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ÖNSÖZ 

Ülkemizde 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan kentleşme 

hareketleri başta kırsal kesimde ve kentlerde önemli 

değişim/dönüşümler meydana getirmiştir. Yerleşim birimleri hızlı bir 

değişim süreci yaşamış, kırsal kesimlerin tüm sosyal ve iktisadi 

fonksiyonları şehrin yaşam tarzına yenik düşmüştür. Bu dönüşümde 

kırsal alanda artan nüfusa var olan iktisadi faaliyetlerin yetersizliğinin 

de eklenmesi gerekmektedir. Köyde arzu ettiği yaşam tarzını 

bulamayan insanlar şehirlere doğru göç etmeye başlamıştır. Turhal ve 

birçok şehir böyle bir sürecin ürünüdür. Turhal’da ulaşım ve sanayi 

alanında yaşanan gelişmeler, sosyal ve ekonomik yapıyı büyük oranda 

etkileyerek büyük değişiklikler meydana getirmiştir. 

Turhal şehrine farklı özellikler kazandıran temel unsur, 1935 öncesi 6 

mahallesi ve 3000 nüfuslu küçük bir yerleşme olan bölgede, 1934 

yılında şeker fabrikasının kurulmasıyla birlikte şehrin hızla gelişerek 

kentleşme karakteri göstermesidir. Kapalı kırsal bir toplum yapısına 

sahip olan Turhal’ın 1944 yılında ilçe merkezi olmasıyla birlikte 

değişen, dönüşen iktisadi yapının zemin hazırladığı gelişme ve 

problemler şehirleşmenin meydana getirdiği olumlu ve olumsuz yönleri 

ölçmede oldukça önemli bir göstergedir. 

Turhal’da şeker fabrikasının kurulmasıyla birlikte bölgede her alanda 

değişiklikler meydana gelmiştir. 1935 öncesi kale çevresinde 

kümelenen ve yaklaşık 3000 nüfusa sahip olan yerleşim biriminde son 

90 yılda iktisadi alanda köklü değişiklikler yaşanmış, neredeyse tamamı 
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köyde tarım ya da hayvancılıkla uğraşan insanlar şehre taşınmış ve 

tarım dışı işlerde çalışmaya başlamışlardır. Göç ile meydana gelen hızlı 

nüfus artışı iktisadi alanda gelişmeyi sağlamıştır. Fakat hızlı nüfus 

artışına ekonomik gelişme ayak uyduramamıştır. Bununla birlikte 

meydana gelen plansız yerleşme ve alt yapı sorunları önemli 

problemleri beraberinde getirmiştir.  

Turhal’da meydana gelen bu hızlı değişim ve dönüşümün tarihi geçmişi 

günümüzdeki durumu ve gelecekte meydana gelebilecek değişiklikleri 

öngörmek bu çalışmanın önemli amaçlarından birini oluşturmaktadır. 

Konular beşerî coğrafya sistematiği içerisinde değerlendirilip analizler 

yapılmaya çalışılmış, konulara yaklaşımda ve çözüm önerilerinde 

insan-ortam ilişkisi ön planda tutulmuştur. 

Bu çalışmanın hazırlanmasında bana yardımcı olan danışman hocam 

rahmetli Dr. Öğretim Üyesi Ersin GÜNGÖRDÜ'ye, akademisyenlik 

mesleğini bana sevdiren değerli hocam Doç. Dr. İlhan Oğuz 

AKDEMİR'e, öğrencilik yıllarımda emekleri olan Dr. Öğretim Üyesi 

Selçuk HAYLİ’ye ve Doç. Dr. Halil GÜNEK'e, eşim Şeyda GÖK’e 

varlığıyla bana manevi destek olan oğlum Yusuf Kerem GÖK’e ve 

hayatım boyunca beni destekleyen aileme teşekkür ediyorum. “Bu 

çalışma Dr. Öğretim Üyesi Ersin GÜNGÖRDÜ danışmanlığında 

hazırlanan 2015 tarihli Turhal (Tokat) İlçesinde Nüfus ve Yerleşme 

isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir.” 

Mesut GÖK 
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GİRİŞ 

Araştırma Alanının Yeri Sınırları ve Başlıca Coğrafi Özelikleri 

1941 yılında I. Coğrafya Kongresi’nde yapılan çalışmalar sonrasında 

özellikleri belirtilen sit ve situasyonu tarif edilen 7 coğrafi bölge tespit 

edilmiştir. Bu bölgeler kendi içerisinde lokal karakterler gösteren 

bölümlere ayrılırken Ayrıma tabi olan unsurlar genelde dağlık kütleler, 

nehir yatakları, su bölümü çizgileri ve farklı jeomorfolojik birimlerden 

oluşmaktadır. Belirlenen bölge ve bölümlerin isimlendirilmesi 

sırasında en uygun isimler verilmiştir (Akdemir, 2004).  

Çalışma sahası olan Turhal şehri, Karadeniz Bölgesi’nin Orta 

Karadeniz Bölümü’nde Tokat iline bağlı bir ilçedir. Karadeniz 

Bölgesi’nden İç Anadolu Bölgesi’ne geçiş kuşağında yer alan Turhal, 

Canik Dağları ile Deveci Dağları arasında tektonik depresyonlar 

içerisinde yer alır. Geniş bir ova (Turhal Ovası) içerisinde yer alan 

Turhal şehri, coğrafi anlamda Yeşilırmak Havzası’na dâhil olup 

Kazova ve Zile tektonik depresyonlarının orta kesiminde yer alır. 

Turhal; kuzeyde Buzluk ve Kamat Dağları, doğuda Hanife-Arhoy 

Dağları, güneyde Ayranpınarı Platosu ve batıda Zile Dağları’nın 

uzantısı olan Nacak Dağı ile çevrilidir (Harita 1). 
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Harita 1: Turhal İlçesinin Lokasyon Haritası 
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Turhal Ovası deniz seviyesinden yaklaşık 540 metre yükseltiye sahip 

olup çevre dağlık alanlarda yükseltiler 1500 m’yi aşar. Sahanın sınırları 

bu dağlar ve platoluk alanlar üzerindeki doruk noktaları esas alınarak 

belirlenmiştir. Doğu-batı doğrultusunda uzanan iki dağ sistemi (Canik 

Dağları-Deveci Dağları) arasında kalan ve Kuzey Anadolu Fayına bağlı 

olarak oluşan tektonik bir çöküntü ovası üzerinde yer alan ilçe kaba bir 

üçgen görünümündedir. 

930 km² yüzölçümüne sahip ilçede 460 km² alana sahip olan orman-

funda alanları genel arazi bölünüşü içerisinde %49 paya sahiptir. Tarım 

alanları ormanlardan sonra ikinci sırada gelip %33 oranında yer işgal 

ederken 96 km² alana sahip olan çayır-meraların payı %10’dur. Sulak 

alanlar (göl ve bataklıklar, baraj gölleri, sulama göletleri, akarsu 

yatakları) ile diğer alanlar (sanayi alanları, karayolları, havaalanı, 

kayalıklar) %6 oranında yer işgal ederken arazi bölünüşünde 

yerleşmelerin payı %2’dir (Harita 2).  

Turhal iklim özellikleri açısından incelendiğinde Karadeniz kıyı 

kuşağında görülen iklim özelliklerinden oldukça farklıdır. Kıyı 

kesimlerde 1000 mm’lere kadar çıkan yağışlar Turhal’da 400 mm’nin 

altına düşer. Yıllık sıcaklık ortalamalarının 12.8 ºC olduğu Turhal ve 

çevresinde geçiş iklimi özellikleri görülür.  
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Harita 2: Turhal İlçesi ve Yakın Çevresinin Arazi Kullanım Haritası 
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Karadeniz Fitocoğrafya Bölgesi’nden İran-Turan Fitocoğrafya 

Bölgesi’ne geçiş sahası üzerinde yer alan ilçede bitki örüsü 

orman/funda, çalı formasyonu, antropojen stepler ve akarsu boyu 

bitkilerinden oluşur. Türkiye’nin en fazla alüvyal malzeme taşıyan 

akarsuyu olan Yeşilırmak ve kolları şehir tarım arazilerinin 

sulanmasında kullanılır. 

2020 yılı verilerine göre 52 köy ve 35 mahalleden oluşan ilçenin nüfusu 

79.766 olup Tokat Merkez ilçe ve Erbaa ilçesinden sonra en fazla 

nüfusa sahip üçüncü ilçedir. İlçe nüfusunun %49’u (38.912) erkek, 

%51’i (40.864) kadındır. Bu nüfusun 63.133’ü ilçe merkezinde 

yaşarken belde ve köylerde yaşayan nüfus 16.643’tür.  

Ulaşım açısından önemli avantajlara sahip olan Turhal, tarihi İpek Yolu 

üzerinde yer almakta olup Mezopotamya’yı Karadeniz’e; İran ve 

doğuyu batıya bağlayan yolların kavşak noktasındadır. Turhal aynı 

zamanda 1932 yılından itibaren Samsun-Sivas demiryolu güzergâhının 

önemli bir istasyonu durumundadır. 

Cumhuriyetin en önemli yatırımlarından biri olan Turhal Şeker 

Fabrikası şehrin kurulmasında etkili olmuştur. 1934 yılında kurulan 

Turhal Şeker Fabrikası, sahanın şehirsel bir yerleşme özelliği 

kazanmasında en önemli faktör olmuştur. Şeker fabrikası dışında taşa 

toprağa dayalı sanayi, tekstil sanayi ve makine sanayi şehrin 

gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Turhal Şeker Fabrikası 17 Nisan 

2018 yılında yapılan özelleştirme ile Kayseri Şeker’e satılmıştır. Şehrin 

kuruluş aşamasında ve büyümesinde etkili olan sanayi sektörü 
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günümüzde eski önemini kaybederek yerini hizmetler sektörüne 

kaptırmıştır.  

Amaç Metot ve Kapsam  

Ülkemizde 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan sanayileşme 

faaliyetleri gerçek şehirler denen sanayi ve ticaret şehirlerini meydana 

getirmeye başlamıştır. Turhal, ülkemizde meydana gelen bu değişimi 

ve mekân insan ilişkisini yansıtan bir Cumhuriyet şehridir. Çünkü 

1930’lara kadar 3000 nüfuslu küçük bir yerleşme iken 1934 yılında 

kurulan şeker fabrikası ve konumunun getirdiği ulaşım avantajlarını 

kullanarak hızlı bir büyüme yaşamış ve çok hızlı gelişen bir şehir 

özelliği göstermiştir. 

Çok yüksek göç ve hızlı nüfus artışı, Turhal ilçesinde köy ile kent 

arasındaki gelir düzeyi ve yaşam standartlarında da farklılıkları 

beraberinde getirmiştir. Köylerde var olan nüfusun devamlılığını 

sağlamak, kentte ani yoğunlaşmaları önlemek için kırsal alandaki 

fiziki/beşerî unsurların kırsal nüfus ile yaşam tarzı üzerindeki etkisini 

ve sonuçlarını tespit etmek ve bunları olumlu yönlendirmek için 

yapılması gerekenler çalışmanın amaçları arasındadır. 

Turhal ilçesi 1944 yılında ilçe statüsünü kazanmasıyla birlikte hızla 

gelişmiş, 2000'li yılların başında nüfusu 130.000’lere ulaşmış ve 

ülkemizin en büyük nüfuslu ilçeleri arasında yerini almıştır. Yine bu 

yıllarda ülkemizde çıkarılan şeker yasasıyla birlikte şeker pancarı 

üretimine getirilen kota uygulaması, Turhal ve çevresinde şeker pancarı 

üretiminde önemli azalmalar meydana getirmiştir. İlçenin gelişmesinde 
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ve büyümesinde en büyük paya sahip olan şeker fabrikasının kapanma 

noktasına gelmesi, Turhal ilçesi için bu hızlı gelişimi tersine çevirmiş 

ve göç alan Turhal, 2000 yılından sonra genç nüfusu göç eden bir 

yerleşim birimi olarak karşımıza çıkmıştır. Bu süreç içerisinde 

kentleşme özelliğini tam olarak sağlayamayan Turhal ilçesi, sadece 

şeker fabrikası ve buna bağlı yan kollarla gelişme göstermiştir. Şeker 

yasasıyla birlikte şeker tarımı yapılan alanların azalması ve fabrikanın 

üretiminin kısıtlanması, işçi çıkarması vb. sebeplerle Turhal göç veren 

bir yerleşim yeri haline dönüşmüştür. Hızlı nüfus artışı yaşayan Turhal, 

kentlileşme özelliğini tam olarak gerçekleştiremediği için dışa göç 

veren bir ilçe konumuna gelmiştir. 

Bu çalışma farklı birçok unsuru bünyesinde barındıran sahada değişim 

ve dönüşümü gözlemlemek, değişimlerin nüfus/yerleşme üzerindeki 

etkilerini araştırmak ve coğrafi alt yapı ile insan (nüfus ve yerleşme) 

arasındaki ilişkileri detaylarıyla saptamak için yapılmıştır. 

Beşerî unsurların coğrafi üniteler üzerindeki faaliyetlerinin mekân 

üzerindeki dağılışını, nedenleri ve sonuçları ile karşılaştırmalı olarak 

ortaya koymak, doğal ve beşerî çevrenin birbiri üzerindeki etkisi, bu 

etki ile nüfus ve yerleşmelerin dağılışı üzerindeki etkilerini araştırmak 

çalışmanın diğer amaçlarını oluşturur.  

Turhal’ın kuruluşundan itibaren yaşadığı değişim ve dönüşümlerin 

hızını, bu durumun beşerî unsurlar ile mekân üzerinde nasıl 

gerçekleştiğini, değişimlerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerini 

belirlemek, yorumlamak, bunlardan yeni bilgiler üretmek amacın 
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önemli bir alt konusunu oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada 2000’li yılların başında ülkenin en fazla nüfusa sahip 

ilçeleri arasında yer alan Turhal’ın kırsal ve kentsel potansiyelinin tespit 

edilmesi, kırsal alanda da şehirsel alanda kendine özgü karakterlerin 

ortaya konması, geçmişte hızla gelişen sahanın günümüzde eski 

görüntüsünden neden uzaklaştığı, şehirsel fonksiyonların bütün olarak 

incelenmesi ve nasıl daha iyi bir Turhal meydana getirilebilir sorularına 

ışık tutması amaçlanmıştır. Turhal’ın durağan bir şehir görünümünden 

kurtulmasına yapılacak katkılar bu çalışmadan beklenen en önemli 

beklenti olacaktır. 

Turhal ilçesinin fiziki ve beşerî özelliklerinin insan ve mekân 

üzerindeki karşılıklı ilişkilerinin araştırılacağı, mevcut durumun 

sebepleriyle birlikte analizin yapıldığı bu çalışmasında, coğrafyanın 

ilkelerinden faydalanılmıştır.  

Çalışmasının ilk aşamasını, çalışma sahası ve çalışma evreni ile ilgili 

literatür araştırmaları oluşturur. Turhal ilçesi ile ilgili farklı bilim 

dallarına ait tezler, makaleler, dergiler haberler tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Bunlar arasında uygun olanlar çalışmalarımızda 

kullanılmıştır. Ayrıca Turhal ilçesinin iklim verileri Tokat Meteoroloji 

İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınmış, bu verilerden Turhal ilçesi ve 

çevresinin iklim özellikleri tespit edilmiştir. Bu verilerden yararlanarak 

iklim ile nüfus ve yerleşmeler arasındaki bağlantı tespit edilmeye 

çalışılmıştır. 
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Çalışmanın diğer aşaması ise masa başı çalışmaları şeklinde 

yapılmıştır. Turhal ilçesinin lokasyon, fiziki, morfografya eğim ve bakı 

gibi haritaları çizilerek nüfus ve yerleşmeler ile ilgili tablo ve grafikler 

oluşturulmuştur. Çalışmamızın son aşamasında yine masa başı 

çalışmaları yapılmıştır. Saha çalışmaları sırasında elde edilen tüm 

veriler, tablo, grafik ve haritalara dönüştürülmüştür. 
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1. FİZİKİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ 

1.1.  Jeolojik ve Jeomorfolojik Özellikler 

Turhal Şehri, Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde yer alan Turhal 

Ovası üzerine kurulmuş olup ortalama 540 metre yükseltiye sahiptir. 

Bu çöküntü ovası üzerinde ülkemizin en önemli akarsularından olan 

Yeşilırmak geçmekte olup şehri doğu ve batı olarak ikiye ayırmaktadır. 

Kazova’nın kuzeyinde doğu-batı doğrultusunda akan Yeşilırmak 

(Tozanlı), Katmerkaya Boğazı’na girerek Turhal Ovası’na ulaşır. 

Burada Turhal şehri güneyinde kuzeye yönelerek Turhal Ovası’nı terk 

eder.  

Sahada yer alan ana jeomorfolojik birimleri Turhal Ovası ile onu 

çevreleyen dağlık-platoluk alanlar meydana getirir. Şehrin 

jeomorfolojik gelişimine bakıldığında tektonik hareketlerin etkisiyle 

yükselmelerin meydana geldiği ve yükselen bu sahalar üzerinde akarsu 

sistemlerinin kurulduğu görülür. Bahsedilen dağlık kısımları kuşatan 

Paleozoik yükseklikler arasında bulunan Turhal Ovası, uzunluk ve 

genişliği birbirine denk kareye benzer bir şekildedir. Ova küçük bir 

tektonik çukurluk halindeyken Yeşilırmak ve yan derelerin 

aşındırmasıyla biraz daha genişlemiş sonrasında alüvyonlarla 

dolmuştur. Turhal Ovası’nda alüvyal malzemenin kalınlığı 120-150 

metre arasında değişirken Zile Ovası’yla karşılaştırıldığında alüvyal 

malzemenin daha kalın olması Turhal Ovası’nın daha fazla çöktüğüne 

işarettir. Ovanın güneyindeki Ayranpınar fayı ile kuzeydeki Buzluk-

Kamat fayları ovanın oluşumunda aktif rol oynayıp ovaya açılan akarsu 

vadileri (Yeşilırmak’ın açtığı Katmerkaya Boğazı ile Çivril, Gülüt ve 
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Honar çaylarının vadileri) genelde faylarla belirlenen tektonik çukurlar 

izlemektedir (Özçağlar, 1989) 

Pliyosen döneminde ilk şeklini almış, Kuvaterner’de bugünkü 

görünümünü kazanan alüvyal dolgulu bir çöküntü ovası olan Turhal 

Ovası, Kuzey Anadolu Fay Kuşağı içerisinde yer alan tektonik 

karakterli bir ovadır. Turhal Ovası neotektoniğin eseri olup faylarla 

sınırlanmış senklinaller içerisinde ortaya çıkmıştır (Ardos, 1984).  

Turhal Ovası, Tokat Masifi’nin kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu 

faylarla parçalanması ve iki ana fay arasında kalan orta kısmın 

çökmesiyle oluşmuştur. Buradan ovanın oluşumunda faylanmanın 

etkisinin büyük olduğu anlaşılır (Özçağlar, 1989). 

Sahada en yaşlı ve en geniş yayılış gösteren birimi Tokat Masifi’ne ait 

metamorfik kayaçlar oluşturur. Üst Jura-Alt Kretase yaşlı kireçtaşları 

Buzluk Dağı ile Gülüt Çayı’nın Tokat Irmağı’na (Yeşilırmak) karıştığı 

alanın kuzeyinde ve Hamide köy çevresinde sınırlı alanlarda yayılış 

gösterir. Kamat Dağı üzerinde parçalarına rastlanan istif çakıltaşı-

kumtaşı ve kireçtaşlarından oluşur (Harita 3). Aynı devre ait diğer 

formasyon ise gölsel kireçtaşlarından ibaret olup Ayranpınar 

Platosu’nun doğusunda dar bir alanda görülmektedir (Zeybek, 2010).  
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Harita 3: Turhal İlçesi ve Yakın Çevresinin Jeoloji Haritası 
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Turhal yöresinde alüvyon örtü birimleri ile örtülmüş ve sert durumları 

nedeniyle aşınmaya karşı dayanıklı olduklarından sert rölyefler 

oluşturan temel kayaları ve Üst Jura-Alt Kretase yaşlı kireçtaşları yüzer 

durumda bulunmaktadır. Çalışma alanının en genç birimleri, Deliçay, 

Çivrilözü, Çarıklı, Kayalıca ve Özbaşı derelerinin beslediği Yeşilırmak 

getirimlerinin oluşturduğu Turhal düzlüğü ve Kazova’yı kapsayan 

geniş düzlüklerde yer alan Kuvaterner yaşlı alüvyonlardır (Yolcubal, 

vd. 2014). 

Turhal şehri doğusunda yer alan Arhoy Dağı ile Hanife Dağı bir boyun 

ile birbirine bağlanmaktadır. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bu 

dağlar, Yaylacık Dağı’ndan Gülüt Çayı’nın bir kolu olan Keten Deresi 

ile ayrılır. Kaynağını Yaylacık Dağları’ndan alan Gülüt Çayı, tektonik 

faaliyetler sonucunda oluşmuş bir hat üzerine yerleşmiş olup yan kolları 

ile beslenerek büyür ve Hanife-Arhoy Dağı kuzeyinde bir alüvyal vadi 

içinde akarak Turhal Ovası’nda Yeşilırmak’a karışır.  

Gülüt Çayı Pliosen devri sonlarına doğru oluşmaya başlamış ve Gülüt 

senklinalinin önü kapalı bir havza durumundayken yüksek sahalardaki 

derelerin akışı bu havzaya doğru olmuştur. Depresyon sahasındaki 

malzemelerin boşalmasıyla buraya akan dereler Gülüt Çayı’na 

bağlanmıştır. Bu şekilde Gülüt Çayı ve yan kollarının da oluşmasıyla 

kuzeydeki dağlık saha üzerinde aşınma hızlanmıştır (Özçağlar, 1988). 

Doğu-batı doğrultusunda uzanan ve yaklaşık 1300 metre yüksekliğe 

sahip olan Hanife Dağı, güneybatıdaki Ayranpınar Platosu’ndan 

Katmerkaya Boğazı ile ayrılır. Aşınım düzlüğü olan Hanife Dağı’nın 
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güney yamaçlarında kertik vadiler yer alır. Bu sahalarda genelde eğim 

değerleri yer yer %20’lerin üzerine çıkar. Dağın güney yamaçlarında 

kolüvyal topraklar üzerinde geniş tarım alanları bulunur. Turhal Ovası 

kuzeyinde yer alan Kamat Dağı, batısında yer alan Buzluk Dağları’ndan 

Yeşilırmak tarafından açılan yarma vadi ile ayrılır. Sahadaki dağ 

oluşumu Alp kıvrım hareketleriyle meydana gelmiştir. Baykal (1947) 

bu oluşumun Eosen’den sonra meydana geldiğini belirtirken; Lahn 

(1955) ve Özçağlar (1988) sürecin Oligosen öncesinde sonlandığını 

belirtirler. 

Çevresindeki dağlık-platoluk sahaların aksine Turhal Ovası, sade bir 

görünüme sahiptir. Turhal Ovası içerisinde eğim değerleri genellikle 

%0-2 arasında değişmekte olup bu değerler Yeşilırmak’ın geçtiği 

sahalarda ve yakın çevresinde en aza iner. Turhal Ovası deniz 

seviyesinden ortalama 550 metre yüksekte olup tamamıyla 

Yeşilırmak’ın getirdiği alüvyonlarla kaplanmıştır. 

63 km² alana sahip olan Turhal Ovası üzerinde geniş bir sahaya yayılan 

Turhal şehri verimli tarım arazileri üzerinde yer alır. Yerleşmeler 

dışında kalan tarım alanları 24 km² alana sahip olup bu alanların 21 

km²’si sulu tarım alanıdır. Ova çevresindeki tarım alanlarında domates, 

biber, şeker pancarı, mısır, ayçiçeği ve yonca üretimi yoğunlaşmıştır. 

Turhal Ovası kuzeyinde Yeşilırmak’ın şehri terk ettiği sahada yükselti 

525 metreye kadar düşer. Katmerkaya Boğazı, Kazova ile Turhal 

ovalarını birbirinden ayırır. Depresyon sahasının batı kısmını Zile 

depresyonu oluşturur. Zile Ovası Kazova’dan Ütük Beli ile ayrılırken 
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Turhal Ovası ile Zile Ovası’nı Hamidiye Boğazı ayırır (Harita 4).  

Kıyıda Samsun gerisinde 850 metreye kadar alçalan ve güneyde 

Kazova'ya doğru ancak 1800 metreye kadar yükselen dağlar, Doğu 

Karadeniz Bölümü Dağları’nın aksine kıyı ile iç kesimler arasında 

önemli bir set oluşturmazlar. Ayrıca, Yeşilırmak bu bölümde fazla 

yüksek olmayan dağları kuzey-güney doğrultusunda kesmektedir 

(Özçağlar, 1991). 

