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1. İLÇE KÜNYESİ 

İLÇE LADİK 
BAĞLI OLDUĞU İL SAMSUN 

NÜFUS (2017) 16.126 
YÜZÖLÇÜMÜ  554 km2 

İL MERKEZİNE  
UZAKLIK 

73 km 

BELEDİYE SAYISI 1 
MAHALLE SAYISI 67 

 
2. GİRİŞ 
İlçenin kuruluşu M.Ö. 3000’li yıllara dayanır. 
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde; şehrin Persler 
döneminde Amasya Hükümdarlarından HAVİK 
tarafından kurulduğu ileri sürülmekte, isminin 
Havik olduğu ve sonradan Ladik olarak değiştiği 
belirtilmektedir. Perslerden sonra bölgede, 
Hititler, Romalılar, Araplar, Selçuklular ve 
Osmanlılar hüküm sürmüştür. İlçe Romalılardan 
bu tarafa kaza statüsünde yer almıştır. 1428 
yılında Osmanlıların hakimiyetine girmiş, Sivas 
Eyaleti Amasya Sancağına bağlı Ladik Kazası 
iken Cumhuriyetin ilanından sonra 1925 yılında 
Samsun iline bağlanmıştır.  
 
İlçe Orta Karadeniz Bölgesinin iç kesiminde 
Kuzey Anadolu Sıradağlarının batıya doğru 
alçaldığı bir alanda 2.061 metre yükseklikte 
bulunan, Akdağ’ın kuzey eteğinde kurulmuştur. 
Doğusunda Taşova, Batısında Havza, Kuzeyinde 
Kavak ve Asarcık, Güneyinde ise Amasya ili ve 
Suluova ilçeleriyle çevrilidir. İlçe merkezi rakımı 
950 metredir. İlçede iklim Karadeniz İklimi ve 
Karasal İklim özellikleri göstermekte, kışlar uzun 
ve sert, yazlar ise serin geçmektedir. Bitki örtüsü 
ağırlıklı olarak ormandır. 
 

3. SOSYAL YAPI 
2017 yılı ADNKS sonuçlarına göre ilçe nüfus 
bakımından Samsun’un 2. en küçük ilçesi olup 
nüfusu 16.126’dır. İlçe dışarıya göç vermekte 
olup, nüfusu 2008’den bu yana %12,54 oranında 
azalmıştır. İlçenin yüzölçümü 554 km2 olup, km2 
başına ortalama nüfus 29 kişidir. 

İlçede 5 okul öncesi, 3 ilkokul, 3 ortaokul, 5 lise 
olmak üzere 16 eğitim kurumunda toplam 256 
öğretmen 2.146 öğrenci yer almaktadır. Taşımalı 
eğitim kapsamındaki okul sayısı 12 ve öğrenci 
sayısı 1.057’dir. İlçede 1 Fen Lisesi, 1 Anadolu 
Lisesi, 1 Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 2 Mesleki 
Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere toplam 5 
lisede eğitim gören 1461 öğrenciden 776’sı yurt 
ve pansiyonlarda kalmaktadır. 1940 yılında Köy 
Enstitüsü olarak eğitime başlayan Akpınar Fen 
Lisesinin 77 yıllık materyal birikimini sergilemek 
üzere Eğitim Müzesi çalışmaları sürmektedir. 
Mayıs 2018’de hizmete girmesi planlanmıştır. 
İlçede Halk Eğitimi faaliyetleri 24 ayrı branşta 
devam etmektedir. 
 
