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

3. SOSYAL YAPI
GÜMÜŞHACIKÖY
AMASYA
22.812
629 km²
68 km
1
44

2. GİRİŞ
Amasya’nın en batıdaki ilçesidir. İlçe doğusunda
Merzifon'a 20 km, batıda Çorum ili Osmancık
ilçesine 40 km, güneyde Hamamözü ilçesi (25
km) üzerinden Çorum iline 60 km devlet karayolu
ile bağlı olup, ayrıca kuzeyden de Samsun ili
Vezirköprü ilçesine yayla yolundan 40 km
uzaklıkta bulunmaktadır.
Daha önceki adı Hacıköy olan ilçe, Gümüş
Nahiyesi ile birleşerek adı Gümüşhacıköy haline
gelmiştir.
İlçe Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan D-100 devlet
karayolu üzerindedir.
2004 yılında DPT tarafından yapılan SEGE
çalışmasına göre ilçe 422. Sırada yer almaktadır.
İlçelerin gelişmişlik kademelendirilmesine göre 6
derece arasında 3. Derecede gelişmiş ilçeler
arasındadır. 2014 yılında OKA tarafından yapılan
bölge içinde yapılan SEGE çalışmasına göre
bölgede 18. Sırada ve 3. Derecede gelişmiş ilçeler
arasındadır.

1

İlçenin 2016 yılı nüfusu 22.812’dir. Son 10
yılda yaklaşık %12 oranında nüfus azalmıştır.
Kentleşme oranı %62,99’dur. 65+ yaş nüfus
oranı %23,11 olarak il ve bölgedeki diğer
ilçelere göre yüksek bir orana sahiptir.
Amasya Üniversitesi’ne bağlı Gümüşhacıköy
Hasan
Duman
Meslek
Yüksekokulu
bünyesinde Finans bankacılık ve sigortacılık,
Yönetim ve Organizasyon, Büro Yönetimi ve
Sekreterlik Bölümleri bulunmaktadır.
İlçede 1 anaokulu, 7 ilkokul, 5 ortaokul, 4
ortaöğretim (1 Anadolu İmam Hatip; 1 Çok
Programlı; 1 Anadolu; 1 Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi)bulunmaktadır. İlçede 1 adet
özel yurt bulunmaktadır. Öğretmen başına
düşen öğrenci ortalaması 15’in altındadır.
İlçeye bağlı Pusacık köyünde uzun yıllardır
makine kullanmadan el emeğiyle üretilen tahta
kaşıkların hikayesi, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’ndan 2017 yılında alınan bir
destekle belgesele dönüştürülmüştür.
İlçede bir adet 50 yataklı Devlet Hastanesi
bulunmaktadır. 2017 yılında Evde Sağlık
Hizmeti Çerçevesinde 1 Doktor, 2 Hemşire, 2
Ebe ve 1 Nakil Aracı ile 161 Hastaya
Ulaşılmış, 1526 Hasta ziyaret edilmiştir.
İlçede misafirhane olarak Öğretmenevi
bulunmaktadır. Oda sayısı 14 yatak sayısı
32’dir. Öğretmenevi bünyesinde 500 kişilik
konferans salonu, İlçe Müftülüğünde 120
kişilik konferans salonu ve İlçe Halk
Kütüphanesi bünyesinde de 112 kişilik
konferans salonu bulunmaktadır.
İlçedeki Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesi
içinde 9.889 m² bir alanda Kapalı Spor Salonu
ve Hacıyahya Mah. Suluğun Köprü Mevkiinde
ilçe merkezine 2-3 km uzakta 33.740 m²
taşınmaz
üzerinde
Şehir
Stadyumu
bulunmaktadır.

https://www.hgk.msb.gov.tr/images/urun/il_ilce_alanlari.pdf

4. İKTİSADİ YAPI

5. ALT YAPI

İlçede en önemli geçim kaynağı tarım ve
hayvancılıktır. Halkın %90’ı geçimini tarım ve
hayvancılıkla; %5’i ticaretle, %2’si sanayi ve
el sanatlarıyla sağlamaktadır.

Tarihi Kentler Birliği’ne Gümüşhacıköy
Belediyesi 2014 yılı sonunda üye
olmuştur. Zehra ÖZYOL, mevcut yönetim
kurulunda Meclis Divanı katip üyesidir.