Turhal Ovası’nı dağlık/platoluk alanlar çevrelemektedir. Araştırma 

sahasının güney kesimlerinde Ayranpınarı Platosu bulunurken kuzeyde 

bu sahalar Buzluk ve Kamat Dağları eteklerine kadar devam eder. 

Doğuda Gülüt Çayı, batıda Çivrilözü Deresi bahsedilen platoluk 

alanları parçalamıştır. Bu iki ırmak Turhal’ın kuzeyinde Yeşilırmak ile 

birleşerek akışlarına devam eder. 

Platoluk sahanın çevresinde ise yükseltisi 1000-1300 metre arasında 

değişen dağlık alanlar yer almaktadır. Bu dağ kütleleri en yüksek 

noktasında 1500 metrenin üzerine çıkmaktadır. Doğuda Göl Tepe 

yükseltisi 1600 metrenin üzerinde olan bir sahayı kaplamaktadır (Harita 

5).  
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Harita 4: Turhal İlçesi ve Yakın Çevresinin Fiziki Haritası 
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Harita 5: Turhal İlçesi ve Yakın Çevresinin Morfografya Haritası 
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Dağların akarsularla parçalanması da eğim değerlerini artırmıştır. Bu 

dağların ve akarsular tarafından açılmış vadilerin fazla eğimli yamaçları 

erozyonun en şiddetli olduğu alanları oluşturmaktadır. Çünkü bu eğimli 

sahalarda yağışlardan sonra yüzeysel akışa geçen su miktarı fazladır 

(Harita 6). Eğim değerlerinin yüksek olduğu özellikle doğal bitki 

örtüsünün de büyük ölçüde tahrip edildiği alanlar aynı zamanda şiddetli 

erozyon sahalarına karşılık gelir. Eğim aynı zamanda yerleşmelerin 

kuruluş yeri üzerinde de etkilidir. Araştırma sahamızda eğim 

değerlerinin yüksek olduğu alanlar genelde yerleşmelerden uzak 

sahalar olarak dikkati çeker. Yerleşmeler ise daha çok akarsu 

boylarında yer alan düz ve hafif eğimli sahalarda ya da dağlık-platoluk 

sahaların ovaya inen yamaçlarında yoğunlaşmıştır.  

Bakı koşulları da yerleşmelerin kuruluş yeri açısından önemli bir diğer 

kriterdir. Kuzey Yarım Kürede bulunan Türkiye’nin diğer sahalarında 

olduğu gibi Turhal ilçesinde de güney bakılı yamaçlar kuzey bakılı 

yamaçlara oranla daha sık yerleşilmiştir. Burada tarımsal faaliyetler 

açısından güneyli yamaçların daha kısa süreli vejetasyon süresine sahip 

olması kırsal yerleşmeleri güneyli yamaçlara toplamıştır (Harita 7).  

Çalışma sahasında yerleşmelerin kuruluşu ve gelişimi ile jeomorfolojik 

birimler de yakından ilişkilidir. Turhal Ovası üzerinde kurulan Turhal 

şehri kuzeyde Buzluk ve Kamat Dağları’yla sınırlandırılır. Kuzey 

kesimlerinde plato özelliği kazanan bu dağlık sahalar akarsular 

tarafından yarılmıştır. Buzluk Dağı üzerinde Çivrilözü Deresi yer alırken 

Kamat Dağları üzerinde Gülüt Çayı yer alır.  
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Harita 6: Turhal İlçesi ve Yakın Çevresinin Eğim Haritası 
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Harita 7: Turhal İlçesi ve Yakın Çevresinin Eğim Haritası 
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Şehrin doğusunda Mercimek Dağı ve Hanife-Arhoy Dağları yer alır. 

Yaklaşık 1000 metre yükseltiye sahip olan Mercimek dağı bir boyun ile 

Hanife Dağı’ndan ayrılır. Şehrin güneyinde yer alan Ayranpınar 

Platosu, Katmerkaya Boğaz’ı ile Hanife Dağı’ndan, Hamidiye Boğazı 

ile de Nacak Dağı’ndan ayrılır. Zile Dağları’nın Turhal Ovası’na doğru 

sokulan kesimini oluşturan Nacak Dağları şehrin batı sınırını kuşatan 

dağlık sahalardır. Bu dağlık saha kuzeyden Çivrilözü Deresi, güneyden 

ise Hamidiye Deresi’nin açtığı boğazlarla sınırlanmıştır. İlçede 

yerleşim alanları incelendiğinde doğuda Yeşilırmak vadisi boyunca 

uzanan yerleşmeler dikkati çeker. Güneybatıda Hamidiye Boğazı 

içerisinde yer alan düzlük sahalar ve kuzeybatıda Çivrilözü Deresi’nin 

aşınım sahalarında yerleşmeler kurulmuştur.  

1.2. İklim Özellikleri 

Bir sahada hüküm süren ve burada yaşayan insanların üzerinde büyük 

etkisi olan iklimin incelenebilmesi için, söz konusu sahada uzun 

süreden beri rasatlar yapan meteoroloji istasyonlarının bulunması 

gerekir (Özçağlar 1992). İklim özelliklerini açısından incelenen 

Turhal’ın iklim özelliklerini en iyi yansıtan rasatlar, bu ovanın 

doğusunda 608 metre yükseklikte kurulmuş olan Tokat meteoroloji 

istasyonuna aittir. Bununla birlikte Turhal Ovası içerisinde bulunan 

Turhal meteoroloji istasyonu verilerinden önemli ölçüde 

yararlanılmıştır. 
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1.2.1. İklim Elemanları 

1.2.1.1.  Sıcaklık 

Bilindiği gibi hava sıcaklığının yıl içindeki değişmeleri, insan ve tabiat 

üzerinde önemli ölçüde etkili olmaktadır. Sobaların yakılması, tarlaya 

ekilen tohumların çimlenmesi, ağaçların çiçek açması hasadın erken 

veya geç yapılması sıcaklığa bağlıdır (Özçağlar, 1991). 

Turhal ve çevresinde, kış mevsiminde kararlı hava kütleleri ve 

Karadeniz kıyı kuşağına göre daha uzun süreli kış soğukları etkili olur. 

Bu durum ülkenin iç kısımlarında etkili olan termik kökenli yüksek 

basınç alanlarının kontrolünde gerçekleşir. Yaz devresinde ise 

subtropikal yüksek basınç alanları ve hava akım şartlarının etkisinde 

kalır. Yaz aylarında araştırma sahasında yüksek sıcaklık ve düşük nem 

görülür. İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde ise kuzeyli ve güneyli 

hava kütleleri sahayı dönüşümlü olarak etkiler. (Zeybek, 2010). 

Çalışma sahası içerisinde yer alan Tokat Meteoroloji İstasyonu 

verilerine göre Turhal’da yıllık ortalama sıcaklık 12,8ºC’dir. Ortalama 

yüksekliğin 600 metreye kadar olduğu ovalar üzerinde ortalama 

sıcaklık 14ºC iken 1000 metreye kadar olan dağlık/platoluk sahalarda 

ortalama sıcaklık 1ºC azalır. 1000 metrenin üzerindeki dağlık sahalarda 

ise ortalama sıcaklıklar 11-12ºC arasında değişir (Harita 8). 

Yazlar sıcak geçerken, kışlar ise fazla soğuk değildir. Nitekim temmuz 

ayı ortalama sıcaklığı 23,3ºC, ocak ayı ortalama sıcaklığı 1,6ºC'dir. 

Bununla birlikte, ortalama düşük sıcaklıklar aralık, ocak ve şubat 

aylarında 0 ºC’nin altına düştüğü için bu devre astronomik anlamın yanı 
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sıra gerçek manada da kış devresini oluşturmaktadır. 1974-2019 yılları 

arasında uzun dönem rasatları sonucunda elde edilen verilere göre 

Turhal da en yüksek sıcaklıklar 2000 yılı temmuz ayında 45,1ºC ile 

görülürken en düşük sıcaklık değerleri 1985 yılı şubat ayında -25ºC 

görülmüştür (Tablo 1). 

Tablo 1: Turhal İlçesinin Aylık Maksimum ve Minimum Sıcaklıklar 
 

 

Kaynak: MGM 1974-2019 Verileri Kullanılarak Hazırlanmıştır. 

T O Ş M N M H T A E E K A 

Mak. 

S. ºC 

21,3 22,7 31,3 35 36 40,2 45,1 40,3 38,7 35,4 25,2 21,8 

Min. 

S. ºC 

-19 -25 -19,7 -5,2 0 2,7 7,9 7,4 3,3 -3,4 -9,8 -24,2 
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Harita 8: Turhal İlçesi ve Yakın Çevresinin Yıllık Ortalama Sıcaklık Haritası 
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Sıcaklıkların dağılışında yükselti koşulları belirleyici unsurdur. Kelkit 

Çayı vadisinde yer alan ve ortalama 200 metre yükseltiye sahip olan 

Erbaa’da yıllık ortalama sıcaklık 14,1°C iken yükseltisi 350 metre olan 

Niksar’da yıllık ortalama sıcaklık 14,3°C’dir. Canik Dağları üzerinde 

yer alan (1400 m) Başçiftlik ilçesinde yıllık ortalama sıcaklıklar 

8,2°C’dir. Tozanlı (Yeşilırmak) Irmağı vadisi boyunca uzanan Almus 

ilçesinde ortalama yükselti 850 metre olup yıllık sıcaklık ortalaması 

11,6°C iken 540 metre yükseltiye sahip olan Turhal ilçesinin yıllık 
ortalama sıcaklığı 12,8°C’dir (Tablo 2). 1200 metre yükseltiye sahip 

Artova ilçesinde sıcaklıkların ortalaması 9,1°C’dir. 1000-1100 metre 

arasında yükseltiye sahip olan Yeşilyurt ilçesinde ortalama sıcaklık 

10,9 °C iken Sulusaray ilçesinde 10°C’dir.  

Tablo 2: Turhal İlçesinin Aylık Ortalama Sıcaklıkları 

Kaynak: MGM 1974-2019 Verileri Kullanılarak Hazırlanmıştır. 

 

AYLAR Ort. Sıcaklık 

(oC) 

Ort. Yüksek 

Sıcaklık (oC) 

Ort. Düşük 

Sıcaklık (oC) 

Ocak 1,6 6,3 -1,8 

Şubat 3,4 8,5 -1,2 

Mart 7,8 13,7 2,1 

Nisan 12,7 19,6 6,7 

Mayıs 16,9 24,1 10,3 

Haziran 20,7 27,6 13,5 

Temmuz 23,3 30,2 15,7 

Ağustos 23,5 30,4 15,4 

Eylül 19,4 26,9 11,9 

Ekim 14,2 20,9 7,7 

Kasım 7,2 13,5 2,5 

Aralık 3,2 7,7 -0,3 

YILLIK 12,8 19,1 6,8 
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Temmuz ayı sıcaklık verilerine göre Turhal ilçesinde ve köylerinde 

sıcaklık değerlerinde farklılıklar görülür. İlçe merkezinde sıcaklıklar 23 

ºC’nin üzerine çıkarken ilçe merkezinin doğusunda ve batısında yer 

alan dağlık sahalarda sıcaklıkların 18 ºC’ye kadar düştüğü görülür. Bu 

sıcaklık farkının oluşmasında belirleyici etken yükseltidir.  

Ocak ayı sıcaklıklarında ise ortalama sıcaklıkların -4 ile +1 ºC’nin 

arasında değiştiği görülür. Yıllık ortalama sıcaklık değerlerini göre 

Turhal ilçesinin kuzey ve güney kesimlerinde yer alan ve 750 metrenin 

altında olan sahalarda sıcaklıkların 12 ºC’nin üzerinde olduğu görülür. 

İlçe merkezinden doğuya ve batıya gidildiğinde yükseltiye bağlı olarak 

düşen sıcaklıklar 7 ºC’nin altına kadar iner.  İlçede özellikle aralık, ocak 

ve şubat aylarında donlu günler yaşanır. Don olaylarının bitkilerde 

çiçeklenme ve filizlenme dönemi olan nisan ayına sarkması tarımsal 

ürün yetiştiriciliği için olumsuz bir durum meydana getirir.  

1.2.1.2. Yağış 

Yeryüzünde yağışların dağılışı ile jeomorfolojik birimler, bakı koşulları 

ve denize uzaklık arasında sıkı bir ilişki vardır. Nitekim kıyı 

kesimlerde, yükseltinin arttığı sahalarda ve denize bakan yamaçlarda 

yağışlar artarken yükseltinin azaldığı ve dağlar arasında kalan çukur 

alanlarda yağışlar azalır. Karadeniz kıyı kuşağında yer alan kesimlerde 

yıllık yağış miktarı oldukça yüksekken iç kesimlere doğru gidildikçe 

yağış miktarı azalır. 
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Tokat il genelinde farklı istasyonlarda yapılan ölçümlere göre yıllık 

yağışların en fazla olduğu istasyon 499.4 mm. ile Niksar olurken 

yağışların en az olduğu yer 304.1 mm. ile Reşadiye istasyonudur. Erbaa 

379 mm., Pazar 387.8 mm., Sulusaray 392.7 mm., Artova 412.5 mm., 

Merkez ilçe 400 mm., Zile 396.2 mm., Turhal 362.8 mm., Başçiftlik 

478.5 mm., Almus 388.1 mm. ve Yeşilyurt 442 mm.’dir. Tüm 

istasyonların yıllık yağış ortalamaları ise 407 mm.’dir (Harita 9). 

Karadeniz üzerinden gelen nemli havanın Yeşilırmak vadisi boyunca iç 

kesimlere sokulma imkânı bulduğu alanlarda ve Kelkit Vadisi’nde 

yağışlar artarken iç kesimlere doğru karasallığın artmasına bağlı olarak 

yağışlar belirgin şekilde azalır. Bunun yanında yükselti koşulları 

yağışların dağılışını etkileyen bir diğer faktördür. Bu nedenle Niksar 

ilçesi nemli havanın etkisiyle yıllık ortalama yağışların en fazla olduğu 

yerdir. Yıllık ortalama yağışın 304.1 mm. ile en düşük yer olduğu 

Reşadiye ilçesi, Canik Dağları ile Tozanlı Dağları arasında yağış 

duldasında kalır. Yıllık ortalama yağış Almus’ta 388.1 mm., Tokat 

Merkez’de 400 mm., Pazar’da 387.8 mm., Turhal’da 362.8 mm., 

Zile’de 396.2 mm.’dir. Ortalama yükseltinin Erbaa ve Niksar ilçelerine 

göre daha fazla olduğu bu sahalarda yıllık ortalama yağışın daha az 

olmasının nedeni karasallıktır. Yıllık ortalama yağış Artova’da 412.5 

mm., Sulusaray’da 392.7 mm., Yeşilyurt’ta ise 442 mm.’dir. Güneye 

gidildikçe karasallıkla birlikte yükseltinin de artması yıllık ortalama 

yağışın kuzeydeki çukur alanlara göre daha fazla olmasını sağlamıştır. 

 



28 | Dr. Mesut GÖK 

 

 

Harita 9: Turhal İlçesi ve Yakın Çevresinin Yıllık Toplam Yağış Haritası 
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Turhal sınırları içerisinde ortalama yüksekliği 700 metrenin altında olan 

sahalarda yıllık toplam yağışların 330 mm. olduğu görülür. Yüksekliğin 

artmasına bağlı olarak 1000 metreye kadar olan sahalarda toplam yağış 

600 mm.’lere kadar çıkarken 1000 metrenin üzerinde yer alan sahalarda 

yağışların 870 mm.’nin üzerine çıktığı görülür. Araştırma sahası olan 

Turhal’da yıl içerisinde en fazla yağışın görüldüğü ay 51,4 mm ile mart 

ayıdır. Yağışın en az olduğu ay ise 4,2 mm ile ağustos ayıdır. Sıcaklık 

değerlerine bakıldığında en sıcak ay 23 ºC ile temmuz ve ağustos 

aylarıdır. Sıcaklıklar en düşük değerlere ocak ayında (1,6ºC) düşer. 

Yağışlar sıcaklıkların arttığı dönemde belirgin bir şekilde azalır. 

Özellikle sıcaklıkların en fazla olduğu temmuz ve ağustos ayları 

yağışların en az olduğu dönemler olarak görülür (Grafik 1; Tablo 3). 

 
 
 

 

Grafik 1: Turhal İlçesinde Ortalama Sıcaklık-Yağış 

 
 
 

mm 
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Tablo 3: Turhal İlçesinde Ortalama Sıcaklık ve Yağış 

Kaynak: MGM 1974-2019 Verileri Kullanılarak Hazırlanmıştır. 

Yağışların mevsimlere göre dağılışına bakıldığında ilkbahar ve kış 

mevsiminde yağışların yoğunlaştığını görülür. Buna göre en yağışlı 

mevsim ilkbahar (130 mm) en fazla yağış alan ay ise nisan (56,6 mm) 

ayıdır. İlkbaharı mevsiminden sonra en fazla yağış alan mevsim (101 

mm) kıştır. Sonbahar en fazla yağışın (67 mm) olduğu üçüncü 

mevsimken en az yağış yaz mevsiminde (64 mm) görülür (Tablo 4).  

Tablo 4: Turhal İlçesinde Mevsimlere Göre Yağış ve Oranları 
 

 
Mevsimler 

 
İlkbahar 

 
Yaz 

 
Sonbahar 

 
Kış 

 
Toplam 

Yağış(mm) 130 64 67 101 362 

Oran (%) 36 18 18 28 100 

Yıl içinde yağışların en fazla nisan-mayıs aylarında görülmesini gezici 

siklonların hala etkili olmasına ve sıcaklığın artmasıyla birlikte 

konveksiyon olaylarının yoğunluk kazanmasına bağlanabilir. 

“Kırkikindi Yağmurları” olarak bilinen konveksiyon kökenli yağışlar 

mayıs ayında öğleden sonra sağanaklar halinde görülür. Bu 

yağmurların tarımsal üretim üzerinde olumlu etkileri bulunur.  

Yağış rejiminde dikkat çeken özellik ise yıllık yağışın ilkbahar ve kış 

Aylar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ort 
Sıc.º

C 

38.4 24.9 51.4 29.3 49.8 49 10.7 4.2 9.1 27.9 29.7 38.1 

Ort. 
Yağ 
mm 

38,4 35.4 40 56,6 51.2 39.1 10.7 7.8 17.8 38.5 41.6 45.2 
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aylarına rastlamasıdır. Yaz yağışlarının düşüklüğü alandaki yağış 

rejiminin Akdeniz yağış rejimine benzer bir özellik taşıdığını gösterir. 

Kar yağışları ilk olarak ekim ayında başlar ve nisan ayı sonlarına kadar 

devam eder. Bu dönemde kar yağışlı günler toplamı 15 gün olup ocak 

ve şubat aylarında toplam 8,3 gün kar yağışlı gün görülür. Yağan karın 

yerde kalma süresi Aralık’ta 0,9, Ocak’ta 2,7, Şubat’ta 1,7 ve Mart’ta 

0,4 gün civarındadır. Turhal’da en yüksek kar kalınlığı Kasım’da 7 cm, 

Aralık’ta 8 cm, Ocak’ta 35 cm, Şubat’ta 62 cm, Mart’ta 14 cm ve 

Nisan’da 5 cm’dir (MGM 1974-2019). Kısacası, yörede kışları az 

soğuk-yağışlı, yazlar ise sıcak ve nispeten kurak geçer. Yani, Karadeniz 

Ardı Geçiş Kuşağı’nda bulunan çalışma sahasında, karasallığın ağır 

bastığı bir iklim tipi görülür. 

Görülen yağış miktarı yerleşmelerin kuruluşu ve iktisadi faaliyetlerin 

çeşitlenmesinde de önemli rol oynamıştır. Araştırma sahası olan Turhal 

ve köylerine bakıldığında yağışın fazla olduğu alanlarda yapılan tarım 

faaliyetleri, üretilen ürünler ve hasat süreleri farklıdır. Tarımsal ürün 

deseni üzerinde görülen farklılıklarla birlikte aynı ürünün hasat süresi 

ve üretim miktarları da değişir. Yükseltinin arttığı sahalarda sıcaklığın 

azalması, yağış ve bulutluluk gibi nedenlere bağlı olarak vejetasyon 

evresi uzarken yükseltinin azaldığı sahalarda vejetasyon evresi daha 

kısadır. Sıcaklık değerleri ile tarımsal faaliyetler de birbirini doğrudan 

etkiler. Sıcaklıkların çok düşük seyrettiği dönemlerde bitkilerin 

gelişebilmesi için gerekli olan sıcaklık değerlerinin oluşmaması, ya da 

sıcaklıkların gereğinden fazla olması tarımsal üretim üzerinde olumsuz 

etkiler yapar. Yağış ile hayvancılık faaliyetleri arasında da ilişki vardır. 
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Yağışların fazla olduğu alanlarda gelişen ot formasyonu hayvancılığı 

geliştirmektedir. Nitekim yükseltinin ve yağışların arttığı sahalarda 

hayvancılık baskın iktisadi faaliyet kolu olarak görülür. 

Araştırma sahasında iklim verileri ile yerleşmeler arasında da sıkı bir 

ilişki görülür. Yerleşmeler genellikle insan yaşamı için daha uygun olan 

alanlarda toplanmıştır. Sıcaklıkların çok fazla olduğu ya da eksi 

değerlere düştüğü alanlar genellikle yerleşim sahası olmayan 

(anökümen) alanlardır. Çünkü bu sahalar başta insan bünyesi açısından 

uygun olmamakla birlikte insanların hayatlarını devam ettirmelerini 

sağlayacak etkinlikleri de kısıtlamaktadır.  

1.2.1.3. Basınç ve Rüzgarlar 

Basınç: Tokat Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan veriler 

doğrultusunda 1974-2019 yılları arasında yapılan gözlemler sonucunda 

Turhal ilçesinde basınç değerlerinin ortalaması 953,6 pa’dır. Yüksek 

basınçların ortalaması 965, alçak basınçların ortalaması ise 938 pa’dır 

(Tablo 5).  

Tablo 5: Turhal İlçesinin Ortalama, En Yüksek ve En Düşük Basınçlar 

Kaynak: MGM 1974-2019 Verileri Kullanılarak Hazırlanmıştır. 

Bu verilerden anlaşılacağı üzere Turhal ilçesi alçak basıncın etkisi 

altındadır. Mart ayı yıllık ortalamaya en yakın olan aydır. Ortalama 

Aylar O Ş M N M H T A E E K A 

Ort. Pa 956 954 953 951 952 951 949 950 952 956 957 957 

Y.  Pa 971 971 969 966 961 961 958 957 962 967 969 973 

A. Pa 930 935 936 935 941 940 939 941 941 943 938 937 
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basınç, sonbahar ve kış mevsiminde yıllık ortalama değerin üzerinde 

ilkbahar ve yaz mevsiminde ise ortalama değerin altında bir değer 

gösterir. 

Rüzgarlar: Rasat süresi içerisinde Turhal ilçesinde rüzgarlar esme 

sayılarına göre incelendiğinde en fazla esiş yönünün kuzeydoğu (NE) 

olduğu görülür. Esme sayının en az olduğu yönler ise güney (S) ve batı 

(W) yönleridir. Rüzgârların yönler itibarıyla esme sayıları aylara göre 

incelendiğinde ocak ayından mayıs ayına kadar en yüksek esme sayısı 

kuzey yönlü rüzgârlarda görülürken mayıs-eylül arası kuzeydoğu, 

eylül-aralık arası ise yine kuzey rüzgârlarının hâkimiyeti görülür. Diğer 

yönlerden esen rüzgarlar görece daha zayıf kalmaktadır (Tablo 6). 

Sahada özellikle haziran ayında güneyden esen rüzgarlar “sam yeli” 

olarak bilinir. Bu dönemde esen samyeli vejetasyon evresinin sonunda 

olan buğday ve arpa gibi ürünlerin hızla olgunlaşmasına neden olur. 

Normal dönemde haziran sonu ile temmuz başında hasat edilen buğday 

ve arpa, sam yelinin etkili olduğu yıllarda haziran ayının üçüncü 

haftasından itibaren hasat için hazır olur. Samyeli buğday ve arpa 

dışında vejetasyon evresinin henüz başında ya da ortasında olan diğer 

ürünler için kurutucu etkiler yaptığından, yöre çiftçisi için olumsuz 

sonuçları vardır.   
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    Tablo 6: Turhal İlçesinde Rüzgârların Esiş Yönleri 

    Kaynak: MGM 1974-2019 Verileri Kullanılarak Hazırlanmıştır. 