İlçede sağlık hizmetleri Toplum Sağlığı Merkezi, 
Aile Sağlığı Merkezi ve Ladik Devlet Hastanesi 
tarafından yürütülmektedir. Devlet Hastanesi 30 
yataklı yeni hizmet binasına 2014 yılında 
geçmiştir. Acil sağlık hizmetlerinde: 4 pratisyen 
tabip Poliklinik hizmetlerinde: 2 Dahiliye, 1 
Kadın Has.ve Doğum, 1 Çocuk Sağ. Hast. 
Uzmanı ve 2 Diş Tabibi vardır. 7 cihazla 
hemodiyaliz hizmeti verilmektedir. Toplum 
Sağlığı Merkezinde 1 Hekim görev yapmaktadır. 
Toplum Sağlığı Merkezi aynı zamanda İlçe Sağlık 
Müdürlüğü görevini de yürütmektedir. Aile 
Sağlığı Merkezi; 5 Hekim, 4 Hemşire ve 1 Ebe ile 
kiralık binada hizmet vermektedir. 
 
İlçede güreş sporu yaygın olarak yapılmaktadır. 
Her yıl Edirne-Kırkpınar Yağlı Güreşlerine çeşitli 
boylarda güreşçi katılmaktadır. 2016 yılında 6 ilçe 
pehlivanı başpehlivanlık mücadelesine katılmıştır.  
2014 yılında yapılan Edirne-Kırkpınar 
başpehlivanlık güreşlerinde sporcu Fatih ATLI 
653. Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı olmuştur.  
 
2016 yılında yeni binasına taşınan Atatürk Halk 
Kütüphanesi Kamu İnternet Erişim Merkezi 
(KİEM) olarak da hizmet vermektedir. Bu 
kapsamda 8 bilgisayarla internet hizmeti 
verilmektedir. İlçede haftalık Ladik Akdağ 
Gazetesi yayına devam etmektedir.  



 

 
 

 
İlçede SYDV’ye 2017 yılında Merkezden ve 
Vakıf öz kaynaklarından 1980 kişiye 1.541.500 
TL Nakdi, 1572 kişiye 975.000 TL Ayni yardım 
yapılmıştır. Ayrıca ilçede 50 kişi kapasiteli 
Huzurevi bulunmaktadır. 
 

4. İKTİSADİ YAPI 
İlçe genelinde ekonomik hayat, tarım, 
hayvancılık, nakliye, madencilik, çimento, tekstil, 
turizm faaliyetlerinden oluşmaktadır. İlçe sürekli 
göç verdiğinden genç iş gücü azalmıştır.  
 
Akçansa Çimento Sanayi A.Ş. adıyla faaliyet 
gösteren fabrikada 276 kişi çalışmakta olup yılda 
577.000 ton klinker ve 1.013.760 ton çimento 
üretilmektedir. Bünyesinde kurulan Kağıt 
Fabrikası’nda günlük 28.800.000 adet kağıt torba 
üretilmektedir.  
 
İlçenin Soğanlı Yaylasından çıkan kaynak 
suyundan üretim yapan Ladik Akdağ Doğal 
Kaynak Suyu fabrikasında 6,5 lt/sn kaynakla 
saatte 65.000 şişe dolum kapasitesiyle değişik 
ebatlarda Pet Şişe imalatı su üretimi yapılmakta 
ve 60 kişi istihdam edilmektedir. 
 
İlçede nakliyecilik sektörünün gelişmesi nedeniyle 
hizmet sektörü de gelişmiş ve 1990 yılında 99 
işyerlik küçük sanayi sitesi kurulmuştur.  
 
1998 Yılında 250 ortaklı olarak kurulan Ladik 
Tekstil Sanayi A.Ş. de 75 kişi çalışmakta olup 
yerel bir girişimdir. Ağırlıklı olarak ihracat 
yönelimli üretim yapılmaktadır. Tekstil 
sektöründe mobilya kaplama ve örtü ürünleri 
üretilmektedir. Bunun yanı sıra sanayi sitesinde; 
Arı Tekstil adıyla faaliyet gösteren tekstil 
işletmesinde 75 kişi istihdam edilmektedir. 2016 
yılında faaliyete geçen Şehitoğlu Tekstil 
işletmesinde 45 kişi istihdam edilmektedir. Tekstil 
işletmelerinde çalışanların kadın olması, ilçedeki 
kadınların iş hayatına girmelerine vesile olmuştur. 
 
