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1. İLÇE KÜNYESİ
İLÇE ADI
BAĞLI OLDUĞU İL
NÜFUS (2017)
YÜZÖLÇÜMÜ
İL MERKEZİNE UZAKLIK
BELEDİYE SAYISI
KÖY SAYISI
KAYMAKAM V.
BELEDİYE BAŞKANI

YEŞİLYURT
TOKAT
9.133
199 km2
56 km
1
14
Malik ÇALIŞIR
Hacı Uğur Polat

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 uzmanlarınca
hazırlanan bu rapor Yeşilyurt ilçesinin sosyal ve ekonomik yapısı, çevre-altyapı hizmetleri
gibi mevcut verilerini ortaya koyarak, ilçenin mevcut durumunun resmi çizilmiştir. Raporun
sonunda ise sonuç ve değerlendirme bölümü bulunmaktadır.
İlçenin temelini “Musaköy” oluşturmaktadır. 13 hane tarafından kurulan Yeşilyurt’un hane
sayısı, 1864 Kafkas göçmenleri, 1877 - 1878 Osmanlı Rus harbi nedeni ile Kars-Erzurum,
Bayburt ve Artvin yöresinden gelen göçmenlerin iskanları ile 80’e ulaşmıştır. 15.02.1932
tarihinde Sivas Samsun TCDD Yollarının faaliyete geçmesi, istasyon binasının yapımı ile yük
indirme bindirme merkezi olması dolayısıyla, çevrede yapılaşmanın başlaması ile nüfus hızla
artmıştır. 1949-1950 Eğitim-Öğretim döneminde 2 sınıflı İlkokulun açılmasıyla ismi bu
tarihten itibaren “Arabacı Musaköy” olarak anılmaya başlanan ilçe, 1972 yılında belde olarak
faaliyetine devam etmiştir.
Yeşilyurt’u 1982 yılında ziyaret eden dönemin Köy İşleri Bakanı Münir GÜNEY’in
kasabanın isminin Yeşilyurt olarak değiştirilmesini teklif etmesi sonucu bu şekilde anılmaya
başlamıştır.
1984 -1986 yılları arasında Afgan göçmenleri için yapılan konutların bitirilmesi üzerine bu
konutlara yerleştirilen 114 hane (Yaklaşık 500 kişi) Türkmen göçmenlerinin iskanı ile
nüfusun hızla yükselişi ilçe siyasilerini harekete geçirerek yapılan girişimler neticesi,
Yeşilyurt kasabası 4 Temmuz 1987 tarihinde İlçe olarak ilan edilmiştir.
Yeşilyurt, Tokat ilinin 56 km güney batısında, Orta Karadeniz Bölgesinde yer almakla
beraber, İç Anadolu Bölgesine çok yakın bulunduğundan, Karadeniz iklimi ile karasal iklim
arası geçiş iklimi görülür. Yazlar sıcak kışlar ise Karadeniz kıyı bölgesine göre soğuk
geçmektedir. Ortalama sıcaklık 17 derece ile 19 derece arasında değişmektedir. Kış
mevsiminde ise sıcaklık ortalaması 0 derecenin altındadır. Yeşilyurt’un rakımı 1050 m olup, 4
derece 04 dakika kuzey enlemi ile 36 derece 26 dakika doğu boylamları arasındadır. Bitki