Aylar N NE E SE S SW W NW 

Ocak 2,529 1,833 1,286 1,695 1,711 2,346 1,288 702 

Şubat 2,722 1,888 1,198 1,608 1,614 2,371 1,458 911 

Mart 3,671 2,794 1,543 1,765 1,638 2,607 1,202 1,282 

Nisan 3,080 3,132 1,646 1,331 1,206 2,450 1,468 1,075 

Mayıs 3,544 3,678 1,697 1,367 893 2,025 979 1,339 

Haziran 3,590 4,794 1,992 1,208 742 1332 970 1,452 

Temmuz 4,139 6,749 2,228 836 443 795 679 1,532 

Ağustos 4,196 5,965 1,865 885 401 767 940 1,367 

Eylül 4,107 4,028 1,726 897 517 1,081 909 1,420 

Ekim 3,262 2,635 1,799 968 712 1,405 946 858 

Kasım 2,501 1,814 1,437 1,133 1,129 1,601 1,217 779 

Aralık 2,268 1,448 1,143 1,417 1,073 1,832 1,467 854 

Toplam 39.609 40.758 19.560 15.110 12.079 20.612 13.523 13.591 



TURHAL İLÇESİ’NİN NÜFUS VE YERLEŞME COĞRAFYASI | 35 
 

  

1.3. Hidrografya Özellikleri 

1.3.1. Akarsular  

Hidrografya ağı açısından son derece önemli bir potansiyele sahip olan 

Turhal, ülkemizin en fazla alüvyal malzeme taşıyan akarsuyu olan 

Yeşilırmak ve kolları tarafından drene edilir. Antik Çağ’daki adından 

İris olarak bahsedilen ve kaynağını Sivas ili sınırları içerisindeki Köse 

Dağı’ndan alan Tozanlı (Yeşilırmak) Irmağı, kaynağını aldığı sahadan 

itibaren bünyesine aldığı birçok yan dereyle birlikte yoluna devam 

ederek Almus Baraj Gölü’ne ulaşır. Almus Barajı’ndan itibaren 

Yeşilırmak adını alan akarsu; sırasıyla Omala (Gözova) Ovası, Tokat 

Ovası ve Kazova’ya ulaşır. Kazova’nın kuzeyinde doğu-batı yönünde 

akar ve Katmerkaya Boğazı’nda Turhal Ovası’na dahil olur. 

Yeşilırmak, Kazova’yı kuzeyden kat ederek Turhal Ovası’na ulaştığı 

Katmerkaya Boğazı’nda, Bahçebaşı Deresi ile Kaz Gölü bataklığının 

sularını drene eden kanalla birleşir. Bahçebaşı Deresi olarak 

adlandırılan bu akarsu kaynağını Silisözü Vadisi’nden alır.  

Akdağlar ile Deveci Dağları arasında doğu-batı doğrultusunda akan 

Silisözü Deresi, Bahçebaşı Deresi tarafından kapılarak bir boğaz ile 

kuzeye yönelir ve Yeşilırmak’a ulaşır. Turhal Ovası içerisinde akışına 

devam eden Yeşilırmak, Hamide Köyü yakınlarında Zile’den gelen 

Dereboğazı Deresi’ni de alarak akışını sürdüren Hotan (Honar) Çayı ile 

birleşir. Buradan itibaren Turhal şehri içerisinden akışına devam eden 

Yeşilırmak batıdan gelen Çivrilözü Deresi ile birleşir. Turhal Ovası 



36 | Dr. Mesut GÖK 

 

doğusunda Gülüt ve Keten derelerinin birleşmesiyle oluşan Dazya Çayı 

da Borsa mahallesinde Yeşilırmak’a karışır.  

Yeşilırmak’ın yıl içerisinde akım değerleri incelendiğinde yağışların ve 

kar erimelerinin fazla olduğu ilkbahar aylarında akışın en yüksek 

değerlere ulaştığı görülür. Yağışların azaldığı yaz aylarında buharlaşma 

ve tarım alanlarında su kullanımının da fazla olması Yeşilırmak’ın 

debisinde en düşük değerler görülür. Bu özellikler Yeşilırmak’ın sel 

rejimli bir akarsu olduğunu gösterir.  

Yerleşmelerin kuruluşu yeri ile akarsular yakından ilişkilidir. İnsanların 

su kaynaklarına duydukları ihtiyaçlar yerleşmeleri akarsulara yakın 

alanlara taşımıştır. Araştırma sahası olan Turhal ilçesinde de özellikle 

kırsal yerleşmeler akarsu boylarında yer alır. İlçenin kuzey doğusunda 

yer alan kırsal yerleşmelerden Yenisu, Üçyol, Yazıtepe, Çamlıca ve 

Gümüştop köyleri Gülüt Çayı ve kolları çevresinde yer alır. Yine bu 

sahanın güneyinde yer alan Kat, Akbuğday, Çarıksız, Dökmetepe, 

Şenyurt, Çaylı, Kayaören ve Kızkayası Yeşilırmak vadisi boyunca 

kurulan yerleşim alanlarıdır. Güneybatıda yer alan Bağlarpınarı ve 

Hamide köyleri Hotan çayı vadisinde yer alırken kuzey batıda Çivrilözü 

Deresi boyunca kurulmuş Ulutepe, Ağcaşar ve Çivril önemli akarsu 

boyu yerleşmeleridir.
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1.4. Toprak Özellikleri 

Toprak; kayaların fiziksel ve kimyasal yollar ile parçalanması sonucu 

oluşan içerisinde bulunan canlılara ve bitkilere besin maddesi vererek 

onların yetişmesini sağlayan ve yer yüzeyini birkaç mm. ile birkaç 

metre arasında değişen kalınlıkta kaplayan çözülmüş kuşaktır (Atalay, 

2013). 

Turhal ilçesi büyük toprak grupları içerisinde; kahverengi orman 

toprakları, alüvyal topraklar, kestane rengi topraklar, kırmızımsı 

kestane rengi topraklar, kolüvyal topraklar ve kireçsiz kahverengi 

orman toprakları yer alır. 

Bahsedilen topraklar içerisinde en geniş yayılış alanına sahip olan 

topraklar kahverengi orman toprakları olup 563 km² alana ve diğer 

toprak grupları içerisinde %64 paya sahiptir. Genel olarak orman 

örtüsünün yaygın olduğu yerlerde görülen kahverengi orman toprakları, 

bünyesinde fazla miktarda organik madde bulundurduğundan rengi 

kahverengileşmiştir. Bu toprak grubunun ana materyalini kil, mikaşist, 

gnays, kireçtaşı, andezit, fliş ve killi şist oluşturur. İklimin ılıman 

olduğu sıcak ve yağışlı alanlarda yaygın olan bu toprakların 

oluşumunda iklim ve ana kayanın yanı sıra eğim de önemli bir 

faktördür. Çalışma sahasının güneyi ve Yeşilırmak vadisi hariç sahanın 

tamamında görülen kahverengi orman toprakları genellikle kuru tarım 

alanlarından oluşur. Tarım alanları dışında bu topraklar üzerinde 

ormanlar geniş yayılış gösterir. 

Sahada en fazla ikinci alana sahip olan alüvyal topraklar 102 km² 
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yayılışa sahip olup toprak grupları içerisinde %12 paya sahiptir. Akarsu 

vadilerinde yer alan bu topraklar, içinde bulundurduğu malzemeleri 

eğimin azaldığı yerde taşıma gücünün azalması ile yayarak biriktirmesi 

sonucunda oluşan genç topraklardır. Genellikle birikinti koni ve 

yelpazeleri üzerinde, taşkın sahalarında ve eski akarsu yataklarında 

görülen alüvyal toprakların yapısını, aşındırıp kopardıkları alanın ana 

materyali belirler. Akarsu vadilerinde yer alan alüvyal topraklar 

genellikle sulu tarım alanları olup sebze ve tarla ürünlerinin 

yetiştirildiği sahalardır.  

Kestane rengi topraklar sahada en fazla yer kaplayan üçüncü toprak 

grubu olup Kamat Dağı üzerinde yoğunlaşmıştır. 80 km² alana sahip 

olan bu topraklar %9 oranında yer işgal eder. Kestane rengi topraklar 

orman alanlarına karşılık gelmekte olup bu topraklar üzerinde lokal 

olarak kuru tarım alanları da bulunur. 73 km² alana sahip olan 

kırmızımsı kestane rengi topraklar Turhal şehri güneyi ile Kazova’nın 

batısında yer alan Kızkayası, Hamide, Kuşoturağı, Ayranpınarı, 

Kayaören, Bahçebaşı ve Taşlıhöyük köyleri arazilerinde 

yoğunlaşmıştır. Toprak grupları içerisinde %8 paya sahip olan bu 

alanlarda sulu tarım yapılmaktadır. Kolüvyal topraklar Turhal ilçesinde 

39 km² alan üzerinde bulunmakta olup %4 paya sahiptir (Harita 10).  
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Harita 10: Turhal İlçesi ve Yakın Çevresinin Toprak Haritası 
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İlçenin arazi kullanım kabiliyetine bakıldığında 450 km² alana sahip 

olan VII. sınıf araziler %51’ini oranında yer işgal eder. Yeşilırmak 

vadisi dışında kalan sahalarda yer alan bu sınıf araziler üzerinde 

genellikle orman ve otlak alanları bulunur. VII. sınıfa arazilerden sonra 

en fazla paya sahip olan I. sınıf araziler 131 km² alana sahip olup 

Yeşilırmak vadisi boyunca uzanan sulu tarım alanlarından oluşur. III. 

sınıf araziler sahada 94 km² alana sahip olup Turhal şehrinin güneyinde 

yer almakta olup kuru-sulu tarım alanları olarak kullanılır. III. sınıf 

araziler gibi 94 km² alana sahip olan VI. sınıf araziler; Turhal Ovası’nın 

batısında Ormanözü, Sarıkaya ve Ulutepe köyleri arazilerinde yer alır. 

Bu arazilerde tarım kısıtlı olup orman ve otlak alanları yoğunluktadır. 

VI. sınıf arazilerin bulunduğu diğer kısımlar sahanın güneyinde ve 

kuzeyinde lokal olarak dağılır. IV. sınıf araziler çalışma sahasında 71 

km² alana sahip olup Gülüt Çayı güneyinde yoğunlaşır. Sahanın batı 

kısmında Çivrilözü Deresi yakınlarında ve lokal alanlarda da görülen 

bu sınıf araziler üzerinde tarım alanları, orman alanları ve otlak alanları 

iç içe bulunmaktadır. II. sınıf araziler 47 km² alan üzerinde bulunmakta 

olup Yeşilırmak Vadisi’nde kolüvyal toprakların bulunduğu sahalarda 

yer almaktadır. 
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1.5.  Doğal Bitki Örtüsü Özellikleri 

Çalışma sahası Karadeniz Fitocoğrafya Bölgesi’nden İran-Turan 

Fitocoğrafya bölgesine geçiş sahasında yer alır. Bölgenin doğal bitki 

örtüsü; yeryüzü şekilleri ve iklim elemanlarına bağlı olarak genelde 

kuru ve nemli ormanlar, maki formasyonu, psödomaki, antropojen 

stepler ve akarsu boyu bitkilerinden oluşur. 

İnceleme alanında, ormanların büyük bir kısmı tahrip edilmiştir. 

Günümüzde orman alanlarına ovanın çevresindeki dağlık alanlarda 

parçalar hâlinde ve dar alanlı olarak rastlanır. Tahribattan kurtuldukları 

yerde çoğunlukla 700 metreden başlayıp 1200-1250 metre yükseklere 

kadar yayılmıştır. Bu ormanlar su isteği az meşe, karaçam, ardıç gibi 

türlerdir (Zeybek, 2010).  İlçenin kuzeyinde yer alan Sakarat Dağları 

üzerinde (Fagus), sarıçam (Pinus sylvestris), titrek kavak (Populus 

tremula), yabani erik (Prunus domestica), yabani elma (Malus 

sylvestris), geyik dikeni (Crataegus orientalis) ve ateşdikeni 

(Pyracantha coccinea) gibi türler yer alır. Orman örtüsünden uzak olan 

sahalar ise antropojen step alanlarından oluşur. Potansiyel olarak orman 

sahası olan Kamat Dağı’nda geniş yapraklı ve kuru ormanlar karışık 

olarak görülür. Gürgen (Carpinus betulus), menengiç (Pistacia 

terebinthus), saçlı meşe (Quercus cerris), tüylü meşe (Quercus 

pubescens) ve adi ardıç (Juniperus) Kamat Dağları üzerinde yer alan 

türleri oluşturur. Bahsedilen alanların özellikle kuzey yamaçlarında 

orman örtüsünün tahrip edildiği alanlar tarıma açılmıştır. Kamat ve 

Hanife dağlarının yüksek kesimlerinde söz konusu türlere karaçamlar 

(Pinus nigra) eşlik eder.  
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Kamat Dağı’nın güneyinde yer alan Akdağlar, Hanife-Arhoy ve 

Yaylacık dağlarında orman örtüsü alt sınırı 750 metrenin üzerindedir. 

Turhal şehrinin güneyini sınırlandıran Ayranpınar Platosu’nun kuzey 

yamaçlarında mevcut bitki örtüsünü meşe (Quercus pubescens), gürgen 

(Carpinus betulus) ve ardıçlar (Juniperus oxycedrus) oluşturur. Burada 

ormandan ziyade seyrek ağaçların bulunduğu fundalıklar yaygındır. 

Yeşilırmak vadisinin kuzey ve güney yamaçlarını kuşatan yamaç 

arazilerinde orman alanları tarım alanlarına dönüştürülmüştür.  

Araştırma alanı ve yakın çevresinde yayılış gösteren bir başka bitki 

topluluğu ise çalı formasyonlarıdır. Bu formasyonlar daha çok orman 

ve antropojen stepler arasında yaygınlık gösterir. Sahada görülen 

antropojen stepler ise dağlık alanların ovaya bakan taraflarında ve 

Ayranpınar Platosu’nda yaygınlık gösterir. Akarsu boyu bitkileri ise 

Gülüt, Hamidiye ve Çivrilözü Dereleri boyunca görülür. Söz konusu 

bitki topluluğunun beyaz söğüt, kavak, ılgın, iğde gibi türleri sahada 

yayılış göstermiştir. 
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2. NÜFUS COĞRAFYASI ÖZELLİKLERİ 

2.1. Nüfus 

En basit şekliyle “belli bir yerde, belli bir süre içinde yaşayan insanların 

toplam miktarı” şeklinde tarif edilen nüfus, mekanla olan sıkı ilişkisi 

nedeniyle coğrafyanın konusunu oluşturmaktadır (Tümertekin, 1994). 

Bir ülke veya bölgede bulunan insanların sayısı olarak ifade edilen 

nüfusun, ülke ekonomisinin gelişmesinde ve doğal zenginlikler 

üzerinde etkisi büyüktür. Bu etkiler yalnızca insan topluluklarının 

niceliği değil, nüfusun çok çeşitli olan niteliği ile de ilgilidir. Nüfusun 

niceliği, artış hızı, yaş gurupları, doğum-ölüm ortalama yaşam süresi, 

bağlılık oranı, cinsiyet durumu ve okuryazarlık durumu kentleşme vb. 

nüfusun yapısını oluşturan temel taşlardır. Günümüz nüfus yapısının 

özelliklerini ifade ederken, bu ifadelerin daha önceki sayım yılları ile 

ayrıca diğer kıta ve ülkelerle mukayese edilmesi, nüfusumuzun 

karakteristik özelliklerini tanımamızda bize yardımcı olacaktır 

(Güngördü, 2011). 

2.2. Nüfusun Gelişimi 

Turhal tarihin eski dönemlerinden beri önemli bir yerleşim yeri 

olmuştur. Çeşitli kaynaklarda Turhal ile ilgili bilgilere yer verilirken 

yerleşmenin tarihinin Sümerlere kadar uzandığı belirtilir. Sümerlerden 

beri farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan Turhal’ın medeniyetle 

tanışması ise Osmanlı Dönemi’ndedir. Bu nedenle Turhal’da nüfusun 

gelişimi Cumhuriyet öncesi (Osmanlı dönemi) ve Cumhuriyet sonrası 

olarak iki farklı şekilde ele alınmalıdır. Cumhuriyet öncesinde Turhal 

nüfusu ile ilgili bilgilere tahrir defterleri, salnameler vb. kaynaklardan 
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ulaşılırken Cumhuriyet’in ilanından sonra 1935-2000 yılları arası 

nüfusa genel nüfus sayımlarından ulaşılır. 2007 yılından itibaren ise 

nüfus verileri adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden temin edilir. 

2.2.1. Cumhuriyet Öncesi Nüfusu 

Cumhuriyet öncesinde Turhal nüfusuyla ilgili ilk verilere 1455 yılı 

kayıtlarında rastlanır. Bu tarihte Nahiye olan Turhal’da nüfusa ait net 

veriler bulunmazken vergi mükelleflerinin kayıtlarına rastlanılır. 1455 

yılında Turhal nahiyesinde kayıtlı 81 vergi neferi bulunurken bu sayı 

1485’te 119’a ulaşmıştır. 1520 yılında Kaza olarak kayıtlara geçen 

Turhal’da vergi neferi 150 kişi iken 1574 yılında 423 vergi neferine 

ulaşmıştır. (Demir, 2010). Vergi nüfusundan hareketle, her hanede 4 

kişilik nüfusun yaşadığı düşünülürse 1455 yılında 324, 1485 yılında 

476, 1520 yılında 600 ve 1574 yılında 1692 kişinin Turhal’da 

yaşadığını söylemek mümkündür (Tablo 7).  

Tablo7: Tahrir Kayıtlarına Göre Turhal Vergi Nüfusu (1455-1574) 

Yıl Vergi Nüfusu Toplam Tahmini 
Nüfus 

1455 81 324 
1485 119 476 
1520 150 600 
1574 423 1692 

Kaynak: Demir, 2010 

Hicrî 1287 tarihli salnameye göre (miladi 1870) Zile’nin bir nahiyesi 

olan Turhal’ın nüfusu, 2.496 olarak görülür. Hicri 1288 tarihli 

salnameye göre (miladi 1871) yine Zile’ye bağlı bir nahiye merkezi 

olan Turhal’ın nüfusu 1.781 olarak verilir. Bu salnamede ayrıca 
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Turhal’da 344 hane ve dükkân belirtilir. 1880/81 (hicri 1298) yılı Sivas 

Vilayet Salnamesi’ne göre ise Turhal’ın nahiye merkezi nüfusu 

2.873’tür (Yücel, 2008). 

2.2.2. Cumhuriyet Dönemi Nüfusu 

Cumhuriyet dönemi nüfus kayıtlarına göre Turhal’a ait ilk nüfuslar 

1935 yılına aittir. 1927 yılında il nüfusları ile kaza nüfusları 

verildiğinden nahiye konumunda bulunan Turhal’a ait bilgilere 

ulaşılamamıştır. 

Cumhuriyetin ikinci genel nüfus sayımında (1935) Turhal’ın adı bucak 

olarak geçmekte ve merkez bucakta 5.687 (Erkek 3.325, Kadın 2.361) 

kişi yaşamaktadır. Merkeze bağlı köylerde 12.271 (Erkek 6.061, Kadın 

6.210) kişi yaşamakta olup toplam nüfus ise 17.958 (Erkek 9387, Kadın 

8571) kişidir. Bu sayım yılında dikkat çeken özellik köylerde yaşayan 

nüfusun merkez bucaktakilerin nerdeyse üç katı olmasıdır. 

1940 yılı nüfusu incelendiğinde şehir nüfusunun 6.043 kişi olduğu, 

köylerle birlikte toplam nüfusun 18.599 olduğunu görülür. Bu dönemde 

Turhal ilçesi nüfusunda önemli bir artışın olmadığı dönemdir. Nüfus 

artış hızı ‰7,01 olarak gerçekleşmiştir. 1944 yılında ilçe merkezi olan 

Turhal'ın bir yıl sonra yapılan 1945 genel nüfus sayımında şehir 

nüfusunun 8.110 (Erkek 4.921, Kadın 3.189) toplam nüfusun ise 41.982 

(Erkek 22.107, Kadın 19.875) olduğu görülür. Bu dönemde görülen 

nüfus artış hızı ‰162,8 ile günümüze kadar meydana gelen en büyük 

artış hızı olarak dikkat çeker. 
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1950 yılına gelindiğinde nüfusun artmaya devam ettiği, 1945 yılında 

41.892 olan nüfusun 1950 yılında 47.720’ye ulaştığı görülür. Bu 

dönemde nüfus artış hızı ‰25,6 nüfus artış oranı ise %13,6’dır. 1955 

yılında da nüfus artmaya devam ederek 52.853’e ulaşmıştır. Belirtilen 

dönemde Turhal’ın nüfus artış hızı ‰20,4, nüfus artış oranı ise 

%10,7’dir. 

1960 yılında Turhal’ın nüfusu yine hızlı bir şekilde artmış ve nüfus 

61.709’a yükselmiştir. Bu dönemin nüfus artış hızı ‰30,9, nüfus artış 

oranı ise %16,7’dir. 1965 yılı nüfusun artmaya devam ettiği başka bir 

dönemdir ve nüfus 72.760’a ulaşmıştır. Nüfus artış hızı ‰32,9, artış 

oranı ise %17,9’dur. Bu dönemden sonra da nüfus artışı 2000 yılına 

kadar devam etmiş ve sırasıyla 1970’te 83.138, 1980 yılında 105.562, 

1985 yılında 119.902, 1990 yılında 106.014 ve 2000 yılında 130.985 

kişiye ulaşmıştır. 2000 yılı nüfusu Turhal’ın ulaştığı en yüksek nüfus 

olarak görülür ve bu tarihten sonra nüfus artışı negatife dönmüştür. 

Nitekim bir sonraki genel nüfus sayımı olan 2007 sayımlarında 

Turhal’ın nüfusu 87.553’e kadar düşmüştür. Bu sayım yılında nüfus 

artış hızı ‰ -57,5, nüfus artış oranı % -33,1 olarak gerçekleşmiştir. 

2007 yılı Turhal nüfusunun gerilemeye başladığı dönem olarak görülür. 

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemiyle düzenli olarak yapılan nüfus 

sayımlarında nüfusun dalgalı olarak azaldığı görülür. 2013 yılında 

83.036 olan Turhal nüfusu, 2015 yılında 80.171 ve 2020 yılında da bir 

önceki yıla göre artarak 79.776 olmuştur (Tablo 8).  
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Tablo 8: Turhal İlçesinin 1935-2020 Yılları Arası Nüfusu ve Nüfus Artış 
Hızı 

Kaynak: DİE 1935-2000 TÜİK 2000-2020 

 

2.3. Nüfus Hareketleri 

Bir coğrafi mekân üzerinde yaşanan sosyal değişimin en belirleyici 

unsurları doğumlar, ölümler ve göçlerdir. Bu nüfus hareketleri 

şehirlerin sosyal ve ekonomik yapılarında meydana gelen değişimleri 

açıklayan önemli verilerdir. Beşerî coğrafya çalışmalarında nüfusun bu 

özelliklerine bağlı kalınarak kesin hükümler vermek zor olsa da 

nüfusun sosyo-ekonomik özellikleri belirlenirken bu tür verilere ihtiyaç 

duyulur. 

Yıllar Nüfus Artış Hızı (‰) 
1935 17.958 - 

1940 18.599 7,01 

1945 41.982 162,8 

1950 47.720 25,6 

1955 52.853 20,4 

1960 61.709 30,9 

1965 72.760 32,9 

1970 83.138 26,6 

1975 97.216 31,2 

1980 105.562 16,4 

1985 119.902 25,4 

1990 106.014 -24,6 

2000 130.985 21,1 

2007 87.553 -57,5 

2008 87.826 3,1 

2009 87.233 -6,7 

2010 86.327 -10,4 

2011 85.391 -10,9 

2012 85.923 6,2 

2013 83.036 -34,1 

2020 79.776 2,2 
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2.3.1. Doğumlar ve Ölümler 

Nüfusun sayı olarak değişimine etki eden temel parametreler doğumlar 

ve ölümlerdir. Nitekim bir nüfus kitlesinde yıllık doğum ve ölümler 

arasındaki fark, gerçek nüfus artış hızını vermektedir (Doğanay, 1994). 

Herhangi bir sahada nüfusun yapısında ve özelliklerinde değişiklikler 

iki neden bağlı gerçekleşir. Bunlardan birincisi sahada meydana gelen 

canlı doğumlar ile ölümler arasındaki fark iken ikincisi sahada yaşanan 

göçlerdir.   

Sahanın aldığı ya da verdiği göçler nüfus miktarını direkt olarak etkiler. 

Doğal nüfus artış hızı yerleşim birimi sınırları içerisinde 15-49 yaş 

dilimleri arasında toplam kadın nüfusundan 1000 kadın başına düşen 

yıllık doğum sayısına “genel doğum oranı” adı verilir. Buna karşılık 

nüfus kitlesi içinden her yaştan nüfusun toplamı içinde 1000 nüfus 

sayısında görülen ölümlerin toplamına ise “genel ölüm oranı” adı 

verilir. Yukarıda tanımlanan genel doğum oranı ve genel ölüm oranı 

arasındaki fark doğal nüfus artış hızını vermektedir (Akdemir, 2004).  