İlçede 2017 yılında Çiftçi Kayıt Sisteminde 1.739 
çiftçi kayıtlıdır. İlçede 19.080 hektar tarım arazisi, 
1.625,0 ha mera ve 20.024,7 ha Orman 

bulunmaktadır. Tarım arazilerinde buğday, arpa, 
yulaf gibi ürünlerin yanında, silajlık mısır, 
korunga gibi yem bitkileri ile mısır, şekerpancarı 
ve ayçiçeği gibi endüstriyel sanayiye yönelik 
ürünler de yetiştirilmektedir.  
 
İlçe ile Amasya ili hudutlarında yapılan Derinöz 
Barajı Ladik Ovası’nı sulama amacıyla 2003’te 
tarihinde açılmıştır. Ladik bölgesinde 6.000 hektar 
alan sulanmaktadır.   
 
İlçe bitki flora yapısı hayvancılık için oldukça 
elverişlidir. İlçede toplam 11.357 Büyükbaş, 
18.146 Küçükbaş, 100.000 kümes hayvanı ve  
 840 Arı kolonisi mevcuttur.  
 

5. ALT YAPI 
İlçe Samsun-Ankara Devlet yoluna 13 km 
mesafede olup, bu yola asfalt yolla bağlıdır. 
Ayrıca Amasya (65 km ), Suluova (27 km) ve 
Taşova (46 km) ile asfalt yol bağlantısı vardır. 
Çarşamba Havaalanına 100 km. ve Merzifon 
Havalanına 60 km mesafededir. 
 
2007 yılında ihalesi yapılan Doğalgaz 
çalışmalarına 2013 sıcak bağlantı yapılarak 
başlanmış olup, ilçenin tamamı bitirilme 
aşamasına gelmiştir.  
 
İlçede 96 konutluk TOKİ 1. Etap projesi 2014 
yılında, 143 konutluk 2. Etap TOKİ projesi ise 
2016 yılında tamamlanarak hak sahiplerine teslim 
edilmiştir. 
 
Ladik Kış Sporları, Termal Turizm, Av Turizmi 
ve Yayla-Doğa Turizminde önemli potansiyele 
sahiptir. Ladik Akdağ Kayak Merkezi ilçe 
merkezinden 5 km uzaklıkta bulunmaktadır. 
Merkezin 1.450 m. uzunluğunda çeşitli zorluk 
derecelerine sahip dört pisti bulunmaktadır. Kayak 
Merkezinin bulunduğu alanda Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından yaptırılmakta olan 8 katlı 
Sporcu Eğitim Merkezi binasında 45 adet yatak 
odası bulanmaktadır. İnşaat çalışmaları 
tamamlanmış olup, teslim edilmesi 
beklenmektedir.   
 



 

 
 

Ladik Hamamayağı Kaplıcası tarihi bir geçmişe 
sahip,  ancak iktisadi olarak arzu edilen bir değeri 
kazanamamıştır Tesisin yenilenmesi amacıyla 
Ladik Belediyesi tarafından ihale edilmiş ve 
Ladikli Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği 
tarafından 29 yıl için kiralanmıştır. Yatırımın 
modern ve dünya standartlarında kavuşturulması 
için inşaat çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılı 
Haziran ayında tamamlanarak tesisin hizmete 
açılması beklenmektedir.   Tesis 4 yıldızlı, 150 
yataklı, SPA kür merkezi hizmeti verecek şekilde 
olacaktır. 2019 yılında ise 500 devremülk 5 
yıldızlı otel ve kür merkezleri yapılması 
planlanmış, çalışmalar sürmektedir. 
 