İlçede en çok koyun ve sığır beslenmektedir.
Geleneksel mera hayvancılığı yanında besi
hayvancılığı da yapılmaktadır. Son yıllarda
ilçede meyvecilik yapılmaya başlanılmış ve
3972 da. meyve bahçesi kurulmuştur.

Son
yıllarda
Belediye
tarafından
ışıklandırma çalışmaları, doğalgazın ilçeye
kazandırılması, kapalı hayvan pazarı ve
hayvan
barınağı
gibi
hizmetler
gerçekleştirilmiştir. Yaşlı, engelli, hasta ve
yardıma muhtaç ailelerle öğrenciler için
ücretsiz
çamaşır
yıkama
evi
bulunmaktadır. İlçeye işyeri ve otel
kazandırılması
için
çalışmalar
yapılmaktadır. Gümüş’te tarihi dokuya
sahip
bina
restorasyon çalışmaları
planlanmaktadır.

2017 yılında 342 yetiştiriciye 3.703.150 lt süt
karşılığı olarak 228.486,00 Tl hak ediş
düzenlenmiştir.3 işletmeye 37 hayvana
7.208,00 TL destekleme ödenmiştir.
2017 yılında Amasya Orman Bölge Müdürlüğü
Odun Dışı Ürünler Şube Müdürlüğünce
Gümüşhacıköy
ilçesinde
gerçekleştirilen
çalışmalarda kendiliğinden yetişmiş trüf
mantarına rastlanmıştır.
Geçimlik
tarımdan
endüstriyel
tarıma
geçilememesi nedeniyle tarımsal üretim sanayi
ile entegre olamamıştır.
İlçede 2 Un Fabrikası (birisi faal değil), 1 iş
eldiveni fabrikası, 1 Hava Yastığı Fabrikası
(150
Kişiye
istihdam
sağlamaktadır),
1Kuruyemiş Üretim Tesisi ve 1 Kendir (faal
değil ) fabrikasından ibarettir.
İlçede Gümüşhacıköy Ticaret ve Sanayi Odası
görev yapmaktadır. Toptan perakende ve
ticaret ile motorlu kara taşıtlarının ve
motosikletlerin onarımı sektörleri ön plandadır.

İlçede 2017 sonu itibarıyla yolu ve suyu
bulunmayan bir köy bulunmamaktadır.
İlçenin köylerle bağlantısını yılın 12
ayında mümkün kılacak şekilde yollar
mevcuttur. Tüm köylerde içme suyu
şebekesi ve kanalizasyon sistemi vardır.
İlçe
merkezinde
8260
konut
bulunmaktadır.
2017 yılı sonu itibariyle “sakin şehir”
(cittaslow) üyelik süreci devam eden
ilçeler arasındadır.
İlçe ormanlık alanların bolluğu nedeniyle
doğal dinlenme yerleri yönünden oldukça
zengindir.Doluca köyü köy tüzel kişiliğine
ait Şarlayık Mesire yeri, Çamtepe mesire
yeri, Dede Korkut Parkı Mesire Yeri, Çam
Tepe Mesire Yeri ilçenin en çok bilinen
dinlenme ve piknik alanıdır.
Son yıllarda şenlikler ve yağlı güreşlerin
yapıldığı Dumanlı Köyü, Apaz Çayırı
adıyla bilenen mevki doğal güzelliğe sahip
önemli bir mesire yeridir.

7. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
6. OKA
FAALİYETLERİNDE
İLÇENİN YERİ
Gümüşhacıköy ilçesi ajansımızın sakin şehir
çalışmaları kapsamında bölgede çalışma
yürüttüğü ilçelerden birisidir. Sakin Şehir
(Cittaslow) çalışmaları kapsamında 2016
yılında Gümüşhacıköy ilçesine ziyaret
gerçekleştirilmiştir.
Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Sayın
Zehra ÖZYOL makamlarında ziyaret edilmiş
ve Sakin Şehir çalışmaları hakkında
görüşülmüştür. Cittaslowkriter setine yönelik
Gümüşhacıköy
Belediyesi
tarafından
çalışmalar başlatılmıştır. 2017 yılı sonu
itibariyle üyelik süreci devam eden ilçeler
arasındadır.
2011 Yılı KOBİ Mali Destek Programından 1
proje hibe almıştır. 385.346.15 TL hibe
sağlanmış olup toplam yatırım 902.450,00
TL olmuştur.Proje kapsamında endüstriyel
ambalajlara ve farklı türdeki çuvallara renkli
baskı yapmaya imkan sağlayan 6 renkli
flekso baskı makinesi satın alınmıştır.
2016 Yılı Doğrudan Faaliyet desteği
kapsamında Gümüşhacıköy Köylere Hizmet
Götürme Birliği tarafından “Abdullah Ağa
Konağının turizme kazandırılması; rölöve,
restitüsyon,
restorasyon
projelerinin
hazırlanması” projesine 54.560 TL hibe
verilmiş, toplam proje bütçesi ise 68.200
TL’dir. Raporun nihai halinin 2018 yılı
başında tamamlanması hedeflenmektedir.
İlçe, Teknik Destek Programlarından
başarıyla faydalanmaktadır. Toplam 6 proje
uygulanmış olup; Ticaret Kanunu Uygulama
ve Teşvik Sistemi Eğitimi; Kişisel ve
Kurumsal Eğitimin Desteklenmesi; Sağlıklı
ve Karlı Organik Tarım; E-ticaret; Hayvan
Hastalıkları, Teşhis, Tedavi;
Değişen
Mevsim Şartlarında Ürün Yetiştirilmesi ve
Hastalık ile Zararlı Mücadelesikapsamında
127 katılımcı eğitim almıştır.

İlçe nüfus açısından küçük bir ilçe olmakla
beraber, bölge ilçeleri arasında orta sırada
bulunmaktadır. İlçelerde ve kırsal alanlarda
nüfusun yaşlanması ile beraber genç nüfus
göç ile iktisadi ve sosyal açıdan daha çekici
olan il ve ilçe merkezlerine gitmektedir.
İlçede bulunan yüksek okul ilçeye
hareketlilik getirmektedir. İlçede bir adet
devlet hastanesi bulunmakla beraber uzman
hekim ve yatak sayısının yeterli olmadığı,
hastanenin kapasitesinin yetersiz kaldığı
görülmektedir. İlçede eğitim ve sağlık
alanındaki bazı ihtiyaçların karşılanması
için Merzifon, Amasya merkez gibi büyük
ilçeler tercih edilmektedir.
İlçenin ekonomisindeki ana sektör tarımdır.
Tarım istihdamdaki ağırlığını korumaktadır.
Tarımın
öne
çıkmasında
sulama
imkânlarının gelişmiş olmasının etkileri
olduğu görülmektedir.
Aynı zamanda ilçede önemli bir
hayvancılık potansiyelinin de olduğu
görülmektedir. Ancak bu potansiyelin tam
olarak harekete geçirilebilmesi için altyapı
eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir.
İlçede sanayi ve hizmetler sektörleri çok
gelişmemiştir. İnsan ve sermaye göçü
ilçenin önemli bir sorunudur. Nitelikli
işgücünün ilçeye çekilmesi için hem yeni
yatırımların yapılması hem de sosyal
imkanların geliştirilmesi ile mümkün
olacaktır.
Tarih turizmi için önemli merkezlere sahip
olan ilçenin Tarihi Kentler Birliği’ne 2014
yılı sonunda üye olması da önem
taşımaktadır.
Aynı zamanda ilçe “yavaş şehir” olma
potansiyeline de sahiptir.

8.

KAYNAKLAR

Gümüşhacıköy İlçe Brifingi
TÜİK verileri
Güncel ilçe haberleri
OKA Proje Veritabanı
OKA Gümüşhacıköy İlçe Raporu 2013

9.

EKLER

İletişim Bilgileri Listesi
Gümüşhacıköy Kaymakamlığı
http://gumushacikoy.gov.tr/
gumushacikoy@icisleri.gov.tr
T: (0358) 7171001
F: (0 358) 717 15 51
Gümüşhacıköy Belediyesi
http://gumushacikoy.bel.tr/
yazi@gumushacikoy.bel.tr
T: (0 358) 717 19 38
F: (0 358) 717 13 53