Doğum ve ölüm oranlarının hesaplanması sonucu nüfus miktarında 

meydana gelen artma ya da azalma doğal nüfus artışı olarak belirlenir.  

Turhal ilçesi genelinde 2013 verilerine göre canlı doğum sayısı 

1040’tır. Bu verilere göre ilçenin doğurganlık oranı, 2013 yılında 

‰50,49, 2020 yılında ‰40 olarak gerçekleşmiştir. Turhal ilçesinde 

kaba doğum hızı 2013 yılında ‰15,5, 2020 yılında9,7 olmuştur (Tablo 

9). 2013 yılında araştırma sahasında 1040 doğum olmuş, buna karşılık 

577 kişi de hayatını kaybetmiştir. 2020 yılında doğanların sayısı 775 
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iken ölümlerle ilgili henüz resmi veriler yayınlanmamıştır. 

Tablo 9: Turhal İlçesinde Doğumlar ve Ölümler 

 

Kaynak: TÜİK 

2.3.2. Göçler 

Göç, idari bir sınırı geçerek oturma yerini devamlı ya da uzun süreli 

olarak değiştirme olayını ifade eder. Bu değişim kıtalararası, 

uluslararası, bölgelerarası, kırdan şehre ya da şehirden kıra doğru 

herhangi bir ölçek ya da yönde meydana gelebilir. İnsanların bir yerden 

diğerine göçü çok önemli bir coğrafi olgudur. Göçler nüfusun yeniden 

dağılım sonucunu doğurur (Tümertekin ve Özgüç, 2005). 

Dünyadaki ilk kitlesel göç hareketlerinin temelinde de yine ekonomik 

nedenler bulunur. Sanayi devriminin gerçekleştiği dönemde Avrupa’da 

ortaya çıkan işgücü açığı, büyük göç olgusunu ortaya çıkarmış ve 1846-

1932 yılları arasında 50 milyondan fazla Avrupa'dan farklı bölgelere 

göç etmiştir. Yine ikinci dünya savaşından sonra Avrupa ekonomisini 

yeniden canlandırmak üzere başta Almanya olmak üzere pek çok 

Avrupa ülkesine Kuzey Afrika'dan, Doğu Avrupa’dan ve Türkiye'den 

binlerce işçi akın etmiştir (Mutluer, 2003). 

 

Yıl Canlı 
Doğum 

15-49 yaş 
Arası Kadın 

Nüfusu 

Ölümler Kaba Doğum 

Oranı (‰) 

 Kaba 

Doğum hızı 
(‰) 

2013 1.040 20.598 577 50.49 12.5 

2020 775 19.000 - 40 9.7 
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Dünya üzerinde gerçekleşen birçok göç hareketinin altında ekonomik 

sebepler yatmaktadır. Turhal ilçesi gelişim dönemlerinde kırsal alandan 

çok sayıda göç almıştır. Bu göçlerin temelinde yine daha iyi şartlarda 

yaşama isteği vardır. Kırsal kesimde istediği hayat koşullarına 

ulaşamayan insanlar kırsal kesimden şehirlere doğru göç etmiştir. 

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde göç alarak hızla büyüyen Turhal 

günümüzde göç veren bir yerleşim yeri haline gelmiştir. İlçenin 

yaşadığı ekonomik gelişime paralel olarak göç faaliyetleri de 

değişmektedir. 2013 yılı verilerine göre Turhal göç veren bir yerleşim 

yeri olmuştur. TÜİK’ ten alınan verilere göre 2013 yılında 3.257 kişi 

Turhal’a gelirken 6.469 kişi farklı şehirlere göç etmiştir (Tablo 10). Göç 

daha çok sanayinin geliştiği başta Bursa, İstanbul, Kocaeli olmak üzere 

büyük şehirlere doğru olmaktadır.  

Tablo 10: Turhal İlçesinde Göçler 

Yıl Nüfus Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç 
 

Net Göç Hızı 

2013 83.036 3.257 6.469 -3.212 -37,95 

Kaynak: TÜİK 

2.4. Nüfusun Cinsiyet Yapısı 

Bir sahada yaşayan nüfus ile ilgili üzerinde durulan nüfus 

değişkenlerinin başında nüfusun yaş ve cinsiyet yapısı gelir. Bunun 

nedeni yaş ve cinsiyet yapısının sosyal ve ekonomik açıdan önemli 

yansımalarının olmasıdır. Farklı yaş grubu ve cinsiyetteki nüfusun iş 

gücü, eğitim, sağlık ve tüketim gibi konulardaki kapasiteleri ve 

beklentileri farklıdır. Bu özellikler bilinmeden geleceğin planlanması 
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ve kalkınma planlarının hazırlanması mümkün değildir (Şahin, 2010).  

Araştırma sahası olan Turhal ilçesinde nüfusun cinsiyet yapısının 

geçmişten bugüne dengeli olarak sürdüğü görülür. Kıyaslama 

yapılabilen ilk nüfus sayımı olan 1935 nüfusuna bakıldığında erkek 

nüfusu oranı %52,27 kadın nüfusu oranı ise %47,72’dir. 1940 yılında 

erkek nüfusu oranı %51,74 kadın nüfusu oranı %48,25’tir. Bu tarihten 

itibaren 1985 yılına kadar yapılan tüm nüfus sayımlarında erkek 

nüfusun kadın nüfusa oranla daha fazla olduğu görülür. 1970 yılı nüfus 

sayımlarında kadın/erkek nüfus oranları birbirine çok yaklaşsa da erkek 

nüfusu kadın nüfusundan fazladır. Bu dönemde erkek nüfusu oranı 

%50,65 kadın nüfusu oranı ise %49,34’tür. 1975 yılına gelindiğinde 

erkek nüfus oranı %51,07 kadın nüfus oranı ise %48,92 olmuştur. 1985 

yılında 119.902 olan toplam nüfusun %49,23'ü erkek %50,76’sı 

kadındır. Bu dönemde ilk defa kadın nüfus oranı erkek nüfusunu geçmiş 

ve bu üstünlük 2000 yılına kadar devam etmiştir.  2000 yılında 130.985 

olan nüfusun %50,84’ü erkek %49,15’i kadındır.  2007 yılında tekrar 

kadın nüfus oranı erkek nüfusunun önüne geçmiş ve 2020 yılına kadar 

da değişmeden devam etmiştir. 2020 yılında 79.776 olan nüfusun 

%49’u erkek %51’i kadındır (Tablo 11).  
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Tablo 11: Turhal İlçesinde Nüfusun Cinsiyet Yapısı 

Kaynak: TÜİK 

 

Yıllar Erkek Erkek % Kadın Kadın% 

1935 9.387 52 8.571 48 

1940 9.624 52 8.975 48 

1945 22.107 53 19.875 47 

1950 - - - - 

1955 27.234 52 25.569 48 

1960 31.904 52 29.805 48 

1965 37.539 52 35.221 48 

1970 42.112 51 41.026 49 

1975 49.651 51 47.565 49 

1980 54.362 51 51.200 49 

1985 59.030 49 60.872 51 

1990 51.775 48 54.239 52 

2000 66.593 51 64.392 49 

2007 43.012 49 44.541 51 

2008 43.291 49 44.536 51 

2009 42.904 49 44.329 51 

2010 42.359 49 43.968 51 

2011 41.928 49 43.463 51 

2012 42.318 49 46.605 54 

2013 40.823 49 42.213 51 

2014 40.132 49 41.681 51 

2015 39.350 49 40.821 51 

2016 39.360 49 40.879 51 

2017 39.003 49 40.841 51 

2018 38.886 49 41.030 51 

2019 38.852 49 40.752 51 

2020 38.912 49 40.864 51 
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2.5. Nüfusun Yaş Yapısı 

Bir ülke ya da yerleşme alanındaki toplam nüfusun miktarı yanında, 

onun çeşitli yaş gruplarının da bilinmesi, özellikle çalışabilir ya da aktif 

nüfus olarak adlandırılan 15-64 yaş arasındaki nüfus miktarının iş gücü 

kapasitesi, besin maddeleri ve çeşitli hizmet türlerine ihtiyaç, aile 

tipleri, doğum ve ölüm oranları ile nihayet göçler bakımından önem 

taşımaktadır (Tümertekin, 1994).  

Nüfusun yaş yapısı, nüfusla ilgili gelecekteki nüfusun yapısı ve coğrafi 

dağılışı için oldukça önemlidir. Meydana gelen doğumlar, ölümler, 

sağlık alanındaki gelişmeler, bebek ölümlerindeki azalmalar ve 

ortalama yaşam süresindeki değişmeler yaş yapısına farklılık 

kazandıran unsurlardır. Nüfusun yaş yapısındaki değişmeler özellikle 

gelecekteki sosyal ve ekonomik analizlerin yapılabilmesi açısından 

gereklidir. İlerleyen yıllarda yerleşim birimlerinin okul ihtiyacı, derslik 

ihtiyacı, talep edilecek su miktarı, tüketilecek olan elektriğin miktarı, 

sağlık gereksinimleri, askere alınacak nüfus, iş ve konut talebi 

olabilecek nüfus miktarının tayininin tamamı nüfusun bugünkü yaş 

yapısı ile alakalıdır (Akdemir 2004).  

Araştırma sahası olan Turhal’ın 2013 yılı nüfusuna bakıldığında çok 

genç bir nüfusa sahip olduğu görülür. Nüfusun büyük bölümü 0-24 yaş 

arasındaki gruplarda toplanmıştır. Nüfusun yaş gruplarına göre 

dağılımına bakıldığında herhangi bir anormallik görülmemektedir. 0- 

24 yaş arasındaki yaş grupları arasında toplanan nüfusta erkek nüfusun 

25-45 yaş grupları arasında ise kadın nüfusun fazla olduğu görülür. 
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Nüfusun yaş gruplarına dağılımında 2013 yılında Turhal’ın toplam 

nüfusunun %37,56’sı 25 yaşın altındadır. Bu oran genç nüfusun fazla 

olduğunun açık bir göstergesidir. 25 ile 65 yaş arasındaki nüfus ise 

genel nüfusun %51,14’ünü oluşturur. 65 yaş üzerindeki nüfus toplam 

nüfus içerisinde %11 paya sahiptir (Tablo 12; Grafik 2). 

Tablo 12: Turhal İlçesinde Nüfusun Yaş Yapısı 

 

Kaynak: TÜİK 

 

Yaş Grubu Erkek Erkek % Kadın Kadın % Top. Nüfus 

'0-4' 2.857 3,44 2.681 3,22 5.538 

'5-9' 3.029 3,64 2.957 3,56 5.986 

'10-14' 3.522 4,24 3.250 3,91 6.772 

'15-19' 3.562 4,28 3.473 4,18 7.035 

'20-24' 3.041 3,66 2.853 3,43 5.894 

'25-29' 2.609 3,14 2.811 3,38 5.420 

'30-34' 2.860 3,44 3.167 3,81 6.027 

'35-39' 2.732 3,29 2.864 3,44 5.596 

'40-44' 2.642 3,18 2.783 3,35 5.425 

'45-49' 2.667 3,21 2.647 3,18 5.314 

'50-54' 2.448 2,94 2.763 3,32 5.211 

'55-59' 2.565 3,08 2.653 3,19 5.218 

'60-64' 2.141 2,57 2.177 2,62 4.318 

'65-69' 1.578 1,90 1.825 2,19 3.403 

'70-74' 1.087 1,30 1.281 1,54 2.368 

'75+ 1.483 1,78 2.028 2,44 3.511 

Toplam 40.823 49,24 42.213 50,76 83.036 
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   Grafik 2: Turhal İlçesi Nüfus Piramidi 

 

2020 yılı verilerinde 0-24 yaş arasındaki nüfus toplam nüfusunun 

%29’unu oluşturur. 25 ile 65 yaş arasındaki nüfus ise genel nüfusun 

%55’ine karşılık gelirken 65 yaş üzerindeki nüfus %16 oranında yer 

işgal eder. Turhal ilçe genelinde 2020 yılında 0-4 yaş arasındaki nüfus 

4.264 kişiden oluşur. 5-9 yaş arasındaki nüfus 5.130 iken 10-14 yaş 

arasındaki nüfusun sayısı 5.824’tür (Grafik 3). Daha sonra nüfusun yaş 

gruplarına göre dağılımı sırasıyla; 15-19 yaş arası nüfus 5.825, 20-24 

yaş arası nüfus 5.835, 25-29 yaş arası nüfus 4.771, 30-34 yaş arası nüfus 

4.598, 35-39 yaş arasındaki nüfus 5.393, 40-44 yaş arasındaki nüfus 

5.543, 45-49 yaş arasındaki nüfus 5.211, 50-54 yaş arasındaki nüfus 

4.834, 55-59 yaş arasındaki nüfus 5.315, 60-64 yaş arasındaki nüfus, 
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5.007 ve 65 üzerindeki nüfus ise 12.226 kişiden oluşur 

(https://www.endeksa.com/tr/analiz/tokat/turhal/demografi). 

 

Grafik 3: Turhal ilçesinde Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (Kaynak: 

https://www.endeksa.com/tr/analiz/tokat/turhal/demografi) 

2.6. Nüfusun Eğitim Durumu 

Belli bir alanda yaşayan nüfusun eğitim durumu, sosyokültürel yapıyı 

oluşturan önemli faktörlerdendir. Şehir yerleşmeleri ile kırsal 

yerleşmeler arasında farklılık gösteren önemli özelliklerinden biri olan 

nüfusun eğitim düzeyi, kırsal alanlarda genellikle düşükken şehirlerde 

yüksektir. Bir yerleşim yerindeki nüfusun eğitim düzeyi o alandaki 

nüfusun sadece okuryazar olup olmaması ile belirlenemez. Alandaki 

okullaşma oranı, okul çağındaki nüfusun eğitim kademelerindeki 

durumu, öğretmen miktarı, öğrenci sayısı vb. kriterlerle değerlendirilir 

(Doğanay, 1994). 

Araştırma sahası olan Turhal ilçesinde nüfusun eğitim durumunu 
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göstermek için burada nüfusun okuryazarlık durumu ve bitirilen eğitim 

düzeyi hakkında bilgi verilecektir. 2020 yılı itibariyle Turhal ilçesi 

genelinde 6 yaş üzerinde olan 73.947 kişiden okur yazar olmayanların 

sayısı 1.644 olup bu nüfusun 6 yaş üzerindeki nüfusa oranı %1’dir. İlçe 

genelinde eğitim durumunu yansıtan veriler içerisinde herhangi bir 

okulu bitirmeden okur yazar olan kişilerin sayısı 9.927 iken ilkokul 

mezunu olan 20.993 kişi 6 yaş üzerindeki nüfusa oranı %28’dir. 

İlköğretim/ortaokul mezunu olan ve 6 yaş üzeri nüfus içerisinde ikinci 

sırada yer alan 18.280 kişinin 6 yaş üzerindeki nüfusa oranı %25’tir. 

14.015 kişiden oluşan lise mezunları 6 yaş üzerindeki nüfus içerisinde 

%19 paya sahipken lisans mezunu (8.134 kişi) olanların oranı %11, 

lisansüstü (576 kişi) eğitim görenlerin oranı %1’dir (Grafik 4).  

 

Grafik 4: Turhal İlçesinde Nüfusun Eğitim Durumu (Kaynak: 

https://www.endeksa.com/tr/analiz/tokat/turhal/demografi) 

 

Bu verilere göre Turhal ilçesinde hem kırsal kesimde hem de şehirlerde 
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yaşayan nüfus içerisinde okuma yazma bilenlerin oranının %99 olduğu 

görülür. Ülke genelinde kırsal kesimde yaşayanlar içerisinde okur yazar 

oranının düşük olduğu bilindiğine göre Turhal ilçesinde okur yazar 

olanların oranının çok yüksek olduğu sonucu çıkarılabilir.  

2.7. Nüfus Yoğunlukları ve Nüfusun Dağılışı 

Nüfus ile doğal çevre arasındaki ilişkinin boyutunu en iyi şekilde 

açıklayan unsurlardan biri de nüfusun dağılışıdır. Yeryüzünde hiçbir 

alan üzerinde nüfusun dağılışı eşit değildir. Nüfusun dağılışı üzerinde 

etkili olan coğrafi faktörler doğal ve beşerî faktörlerdir (Bulut, 2000). 

Nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörler; iklim, yer yüzü şekilleri, 

toprak, su ve bitki örtüsüyken beşerî faktörler tarım, sanayi, ticaret, 

ulaşım, turizm ve madenlerdir (Doğanay, 1995).  

Coğrafyanın temel ilkeleri arasında yer alan “dağılış ilkesi” mekân 

üzerindeki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyması açısından 

önemlidir. Herhangi bir sahada nüfusun dağılışı ve yoğunluğu 

insanların doğal çevreyi nasıl değerlendirdikleri hakkında bilgiler verir. 

Ayrıca sahada nüfusun dağılışı ve yoğunluğu şehirlerin gelişim 

açısından da değerlidir.  

Turhal şehrinin geniş bir ova üzerinde kurulmuş olması, ulaşım ağının 

gelişmişliği, modern sanayinin varlığı ve bu sanayiyi destekleyen 

verimli tarım arazilerinin bulunması, ulaşım ağının iyi gelişmişliği gibi 

farklı birçok kriter nedeniyle Turhal özellikle 2000’li yıllara kadar 

nüfus olarak hızla büyümüştür. Hem ilçe merkezinde hem de köylerde 

artan nüfusa bağlı olarak nüfusun dağılışı ve yoğunluğu da hızlı bir 
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şekilde artmıştır. 2000 yılından sonra sahada nüfus açısından önemli 

değişiklikler meydana gelmiş ve nüfus hızlı bir şekilde azalmaya 

başlamıştır.  

2020 yılına gelindiğinde nüfusun hem dağılışında hem de 

yoğunluğunda azalmalar meydana gelmiştir. İlçe merkezi ve köylerle 

birlikte 922 km² alana sahip olan Turhal’ın 2020 yılı aritmetik nüfus 

yoğunluğu km²’ye 58 kişidir (Tablo 13; Harita 11). 

Tablo13: Turhal ve Köylerinde Nüfusun Aritmetik Yoğunluğu 

Turhal İlçesi Alan (km²) Nüfus (2020) Aritmetik 
Nüfus Yoğ. Alan (%) 

Turhal M. 43,3 65000 1502 4,7 
Ataköy 0,1 84 573 0,0 
Tatlıcak 9,5 679 71 1,0 

Kat 21,1 1343 64 2,3 
Kızkayası 7,7 452 59 0,8 
Gökdere 8,7 489 56 0,9 

Dökmetepe 7,6 412 55 0,8 
Şatroba 5,2 224 43 0,6 

Kalaycık 10,2 395 39 1,1 
Necip 19,6 721 37 2,1 

Yeniköy 9,8 251 26 1,1 
Elalmış 3,9 98 25 0,4 

Gümüştop 10,1 251 25 1,1 

Sarıkaya 20,0 510 25 2,2 
Yenisu 45,7 1096 24 5,0 
Çivril 26,7 597 22 2,9 

Koruluk 10,6 228 22 1,1 
Uluöz 8,5 189 22 0,9 

Kamalı 9,2 182 20 1,0 
Sütlüce 5,5 110 20 0,6 

Yazıtepe 46,9 927 20 5,1 

Çamlıca 19,2 318 17 2,1 

Çarıksız 6,4 112 17 0,7 

Çaylı 45,3 772 17 4,9 

Üçyol 45,3 766 17 4,9 
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Derbentçi 11,4 169 15 1,2 

Yeniceler 11,0 165 15 1,2 

Hamide 6,0 76 13 0,7 

Hasanlı 8,2 111 13 0,9 

Akbuğday 5,2 64 12 0,6 

Ayranpınar 15,2 189 12 1,6 

Buzluk 2,9 36 12 0,3 

Kayaören 13,3 159 12 1,4 

Taşlıhüyük 5,7 69 12 0,6 

Çayıraltı 8,6 98 11 0,9 

Ulutepe 36,2 412 11 3,9 

Kuşoturağı 21,2 215 10 2,3 

Samurçay 10,5 106 10 1,1 

Yağlıalan 27,8 249 9 3,0 

Ağcaşar 12,7 99 8 1,4 

Eriklitekke 8,7 73 8 0,9 

Kuytul 29,7 237 8 3,2 

Bahçebaşı 23,5 155 7 2,6 

Kazancı 11,7 80 7 1,3 

Ormanözü 28,8 194 7 3,1 

Akçatarla 29,6 190 6 3,2 

Erenli 15,4 62 4 1,7 

Kargın 17,2 61 4 1,9 

Arzupınarı 48,2 157 3 5,2 

Bağlarpınarı 14,9 42 3 1,6 

Sarıçiçek 12,4 40 3 1,3 

Yeşilalan 25,4 55 2 2,8 

Kuzalan 14,2 7 0 1,5 

Kaynak: TÜİK 
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Harita 11: Turhal ve Köylerinde Aritmetik Nüfus Yoğunluğu 
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Bu dönemde ilçede nüfus yoğunluğu en fazla olan köylere bakıldığında 

alan bakımından en küçük köy olan Ataköy ilk sırada bulunur. Nüfus 

bakımından en fazla nüfusa sahip olan köylerden 1343 nüfuslu Kat 

üçüncü sırada yer alırken 1096 nüfusa sahip Yenisu on dördüncü 

sıradadır. Nüfus yoğunluklarının belirlenmesinde köylerin alan 

büyüklükleri belirleyici olmuştur.  

2020 yılı nüfus verilerine göre (Şenyurt beldesi mahalleleriyle birlikte) 

65.000 nüfusa sahip olan şehir merkezinde aritmetik nüfus yoğunluğu 

km²’ye 1502 kişidir. İlçe merkezinde yer alan mahallelerden nüfus 

yoğunluğu en fazla olanlar Yavuz Selim mahallesi, Cumhuriyet 

mahallesi, Kova mahallesi, Müftü mahallesi, Meydan mahallesi ve 

Dere mahallesidir. Kova, Meydan ve Dere mahallerinin alan olarak 

küçük olması mahallelerin aritmetik nüfus yoğunluklarının artmasına 

neden olmuştur. Nüfus yoğunluğu fazla olan mahalleler arasında yer 

alan Cumhuriyet mahallesi nüfus olarak ta en fazla nüfuslu mahalledir  

Nüfus dağılışı açısından incelendiğinde şehrin en fazla nüfusa sahip 

mahallerinden olan Cumhuriyet, Mimar Sinan ve Osmangazi 

mahalleleri şehrin batısında yer almaktadır. Şehrin önemli iş ve ticaret 

sahalarından biri olan Yavuz Selim mahallesi nüfusun en fazla olduğu 

mahallelerden bir diğeridir. Mahalle nüfuslarının dağılışından şehrin 

nüfus olarak batıya doğru kaydığı görülür. 
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3. YERLEŞME COĞRAFYASI ÖZELLİKLERİ 

3.1. Yerleşme Tarihi 

Tarihin eski dönemlerinden beri önemli bir yerleşim alanı olan 

Turhal’da yerleşimin ilk izlerine Turhal Kalesi’nde rastlanır. Kale 

üzerinde bulunan ve Sümerlere ait olduğu ifade edilen kitabeler 

yerleşim tarihinin M.Ö. 3000’lere kadar gittiğini gösterir (Erdoğ, 2012). 

Şehrin içinde bulunduğu saha Pontus Galatikos ve Pontus 

Polemmomiaks gibi isimlerle de anılır. M.Ö. III. ve II. bin yıllarında 

şehrin bulunduğu bölge Hititler, Frigler, Asurlular ve Urartular’ın 

egemenliğine girmiştir. Şehir M.Ö. 301-47 yılları arasında Pontuslar’ın, 

Miladi 740 yılına kadar da Roma’nın hakimiyeti altında kalmıştır 

(Gündoğdu vd, 2006). Strabon (MÖ 63-MS 19) “Geographika” adlı 

eserinde kaynaklarını Pontus’tan alan İris (Yeşilırmak) Komana 

şehrinin (Gümenek) ortasından ve verimli bir ova olan Dozimonitis 

(Kazova)’ten geçtikten sonra eskiden kralların oturduğu terkedilmiş 

Gaizura (Turhal) şehrine doğru döner der (Kahraman, 2010). Bu 

ifadelerden Turhal’ın önemli bir şehir olduğu anlaşılmaktadır. 