Akdağ, Çevre ve Orman Bakanlığınca Avlak 
Sahası ilan edilmiştir. Özellikle av meraklıları 
turistler ile yabancı turistlerin yöreye gelmesi 
beklenmektedir. Özellikle yerli turistler açısından 
cazip ve ilçenin tarihi geçmişinden dolayı önemli 
bir yayla kültürü ilçede mevcuttur. 1997 yıldan bu 
yana her yıl Akdağ Yayla Şenlikleri 
düzenlenmektedir.  
 
Ladik- Erzincan karayolu üzerinde ve ilçeye 6 km 
mesafede bulunan doğal Ladik Gölü üzerinde 
oluşan yüzer adacıkları (torf-turba madeni) ile 
ender göllerden birisidir. Üzerinde birçok balık ve 
kuş türünü barındırmakta, kışın donarak tabii 
kayak pisti haline gelmektedir. 870 hektar alanı 
kaplayan Gölün en değerli balığı Turna’dır. 
 
İlçeye 12 km uzaklıkta Samsun yolu kenarında 
Ahmetsaray ve Salur Mahalleleri arasında sulama 
amaçlı yapılan 19 Mayıs Göleti turizm açısından 
önemli bir potansiyele sahiptir. Yaz aylarında ilçe 
ve yöre halkı tarafından mesire yeri olarak 
kullanılmaktadır. Gölette olta balıkçılığı 
yapılmaktadır. Göl çevresinin düzenlenmesi ile 
mesire yeri ve günü birlik konaklama tesisi olarak 
değerlendirmek isteyen yatırımcılar 
bulunmaktadır.  
 
İlçede sosyal ve kültürel faaliyetler için: Akpınar 
Fen Lisesinde 300 kişilik gösteri merkezi, 
Belediye Başkanlığına ait 300 kişilik bir düğün 
salonu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe 

Müdürlüğüne ait 500 kişilik kapalı spor salonu, 
doğal çim futbol sahası, suni çim futbol sahası, 
Güreş Arenası ve 2000 kişilik Kapalı Tribün ve 
Ek Antrenman Güreş Salonu ve 150 kişilik Tribün 
yer almaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığınca 
2016 yılı yatırım programına alınan gençlik 
merkezi yapımına 2017’de başlanmış olup, inşaatı 
devam etmektedir. 
 

6. OKA FAALİYETLERİNDE 
İLÇENİN YERİ 

Ladik’te faal kamu kurumları, STK’lar ve 
KOBİ’ler şimdiye kadar Ajans desteklerinin 
herhangi birinden doğrudan faydalanamamıştır. 
Ancak 4 projede faaliyetlerin bir kısmı Ladik’te 
gerçekleştirilmiştir. 2014 Yılı Kobilere Yönelik 
Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı 
kapsamında, Çorum Osmancık’ta faaliyet 
gösteren Zümrüt Toprak Gıda Hayvancılık 
Turizm Makine San. ve Tic. A.Ş. Ladik’te rüzgar 
enerjisi santrali kurmuştur. 2015 Yılı Doğrudan 
Faaliyet Desteği kapsamında Havza Meslek 
Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından yürütülen 
“Orta Karadeniz Bölgesinde Bulunan Termal 
Suların Fizikokimyasal, Mikrobiyolojik ve Tıbbi 
Olarak Değerlendirilmesi” projesi kapsamında 
Ladik Hamamayağı Kaplıcası da değerlendirmeye 
tabi tutulmuştur. Bunun yanında Ajans Teknik 
Destek Programı kapsamında Havza Muzaffer 
Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
tarafından düzenlenen “Kısa Süreli Çözüm Odaklı 
Terapi İlke ve Teknikleri Eğitimi” ve Samsun İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
“Oyun Terapisti Eğitici Eğitimi”ne Ladik’te görev 
yapan öğretmenler de katılmışlardır. 