örtüsü yaz aylarında görülen kurak ile yükseklik karakterize eder. Alüvyal topraklar tabii bitki
türlerinin hepsine uygundur. Ormanlık alanlar meşe, sarıçam ve çınar gibi bitkilerdir.
En önemli akarsuyu Yeşilırmak nehrinin bir kolu olan Çekerek Irmağı olup, Çamlıbel
dağlarından doğmaktadır. Sulu tarım (şeker pancarı, patates ve baklagiller) bu bölge
çevresinde yapılmaktadır. Sürekli akış gösteren bir diğer akarsuyu da Özdere’dir. Güneyden
den kuzeye doğru akarak Çekerek Irmağına karışmaktadır.
Yeşilyurt 1987 Yılına kadar Artova İlçesine bağlı bir kasaba iken, 04.07.1987 gün ve 19507
Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3392 sayılı Kanunla ilçe olmuş ve 12.08.1988’de ilk
Kaymakamı göreve başlamıştır. İlçe merkezine bağlı 2 kasaba, 14 köy, 1 mezra mevcuttur.
Kasaba ve köylerin ilçeye uzaklıkları yaklaşık 5 ile 15 Km arasındadır.
3. SOSYAL YAPI
Yeşilyurt İlçe Nüfusu en son 2017 Yılında Adrese Dayalı Kayıt Sistemine Göre yapılan
sayıma göre 9.133'dir .Bu Nüfusun 4625'i erkek 4777 kadındır (TÜİK,2017). Nüfusun 4.597
köyde 4.536 şehirde yaşamaktadır.köy Nüfusun %51'i köyde %49'u şehirde yaşamaktadır yaş
dağılımına bakıldığında 15-19 yaş grubu 964 kişiyle en yüksek rakama sahiptir.Nüfusun
Yıllar İtibariyle değişimine bakılınca Nüfusun azalma eğiliminde olduğu görülmektedir.
Yeşilyurt İlçesi 24 Okul/kurum 138 derslik 2.597 öğrenci 165 öğretmenle Eğitim hizmetine
devam etmektedir.Bu okulların ikisi lise,biri anaokulu,üçü ilköğretim okulu ikisi ilkokul 7
adeti birleştirilmiş okuldur. 9402 kişiden 8948 kişi okuma yazma bilmektedir.okuma yazma
bilmeyen 330 kişinin 62'si erkek 268'i kadındır.
Yeşilyurt ilçesinde 1 Entegre İlçe Hastanesi ,1 Toplum Sağlığı Merkezi,Aile Sağlığı Merkezi
5 Aile Hekimliği Birimi ,11 hekim, 2 Uzman hekim 5 Aile Hekimi, 1 Diş hekimi ile sağlık
hizmetleri yürütülmektedir.2016 yılında 10.000 kişi başına düşen hekim sayısı 11,5 diş
hekimi sayısı 2,1 aile hekimi sayısı 5,2 hemşire sayısı 8,4 ebe sayısı 7,3 dür.
İlçe halkının boş zamanlarında ve tatil günlerinde dinlenebilecekleri her hangi bir sosyal
tesis bulunmamaktadır. İlçe sınırları içinde müze, tiyatro ve sinema mevcut değildir.
Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezinde 3 adet derslik, 2 adet atölye, 2 adet konferans salonu ve
çeşitli hizmet alanları bulunmaktadır. ilçe merkezinde bir adet vakıf 3 adet meslek kuruluşu
bulunmaktadır
4. İKTİSADİ YAPI
Ekonomik hayat; ilçenin coğrafi yapısının tarımsal ve hayvansal üretime uygun olması
dolayısıyla, bu yönde gelişme göstermiş olup, bunun dışında küçük çapta ticaretle uğraşan
yaklaşık 458 civarında esnaf bulunmaktadır. Orta ve büyük çapta sanayi kuruluşu mevcut
değildir. İlçe merkezinde bir adet Banka (Ziraat Bankası) bir adet Tarım Kredi Kooperatifi ve
bir adet Esnaf Kefalet Kooperatifi bulunmaktadır. Fuar, sergi ve panayır gibi faaliyetlere
yönelik her hangi bir çalışma mevcut değildir.