1071 yılında Emir Danişmend Gazi tarafından Türk hakimiyetine 

alınan Turhal, 1175 yılında Türkiye Selçukluları hakimiyetine girmiş 

13. Asırda da İlhanlılar Devleti’ne katılmıştır. İlhanlılar devrinin sona 

ermesiyle 14. asırda Eretnalılar hakimiyetine giren ilçe daha sonra 

Osmanlı Devleti’ne katılmıştır (Özaydın, 1988; Cemal, 1932 ve Erdem 

1986).  
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Zengin bir tarihi geçmişe sahip olan Turhal 1892 yılında belediye ve 

01.09.1944 tarihinde de ilçe merkezi olmuştur. 1923’lerde 300 haneli 

bir bucak iken 19 Ekim 1934’te Şeker fabrikasının açılmasıyla 

ekonomik ve sosyal açıdan hızla gelişen Turhal, 2000 yılı nüfus 

sayımına göre 130.985 nüfusu ile ülkemizin en hareketli yerleşim 

yerlerinden birisi haline gelmiştir. 2020 yılı verilerine göre 35 mahalle 

ve 52 köy yerleşmesinin bulunduğu Turhal’da 79.776 kişi 

yaşamaktadır. 

3.2.  Yerleşme Tipleri 

Herhangi bir yerleşim birimi, üzerinde yaşayan insanların hayat tarzıyla 

ve ekonomik faaliyetlerinin yansımalarıyla kimlik kazanıp gelişir. Bu 

nedenle yerleşmeleri ele alırken fonksiyonlarına göre sınıflandırıp 

tanımlamak gerekir.  

Çalışmanın bu bölümünde sahada bulunan yerleşmeler kentsel 

yerleşmeler ve kırsal yerleşmeler olarak iki farklı grupta ele alınacaktır. 

Devamlı yerleşim yerleri içerisinde yer alan ve idari olarak en küçük 

yerleşim birimi olan köyler, hammadde üretim alanları olup bu 

yerleşmelerin nüfusları 2000’in altındadır. Primer faaliyetlerin yaygın 

olduğu bu kırsal yerleşim alanlarında, bulundukları coğrafi konuma 

göre; tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve madencilik gibi farklı 

ekonomik faaliyetler görülür. Turhal ilçesine bağlı kırsal yerleşmelerde 

tarım ve hayvancılık baskın ekonomik faaliyettir. 
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Yerleşmeler coğrafi açıdan incelenirken nüfus kriteri önemli bir tasnif 

yöntemidir. Bu çalışmada nüfusu 5000’den az olan yerleşmeler köy ve 

köyden küçük kırsal yerleşmeler; nüfusları 5000-30000 arasında 

olanlar kasaba yerleşmeleri ve 30000’den fazla nüfusa sahip olanları ise 

şehir yerleşmeleri olarak ele alınacaktır. 

3.2.1. Kırsal Yerleşmeleri 

3.2.1.1. Köyler  

Yerleşme coğrafyası açısından ele alındığında ülkemizde kırsal 

yerleşmeler devamlı ve geçici yerleşmeler olarak iki farklı grupta 

sınıflandırılır. Hem idari açıdan hem de yerleşme coğrafyası açısından 

sınıflandırıldığında köyler en yaygın devamlı kırsal yerleşmelerdir. 

Çalışma sahasında yer alan devamlı kır yerleşmelerinin başında köyler 

gelir.  

A) Kuruluş Yerlerine Göre Köyler 

Araştırma sahası dağlık/platoluk sahalar ile bu sahalar arasına bulunan 

ovalar ve akarsularla örülü arızalı bir topografyaya sahiptir. Belirtilen 

jeomorfolojik birimler arasında yer alan ilçede yerleşmeler ekonomik 

faaliyetlere en elverişli sahalarda kurulmuştur. Buna göre Turhal 

ilçesinde yerleşmelerin daha çok ova üzerinde ve akarsu vadilerinin 

yakınında kurulduğu görülür. Bu köylerde tarım ve hayvancılık 

faaliyetleri birlikte yapılsa da tarımsal üretim daha baskındır. 

Yamaçlarda kurulan yerleşmelerde hem tarım hem hayvancılık eşit 

derecede önemli ekonomik faaliyet olarak görülür. Yüksek dağlık 

sahalar ve platolarda kurulan yerleşmeler de ise hayvancılık en önemli 
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ekonomik faaliyet olarak dikkati çeker. İlçedeki köy yerleşmelerinin 

dağılışında ve kuruluş yerlerinin seçiminde, bahsedilen bu 

jeomorfolojik birimler ve hidrografik özellikler belirleyici olmuştur. 

İlçe sınırları içerisinde yer alan 52 köy yerleşmesinden 11 tanesi ova, 

11 tanesi etek, 10 tanesi vadi, 10 tanesi sırt, 6 tanesi yamaç, 4 tanesi 

plato üzerinde kurulmuştur. Bu verilere göre 36 köy kuruluş yeri olarak 

düz sahalarda, 16 köy ise eğimli araziler üzerinde kurulmuştur (Tablo 

14).  

Tablo 14: Turhal İlçesinde Köy Yerleşmelerinin Kuruluş Yerlerine Göre Dağılışı 

Kuruluş Yeri Köy Sayısı Yüzdesi % 

Ova 11 21 

Etek 11 21 

Vadi 10 19 

Sırt 10 19 

Yamaç 6 12 

Plato 4 8 

 

B) Yükselti Basamaklarına Göre Köyler 

Araştırma sahasında yerleşmelerin kuruluş yeri seçimlerinin 

jeomorfolojik birimler ve ekonomik faaliyetlerle yakından ilişkili 

olduğu daha önce ifade edilmişti. Buna göre yükselti basamaklarına 

göre köyler ele alındığında Turhal ilçesinde 535 metreden 1420 metreye 

kadar farklı yükselti basamaklarında yerleşmelerin olduğu görülür 

(Tablo 15).  
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Tablo 15: Turhal İlçesinde Köy Yerleşmelerinin Yükselti Basamaklarına Göre 
Dağılışı  

Köy Adı Yükseltisi Köy Adı Yükseltisi Köy Adı Yükseltisi 

Samurçay 535 m Kuşoturağı 640 m Koruluk 1000 m 

Tatlıcak 545 m Gökdere 670 m Yenisu 1020 m 

Gümüştop 550 m Kızkayası 670 m Kamalı 1090 m 

Kayaören 550 m Çaylı 700 m Akçatarla 1100 m 

Şatroba 550 m Çivril 700 m Kazancı 1100 m 

Ataköy 560 m Uluöz 700 m Ulutepe 1100 m 

Dökmetepe 560 m Bağlarpınarı 700 m Karkın 1110 m 

Kalaycık 560 m Ayranpınar 750 m Buzluk 1130 m 

Sütlüce 560 m Çamlıca 750 m Sarıkaya 1200 m 

Taşlıhöyük 570 m Akbuğday 760 m Yağlıalan 1220 m 

Elalmış 580 m Yazıtepe 760 m Erenli 1230 m 

Arzupınar 600 m E.Tekke 780 m Üçyol 1230 m 

Hamide 600 m Çayıraltı 800 m Ormanözü 1240 m 

Bahçebaşı 610 m Kat 800 m Kuzalan 1280 m 

Çarıksız 610 m Yeniceler 820 m Yeşilalan 1340 m 

Necipköy 610 m Kuytul 870 m Sarıçiçek 1420 m 

Yeniköy 610 m Ağcaşar 900 m - - 

Derbentçi 640 m Hasanlı 900 m - - 

 

Arzupınar, Ataköy, Ayranpınarı, Bağlarpınarı, Çamlıca, Çarıksız, 

Çaylı, Çivril, Dökmetepe, Elalmış, Gökdere, Gümüştop, Hamide, 

Kalaycık, Kayaören, Kızkayası, Kuşoturağı, Necipköy, Sütlüce, 

Şatroba, Taşlıhüyük, Tatlıcak, Uluöz ve Yeniköy köylerinde 

yerleşmeler 750 metre ve altındadır. Ağcaşar, Akbuğday Çayıraltı, 

Erikli Tekke, Hasanlı, Kat, Koruluk, Kuytul, Yazıtepe ve Yeniceler 

köylerinin yerleşim alanları 751-1000 metre arasındadır. Akçatarla, 

Buzluk, Erenli, Kamalı, Karkın, Kazancı, Kuzalan, Ormanözü, 
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Sarıkaya, Sarıçiçek, Ulutepe, Üçyol, Yağlıalan, Yenisu ve Yeşilalan 

köyleri 1001-1420 metre arasında yükseltide bulunan yerleşmelerdir. 

Yükselti basamaklarına göre tasnif edilen köylerden 27 tanesi 750 

metre ve altında yer alan sahalarda kurulmuştur. 751-1000 metre 

arasında kurulan yerleşmelerin sayısı 10 iken 1001 metre ve üzerinde 

bulunan 15 kırsal yerleşim bulunur. 

C) Dokularına Göre Köyler 

İnsan topluluklarının yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli ve 

en önemli konuların başında barınma gelir. Kırsal alanda yaşayan 

insanlar, üzerinde yaşadıkları coğrafi ortamın (fiziki/beşerî) 

şartlarından oldukça fazla etkilenir. Özellikle doğal ortam şartları 

yerleşmelerin kuruluş yerini, yapı malzemesini ve dağılışını belirleyen 

en temel faktördür. Ülkenin farklı bölgelerinde ve hatta aynı idari 

birimin sınırları içerisinde doğal ortam koşullarında hızlı geçişler 

görülebilir. Bahsedilen bu geçişler yerleşmelerin dokusu üzerinde de 

farklılıklara neden olur. Doğal ortam şartları yanında ekonomik 

faaliyetlerin, mülkiyet dağılımlarının da yerleşmelerin dokusu üzerinde 

etkileri vardır. Bu nedenle yerleşmelerin şekilleri, dağılışları ve 

dokuları farklı birçok faktörün etkisiyle şekillenir. 

Çalışma sahasında yer alan 52 köy yerleşmesinin dokuları; toplu, 

dağınık ve gevşek olarak üç farklı şekilde ele alınmıştır. Köy 

yerleşmelerinin genellikle toplu köyler olarak dağılış gösterdiği 

görülür. Köy yerleşmelerinin 23 tanesi (%44) toplu, 15 tanesi (%29) 

dağınık ve 14 tanesi de (%27) gevşek dokuludur (Tablo 16).  İlçe 



TURHAL İLÇESİ’NİN NÜFUS VE YERLEŞME COĞRAFYASI | 69 
 

  

genelinde bulunan köy yerleşmelerinin yarısına yakınını oluşturan 

toplu köylerin çoğunluğu ovalar üzerinde, etek düzlüklerinde ve dağlık 

sahaların az eğimli kesimlerinde bulunur. 

Tablo 16: Turhal İlçesinde Köylerin Dokularına Göre Dağılışı ve Oranı (%) 

Dokusu Köy Sayısı Oran % 

Toplu 23 44 

Dağınık 15 29 

Gevşek 14 27 

Toplam 52 100 

 

D) Nüfus Büyüklüğüne Göre Köyler 

Köy yerleşmelerinde yapılması gereken hizmetlerin (alt ve üst yapı) 

rantabl olabilmesi açısından hem köylerin toplu/dolu hem de köy 

nüfuslarının 500+ olması gerekir (Doğanay, 1994). 2020 yılı içerisinde 

Turhal ilçesine bağlı köy yerleşmelerinin nüfusları incelendiğinde 

köylerin %72’sinin nüfusunun 500’den az olduğu görülür. İlçede 

nüfusu 1-100 arasında 16 (%31) köy yerleşmesi bulunur. Nüfusu 101-

ile 250 arasında değişen 19 köy (%36) yerleşmesi bulunmakta olup bu 

gruptaki köyler diğer gruplar içerisinde yoğunluk olarak ilk sıradadır. 

Nüfusu 251-500 arasında değişen köylerin sayısı 8 (%15), 501-750 

arası olan köylerin sayısı 4 (%8) ve nüfusu 750+ olan köylerin sayısı 5 

(%10)’tir (Tablo 17).  
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Tablo 17: Turhal İlçesinde Köylerin Nüfus Gruplarına Göre Dağılışı ve Oranı (%) 

Nüfus Grubu Köy Sayısı Oran % 

1-100 arası 16 31 

101-250 arası 19 36 

251-500 arası 8 15 

501-750 arası 4 8 

750+ 5 10 

Toplam 52 100 

E) Adlarına Göre Köyler  

Yerleşmelerin almış oldukları adlar çoğunlukla doğal çevre koşulları ve 

beşerî şartlarla yakından ilişkilidir. Yerleşme coğrafyası 

çalışmalarında, yerleşmelerin adlarını nereden aldıkları ve ne anlam 

taşıdıkları araştırılmalıdır. Saha ve mevki adları ile yerleşme adlarının 

köken itibariyle araştırılmasında toponimi (yer adları bilmi)’den 

yararlanılır (Özçağlar, 2014). Bir yerleşim birimine isim verirken 

insanlar; coğrafi mekâna, nüfusun kültürel özelliklerine ve tarihsel 

değerlerine kayıtsız kalmamışlardır. Bir sahanın geçmişine de ışık tutan 

bu yer isimleri, adeta geçmişten günümüze kalan tortulardır (Arıbaş, 

2009). Koday “Trakya’da Köy Adlarında Coğrafyanın Etkisi” adlı 

çalışmasında Türkiye’deki yerleşmelerin isimlerinin çoğunlukla doğal 

coğrafya unsurlarından aldığını ifade eder (Koday, 2000). 

Çalışma sahası olan Turhal ilçesi köy yerleşmelerinde de bu durum 

açıkça görülür. Yerleşmelerin isimlendirilmesinde doğal coğrafya 

özellikleri ön plandayken beşerî coğrafyanın etkileri de vardır. Sahada 

yer alan köy yerleşmelerinden 22 tanesi adını fiziki coğrafya 
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unsurlarından alırken 13 köy yerleşmesinin adı beşerî coğrafya 

faktörleriyle ilişkilidir (Tablo 18). 

Tablo 18: Turhal İlçesinde Köylerin Adlarına Göre Sınıflandırılması 

Adını Fiziki Coğrafya Elemanlarından Alan Yerleşmeler 

Grubu Yerleşme İsmi 
Jeomorfolojik birimlerden alan 

yerleşmeler 
Derbentçi, Kuşoturağı, Ayranpınarı, 

Yazıtepe, Kuytul, Buzluk, 

İklim, Bitki örtüsü, hidrografya ve 
akarsudan alan yerleşmeler 

Samurçay, Arzupınar, Gökdere, Çaylı, 
Uluöz, Bağlarpınarı, Yenisu 

Kayaçlardan alan yerleşmeler Kızkayası, Akçatarla, Sarıkaya 

Doğal çevre koşullarından alanlar Çamlıca, Akbuğday, Çayıraltı, 
Ormanözü, Yeşilalan, Sarıçiçek 

Adını Beşerî Coğrafya Elemanlarından Alan Yerleşmeler 

Kişi, soy ve boy isimlerinden alanlar Hamide, Necipköy, Çivril, Hasanlı, 
Kazancı, 

Tarihi yer ve konumundan alanlar Ataköy, Dökmetepe, Taşlıhöyük, Üçyol, 
Bahçebaşı 

Tarımsal ve hayvansal ürün meslek 
vb. den alanlar 

Sütlüce, ErikliTekke, Yağlıalan, 

 

3.2.1.2. Obalar 

Obalar temelde konar-göçer aileler ve bunların çadırlarda geçen 

yaşamları ile ilgili anlamlar taşır (Doğanay, 1997). Oba terimi üzerinde 

çok farklı tanımlar yapılmıştır. Ova, tepe anlamında jeomorfolojik 

terimlerin karşılığı olarak kullanıldığı yöreler olduğu gibi yerleşme 

coğrafyası terimi olarak yayla, yaylak, yayladaki geniş otlaklar 

anlamında kullanan yörelerde bulunmaktadır (Akdemir, 2004). Yapılan 

tanımlar obalar hakkında bizlere genel bilgiler vermekle birlikte 

günümüz koşullarında belirtilen oba tanımının tam olarak karşılığı 

bulunmamaktadır. Şehirleşme hareketlerinin tüm toplumsal yapıyı 
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değiştirdiği günümüzde konar göçerlikte eski önemini kaybetmiştir. 

Eskiden konar göçer olarak yaşayan aileler/boylar/topluluklar 

günümüzde yerleşik hayata geçmişlerdir. 

Turhal ilçesinde oba yerleşmesi yaygın değildir. Oba yerleşmesi olarak 

gösterilecek yerleşmeler günümüzde yerleşik hayata geçmiş ve köy 

statüsü kazanmış daimî kırsal yerleşmelerdir. Yine de sahada var olan 

oba yerleşmelerine uygun örnekler vermek gerekirse Kamalı köyü 

gösterilebilir. Kuruluşu hakkında kesin bilgiler olmamakla birlikte 

geçmişinin günümüzden yaklaşık 300 yıl kadar öncesine gittiği 

söylenmektedir. Kamalı köyü Osmanlı döneminde Ege yörüklerinin 

konakladıkları ve zamanla yerleşik hayata geçmeleriyle kurulan bir 

köydür. Yine buna benzer şekilde geçmişte Uluöz köyü mezrası olan 

Örükçül yerleşmesi Malatya yöresinden gelen göçebelerce kurulmuş 

bir oba yerleşmesidir. Geçmişte oba halkının ortak sürüleri varken 

günümüzde yerleşik hayata geçmeleriyle birlikte bu gelenek ortadan 

kalkmıştır. Obalarda hâkim iktisadi faaliyet hayvancılıkken günümüzde 

tarımsal üretim de yapılmaya başlanmıştır. Oba yerleşmeleri artık 

tamamen modern inşaat malzemesiyle inşa edilen göçebelikten uzak 

kalıcı konutlardır. Obalarda geçmişten günümüze birçok değişiklik 

yaşanmasına rağmen asli fonksiyonları olan hayvancılık faaliyetlerine 

devam etmektedirler. 

3.2.1.3. Mezralar 

Mezra kavramı ve mezra ile kastedilen yerleşme şekli, ülkemizin farklı 

coğrafi bölgelerinde farklı özellikteki yerleşmeler için kullanılmakta 



TURHAL İLÇESİ’NİN NÜFUS VE YERLEŞME COĞRAFYASI | 73 
 

  

olup yöreden yöreye söyleyiş farklılıkları da içerir. Mezra, mezru, 

mezri, mezria, mezere ve mezari, bunlardan bir kaçıdır (Tunçel, 1996).  

Mezra yerleşmeleri ülkemizde daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde görülmektedir. Mezralar bağlı bulundukları ünitelerden 

topografik engellerle ayrılırlar. Hâkim iktisadi faaliyetin bitkisel üretim 

olduğu mezralarda hayvancılık faaliyetleri de yapılmaktadır. Fakat 

yapılan hayvancılık genelde ailelerin genel ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla gerçekleştirilir. Hayvancılık faaliyetlerinin baskın olduğu 

yerleşmeler genelde oba ya da ağıl yerleşmeleri olarak adlandırılır.  

Araştırma sahamızda 9 köye ait toplam 23 mezra yerleşmesi 

görülmektedir. Akçatarla köyüne ait 3 mezra, Çivril köyüne bağlı 1 

mezra, Dazya köyüne ait 2 mezra, Erikli tekke köyüne bağlı 4 mezra, 

Hasanlı köyüne ait 4 mezra, Kızkayası köyüne ait 2 mezra, Ormanözü 

köyüne bağlı 3 mezra, Uluöz köyüne bağlı 2 mezra, Yağlıalan köyüne 

bağlı 2 mezra bulunur (Tablo 19). Mezra yerleşmelerinde hâkim 

iktisadi faaliyet hayvancılıktır. Hasanlı köyü bünyesinde bulunan Eski 

köy, Değirmenekler, Yukarı tekke ve Çaylar mezraları köy sınırlarının 

oldukça yakınında olduklarından bu mezra yerleşmelerinin köy 

sınırlarına dahil edilmesi için çalışılmaktadır. 
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Tablo 19: Turhal İlçesinde Mezralar ve Bağlı Oldukları Köyler  
 

Köyler Mezralar 

Akçatarla Çubuklu, Demirkapı ve Kımıza mezraları 
Çivril Ağlamış, mezrası 

Dazya (Gümüştop) Değirmen ve Karşı mahalle mezraları 
Eriklitekke Karataş, Değirmenekler, Yukarı Tekke ve 

Dereyayla mezraları 
Hasanlı Eski Köy, Darek yerleşmesi Kışla ve Çaylar 

mezraları 
Kızkayası Zantu ve Yukarı köy mezraları 
Ormanözü Sakızlık çayı, Karataşderesi ve Kuzpınar mezraları 

Uluöz Yukarı Uluöz ve Aşağı Uluöz mezraları 
Yağlıalan Kestanelik ve Karataş mezraları 

3.2.2. Kentsel Yerleşmeler 

3.2.2.1. Şehirler 

A) Turhal Şehri 

Cumhuriyetin ilk yıllarında küçük bir yerleşim yeriyken 1944 yılında 

ilçe olan Turhal, 2020 yılı itibariyle Tokat Merkez ilçe ve Erbaa’dan 

sonra en büyük ve en gelişmiş üçüncü ilçedir. İlçede şehirleşme 

hareketleri Şeker fabrikasının açılmasından sonra hız kazanmıştır. 

Şehir, Turhal (Muammer Tuksavul) Şeker Fabrikası ve Turhal Makine 

Fabrikası ile yörenin önemli bir sanayi şehri haline gelmiştir. Son 

yıllarda konfeksiyon (tekstil) alanında gerçekleşen yatırımlar, 

Antimuan madeni, süt ve yem fabrikaları Turhal’ın gelişmesi açısından 

önemli adımlar olarak görülmektedir. 

Şehrin gelişim sürecinin mekâna yansıması ise şöyledir. Yerleşimin, 

1930’lu yıllara kadar olan ilk evresi kale ve çevresinde olup bugünkü 

Camikebir, Hamam, Kova ve Celal mahallelerinin bir bölümünü 
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kapsayan kısımdır. Şehrin ilk kuruluş yeri olan bu saha kalenin 

etrafında ve özellikle kalenin batı kesiminde Yeşilırmak kenarındadır. 

Tarihin eski dönemlerinden itibaren kale şehirler güvenlik açısından 

önemli bir konuma sahip olmuşlardır. Turhal’ın ilk kuruluş yerinin kale 

ve çevresinde olması da güvenlikle yakından ilişkilidir. Ayrıca şehrin 

buraya kurulmasında taşkınlardan korunmakta önemli bir diğer unsur 

olmuştur. Kuruluş aşamasında özellikle kale etrafındaki yerleşim 

birimi, eğimli bir arazide kurulmuş olup 1-2 katlı, çok yakın hatta bitişik 

yapı nizamının görüldüğü dokudur.  

1920-1950 yılları arasında, şehrin gelişimi Turhal Şeker Fabrikasına 

endeksli olarak, genellikle fabrika ve yakın çevresinde olmuştur. Bu 

saha günümüzdeki, Seyfi Demirsoy (Osmangazi) mahallesi merkezli 

olmak üzere, batıda Cumhuriyet ve M. Fevzi Çakmak mahallesi ile 

kuzeyde Yeşilırmak, Gündoğdu, Bahar ve Dere mahallelerinin bazı 

kısımlarını kapsamaktadır. Belirtilen dönem şeker fabrikasının şehrin 

gelişimine yön vermeye başladığı dönem olarak gösterilir. Bahsedilen 

yerleşim dokusunda evler birbirine uzak dağınık şekildedir.  

1951-1980 yılları arasında, şehrin gelişimi kale çevresi ile fabrika 

çevresindeki sahaların yakın alanlarını kapsamaktadır. Günümüzdeki, 

Müftü, Yavuz Selim, Yunus Emre, Ray, M. Fevzi Çakmak ve Mimar 

Sinan mahalleri bu dönem içerisinde meydana gelmiştir. Ayrıca, 

yerleşimin güneydoğusunda, bu dönemde oluşmuş ayrı yerleşim 

birimleri mevcuttur. 

1981-2000 yılları arası daha önce gelişen sahaları çevreleyen ve ayrıca 
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doğu kesiminde merkezden ayrı gelişen alanlar görülür. 1999 yılında 

temeli atılan Turhal Meslek Yüksekokulu bu gelişimde etkin bir rol 

oynamıştır. Ayrıca güneyde yer alan ve besicilik faaliyetlerinin yoğun 

olarak yapıldığı sahalar da bu bölgelerin gelişmesinde önemli rol 

oynamıştır.  Dere, Boyacılar, Emek, Yeşilırmak, Cumhuriyet, G. O. P, 

K. Karabekir, Yunus Emre ve Ray mahalleleri bu dönemde de 

gelişimine devam etmiştir.  