Yeşilırmak Havzası Bölgesel Gelişme Ana 
Planı’nda Ladik ilçesi ile ilgili yer alan projeler 
şunlardır: 
 

• Özellikle orman köylerinin yoğun olduğu 
Ladik vb. ilçelerde, ORKÖY ve 
SYDTF’nin kaynakları ile, ek gelir 
sağlayacak projelerin geliştirilmesi  

• İbi ve Havza ovaları sulama projesinin 
projelendirilerek inşaatının tamamlanması 



 

 
 

• Hamamyatağı’nda termal turizm 
altyapısının geliştirilmesi, 

• Termal kaynakların seracılıkta kullanımı 
ve cam sera inşa edilmesi 

• Deprem risk yönetimi ve sakınım planı 
hazırlanması 
 

7. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

İlçe, 2004 yılında DPT tarafından Türkiye 
genelinde yapılan İlçe SEGE çalışmasında 872 
ilçe arasında 459. sırada yer almaktadır. 
Gelişmişlik kademelendirilmesine göre 6 derece 
arasında 3. derecede gelişmiş ilçeler arasındadır. 
2014 yılında OKA tarafından TR83 Bölgesindeki 
50 ilçe için yapılan SEGE çalışmasına göre ise 26. 
Sırada ve 5 derece arasında 3. derecede gelişmiş 
ilçeler arasındadır.  

İlçe açısından önem arz eden konuların bazıları 
şunlardır;  

-Yüksekokul İnşası amacıyla ilçe halkının 
destekleriyle 2.000m2’lik 3 katlı binanın kaba 
inşaatı yapılarak 2014 yılında Samsun Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi’ne devredilmiştir. 3 yıldan bu 
yana yatırıma giremediği ve ödenek tahsis 
edilemediğinden beklemektedir. Gerekli ödeneğin 
tahsis edilerek bir an önce hizmete açılması 
gerekmektedir. 
 
-Geçmiş yüzyıllara ait etnografik eserlerin 
sergilendiği ve 42 damlı yapının bulunduğu 
Ambarköy Açık Hava Müzesinin %80’lik kısmı 
tamamlanmıştır. Kaymakamlığa tahsisli iken bir 
an önce tamamlanarak hizmete alınması için 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsisi 
yapılmıştır. İlçe turizmine katkısı beklenen 
projenin eksik kalan kısımların tamamlanarak bir 
an önce turizme kazandırılması gerekmektedir. 
 
- Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezinde 
konaklama ve kafeterya hizmetlerinin yanında 
kayak malzemeleri verilmekte olup, sadece kış 
mevsiminde kar yağdığı ve kayak yapmaya 
elverişli olduğu günlerde aktif olmaktadır.  Orta 
Karadeniz Bölgesine hitap eden kayak merkezinin 
kış sporları yanında yaz aylarında da farklı 

aktiviteler yapılarak sürekli aktif ve canlı 
tutulması gerekmektedir.  

-Ladik Gölü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat 
Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 2015 
yılındaki kararı ile ulusal öneme haiz sulak alan 
olarak tescil edilmiştir. Göl, ayrıca DSİ tarafından 
Amasya ili Suluova ilçesinin tarım arazilerini 
sulanması amacı ile Yedikır Barajını desteklemek 
amaçlı kullanılmaktadır. Göl suyunun Baraj 
niteliğinde kullanılması göldeki su rejiminde 
dengesizliklere sebep olmakta ve bu da göl 
içerisindeki canlı hayatı olumsuz etkilemektedir. 
Göl içerisinde başta turna balığı olmak üzere 
levrek, israil sazanı, gibi balık türleri 
bulunmaktadır. İlçe turizmi ve ekonomisi 
açısından turna balığının geliştirilmesi büyük 
önem arz etmektedir. Göl, ulusal öneme haiz 
sulak alan olarak tescil edilmesine rağmen 
gereken çalışmalar henüz tamamlanamamıştır. 
Tescil kararının bir an önce uygulamaya 
geçirilmesi gerekmektedir. Göldeki canlı türlerini 
olumsuz etkileyen su rejimindeki düzensizlikler 
ve göl içindeki balık türlerindeki dengesizlik 
giderilerek turna balığının sayısal olarak artışı 
sağlanmalıdır. 