2012 yılında Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğiyle açılan "Uygulamalı
Girişimcilik Kursu"nda toplamda 60 kursiyere 2 sınıf halinde 60 saat eğitim verilmiştir.
Verilen eğitimle iş yeri açabilecek olan kursiyerlerin proje sunmaları durumunda 27 bin liralık
hibe, 70 bin liralık sıfır faizle ilk 2 yıl ödemesiz son 36 ay ödemeli makine-teçhizat kredi
imkanı sağlanmıştır.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın destek vermekte olduğu, Yeşilyurt Kaymakamlığı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın yürüttüğü “Orta Asyadan Orta Karadenize
Kadınları Buluşturan Halı İlmeği” projesi çerçevesinde kurulan el dokuma ipek halı
atölyelerinde Nisan 2013 itibariyle 20 kadın halı dokuma eğitimi almaktadır.
2014 yılında Yeşilyurt Kaymakamlığının Proje Hazırlama Eğitimi Teknik Destek kapsamında
OKA tarafından desteklenmiştir.
Yeşilyurt İlçe Arazisinin toplam tarım alanı 105.430 metrekare, orman alanı 75.980 metrekare
çayır ve mera alanı 20.290 metrekare, tarım dışı alanlar 47.060 metrekaredir.
Toplam tarım alanının %80.81 tarla %2.2 si sebze meyve %7,7'si nadas %9,29 tarıma elverişli
boş alandır.2016 yılında sebze olarak 86 ton lahana 138 ton fasulye 190 ton domates 8 ton
biber üretilmiştir.2016 yılında meyve olarak 246 ton vişne 20 ton elma 2 ton ceviz 3.25 ton
erik üretilmiştir.
Yeşilyurt İlçesinde büyükbaş hayvan varlığı olarak 3 manda 12.946 sığır toplam 12.949'dur.
Küçükbaş hayvan 7.573 koyun 906 keçi toplam 8.479'dur.27.994 kanatlı vardır.
5. ALT YAPI
İlçe merkezi ile bütün köylerin yol bağlantısı vardır.İlçeye bağlı köylerin içme sularının temin
ediliş şekilleri ile köylerin kanalizasyon durumlarında herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır.
6. OKA FAALİYETLERİNDE İLÇENİN YERİ
Bölge planında Yeşilyurt ilçesine özel olarak belirlenmiş bir proje bulunmamaktadır. İlçeden
geçen tek proje olan “Orta Asya'dan Orta Karadeniz'e Kadınları Buluşturan Halı İlmeği”,
Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülmekte
olup, proje çerçevesinde kurulan el dokuma ipek halı atölyelerindeki eğitim çalışmaları
devam etmektedir. Teknik Destek Programında Yeşilyurt İlçesine ait 2 proje bulunmaktadır.
Bunlardan ilki 2013 yılında Yeşilyurt İlçe kaymakamlığının yararlanıcısı olduğu "Proje
Döngüsü Eğitimi" isimli projedir. Bu projeyle kaymakamlık bünyesinde çalışan 20 personele
5 gün süre PCM eğitim verilmesi amaçlanmış olup proje tamamlanmıştır. İkinci proje ise
2017 yılında yararlanıcısı Yeşilyurt İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olan
"Alıyoruz Netcadı Üretiyoruz Projeleri" isimli projedir.

7. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
•

İlçedeki gençlerin ve halkın kendilerini geliştirmesi, kişisel gelişimlerinin artırılması ve
boş zamanların değerlendirilmesi için içerisinde spor sahaları, kütüphane, sinema salonu,
tiyatro vb. mekanların ve etkinliklerinde ciddi derecede sıkıntı gözlenmiştir.

•

Tarımın bilimsel ilkelere göre yapılmaması, tarımla ilgili kurumların ile çiftçi arasında
sağlıklı iletişime geçilmesindeki zorluklar, tek tip ürün yetiştirilmesi, sulu tarıma
geçilememesi, nesilden nesle aktarılan tarım alanların bölünerek çiftçi başına düşen
arazinin azalması ilçedeki tarım ekonomisinin başlıca sorunlarıdır.

8. KAYNAKÇA
•

Yeşilyurt Kaymakamlığı 2016 Yılı Brifing Raporu

•

www.tokatyesilyurt.gov.tr Tokat Yeşilyurt Kaymakamlığı İnternet Sitesi (Ocak
2018)

•

www.yesilyurt.bel.tr Tokat Yeşilyurt Belediyesi İnternet Sitesi (Ocak 2018)

•

www.tuik.gov.tr Türkiye İstatistik Kurumu İnternet Sitesi (Ocak 2018)

•

www.tokatkulturturizm.gov.tr

9. İLETİŞİM
Tokat Yeşilyurt Kaymakamlığı
Web:www.yesilyurt.gov.tr
Tel:(0356) 631 20 01
Tokat Yeşilyurt Belediyesi
Web: www.tokatyesilyurt.bel.tr
Tel:(0356) 631 21 69

Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Ocak 2018)