2001 yılından sonra Turhal hızlı bir yapılaşma ve büyüme içerisine 

girmiş olup şehrin gelişimi batı yönüne kaymıştır. Sık dokulu ve dikey 

mimarinin arttığı bu dönemde Cumhuriyet ve Mimar Sinan 

mahallelerinde nüfus yoğunluğu hızla artmıştır. Belirtilen dönemde 

topografyanın uygun olduğu güneybatı, batı ve kuzey batı yönlerinde 

yoğun yerleşme faaliyetleri görülmüştür. Turhal şehri ilk kuruluş yeri 

açısından kale ve çevresinde ortaya çıksa da şehir geliştikçe ovaya 

doğru yayılış göstermiştir. Geniş ve düz bir ova üzerinde kurulan Turhal 

şehrinde yerleşmeleri kısıtlayacak topografik engellerin olmaması ilk 

dönemlerde şehrin daire şeklinde gelişmesini sağlamıştır. 1950’li 

yıllardan sonra gelişim yine merkezden çevreye şeklinde olmakla 

birlikte batı eksenli bir gelişim görülmektedir (Harita 12). 
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Harita 12: Turhal İlçesi’nin Tarihi Gelişim Haritası 
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3.2.2.2. Mahalleler 

Turhal şehrinin idari bölünüşüne bakıldığında 35 mahalleden oluştuğu 

görülür. Şehrin nüfus açısından en kalabalık mahallesi 12.692 kişinin 

yaşadığı Cumhuriyet mahallesidir. 2007 yılında adrese dayalı nüfus 

kayıt sistemine geçildiğinde mahallenin nüfusu 11.316 kişi olup 2015 

yılında 14.646 kişi ile en yüksek seviyeye çıkmıştır. 103 ha 

yüzölçümüne sahip olan Cumhuriyet mahallesi nüfusunun 6.014’ü 

erkek, 6.678’i kadındır. Cumhuriyet mahallesinden sonra en fazla 

nüfusa sahip olan Mimar Sinan mahallesinde 3.465 erkek ve 3.828 

kadın olmak üzere toplam 7.293 kişi yaşamaktadır. Nüfus bakımından 

en kalabalık üçüncü mahalle olan Gazi Osman Paşa mahallesinde 1.732 

erkek ve 1.915 kadın olmak üzere toplam 3.647 kişi yaşamaktadır. 

Cumhuriyet, Mimar Sinan ve Gazi Osman Paşa mahalleleri 1990 

yılından sonra gelişen ve büyüyen mahalleler olup şehrin batı kısmında 

yer alırlar. Şehrin merkezi kısmında yer alan ve 1980 sonrasında gelişen 

mahallerden biri olan Yavuz Selim mahallesi nüfus büyüklüğü 

açısından dördüncü sırada yer alır. 26 ha yüzölçümüne sahip mahallede 

1.565 erkek ve 1.572 kadın olmak üzere toplam 3.137 kişi 

yaşamaktadır. Şehrin yüzölçümü açısından en büyük mahallelerinden 

olan Güneş mahallesi şehrin en az nüfuslu mahallesi olarak dikkat 

çeker. Pazar-Turhal karayolu üzerinde bulunan mahalle şehrin merkezi 

iş sahasının kısmen dışında yer alır (Tablo 20).  
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Tablo 20: Turhal Şehrinin İdari Bölünüşü ve Mahalle Nüfusları 
Mahalleler Erkek Kadın Toplam 

Cumhuriyet 6.014 6.678 12.692 

Mimar Sinan 3.465 3.828 7.293 

Osmangazi 1.732 1.915 3.647 

Yavuz Selim 1.565 1.572 3.137 

K. Karabekir 1.236 1.288 2.524 

M. F. Çakmak 1.193 1.307 2.500 

Müftü 1.231 1.255 2.486 

Yunus Emre 1.154 1.243 2.397 

Mevlâna 1.027 1.102 2.129 

Kayacık 1.034 1.085 2.119 

Gaziosman Paşa 835 835 1.670 

Çevlikler 821 786 1.607 

Boyacılar 788 767 1.555 

Hamam 769 778 1.547 

Emek 700 687 1.387 

Ray 643 717 1.360 

Meydan 644 706 1.350 

Celal 632 625 1.257 

Fatih 603 622 1.225 

Kova 582 609 1.191 

Varvara 582 598 1.180 

Gündoğdu 540 538 1.078 

Bahar 443 460 903 

Hacılar 421 395 816 

Camikebir 384 406 790 

Gürsel 358 387 745 

Nurkavak 325 363 688 

Yeşilırmak 270 266 536 

Asarcık 253 266 519 

Üçgözen 258 254 512 

Pazar 246 246 492 

Ortaköy 219 228 447 

Borsa 226 218 444 

Karaevli 206 183 389 

Güneş 186 202 388 

Kaynak: TÜİK 
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Turhal şehrinde nüfusun arttığı, yerleşmelerin sıklaştığı, dikey ve 

modern mimarinin görüldüğü alanlar batı kısımda Yenişehir olarak 

adlandırılan mevkide toplanmıştır. Şehrin nüvesini oluşturan kale ve 

çevresinde eski yerleşmelerde nüfus daha seyrektir. 

3.2.3. Şehirsel Fonksiyonlar 

Turhal’da şehirsel fonksiyonların gelişimi şehrin ilçe merkezi olduğu 

döneme dayanır. İlçe merkezi olduktan bir yıl sonra yapılan genel nüfus 

sayımında 41.982’ye ulaşan nüfusuyla Turhal nüfus kriteri bakımından 

şehir olma özelliğini kazanmıştır. Turhal nüfusu 1955 yılında 52.852’e, 

1985 yılında, 119.902’ye ve 2000 yılında 130.985’e ulaşmıştır. 2000 

yılında Türkiye’nin en fazla nüfusa sahip olan ilçeleri arasında 

gösterilmeye başlanmıştır. Nüfus açısından Turhal’ın bu kadar hızlı 

gelişmesinde hem tarım hem de tarım dışı fonksiyonlar önemli paya 

sahiptir. Fonksiyonların gelişimi nüfusu artırırken artan nüfus da 

fonksiyonların gelişmesine katkı sağlamıştır. 

3.2.3.1.  İdari Fonksiyonlar 

Şehirleri çevrelerine göre merkezi konuma getiren fonksiyonlardan bir 

tanesi de şehrin sahip olduğu idari fonksiyonlarıdır. Şehirler sahip 

oldukları bu fonksiyonlarla kırsal alanlardan ayrılırlar (Göney, 1984). 

Turhal 1398 yılında Osmanlı hâkimiyetine girene kadar Anadolu 

Selçuklu Devleti, Eretna Devleti ve daha sonra da Kadı Burhaneddin’in 

egemenliğinde kalmıştır. İdari bir birim olarak Anadolu Selçukluları 

döneminden beri kayıtlarda görülen Turhal’ın idari fonksiyonları 

hakkında bilgi yoktur. 1455 yılındaki tahrirde Turhal, nahiye olarak 
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kaydedilmiştir (Baykara, 2000; Karaman, 2003; Yücel, 2008). 1455 

tahrir defterlerinde nahiye olarak kaydedilen Turhal’a bağlı 39 köy ve 

3 mezra bulunur. 1485 tarihinde 36 köy ve 2 mezrası olan Turhal bu 

dönemde de yine nahiye yerleşmesi olarak geçmektedir. 1520 

tahririnde nahiye statüsü yerine kaza olarak geçen Turhal’ın 34 köy ve 

3 mezrası vardır. Köy sayısının azalmasında İnepazarı, Tavukçu ve 

Erkilet köylerinin 1520 tahririnden önce Tokat’ın Kazabad (günümüz 

Kazova ve çevresi) nahiyesine bağlanmış olmasıdır. Bu tarihli tahrir 

defterinde Turhal’a Boğabağı isimli yeni bir köy dahil edilmiştir. 1574 

yılında ise Turhal’ın 34 köy ve 5 mezradan oluşmaktadır (Demir, 2010).  

Hicrî 1287 (Milâdî 1870) ve 1288 tarihli salnamelerde Turhal, Zile’nin 

nahiyesiyken Tokat Sivas sancağına bağlıdır. Bu nizamnameden 8 yıl 

sonra Turhal, Kazabad, Artukabad, Komanad ve Kafirni Tokat’ın 

nahiyesi olmuştur. H. 1288 (M. 1871) tarihli salnameye göre Turhal 

yine Zile’ye bağlı bir nahiye statüsündedir (Yücel, 2008). 1878’de 

Şarkipare nahiyesi yerine Turhal nahiyesi Tokat kazasına bağlanır 

(Açıkel, 2003). 

1892 yılında belediye olan Turhal 1844 yılında ilçe statüsü kazanmıştır. 

Bu tarihten sonra yapılan ilk nüfus sayımı olan 1945 yılı genel nüfus 

sayımlarında Turhal ilçesine ait 74 köy yerleşmesi bulunur. Turhal köy 

yerleşmelerinin yanında Merkez bucağı, Dökmetepe bucağı ve Pazar 

bucağı olmak üzere üç bucak yerleşmesine merkezlik yapar. Merkez 

bucağı bünyesinde yer alan köylerin sayısı 39 iken Dökmetepe 

bucağında 16 köy ve Pazar bucağında 19 köy bulunur. 1955 yılı genel 

nüfus sayımlarında bucak yerleşmelerinde bir değişiklik görülmezken 
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köy sayılarının 75’e çıktığı görülür. Pazar bucağına bağlı Menteşe köyü 

bu dönemde Turhal’ın idari sınırlarına dâhil edilmiştir. 1960 yılı genel 

nüfus sayımlarında Turhal ilçesine ait köy sayısında bir değişiklik 

yoktur. Merkez bucağına bağlı köy sayısı bir önceki dönem 41 iken bu 

dönemde 44 olmuştur. Dökmetepe bucağına bağlı köy sayısı bir 

azalarak 12’ye ve Pazar bucağına bağlı köy sayısı 21’den 19’a 

düşmüştür. Arzupınar köyü bu dönemde Dökmetepe bucağından 

alınarak Merkez bucağa bağlanmıştır. Sütlüce, Aşağı Geyran ve Buzluk 

köyleri Turhal Merkez bucağına dahil edilmiştir. Aynı dönemde Ahur 

yerleşmesinin tekrar Dökmetepe bucağı içerisinde yer aldığı görülür. 

Pazar bucağına bağlı olan Şatroba ve Burga köyleri bu dönemden 

itibaren Merkez bucağına bağlanmıştır. Çayıraltı köyü ve Çiftlik köyü 

bu dönemde Pazar bucağına dahil edilmiştir. 1965 genel nüfus 

sayımlarına göre Turhal ilçesi yine 3 bucak ve 75 köyden oluşmaktadır. 

Bu dönemde Fannı köyü Bağlarbaşı adını alırken Abayel köyü Ballıca 

ismini almıştır. Horuk köyü ismi Çayıraltı, Munamak köyü ismi Ocaklı, 

Gendigelen köyü ismi Ovayurt ve Dimorta’nın ismi Üzümören 

olmuştur. 1970 yılı genel nüfus sayımlarında Turhal’a ait 3 bucak ve 74 

köy yerleşmesi bulunur. Merkez bucağa bağlı olan köylerin sayısı 48, 

Dökmetepe bucağına bağlı köy sayısı 18 ve Pazar bucağına bağlı 

köylerin sayısı da 18’dir. Günümüz Şenyurt beldesi mahalleleri olan 

Üçgözen ve Ortaköy ile Kalaycık köyü bu tarihte Turhal’ın idari 

sınırları içerisinde görülmemektedir. Asarcık ise Dökmetepe 

bucağından alınarak Merkez bucağına dahil edilmiştir. Yeşilalan, 

Yeniköy ve Yenisu (Serpin) köyleri bu dönemde Merkez bucağına dahil 

edilmiştir. 1975 yılı genel nüfus sayımına göre Turhal idari sınırları 
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içerisindeki köylerin sayısı 71’dir. 1980 ve 1985 yılı genel nüfus 

sayımlarında köylerin sayısında değişiklik görülmezken 1990 yılı nüfus 

sayımlarında Pazar bucağı Turhal’dan ayrılarak ilçe statüsü 

kazanmıştır. Turhal bu dönemde Merkez bucağı ve Dökmetepe bucağı 

olmak üzere iki bucağa, Şenyurt ve Kat olmak üzere iki beldeye merkez 

olmuştur. 2000 yılı genel nüfus sayımlarında Çaylı, Ulutepe, Yazıtepe 

ve Yenisu belde statüsü kazanmıştır. Bu dönemde Turhal’a bağlı belde 

sayısı 6 olmuştur. 2010 yılında Kat ve Yazıtepe belde statüsünü 

kaybetmiştir. 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Turhal 

52 köy, 35 mahalle ve 1 beldeden oluşmaktadır (DİE 1935-2000 ve 

TÜİK 2007-2020). 

Turhal 2020 yılında 79.776’ya ulaşan ilçe nüfusu ve 63.133 olan şehir 

nüfusuyla önemli bir merkez haline gelmiştir. Şehrin gelişen 

fonksiyonları nüfusun artmasını sağlarken artan nüfusta fonksiyonların 

gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu şekilde idari fonksiyonlar ve nüfus 

biri diğerini destekleyerek şehri hızla geliştirmiştir. İdari fonksiyonların 

gelişmesi kamu kurum ve kuruluşlarının sahada toplanmasını sağladığı 

için şehirlerin gelişimi açısından önemlidir.  Turhal şehrinde idari 

fonksiyonlar açısından önemli bir konuma sahip olan Turhal Organize 

Sanayi Bölgesi, Nüfus Müdürlüğü, Çıraklık Eğitim Müdürlüğü, 

Telekom Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü, 

Hastaneler, Milli Eğitim Müdürlüğü, Posta İşletme Müdürlüğü, Gençlik 

ve Spor İlçe Müdürlüğü, Tarım İlçe Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü, 

Halk Kütüphanesi, TEİAŞ, Vergi Dairesi, Turhal Belediyesi, Devlet 

Demir Yolları, Öğretmen Evi, TEDAŞ, Müftülük, Kaymakamlık, 
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Askerlik Şubesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, Orman İşletme Şefliği, 

Nevşehir Jandarma K.T.K, Otobüs Terminali, Mal Müdürlüğü, 

Karayolları 74. Şefliği, Tamdaş, Adalet Sarayı, İlçe Seçim Kurulu 

Başkanlığı gibi idari birimler bulunmaktadır (Tablo 21)  

  Tablo 21: Turhal İlçesinin İdari Fonksiyonları 
 

Turhal İdari Fonksiyonlar Turhal İdari Fonksiyonlar 

1 Turhal Organize Sanayi Bölgesi  
 

16 Devlet Demir Yolları 

2 Nüfus Müdürlüğü 17 Öğretmen Evi 

3 Çıraklık Eğitim Müdürlüğü 18 Tedaş 

4 Telekom Müdürlüğü 19 Müftülük 

5 Halk Eğitim Müdürlüğü 20 Kaymakamlık 

6 Tapu Sicil Müdürlüğü 21 Askerlik Şubesi 

7 Turhal Belediyesi 22 İlçe Jandarma Komutanlığı 

8 Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Orman İşletme Şefliği 

9 Posta İşletmeleri Müdürlüğü 24 Nevşehir Jandarma K.T.K 

10 Gençlik ve Spor İlçe Müd. 25 Oto Terminali 

11 Tarım İlçe Müdürlüğü 26 Emniyet Müdürlüğü 

12 Özel İdare Müdürlüğü 27 Mal Müdürlüğü 

13 Halk Kütüphanesi 28 Karayolları Şube Müdürlüğü 

14 Teiaş 29 Tamdaş 

15 Vergi Dairesi 30 İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı 

  Kaynak: Turhal Kaymakamlığı Brifing Dosyası 2020 
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3.2.3.2.  Eğitim, Kültür ve Sağlık Fonksiyonları 

Şehirler, kültürel faaliyetlerin doğmasına, gelişmesine ve 

çeşitlenmesine zemin hazırlayan yerleşmelerdir. Bu yönleriyle kırsal 

yerleşmelerden ayrılan şehirler, aynı zamanda kırsal kesimde 

yaşayanların kültürel ihtiyaçlarını da karşılarlar (Göney, 1984). Şehir 

yerleşmelerinde bulunan üniversiteler/yüksekokullar ve diğer eğitim 

öğretim kurumları, sağlık ocakları/hastaneler kütüphane ve sosyal 

tesisler, şehir yerleşmeleri ile kırsal yerleşmeleri ayıran önemli kültürel 

fonksiyonlardır.  

Turhal şehrinin kültürel fonksiyonları arasında yer alan eğitim 

fonksiyonu incelendiğinde eğitim kurumlarının 1944 yılında ilçe 

olduğu tarihten itibaren nicelik olarak artmaya başladığı görülür. İlçe 

Milli Eğitim Müdürlü 1955’te İlköğretim Müdürlüğü olarak 

faaliyetlerine başlamış ve 1984 yılında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

olarak ismi değiştirilmiştir. 1945 yılından itibaren 2000 yılına kadar ilçe 

de açılan okul sayısı 13 olmuştur. 2019 yılı verilerine göre ilçede 2 ana 

okulunda 923 öğrenci 42 adet derslik, 42 okul öncesi öğretmeni ve 

ücretli öğretmen ile eğitim verilir. İlçe genelinde ilkokul sayısı 45 olup 

2514 kız, 2524 erkek olmak üzere toplamda 5038 öğrenci eğitim 

öğretimine devam etmektedir. Ortaokullara bakıldığında 1’i özel olmak 

üzere 25 ortaokulda 2459 kız ve 2622 erkek olmak üzere 5081 öğrenci 

bulunur. İlçede 1 Fen Lisesi, 4 Anadolu Lisesi, 2 Anadolu İmam Hatip 

Lisesi, 4 Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, 1 Çok Programlı Lise, 1 

Özel Eğitim Meslek Lisesi ve 1 Özel İş Uygulama Merkezi olmak üzere 

toplam 13 adet ortaöğretim kurumu bulunmakta olup 2483 erkek 2315 
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kız öğrenci eğitim almaktadır. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü verilerine 

göre şehirde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 5-9 yaş arasındaki nüfus 

2400 erkek ve 2380 kız olmak üzere 4780’dir. 5-9 yaş arasındaki 

öğrenci nüfusu da 4780 olarak görülmekte olup bu yaş grubundaki 

öğrencilerin okullaşma oranı hem kız öğrenciler hem de erkek 

öğrenciler için %100’dür. 9-13 yaş arasında yer alan 2350 erkek ve 

2150 kız toplamda 4500 nüfusun bulunduğu görülür. Bu yaş arasındaki 

öğrenci sayısının da 4500 olduğu görülmekte olup 9-13 yaş grubu 

arasındaki erkek ve kız nüfusun okullaşma oranının da %100 olduğu 

görülür. 14-17 yaş grubunda yer alan 5060 kişilik nüfusun 2640’ erkek 

ve 2420’si kızdır. Bu yaş grubunda yer alan öğrenci sayısı erkeklerde 

2585 kızlarda ise 2365’tir. Bu verilere göre 14-17 yaş grubunda yer alan 

hem erkek öğrencilerin hem de kız öğrencilerin okullaşma oranı 

%97’dir (MEM Stratejik Plan, 2019-2023). Bu verilere göre ilçe 

genelinde eğitim öğretim ve okullaşma faaliyetlerinin gelişmiş olduğu 

görülür. 

Turhal’da yukarıda bahsedilen okulların dışında dershaneler, sürücü 

kursları, halk eğitim merkezi, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 

yer almaktadır.   

Turhal ilçesinde yükseköğretim düzeyinde eğitim veren iki meslek 

yüksek okulu vardır. Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde açılan 

meslek yüksek okullarından ilki Turhal Meslek Yüksekokulu olup 1995 

yılında elektrik programı ile açılmıştır. 2002 yılına kadar geçici 

binalarda eğitim veren Turhal Meslek Yüksekokulu 2002-2003 eğitim 

öğretim yılı başında merkez yerleşkesine taşınmıştır. Bilgisayar 
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programcılığı, elektrik programı, mekatronik programı, biyomedikal 

cihaz teknolojisi programı, elektronik haberleşme teknolojisi programı, 

muhasebe ve vergi uygulamaları programı, grafik tasarım programı ve 

işletme yönetimi programı olmak üzere 8 farklı bölümde eğitim 

vermektedir. Yüksekokulun 23 öğretim elemanı ve 695 öğrencisi 

vardır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu da 2002 yılına kadar 

geçici binasında hizmet verdikten sonra bu tarihte ana yerleşkeye 

taşınmıştır. Yüksekokul bünyesinde Tıbbi Dokümantasyon ve 

Sekreterlik, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile Tıbbi Tanıtım ve 

Pazarlama olmak üzere 3 programda eğitim verilmektedir. Meslek 

yüksek okulunda 8 öğretim elemanı bulunmaktadır. Üniversite 

öğrencilerinin barınmaları için Kredi Yurtlar Kurumuna ait erkek ve kız 

yurtları bulunmaktadır.  

Diğer eğitim kurumlarının haricinde şehirlerde yer alan üniversiteler ve 

meslek yüksekokulları katma değer üretimi açısından önemlidir. 

Meslek yüksekokullarına eğitim amacıyla gelen öğrenciler başta şehrin 

ekonomisinde olmak üzere sosyal hayatına da hareketlilik kazandırır. 

Üniversite ve Meslek yüksekokullarının nitelik ve nicelik olarak 

gelişmesi bulunduğu şehrin ekonomisini ve sosyal hayatını 

canlandırmaktadır.  

Kültürel fonksiyonlar içerisinde kütüphaneler de önemli bir yere 

sahiptir. Şehirde halk kütüphanesi ve belediye binasında yer alan ikinci 

bir kütüphane daha varken bu iki kütüphane Turhal Halk Kütüphanesi 

olarak birleştirilmiştir. Turhal Meslek Yüksekokulu içerisinde yer alan 
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üniversite kütüphanesiyle birlikte Kesikbaş Vakfına ait bir kütüphane 

daha olmak üzere şehirde toplam 3 adet kütüphane bulunur. 

Kültürel fonksiyonlar içerisinde basın ve yayın kuruluşları da önemli 

bir yere sahiptir. Şehirde yakın geçmişe kadar bulunan Yeşil Turhal, 

Turhal’ın Sesi ve Hakimiyet gazeteleri Hakimiyet Gazetesi olarak 

birleşmişlerdir. Şehirde televizyon yayını yapan Süper TV’yle birlikte 

Turhal Süper FM, 101 FM ve Turhal Rota FM adlarında 3 radyo kanalı 

mevcuttur.  

Son yıllarda Mercimek Tepe’sinde gerçekleştirilen yamaç paraşütü 

etkinlikleri de önemli bir kültür etkinliği olarak dikkat çeker. Türkiye 

Hava Sporları Federasyonu ve profesyonel sporcular tarafından her 

seviyede pilotlara uygun yamaç paraşütü, yelken ve termik uçuşların 

yapılabileceği bir alan olarak tespit edilmiş ve 2004 yılında ilk uçuşlara 

başlanılmıştır. Son dönemlerde uluslararası sporcularında katıldığı 

etkinlikler önemli bir kültürel organizasyon halini almıştır. Şehirde her 

yıl geleneksel olarak düzenlenen Tarihi Koca Kavak Festivali de önemli 

bir diğer kültürel fonksiyondur. 

Turhal ilçesinin önemli şehirsel fonksiyonlarının bir tanesi de sağlık 

fonksiyonudur. Sağlık fonksiyonu sadece ilçe merkezi için değil, aynı 

zamanda idari merkezi olduğu köyler içinde son derece önemlidir. İdari 

açıdan bünyesinde bulanan belde ve köylerin aynı zamanda sağlık 

merkezi konumunda olan Turhal da 1 adet Devlet Hastanesi, 

bulunmakta olup hastane bünyesinde 36 uzman doktor ve 10 diş hekimi 

çalışmaktadır. Yine devlet hastanesi bünyesinde bir adet diyaliz 
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merkezi yer alır. Turhal’da ayrıca 11 Aile Sağlığı Merkezi bulunmakta 

olup bu merkezlerde 27 doktor 27 hemşire/ebe çalışmaktadır. 3 ayrı 

birimde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunmaktadır. Ayrıca 

Ağcaşar, Bahçebaşı, Çivril, Tatlıcak, ve Yenisu köylerinde sağlık evleri 

hizmet verir.  

3.2.4.  İktisadi Fonksiyonlar 

Yerleşim birimlerinin şehir olup olmadığını gösteren kriterlerden bir 

tanesi de yerleşim alanlarının iktisadi fonksiyonlardır. Nüfusun 

%50’sinden fazlası tarım dışı sektörlerde çalışıyor ise o yerleşim birimi 

şehir kabul edilmektedir (Doğanay, 1997). Coğrafyacılar tarafından son 

dönemde çok fazla dile getirilen ve kıstas olarak kullanılan bu ölçüte 

göre yerleşim birimin kır ya da kent olarak kabul edilmesi tarım dışı 

sektörlerin varlığıyla doğrudan ilişkilidir. Nüfus kriterinin yanında bu 

kriterle birlikte şehir statüsünde olan bir sahada şehirsel fonksiyonların 

gelişip gelişmediği hakkında fikir edinmek mümkündür.  