TR83 Bölgesi’nden Türkiye’nin en önemli 
tektonik yapısı olan Kuzey Anadolu Fay (KAF) 
kuşağının bir bölümü geçmektedir. Bölgenin bu 
en belirgin doğal tehdit unsurunun ortadan 
kaldırılması, afet güvenliği sürecinin, arazi 
kullanım planlaması ve yer seçimi gibi, inşaat 
öncesi aşamalardan başlatılması, zayıf yapılanma 
zeminlerinin (değerli tarım alanlarının) 
yapılaşmaya kapatılması, bölge ölçeğinde afet 
güvenliği kavramının toplum tarafından 
benimsenmesi ve geliştirilmesinin amacıyla 
birinci derece deprem bölgesindeki Ladik 
ilçesinin Ajans eşgüdümünde risk yönetimi ve 
sakınım planının hazırlanması Yeşilırmak Havza 
Gelişim Projesi  kapsamında yer alan projelerden 
biridir. Deprem riskinin azaltılmasıyla ilgili 
süreçlere yönelik risk azaltma strateji veya 
sakınım planları hazırlanması Ulusal Deprem 
Stratejisi ve Eylem Planında yer almaktadır. 
 
 



 

 
 

8. KAYNAKLAR 

Ladik Kaymakamlığı İlçe Brifingi 

TÜİK verileri 

Güncel İlçe haberleri 

OKA Proje Veritabanı 

OKA Ladik İlçe Raporu 2013 

 

