunda yeni istihdam alanları oluşturmak. 
Kullanıcıda enerji  konusunda  farkındalık yaratmaktır 

2014 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Sulusaray Kaymakamlığı Tarafından 
uygulanan "Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi" projesi ajans tarafından desteklenmiştir 

7. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Sulusaray kırsal nüfusun ağırlıkta olduğu, temel üretim ve ekonomik yapının tarıma dayandığı 
bir ilçedir. Özellikle büyük baş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bir ilçedir. Tarihinin eski 
çağlara kadar uzanması, doğal ve tabii varlıklar açısından zengin bir coğrafyaya sahip olması 
ilçenin önemli avantajlarındandır. Ancak Sebastapolis kazılarının sürekli olarak 
sürdürülememesi neticesinde mevcut turistik değerler çok iyi değerlendirilememektedir.   

Bunun dışında ilçede belirli bir tarihe kadar faaliyet gösteren kaplıcaların kapatılması ve daha 
sonrasında kendi kaderine terk edilmiş olması mevcut potansiyelin değerlendirilemediğini 
göstermektedir. 

İlçede imar durumu çok büyük bir sorun teşkil etmektedir. İlçedeki evlerin çoğunun imarı 
bulunmamakta ve ilçe özel idaresine bağlı birer tarla olarak görülmektedir. İlçede imar 
alanında çok ciddi anlamda bir revizyon gerekmektedir.  
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İlçede Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2014 yılında Yenilenebilir Enerji Mali 
Destek Programı kapsamında  desteklenen bir adet ve Teknik Destek kapsamında desteklenen 
bir adet proje bulunmaktadır.2015-2017 yıllarında her hangi bir proje desteklenmemiştir. 

8. KAYNAKLAR 

Tokat İli Sulusaray İlçesi Kaymakamlık Brifing Raporu- 2017 

OKA Proje Veritabanı 

OKA Sulusaray İlçe Raporu 2013 

Tokat Valiliği Resmi Web Sitesi, www.tokat.gov.tr ,2018 

Tokat Sulusaray Belediyesi Resmi Web Sitesi, www.sulusaray60.bel.tr,2018    

TÜİK İstatistikleri, www.tuik.gov.tr ,2018 

DSİ Resmi Web Sitesi, www.2.dsi.gov.tr  

Sulusaray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Resmi Web Sitesi, sulusaray.meb.gov.tr 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Veri Tabanı, www.aile.gov.tr  

Kültür ve Turizm Bakanlığı Veri Tabanı, http://sgb.kulturturizm.gov.tr  

Kara Yolları Genel Müdürlüğü, www.kgm.gov.tr 

9. İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Sulusaray Kaymakamlığı 

web:www.sulusaray.gov.tr 

Tel:0 (356) 651 60 80 

Sulusaray Belediyesi 

web:www.sulusaray60.bel.tr 

Tel: 0(356) 651 60 80 

http://www.tokat.gov.tr/
http://www.sulusaray60.bel.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
http://www.2.dsi.gov.tr/
http://www.aile.gov.tr/
http://sgb.kulturturizm.gov.tr/
http://www.kgm.gov.tr/
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