Fakat ilçenin şehirsel fonksiyonlarını ortaya koyabilmek adına elimizde 

olması gereken nüfusun iktisadi faaliyet kollarına göre dağılımını 

gösteren verilere ulaşılamamaktadır. Nüfus sayımlarını gerçekleştiren 

TÜİK son dönemlerde veri tabanında nüfusun iktisadi faaliyet kollarına 

göre dağılımı hakkında veri yayınlamamaktadır. Bu durumda elimizde 

bulunan 2013 yılı verilerini kullanmak sahanın şehirsel fonksiyonları 

hakkında fikir vermesi açısından önemlidir.  

2013 yılı verilerine göre Turhal şehrinde nüfusun iktisadi faaliyet 

kollarına göre dağılımında hizmetler sektörünün ilk sırada yer aldığı 
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görülür. 2000 yılı verilerine göre %68 paya sahip olan hizmetler sektörü 

2013 yılında %81’e yükselmiştir. 2000 yılında %22 olan sanayi sektörü 

2013 yılında %13’e gerilerken 2000 yılında %8 olan tarım sektörü %5’e 

düşmüştür. 2000-2010 yılları arasında nüfusun iktisadi faaliyetlere göre 

ayrımında hizmetler sektörü sürekli büyürken sanayi ve hizmet sektörü 

küçülmüştür (Tablo 22; Grafik 5, 6).  

Tablo 22: Turhal İlçe Nüfusunun İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı 
 

Yıllar Tarım 

(Kişi) 
% Sanayi 

(Kişi) 

% Hizmet 

(Kişi) 

% 

2000 1,257 8,5 3,296 22,5 10,064 68,8 

2013 750 5,4 1856 13,5 11,096 80,9 

Kaynak: Turhal Kaymakamlığı Brifing Dosyası 2013 

 

Turhal köyleriyle birlikte değerlendirildiğinde ise tarım sektörünün 

ağırlık kazandığı görülür. Çalışan nüfusun iktisadi faaliyet kollarına 

göre dağılımında tarım sektörü %59 ile ilk sıradayken tarım sektörünü 

%32 ile hizmet ve %9 ile sanayi sektörü takip eder.  
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Grafik 5: Turhal Şehrinde Nüfusun İktisadi Faaliyet Kollarına Göre 

Dağılımı 
 

 

Grafik 6: Turhal İlçesinde Nüfusun İktisadi Faaliyet Kollarına Göre 

Dağılımı 
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3.2.4.1. Tarım Fonksiyonu   

Çalışma sahası olan Turhal alüvyal bir çöküntü ovası üzerinde 

kurulmuştur. İlçenin ana jeomorfolojik birimlerini oluşturan dağlık-

platoluk sahalar, tektonik ovalar ve bu ovaların sulanmasında kullanılan 

akarsular, barajlar ile göletler Turhal ilçesinde tarımsal fonksiyonların 

gelişmesini sağlamıştır.  İlçe tarım alanlarının çok büyük bölümü ovalar 

üzerinde yer almakta olup yükseltileri 540 civarında iken dağlık 

sahalarda tarım yapılan alanların yükseltisi 1440 metreye kadar çıkar. 

Ova yerleşmelerinden olan ve Yeşilırmak vadisi boyunca uzanan 

Dökmetepe, Kalaycık, Şenyurt, Arzupınar, Kayaören, Kızkayası, ve 

Sütlüce köylerine ait arazilerde yükselti 700 metrenin altındayken 

dağlık alanlarda 1000 metrenin üzerindedir. İlçede yer alan tarım 

arazilerinin büyük bölümü Kazova’da bulunur. Tarım yapılan diğer 

alanlar Turhal Ovası ile ovayı çevreleyen uygun eğimli arazilerden 

oluşur. 

Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İstatistiklerinde 2018 yılında 

Turhal ilçesinde tarım yapılan araziler 388.504 dekar alana sahip olup 

bu alanlar içerisinde tarla alanları 332.687 dekar ile ilk sırada yer alır. 

İkinci sırada bulunan sebze alanları 36.776 dekar alana sahipken 

meyvecilik için ayrılan alanlar da 7.571 dekardır. İlçe tarım alanları 

içerisinde ekim alanı en fazla olanlar tarla ürünleriyken birim alandan 

alınan verim açısından sebzeler ilk sıradadır. Uzun yıllardan beri 

önemli bir sebze üretim alanı olan Turhal ilçesinde Tokat İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğü İstatistiklerinde 2018 yılı verilerine göre en fazla 

yetiştirilen ürün domates olmuş ve yaklaşık 20.000 dekar alandan 
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160.000 ton domates elde edilmiştir. Domates yetiştiriciliğinde öne 

çıkan köyler; Kalaycık, Necip, Dökmetepe, Çamlıca, Tatlıcak, Şatroba 

ve Çivril’dir. Domates yetiştiriciliğinde alınan başarılı sonuçlara 

rağmen domateslerin tohumlarında yerel bir tür oluşturulamamıştır. 

Akdeniz Bölgesi’nde özellikle Antalya’nın Kumluca ilçesinde 

yetiştirilen fideler Turhal’da tüccarlar tarafından alınarak çiftçilere 

satılır. Sebzeler içerisinde domatesten sonra en fazla üretilenler; soğan, 

biber, patlıcan hıyar ve fasulyedir. İlçede üretim açısından ikinci sırada 

tarla ürünleri gelirken bu ürünler içerisinde hem ekiliş alanı hem de 

üretim miktarı açısından buğday ilk sıradadır. Buğdayın temel besin 

maddesi olması, kolay pazarlanabilirliği, saklama koşullarının 

uygunluğunun yanı sıra saplarından saman elde edilmesi buğdayın 

ekiliş alanlarının artmasına neden olur. Buğdaydan sonra en fazla tarımı 

yapılan ürünlerden biri de mısırdır. Sahada silajlık mısır üretiminin 

yanında dane mısır üretimi de yapılır. Şekerpancarı üretimi ilçe 

genelinde önemli miktarda azalsa da hala yetiştirilen ürünler içerisinde 

ilk sıralarda yer alır. Necip, Çamlıca ve Kalaycık köylerinde öne çıkan 

şeker pancarı tarımı, hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı diğer 

köylerde de mevcuttur. Şeker pancarı gibi önemli bir endüstri bitkisi 

olan ayçiçeği de sahada önemli miktarlarda yetiştirilir. İlçede üretim 

açısından sebzeler ve tarla ürünleri kadar yoğun olmasa da meyvecilikte 

önemli bir tarımsal etkinliktir. Sahada üretimi en fazla yapılan 

meyveler; üzüm, elma, vişne ve armuttur. 

Tarım sektördeki üretim, organize olup, yetiştirilen ürünler tarıma 

dayalı sanayi için önemli bir hammaddedir. Turhal ilçesinde tarımsal 
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üretimin lokomotifi olan şeker pancarı, Turhal Şeker Fabrikası’nda 

(Kayseri Şeker) işlenmektedir. Şeker pancarı dışında üretimi en fazla 

yapılan ürünlerden biri olan domates semt pazarlarında tüketime 

sunulurken il dışından da önemli miktarda alıcı bulmaktadır. 

Yetiştirilen buğdaylar toprak mahsulleri ofisine, un fabrikalarına ve 

buğday (hapan) halindeki tüccarlara satılır. Turhal ilçesinde en fazla 

yetiştirilen ürünlerden biri olan ayçiçeği için Karadeniz Birlik en 

önemli alıcı durumundadır. Silajlık mısır ve yonca gibi ürünler ise hasat 

işlemlerinin ardından besi çiftliklerine ve hayvancılıkla ilgilenen 

çiftçilere satılır. Sahada yetiştirilen diğer sebze ve meyveler semt 

pazarlarında satışa çıkarılır. 

İlçe genelinde tarımsal üretim kadar olmasa da hayvancılık faaliyetleri 

de önemlidir. 2018 yılı içerisinde ilçe genelinde yetiştirilen küçükbaş 

hayvanlar içerisinde 41.380 koyun, 16.550 keçi olmak üzere toplam 

57.930 hayvan bulunur. Büyükbaş hayvanlar içerisinde 51.020 sığır ve 

2.535 manda olmak üzere toplam 53.345 hayvan bulunur. Kanatlı 

hayvanlar incelendiğinde ilçede 650 hindi, 100 kaz, 100 ördek ve 

25.000 tavuk yetiştirilmektedir. Bu hayvanlardan 45.500 hindi 

yumurtası, 6.000 kaz yumurtası, 12.500 ördek yumurtası ve 5.500.000 

tavuk yumurtası elde edilmiştir. İlçede arıcılık faaliyetleri de yapılır. 

2018 yılında bu işle uğraşan işletme sayısı 50 olup 26.720 ton bal 

üretilmiştir (Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İstatistik Verileri 2018). 
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3.2.4.2. Sanayi ve Madencilik Fonksiyonu 

Sanayi faaliyetlerinin “şehir yapıcı” özellikleri yerleşmelerin 

şehirleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Bununla birlikte sanayileşme 

yerleşim birimlerinin nüfusunun artmasına, sahada iş bölümünün 

oluşmasına ve yeni sanayi kollarının gelişmesine bağlı olarak 

yerleşmelere şehirsel kimlik kazandırmaktadır (Tümertekin, 1969). 

Sanayi faaliyetleri; yalnızca yerleşmelerin niteliğini değiştirmekle 

kalmaz aynı zamanda sahada arazi kullanımını, yatay yapılaşmayı ve 

şehirsel peyzajı da değiştirip dönüştürmektedir (Tümertekin, 1977; 

Yaşar, 1998). 

Turhal ilçesi şehirleşme alanındaki gelişmesini sanayi ile 

gerçekleştirmiştir. Turhal şehrinin gelişimi anlatılırken vurgulandığı 

gibi Turhal’ın ilçe merkezi olduktan sonra nüfusunun hızla artması ve 

şehirsel fonksiyonların gelişmesi şeker fabrikası ile olmuştur. Bunun 

yanında Antimuan madeni taşa toprağa dayalı sanayi ve son dönemde 

etkisini iyice artıran tekstil sektörü de ilçede sanayi faaliyetleri 

açısından önemlidir. 

Cumhuriyetle birlikte ülke topyekûn bir kalkınma hamlesi 

gerçekleştirmiştir. Dönemin en önemli gelişmelerine neden olan olay 

ise 1934 yılında yürürlüğe giren 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı’dır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’na göre kalkınma devlet destekli 

olup ülkenin farklı noktalarında tarıma dayalı fabrikaların kurulması 

amaçlanmıştır (Özgüç,1987). Bu dönemden 1950 yılına kadar devlet 

sanayi yatırımlarının hem yayılması hem de yoğunlaşması ilkesi gereği 
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çoğunlukla nüfusu 10.000’i aşmayan ve aynı zamanda demiryolu 

güzergâhında yer alan yerleşim birimlerinde sanayi tesislerinin 

kurulmasını teşvik etmiştir (Keleş, 1990).  

Devletin bu dönemde kurucu rol üstlenerek açtığı ilk şeker 

fabrikalarından biri de Turhal Şeker Fabrikası (Kayseri Şeker)’dır. Bu 

nedenle denilebilir ki Turhal’da sanayiyi başlatan asıl faktör devlet 

desteğidir. Fabrikalarının kuruluşunda coğrafi konumunun önemi 

yadsınamaz. Turhal bulunduğu konum itibariye Karadeniz Bölgesi’ni 

İç Anadolu’ya, Doğu Anadolu’yu batıya bağlayan yolların kesiştiği 

noktadadır. Bunun yanında ülkemizin en önemli akarsularından biri 

olan Yeşilırmak Turhal tarım arazilerinin içinden geçmektedir. Geniş 

bir çöküntü havzasında kurulan ve verimli tarım alanlarına sahip olan 

Turhal da demir yolunun da varlığı, Turhal Şeker Fabrikası’nın 

kurulmasındaki başlıca unsurlardır. 1933 yılında fabrikanın temeli 

atılmış ve 1934 yılında üretime geçmiştir. Böylece sahanın en büyük ve 

en modern fabrikasının kurulmasıyla birlikte sanayi faaliyetleri 

başlamıştır. 

Şeker fabrikasının kurulup üretime başlaması sahada şehirsel 

fonksiyonları geliştirmiş. Bu gelişim süreçleri zamanla Turhal’da farklı 

sanayi kollarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Turhal Makine 

Fabrikası, Antimuan Maden İşletmeleri, Çenesizler Tuğla ve Kiremit, 

Menekşe Mermer, Haktin Tekstil, Albayraklar Beton, Aytaç Akyudum 

(Kevser Peynir) gibi tesislerle birlikte Turhal Organize Sanayi Bölgesi 

önemli bir merkez olmuştur. Şehrin içerisinde kurulan sanayi 

tesislerinin yanı sıra, şehrin çevresinde gelişen sanayi alanları Tokat 
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yolu, Amasya yolu Şenyurt Beldesi, Elalmış Köyü (Antimuan Madeni) 

ile Arzupınar Köyü Şahbendar mevki yakınlarında kurulan Turhal 

Organize Sanayi Bölgesi’nde yoğunluk kazanmıştır. 

Araştırma alanında sanayi kollarını gıda sanayi, taşa toprağa dayalı 

sanayi, makine sanayi ve tekstil sanayi olmak üzere ayırabiliriz. Bu 

sanayi kolları içerisinde taşa toprağa bağlı sanayi işletme sayısı 

bakımından ilk sırada yer alır. Daha sonra gıda sanayi, tekstil sanayi ve 

makine sanayi gelir. Gıda sanayinde sektörün en büyüğü şeker 

fabrikasıyken diğer bir sanayi de makine sanayidir. Makine sanayi 

şeker fabrikalarının kendi ürünlerini üretmeleri ve arızaları gidermesi 

amacıyla kurulmuştur. Şeker fabrikasına bağlı bir kol olarak da 

görülebilir.  

Sahanın bir diğer sanayi kolu da taşa toprağa bağlı sanayidir. 1970 

yılından itibaren kurulmaya başlayan taşa toprağa bağlı sanayi tesisleri; 

tuğla, kiremit ve mermer işleyen tesisler olarak faaliyet gösterir. 

Çalışma sahasında bulunan bir diğer sanayi kolu ise tekstil sanayidir. 

Özellikle son yıllarda kurulan tekstil fabrikaları ilçe halkı açısından 

önemli bir istihdam alanı oluşturur. Turhal da yer alan tüm sanayi 

tesisleri tabloda gösterilmektedir (Tablo 23).
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Tablo 23: Turhal İlçesinde Sanayi Kolları 
 

Fabrika Adı Üretim Konusu 

Akar Un Un, Kepek, Yem ve Ham Yağ İmalatı 

Akasya Ahşap Ambalaj ve Orman 
Ürünleri 

Sıkıştırılmış Lif Tahta ve Tabakalardan 
Kontrplak İmalatı 

Albayraklar Beton Hazır Beton ve Yıkama Tesisi 
Alternatif Mermer Madencilik Blok Mermer İmalatı 

Altın Parke Kilitli Parke Taşı 
Aremed Medikal ve Kozmetik Dil Altı Çubuğu ve Oyun Gereçleri İmalatı 

Batuhan Araz Yemekçilik Gıda, 
Hayvancılık Temizlik ve İnşaat 

Hazır Giyim İmalatı 

Çenesizler Toprak Sanayi Kiremit İmali 
Dilşad Madencilik Taş Ocağı İşletmeciliği 

Dinler Isı Metal Sanayi Güneş Enerji Sistemleri 

Dörtler Kablo Termoplastik Yalıtkan Tesisat 

Eda Tarım ve Petrol Ürünleri Un İmalatı 
Emek İnşaat Taahhüt İnşaat 

Emmioglu Mermer Madencilik Blok Mermer İmalatı 
Estilo Tekstil Moda Koruyucu Kıyafet Ekipman 

Fimar Mermer Madencilik Blok Mermer İmalatı 

Gaffaroğlu Organik Gübre Sanayi Kimyasal ve Organik Gübre 

Gökkusağı Tekstil ve Örme Sanayi İplikten Örme Kumaş İmalatı 
Güzel Meşrubat Sanayi Gazoz İmalatı 

Hacıbey Et Gıda Hayvancılık Et ve Et Ürünleri İmalatı, 

Hadid Maden Taahhüt Sıcak Asfalt Üretimi 

Haktin Tekstil  Hazır Giyim  

HER Enerji ve Çevre Teknolojileri Elektrik Enerjisi Üretimi 

Hürgaz Ticaret LPG Tüp Dolumu 

İn-Te İnşaat Tesisat Taahhüt Sanayi 
 

Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve 
Bertaraf Edilmesi 

İdea Konfeksiyon ve Tekstil Ürünleri Hazır ve Dokuma Kumaştan Giyim İmalatı 

Kayseri Şeker Fabrikası Kristal Şeker Üretimi 

Kazova Çiftliği Tarım Hayvancılık Gıda  Süt Ürünleri İmalatı 
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Kazova Gıda  Gıda Ürünleri İmalatı 
Kevser Peynir Gıda Süt Ürünleri İmalatı 

Mehmet Misafir Un ve Kepek İmalatı 
Menekşe Mermer Mermer İmalatı 

Mensace (İris Mermer) Mermer Mermer Blok İmalatı 

Nuri Algur Kilit Parke Taşı 
Oneteks Tekstil  Hazır Giyim 

Önder Orman Ürünleri Kereste İmalatı 

Öz Apsa Madencilik Blok Mermer Üretimi 

Öz Apsa Madencilik Mermer ve Traverten Levha 

Özdemir Antimuan Madenleri Antimuan Maden Üretimi 

Özdemir Antimuan Madenleri Antimuan İzabe Tesisleri 

Saha Beton Sanayi Ticaret Hazır Beton Üretimi 
Serpa Mermer Madencilik Blok Mermer İmalatı 

Taş Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Mıcır Üretimi 

TET Giyim Sanayi Dış Giyim Eşyası 

Tokat Şahin Mermer İnşaat Şirketi Blok Mermer Ebatlandırma ve İşleme 

Topek Gıda ve Hayvancılık Hayvan Kesimi ve Güneş Enerjisinden 
Elektrik Üretimi 

Turhal Enerji Pano İmalat Taahhüt Sanayi  Elektrik Panoları ve Tabloları İmalatı 

Turhal Mermer Mermer İmalatı 

Kayseri Şeker  Alkol Üretimi 

Turhal Yıldız Yemek ve Temizlik Hazır Yemek İmalatı 
Turova Gıda Tarım ve Hayvancılık Süt ve Süt Ürünleri İmalatı 

Yeni Mis Başak Un Sanayi Un Kepek İmalatı 
Yeniçağ Hazır Giyim Dış Giyim Eşyası 

Yeşilırmak Et Kombinası Hayvan Kesimi 

Kaynak: Turhal Sanayi ve Ticaret Odası (2021) 

Turhal ilçesinde diğer ekonomik faaliyetlerle kıyaslandığında 

madencilik daha sınırlı bir ekonomik faaliyettir. İlçede Hacılar 

Mahallesiyle birlikte Geyran ve Elalmış köyleri sınırları içerisinde 
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yayılış gösteren antimuan yatakları hem ilçe hem ülke ekonomisine 

büyük katkısı olan bir maden türüdür.  Bu sanayi kolu şehirsel arazi 

dışında yer alan antimuan maden yataklarının işletilmesiyle başlamıştır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Almanlar ve Koreliler tarafından işletilmiş 

ve ocaklarda bulunan madenin değerli kısımları götürülmüştür. 

Günümüzde Özdemir Antimuan Maden A.Ş tarafından yapılan cevher 

üretimi işletmeye ait bahsi geçen mahalle ve köylerde bulunan 

ocaklardan işletmeye taşınır. Bu ocaklardan alınan yıllık 20.000 ile 

25.000 ton antimuan cevherinden yaklaşık 1000 ton antimuan 

konsantresi üretilir. Çıkarılan maden antimuan metali haline getirilerek 

satılmaktadır. Yurt içine pazarlandığı gibi Almanya, Avusturya, İsrail 

ve Çin’e de ihraç edilmektedir. İhracat, Samsun Limanı yoluyla 

gerçekleştirilir.  

İlçede madencilik açısından önemli diğer bir sektör de mermer 

üretimidir. İlçe sınırları içerisinde farklı alanlarda maden ocakları yer 

alır. Bu ocaklardan çıkarılan mermerler mermer atölyeleri ve 

fabrikalarında işlenerek piyasaya sürülür.  

3.2.4.3. Ticaret Fonksiyonu 

Turhal ilçesinde ticaret önemli bir ekonomik faaliyet oluşturur. Şehir 

merkezinde bulunan çeşitli ticaret alanları bu fonksiyonun oluşmasında 

belirleyici unsurlardır. Turhal’da günlük ihtiyaçlara yönelik satış yapan 

iş yerleri şehirde yer alan ticaret ünitelerinin yaklaşık %30’una karşılık 

gelir. Bu iş yerleri daha çok bakkal, market, toptancı, fırın ve manavdan 

oluşur. Periyodik ihtiyaçlara yönelik işyerleri hazır giyim, tuhafiye, 
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ayakkabıcı, manifaturacıdan ve diğerlerinden meydana gelir. Bu grup 

ise daha çok kuyumcu, mobilyacı, beyaz eşya satan işyerlerinden 

oluşur. Gıda ürünleri üreten iş yerleri ticaret sektöründe %7 paya sahip 

olup lokanta, pastane ve restoran gibi iş yerlerinden oluşur.  Küçük el 

sanatları olarak adlandırılan ve büyük kısmı terzi, marangoz, ayakkabı 

tamircisi, oto tamircisi ve kaynakçı gibi iş yerlerinden oluşur. İmalata 

yönelik küçük işyerleri ise inşaat malzemeleri satan iş yerlerinden, 

demir ve ahşap doğrama atölyelerinden oluşur. 

Turhal hizmetler sektörü açısından çevre ilçelere göre gelişmiş bir şehir 

yerleşmesi olup hem bünyesinde yer alan köylere hem de çevre il ve 

ilçelere hizmet verir. Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alan en büyük 

semt pazarlarından biri olan Çarşamba pazarının etki alanı çok geniş 

olup çevre il ve ilçelerden pazara müşteriler gelir. Ayrıca yine çarşamba 

günü kurulan hayvan pazarı önemli bir merkez olup Tokat ilinin 

neredeyse tüm ilçelerinden hayvanlar buraya satılmaya getirilir. 

Araştırma sahasında esnaflar genellikle yerli halktan oluşur. Bu 

nedenle mülkiyet sahipliliği yüksektir. Ünitelerde malın temin edildiği 

yer büyük oranda Samsun ve Kayseri’deki toptancılardır. Bununla 

birlikte, İstanbul ve Ankara’dan da mal temini yapılır. Kent dışından 

alınan mallar, genelde kargo ile ya da toptancılar tarafından Turhal’a 

getirilir. Satışların yapıldığı ya da hizmet verilen yer genelde kent içidir. 

Pazar kurulan günlerde, yakın civardaki köylerden gelenler de alış-veriş 

yapar. İlçe merkezinde, ticaret ve sanayi odası, gıda maddeleri odası, 

kahveciler ve berberler odası, şoförler ve oto-esnafı odası, giyim odası 

bulunmakta olup bu odalara bağlı olan iş yerleri ve iş kolları 
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gösterilmektedir (Tablo 24). 

Tablo 24: Turhal İlçesinde Ticaret Sektörleri  
 

Sektör Sektör 

Camcı Hızarcı-Keresteci 

Fotoğrafçı Cep Telefonu ve Aksesuar 

Madeni Yağ satıcılığı Seyyar Züccaciye 

Bisiklet Tamir Seyyar Hırdavat 

Oto Tamiri Kahveci 

Oto Boyama-Yıkama Berber 

Oto Alım Satım Kuaför 

Oto Lastik Kaynakçılığı Çay Ocağı 

Oto Elektrik İnternet Cafe 

Kaynakçı Kasap 

Demir Doğrama Sebzeci 

Hurdacı Tekel bayii 

Tornacı Fırıncı 

Hırdavat Satıcılığı Lokantacı 

İnşaat Malz. Satıcılığı Pideci 

Züccaciyeci Değirmenci 

Elektrik Tesisatçılığı Kuruyemişçi 

Elektrikli Ev Alet. Tamiri Zahireci 

Marangoz Manav 

Mobilya İmalatı Gıda Satıcısı 
Hızarcı Un ve Kepek Satıcılığı 

Traktör Tamiri Tavuk Dürüm 

Nakliyeci Aperatif Yiyecek Madde Satıcılığı 

Kaynak: Turhal Sanayi ve Ticaret Odası (2021) 
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A) Şehir İçi Arazi Kullanımı 

Yerleşim birimlerinde arazi kullanımı üzerinde doğal coğrafya 

unsurları kadar beşerî unsurlarında etkisi vardır. Bir yerleşim biriminde 

idari fonksiyonların gelişmesi sahada nüfusun gelişmesini sağlarken 

artan nüfusta şehirsel fonksiyonların çeşitlenmesine neden olur. Bu 

fonksiyonel çeşitlilik yerleşim birimleri içerisinde konut alanları, 

merkezi iş sahaları, eğlenme ve dinleme alanları gibi farklı amaca 

hizmet eden ve şehrin kimliğini ortaya koyan sahaların ortaya 

çıkmasına neden olur.  