9. EKLER 

İletişim Bilgileri Listesi 

Ladik Kaymakamlığı 

Web: www.ladik.gov.tr 

E-posta: ladik@ladik.gov.tr 

T: 0362 771 30 11 

F: 0362 771 47 45 

Ladik Belediyesi 

Web :www.ladik.bel.tr 

E-posta:info@ladik.bel.tr 

T:0362 771 30 30 

F:0362 771 40 05 
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	3. SOSYAL YAPI
	2017 yılı ADNKS sonuçlarına göre ilçe nüfus bakımından Samsun’un 2. en küçük ilçesi olup nüfusu 16.126’dır. İlçe dışarıya göç vermekte olup, nüfusu 2008’den bu yana %12,54 oranında azalmıştır. İlçenin yüzölçümü 554 kmP2P olup, kmP2P başına ortalama nü...
	İlçede 5 okul öncesi, 3 ilkokul, 3 ortaokul, 5 lise olmak üzere 16 eğitim kurumunda toplam 256 öğretmen 2.146 öğrenci yer almaktadır. Taşımalı eğitim kapsamındaki okul sayısı 12 ve öğrenci sayısı 1.057’dir. İlçede 1 Fen Lisesi, 1 Anadolu Lisesi, 1 Ana...
	İlçede sağlık hizmetleri Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve Ladik Devlet Hastanesi tarafından yürütülmektedir. Devlet Hastanesi 30 yataklı yeni hizmet binasına 2014 yılında geçmiştir. Acil sağlık hizmetlerinde: 4 pratisyen tabip Poliklini...
	İlçede güreş sporu yaygın olarak yapılmaktadır. Her yıl Edirne-Kırkpınar Yağlı Güreşlerine çeşitli boylarda güreşçi katılmaktadır. 2016 yılında 6 ilçe pehlivanı başpehlivanlık mücadelesine katılmıştır.  2014 yılında yapılan Edirne-Kırkpınar başpehliva...
	2016 yılında yeni binasına taşınan Atatürk Halk Kütüphanesi Kamu İnternet Erişim Merkezi (KİEM) olarak da hizmet vermektedir. Bu kapsamda 8 bilgisayarla internet hizmeti verilmektedir. İlçede haftalık Ladik Akdağ Gazetesi yayına devam etmektedir.
	İlçede SYDV’ye 2017 yılında Merkezden ve Vakıf öz kaynaklarından 1980 kişiye 1.541.500 TL Nakdi, 1572 kişiye 975.000 TL Ayni yardım yapılmıştır. Ayrıca ilçede 50 kişi kapasiteli Huzurevi bulunmaktadır.
	4. İKTİSADİ YAPI
	İlçe genelinde ekonomik hayat, tarım, hayvancılık, nakliye, madencilik, çimento, tekstil, turizm faaliyetlerinden oluşmaktadır. İlçe sürekli göç verdiğinden genç iş gücü azalmıştır.
	Akçansa Çimento Sanayi A.Ş. adıyla faaliyet gösteren fabrikada 276 kişi çalışmakta olup yılda 577.000 ton klinker ve 1.013.760 ton çimento üretilmektedir. Bünyesinde kurulan Kağıt Fabrikası’nda günlük 28.800.000 adet kağıt torba üretilmektedir.
	İlçenin Soğanlı Yaylasından çıkan kaynak suyundan üretim yapan Ladik Akdağ Doğal Kaynak Suyu fabrikasında 6,5 lt/sn kaynakla saatte 65.000 şişe dolum kapasitesiyle değişik ebatlarda Pet Şişe imalatı su üretimi yapılmakta ve 60 kişi istihdam edilmektedir.
	İlçede nakliyecilik sektörünün gelişmesi nedeniyle hizmet sektörü de gelişmiş ve 1990 yılında 99 işyerlik küçük sanayi sitesi kurulmuştur.
	1998 Yılında 250 ortaklı olarak kurulan Ladik Tekstil Sanayi A.Ş. de 75 kişi çalışmakta olup yerel bir girişimdir. Ağırlıklı olarak ihracat yönelimli üretim yapılmaktadır. Tekstil sektöründe mobilya kaplama ve örtü ürünleri üretilmektedir. Bunun yanı ...
	İlçede 2017 yılında Çiftçi Kayıt Sisteminde 1.739 çiftçi kayıtlıdır. İlçede 19.080 hektar tarım arazisi, 1.625,0 ha mera ve 20.024,7 ha Orman bulunmaktadır. Tarım arazilerinde buğday, arpa, yulaf gibi ürünlerin yanında, silajlık mısır, korunga gibi ye...
	İlçe ile Amasya ili hudutlarında yapılan Derinöz Barajı Ladik Ovası’nı sulama amacıyla 2003’te tarihinde açılmıştır. Ladik bölgesinde 6.000 hektar alan sulanmaktadır.
	İlçe bitki flora yapısı hayvancılık için oldukça elverişlidir. İlçede toplam 11.357 Büyükbaş, 18.146 Küçükbaş, 100.000 kümes hayvanı ve
	840 Arı kolonisi mevcuttur.
	5. ALT YAPI
	İlçe Samsun-Ankara Devlet yoluna 13 km mesafede olup, bu yola asfalt yolla bağlıdır. Ayrıca Amasya (65 km ), Suluova (27 km) ve Taşova (46 km) ile asfalt yol bağlantısı vardır. Çarşamba Havaalanına 100 km. ve Merzifon Havalanına 60 km mesafededir.
	2007 yılında ihalesi yapılan Doğalgaz çalışmalarına 2013 sıcak bağlantı yapılarak başlanmış olup, ilçenin tamamı bitirilme aşamasına gelmiştir.
	İlçede 96 konutluk TOKİ 1. Etap projesi 2014 yılında, 143 konutluk 2. Etap TOKİ projesi ise 2016 yılında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir.
	Ladik Kış Sporları, Termal Turizm, Av Turizmi ve Yayla-Doğa Turizminde önemli potansiyele sahiptir. Ladik Akdağ Kayak Merkezi ilçe merkezinden 5 km uzaklıkta bulunmaktadır. Merkezin 1.450 m. uzunluğunda çeşitli zorluk derecelerine sahip dört pisti bul...
	Ladik Hamamayağı Kaplıcası tarihi bir geçmişe sahip,  ancak iktisadi olarak arzu edilen bir değeri kazanamamıştır Tesisin yenilenmesi amacıyla Ladik Belediyesi tarafından ihale edilmiş ve Ladikli Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından 29 ...
	Akdağ, Çevre ve Orman Bakanlığınca Avlak Sahası ilan edilmiştir. Özellikle av meraklıları turistler ile yabancı turistlerin yöreye gelmesi beklenmektedir. Özellikle yerli turistler açısından cazip ve ilçenin tarihi geçmişinden dolayı önemli bir yayla ...
	Ladik- Erzincan karayolu üzerinde ve ilçeye 6 km mesafede bulunan doğal Ladik Gölü üzerinde oluşan yüzer adacıkları (torf-turba madeni) ile ender göllerden birisidir. Üzerinde birçok balık ve kuş türünü barındırmakta, kışın donarak tabii kayak pisti h...
	İlçeye 12 km uzaklıkta Samsun yolu kenarında Ahmetsaray ve Salur Mahalleleri arasında sulama amaçlı yapılan 19 Mayıs Göleti turizm açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Yaz aylarında ilçe ve yöre halkı tarafından mesire yeri olarak kullanılmaktad...
	İlçede sosyal ve kültürel faaliyetler için: Akpınar Fen Lisesinde 300 kişilik gösteri merkezi, Belediye Başkanlığına ait 300 kişilik bir düğün salonu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait 500 kişilik kapalı spor salonu, doğal çim futbol sah...
	6. OKA FAALİYETLERİNDE İLÇENİN YERİ
	Yeşilırmak Havzası Bölgesel Gelişme Ana Planı’nda Ladik ilçesi ile ilgili yer alan projeler şunlardır:
	 Özellikle orman köylerinin yoğun olduğu Ladik vb. ilçelerde, ORKÖY ve SYDTF’nin kaynakları ile, ek gelir sağlayacak projelerin geliştirilmesi
	 İbi ve Havza ovaları sulama projesinin projelendirilerek inşaatının tamamlanması
	 Hamamyatağı’nda termal turizm altyapısının geliştirilmesi,
	7. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
	-Yüksekokul İnşası amacıyla ilçe halkının destekleriyle 2.000mP2P’lik 3 katlı binanın kaba inşaatı yapılarak 2014 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne devredilmiştir. 3 yıldan bu yana yatırıma giremediği ve ödenek tahsis edilemediğinden beklem...
	-Geçmiş yüzyıllara ait etnografik eserlerin sergilendiği ve 42 damlı yapının bulunduğu Ambarköy Açık Hava Müzesinin %80’lik kısmı tamamlanmıştır. Kaymakamlığa tahsisli iken bir an önce tamamlanarak hizmete alınması için Büyükşehir Belediye Başkanlığın...
	- Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezinde konaklama ve kafeterya hizmetlerinin yanında kayak malzemeleri verilmekte olup, sadece kış mevsiminde kar yağdığı ve kayak yapmaya elverişli olduğu günlerde aktif olmaktadır.  Orta Karadeniz Bölgesine hitap ede...
	TR83 Bölgesi’nden Türkiye’nin en önemli tektonik yapısı olan Kuzey Anadolu Fay (KAF) kuşağının bir bölümü geçmektedir. Bölgenin bu en belirgin doğal tehdit unsurunun ortadan kaldırılması, afet güvenliği sürecinin, arazi kullanım planlaması ve yer seçi...
	8. KAYNAKLAR
	9. EKLER