Turhal ilçesinde doğal ve beşerî unsurlara bağlı olarak ortaya çıkan 

arazi kullanımı merkezden çevreye doğru üç grupta ele alınabilir. 

Bunlardan ilki şehrin kuruluşunda ve gelişmesinde önemli bir paya 

sahip olan, şeker fabrikası ve yakın çevresindeki merkezi iş sahalarını 

oluşturan Yavuz Selim mahallesi, Celal mahallesi ve Camikebir 

mahallelerinin olduğu şehrin merkezi kısımlarıdır. Bu sahalar merkezi 

iş ve ticaret fonksiyon sahaları, idari fonksiyon sahaları ile sanayi 

fonksiyon alanlarından oluşur. Merkezi iş sahasının çevresini oluşturan 

sahalar ise konut fonksiyon alanları, kültür fonksiyon alanları, eğitim 

fonksiyon alanları, park ve bahçeleri kapsayan kuşaktır. Belirtilen bu 

sahalarda yer alan mahalleler; Müftü mahallesi, Nurkavak mahallesi, 

Emek mahallesi, Cumhuriyet mahallesi ve Dere mahallesidir. Bu ikinci 

kuşağın dışında ise genellikle hammadde üretim alanlarını oluşturan 

tarım alanları, orman alanları, taşlık-kayalık sahalardan oluşur (Harita 

13).  
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Şehrin arazi kullanımı içerisinde merkezi kısmı oluşturan iş/ticaret 

alanları ve sanayi alanları Yavuz Selim mahallesi, Celal mahallesi ve 

Camikebir mahallelerinde yoğunlaşmakla birlikte şehrin tamamına 

yayılmış durumdadır. Belirtilen fonksiyonların merkezden çevreye 

doğru yoğunlukları, sayıları ve nitelikleri azalır. Bu mahalleler 

içerisinde idari fonksiyon alanlarını oluşturan kamu kurum ve 

kuruluşları yoğunluk gösterir. Aslında Turhal şehri içerisinde kamu 

kurum ve kuruluşları çok geniş bir alana yayılmış olmakla birlikte 

merkezde yoğunlaştıkları görülür. İdari fonksiyona sahip olan Belediye 

binası, PTT Müdürlüğü, Öğretmen Evi, Emniyet Müdürlüğü, Türk 

Telekom Müdürlüğü ve Şehirler Arası Otobüs Terminali Celal 

mahallesinde yer alır. Celal mahallesinde belediye iş merkezinde 

bulunan SGK binası mahalleden ayrılarak Yunus Emre Mahallesinde 

yeni binasında hizmet vermektedir. Yavuz Selim mahallesi idari 

fonksiyonların yoğunlaştığı diğer bir mahalledir. Bu mahalle içerisinde 

Turhal 1 nolu Acil Yardım Hizmetleri İstasyonu, Askerlik Şubesi, 

Müftülük binası ve Tapu Kadastro Müdürlüğü gibi kamuya ait binalar 

yer alır.  
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Harita 13: Turhal İlçesinin Şehir İçi Arazi Kullanımı 
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Yine merkezde yer alan Müftü Mahallesinde de Belediye’ye ait Park ve 

Bahçeler Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, 112 Acil Yardım 

Hizmetleri İstasyonu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Mahalle 

Konağı binaları bulunur. Turhal Şeker Fabrikası (Kayseri Şeker), 

Makine Fabrikası ve TCDD Gar Müdürlüğü ise Seyfi Demirsoy 

mahallesinde yer alır. Merkezde bulunan ve kamu binalarının 

yoğunlaştığı mahallelerin dışında yer alan Cumhuriyet mahallesinde 

Kaymakamlık Binası, İlçe Jandarma Komutanlığı, Orman İşletme 

Müdürlüğü ile İlçe Özel İdare Müdürlüğü bulunur. Adliye binası ve 

Turhal Jandarma Komando Birliği Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndedir. 

Merkezi iş sahasını oluşturan mahallerin çevresinde yer alan ve 

konutların yer aldığı mahaller şehrin geneline yayılmış olmasına 

rağmen nüfusun Cumhuriyet ve Yavuz Selim mahallelerinde 

yoğunlaştığı görülür. Konut yoğunluğunun en az olduğu mahalleler ise 

Borsa, Güneş, Yeşilırmak ve Pazar mahalleleridir. Şehirde bulunan 

eğitim fonksiyonları 20 mahalleye dağılırken sağlık fonksiyonlarının 8 

mahallede yer aldığı görülür. 

3.2.4.4. Ulaşım Fonksiyonu 

Şehirlerin kurulması gelişmesi ve ekonomik faaliyetlerin devamlılığı 

açısından ulaşım önemli bir fonksiyondur. Bulunduğu konum itibariyle 

çevresiyle ulaşım açısından elverişli şartlara sahip olan şehirler 

ulaşılabilirliği ölçüsünde gelişir ve büyürler. Türkiye’de dağlık 

sahaların genel olarak doğu-batı istikametinde uzanması ve ulaşım 

ağlarının bu sahaları takip etmesi kuzey-güney yönünde ulaşımı 

kısıtlamaktadır. Ülkenin birçok yerinde kıyı ile iç kesimler arasındaki 
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ulaşım geçitlerle sağlanır.  

Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde yer alan Turhal, 

Karadeniz Dağları’nın nispeten daha az yükseltiye sahip olduğu 

bölümde yer alır. Kuzey Anadolu Fayı’nın aktif olduğu bu sahada 

tektonik faaliyetlerle meydana gelen kırıklar boyunca yerleşen 

akarsular, açtıkları vadilerle/boğazlarla iç kesimlerle kıyı arasındaki 

ulaşımı kolaylaştırmıştır. Jeomorfolojik açıdan ova üzerine kurulmuş 

Turhal şehri, çevresindeki engebeli topografyaya rağmen ulaşım 

açısından önemli bağlantılara sahiptir. Doğudan batıya doğru akan 

Yeşilırmak, Kazova’nın kuzeyinden geçtikten sonra Katmerkaya 

Boğazı’nı oluşturarak Turhal Ovası’na ulaşır ve kuzeye doğru devam 

eder. Turhal şehrinin kuzeyinde Buzluk ve Kamat Dağları arasında 

açtığı yarma vadiyle kuzeye doğru akar. Turhal ilçesinin batısından 

Yeşilırmak’a katılan Hamidiye Deresi ise Nacak Dağları ve 

Ayranpınarı Platosu arasında açtığı boğazla Turhal şehrine ulaşır. 

Akarsu vadileri yakınında kurulan karayolları Turhal’da ulaşım 

fonksiyonlarını çeşitlendirmiş ve şehirsel gelişimine katkı sağlamıştır. 

Yukarıda bahsedilen sahalar tarihin çok eski dönemlerinden beri ulaşım 

açısından kullanılmıştır. Nitekim tarihi ve ekonomik değeri olan “İpek 

Yolu” bu güzergâh üzerindedir. Bu yollar tarih boyunca 

Mezopotamya’yı Karadeniz’e, Uzakdoğu’yu batıya bağlayan yolların 

kavşak noktası olmuştur. Günümüzde Turhal; Samsun’dan başlayarak 

Amasya, Turhal, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ üzerinden Van’a oradan 

da İran’ a ulaşan yolun önemli bağlantı noktasını oluşturur. 
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Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkenin birçok alanında kurulan 

demiryollarından biri olan Samsun-Sivas demir yolu ağının önemli 

istasyonlarından biri de Turhal’dır. Bu güzergâh üzerinde yük ve yolcu 

taşımacılığı yapılmaktadır. Bununla birlikte Turhal-Tokat karayolu 

üzerinde bulunan ve 1990 yılında hizmete açılan bir havaalanı 

bulunmaktaydı. Yalnızca küçük gövdeli uçakların iniş kalkışına izin 

verilen havaalanının, hâkim rüzgâr yönüne ters olması ve pist 

doğrultusunda yer alan dağlar nedeniyle bu havaalanının faaliyetlerine 

2018 yılında son verilmiştir. Kapatılan havaalanı yerine daha büyük ve 

modern havaalanı yapımına başlanmıştır.  

Karayolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığına sahip olan Turhal’da 

ulaşımın en önemli parçasını karayolu oluşturur. Şehirlerarası yük ve 

yolcu taşımacılığının çok büyük bölümü karayolları ile sağlanır. Celal 

mahallesi sınırlarında Yeşilırmak kenarında bulunan şehirlerarası 

otobüs terminali 2011 yılında daha fazla yolcu taşımacılığına hizmet 

verebilmek için yenilenmiştir.  
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde Yeşilırmak 

Havzası içerisinde bulunan Turhal, Kuzey Anadolu Dağları’nın 

güneyinde yerleşmeye en müsait kesimde kurulmuştur. 930 km² 

yüzölçümüne sahip olan Turhal’da orman-funda alanları arazi bölünüşü 

içerisinde 460 km² alana sahip olup ilçe arazisinin %49’unu oluşturur. 

Orman-funda alanlarından sonra en geniş paya sahip olan tarım alanları 

303 km² büyüklüğünde olup ilçe arazisinin %33’üne sahiptir. İlçe arazi 

bölünüşü içerisinde önemli bir paya sahip olan çayır ve meraların 

büyüklüğü 96 km²’dir. Hidrografya açısından zengin bir drenaj ağına 

sahip olan ilçede sulak alanlar (göl ve bataklıklar, baraj gölleri, sulama 

göletleri, akarsu yatakları) ile diğer alanlar (sanayi alanları, 

karayolları, havaalanı, kayalıklar) %6 oranında yer işgal ederken arazi 

bölünüşünde yerleşmelerin payı %2’dir.  

Şehrin ana jeomorfolojik birimlerini yüksekliği fazla olmayan dağlık 

platoluk-sahalar oluşturur. Kuzey Anadolu Dağları’nın iç kesiminde 

yer alan ilçe kuzeyde Buzluk ve Kamat dağları, doğuda Hanife-Arhoy 

dağları, batıda Nacak Dağları ile çevriliyken güneyde Ayranpınar 

Platosu yer alır. Turhal şehri tektonik açıdan ülkenin en aktif 

faylarından biri olan KAF üzerinde alüvyal dolgulu bir çöküntü ovasına 

kurulmuştur.   

İklim özellikleri açısından Karadeniz kıyı kuşağı kadar ılıman olmayan 

Turhal’da, karasallık da iç kesimler kadar şiddetli değildir. Bu 

özellikleri ile yörenin iklim tipi Karadeniz ile İç Anadolu iklimi 
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arasında geçiş özelliği taşır.  

Hidrografya özellikleri açısından zengin bir akarsu ağına sahip olan 

Turhal, Yeşilırmak ve kolları tarafından drene edilir. Hamidiye Deresi, 

Çivrilözü Deresi ve Gülüt Çayı Yeşilırmak’ın Turhal içerisindeki 

önemli kollarıdır. Hem şehrin kuruluş yeri için hem kırsal yerleşmeler 

açısından Yeşilırmak oldukça önemlidir.  

Karadeniz Fitocoğrafya Bölgesi’nden İran-Turan Fitocoğrafya 

bölgesine geçiş sahasında yer alan Turhal da doğal bitki örtüsü 

ormanlar, antropojen stepler ve akarsu boyu bitkilerinden oluşur.  

İklim ve ana materyal etkisinde gelişen toprak özelliklerine bakıldığına 

Turhal ilçesi ve yakın çevresinde en fazla yayılışa sahip toprakların 

kahverengi orman toprakları olduğu görülür. İlçe arazisinin %63’ünde 

kahverengi orman toprakları yer alır. Kahverengi orman topraklarından 

sonra en fazla alana sahip olan alüvyal topraklar akarsu vadileri 

boyunca bulunmakta olup %11 oranında paya sahiptir. Daha sonra 

sırasıyla kestane rengi topraklar (%9), kırmızımsı kestane rengi 

topraklar (%8), kolüvyal topraklar (%8) ve kireçsiz kahverengi orman 

toprakları (%4) yer alır.  

Kuruluş tarihi hakkında kesin bilgilere sahip olunmayan Turhal’ın 

günümüzden yaklaşık 5000 yıl öncesinde önemli bir yerleşim alanı 

olduğu söylenmektedir. Turhal kalesinde Sümer alfabesiyle yazılmış 

kitabelerin varlığı bu görüşü desteklemektedir. Sümerlerin MÖ. 3000'li 

yıllarda yaşadığı düşünüldüğünde Turhal’ın 5000 yıllık bir medeniyetin 

izlerini taşıdığı söylenebilir. Malazgirt zaferinden sonra Anadolu 
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Selçuklu Devleti’nin hakimiyetine giren Turhal; daha sonra İlhanlılar, 

Eretnalılar, Kadı Burhanettin ve son olarak Osmanlı Devleti’nin 

himayesine girmiştir. Osmanlı Devleti döneminde önemli bir tarım 

alanı olan Turhal’ı Evliya Çelebi Seyahatname’sinde ekin alanı ve 

hububat ambarı olarak adlandırmaktadır. 

Cumhuriyet döneminde yapılan nüfus sayımlarından 1935 yılı nüfus 

sayımı sonucunda Turhal’da nüfusun 17.958 olduğu görülür. Bu 

dönemden sonra nüfus dinamik olarak sürekli artmış ve 1965 yılında 

72.760’a yükselerek yaklaşık dört kat artmıştır. Bu dönemden sonra da 

Turhal ilçesi nüfusu hızla artmaya devam ederek 1985 yılında 119.902 

olmuştur. 1985-2000 yılları arasında ilk olarak Turhal’ın nüfus 

değişkenleri negatif değerler göstermeye başlamış ve 1990 yılında 

nüfus 106.014’e gerilemiştir. 1990 yılından sonra geçen on yıllık sürede 

Turhal nüfusu yaklaşık 25.000 artarak 130.985 olmuştur. 2007 yılında 

adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçilmesiyle Turhal ilçesinde 

ikamet eden nüfusun 43.000 kişi azalarak 87.553’e düşmüştür. 2007 

yılından sonra nüfusun eski dinamik yapısı kaybolmuş fakat negatif 

seyir devam ederek 2020 yılında nüfus 79.776’ya gerilemiştir. 

Turhal’ın nüfus açısından hızla gelişmesinde Samsun-Sivas 

demiryolunun açılması önemli bir adım olmuştur. Sivas'tan Samsun'a 

kadar uzanan bu demiryolu üzerinde önemli noktalardan biri olan 

Turhal ulaşım açısından büyük bir değer kazanmıştır. 1933 yılında 

temeli atılan ve bir yıl sonra üretime başlayan Turhal Şeker Fabrikası 

ile Turhal’da şehirsel fonksiyonlar hızla gelişim göstermiştir. 
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Turhal Şeker Fabrikası etkisini ilk olarak tarımsal fonksiyonlar 

üzerinde göstermiştir. İlk başlarda çiftçiler tarafından çok bilinmeyen 

bir ürün olan şeker pancarının ekonomik olarak yüksek kâr getirmesi, 

sahada şeker pancarı üretim alanlarının hızla gelişmesini sağlamıştır.  

1930 öncesinde tarım alanlarında hâkim olan hububat yerini yavaş 

yavaş şekerpancarına bırakmıştır. Şeker pancarı üretiminin artması 

fabrikanın kapasitesini artırırken aynı zamanda daha fazla iş gücüne 

ihtiyaç duyulması sahaya işçi göçlerini artırmıştır.  

Coğrafi mekân organizasyonlarında şehir soylulaştırma olarak ifade 

edilen yerleşmenin dönüşümü Turhal’da bu şekilde başlamıştır. Fabrika 

etkisini daha sonra demografik açıdan da göstermiştir. Turhal ve yakın 

çevresindeki kırsal alanlarda yaşayan insanlar fabrikada çalışabilmek 

için köylerinden ayrılmış ve Turhal ilçe merkezine doğru göçler 

başlamıştır.  Artan nüfus şehrin idari fonksiyonu üzerinde de değişiklik 

yapmış ve 1944 yılında Turhal ilçe statüsü kazanmıştır. 1945 yılı genel 

nüfus sayımında 41.982 nüfusa ulaşmış on yıllık süre içerisinde nüfusu 

yaklaşık üç kat artmıştır.  

Turhal’ın nüfusu ilçe olduktan sonra da artmaya devam etmiş buna 

bağlı olarak yeni yerleşim birimleri ve mahalleler ortaya çıkmıştır. İlk 

olarak kale ve yakın çevresini kapsayan yerleşim birimi ova tabanına 

doğru yayılmış, fabrika ve çevresinde nüfus yoğunlaşmıştır.  Şeker 

fabrikası şehirde yerleşmelerin nicelik ve niteliklerini değiştirirken 

şehirsel peyzaj üzerinde de dönüşümler yaşanmıştır. Kale ve çevresinde 

bitişik ve tek katlı yerleşmelerin yoğun olduğu Turhal’da yatay ve dikey 

yerleşim alanları kurulmuştur. 
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Yıllar içerisinde Turhal büyüyen yerleşme özelliğini korumuş, çevre 

köylerden hatta çevre ilçelerden Turhal'a yapılan göçlerle birlikte 

ilçenin nüfusu 2000 yılında 130.985'e ulaşmıştır. Fakat bu gelişim 

sadece demografik olarak gerçekleşmiş, nüfusun gelişimi sanayi ile 

yeteri kadar desteklenememiştir. Bu dönemde var olan en büyük sanayi 

de sekteye uğramış, şeker yasası ile şeker pancarı ekim alanlarına 

uygulanan kota şeker pancarı üretimini ciddi oranda azaltmıştır.  

Şeker yasası sonrasında çiftçilere getirilen şeker pancarı üretim kotası 

kısa süre içerisinde ürünün ekim alanlarını ve üretimini %30’lar 

oranında azaltmıştır. Şeker pancarı üretiminde görülen azalmalar 

fabrikanın kapasitesinin düşürülmesine neden olurken fabrika da 

çalışan işçi sayılarının da azaltılmasına neden olmuştur.  

1940’lı yıllardan itibaren sahada üretim deseni üzerinde önemli bir paya 

sahip olan şeker pancarının üretimine getirilen kısıtlama yöre çiftçisini 

de olumsuz etkilemiştir. Sahada çiftçilerin yetiştirdikleri ürünleri 

işleyecek uygun tesislerin bulunmaması, var olan tesisin yanlış 

politikalarla kapanma noktasına gelmesi çiftçiler için olumsuz 

durumların başında gelmektedir. Kuru tarım yapılan alanlarda 

yetiştirilen ürünlerden yeterli verimin alınamaması, sulu tarım yapılan 

alanlarda ise üretilen ürünleri işleyecek sanayinin bulunmaması tarımın 

gelişmesini engellemektedir. Kota uygulamasından sonra sulu tarım 

alanlarında şeker pancarı yerine yetiştirilen ürünlerden de ihtiyaç 

fazlası üretim alınması ürünlerin piyasa fiyatlarının düşmesine ve 

üreticilerin ciddi zararlar yaşamasına neden olmuştur.  
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Kuruluşundan itibaren tarım ve tarıma dayalı sanayi ile gelişen 

Turhal’da tarım fonksiyonu günümüzde eski önemini kaybetmiştir. 

Tarım yapılan sahalarda belli ürünlerde yoğunluk olması, yetiştirilen 

ürünler için uygun pazarın bulunmaması, köy hayatının zorlukları, şehir 

yaşamının çekiciliği ve daha iyi hayat şartlarına sahip olma isteği gibi 

nedenlerle insanlar köylerini terk etmeye başlamışlardır. Göç eskiden 

olduğu gibi Turhal ilçe merkezi yerine daha büyük şehirlere doğru yön 

değiştirmiştir. Köylerle birlikte ilçe merkezinde de göç devam 

etmektedir. 2000 yılında 130.000'in üzerine çıkan nüfus bu tarihten 

sonra hızlı bir düşüş göstermiş ve 2020 yılında Turhal’ın nüfusu 

79.766’ya gerilemiştir. 

2000’li yıllardan sonra Turhal’da meydana gelen küçülmenin sebebi 

var olan sanayinin yanlış politikalarla işlevselliğinin kaybettirilmesi, 

bunun yanında benzer büyüklükte başka sanayi tesislerin olmamasıdır. 

Turhal'ın yeniden büyümesi isteniyorsa sanayiyi canlandıracak 

tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bunun içinse arsa tahsisi, vergi 

indirimleri ve belediye hizmetlerinde kolaylıklar sağlanması yerel 

idarenin yapabileceği teşvikler olarak gösterilebilir. Turhal-Tokat 

karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nin işlevselliği 

artırılmalı ve var olan potansiyeli harekete geçirecek kişi ya da 

kuruluşlar bulunmalıdır. Sanayi konusunda işe gıda sanayinden 

başlamak en makul yol olarak görülmektedir. Geçmişte yaşanmış bir 

örneğin varlığı bu çözümü daha gerçekçi kılmaktadır.  
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Araştırma sahasında tarımı yoğun olarak yapılan ürünleri işleyecek 

tesislerin olmaması önemli bir eksiklik oluşturmaktadır. Turhal’da 

yetişen ürünlerden domates, şeftali, elma, mısır, ayçiçeği, gibi ürünleri 

işleyecek sanayi tesisleri mutlaka alanda kurulmalı var olanlarında 

sayısı ve kapasiteleri artırılmalıdır.  

Araştırma sahasında kırsal kesimin iktisadi fonksiyonları arasında tarım 

ve hayvancılık önemli bir yere sahiptir. Tarımsal üretimden alınan 

verimin daha da yükselmesi için sahada sulama imkânlarının artırılması 

ve tarımın daha çok verimli alüvyal ovalar üzerinde yapılması gerekir. 

Sahanın doğu ve batı kesimlerinde özellikle eğim ve yükseltinin arttığı 

sahalarda ise tarımdan ziyade hayvancılık faaliyetleri teşvik 

edilmelidir. Bunun yanında Kazgölü yakınlarında özellikle sulak 

alanların olduğu alanlarda devlet teşvikleri kapsamında yer alan manda 

yetiştiriciliği yapılmalıdır.  

Turhal ilçesinde geliştirilmeye çalışılan iktisadi canlılığın diğer bir 

yanını da şehirsel planlama oluşturmalıdır. Turhal 1935-2000 yılları 

arasında çok hızlı ve dinamik şekilde büyümüştür. Bu nedenle hızlı ve 

plansız büyüyen tüm şehirlerin yaşadığı sıkıntılar günümüzde Turhal 

şehrinde de görülmektedir. Bu sıkıntıların başında plansız ve çarpık 

yapılaşma gelir. 1944 yılında ilçe olduktan sonra görülen kentleşme 

faaliyetleri genellikle şeker fabrikasına endeksli olarak gelişmiş ve 

sonrasında yerleşmeler yatay yönde yayılış göstermiştir. Turhal 

şehrinin yatay yönde gelişmesi sonucunda verimli tarım alanları şehrin 

konut ve iş sahalarının altında kalmıştır. 
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Turhal şehrinin ülkemizin en aktif fay alanlarından biri olan KAF 

üzerinde kurulmuş olması deprem riskini artırırken şehirsel açıdan 

birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu sorunların başında hava 

kirliliği gösterilebilir. Özellikle kış aylarında sobaların yanmaya 

başlamasıyla birlikte bacalardan çıkan dumanlar, bulutlu gecelerde 

dağılmadan tekrar ovada kurulan şehrin üzerine çökerek ciddi boyutta 

hava kirliliği oluşturur. Bu kirlilik şehrin yer seçimi konusundaki 

yanlışlıklara bir diğer örnektir.  

Turhal Ovası üzerinde geniş bir alana sahip olan Turhal şehrinde 

yerleşim alanlarının farklı alanlara taşınması mümkün olmadığından, 

depremin yıkıcı etkisinin önüne geçebilmek için kentsel dönüşümün 

uygulanması önemli bir adım olacaktır.  Hava kirliliğini azaltmak için 

ilçede doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Bununla birlikte binalarda ısı yalıtımı da teşvik edilmeli ve maddi 

destekler sağlanmalıdır. Bu şekilde kömür kullanımı azaltılarak şehrin, 

kış aylarında yaşadığı kirliliğin azalması sağlanabilir. 

Günümüzde Turhal ilçesi batıya doğru genişlemekte ve inşaatlar devam 

etmektedir. Gelecekte yine plansız yapılaşmadan doğan sıkıntıların 

ortaya çıkmaması adına saha planlama çalışmaları yapılmaya 

başlanmalıdır. Bunun yanında şehrin ilerleyiş hızı ve yönü dikkate 

alınarak ileriki yıllarda gelişeceği öngörülen sahalar planlama 

kapsamına alınarak çalışmalar bu yönde yapılmalıdır.  
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