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

3. SOSYAL YAPI
MERZİFON
AMASYA
71.853
888 km²
47 km
1
67

İlçe, Orta Karadeniz Bölgesinin iç kısmında yer
alan Amasya ili Merzifon ilçesinin denizden
yüksekliği 710 metre, yüzölçümü 971.000
dekardır. Sulama amaçlı kullanılan 14 adet gölet
bulunmaktadır. İlçe 1. derece deprem kuşağında,
Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunur.
İlçenin Amasya merkeze uzaklığı 47 km; Çorum’a
ise 60 km’dir.
Karadeniz sahiline ve Orta Anadolu’ya giden
yollar Merzifon’da kesişmektedir. Bu nedenle
coğrafyacı ve tarihçi Strabon bu bölgeyi “Bin
köy” bölgesi olarak tanımlamıştır. Belirtilen
bölgede yapılan arkeolojik araştırmalarda yüzlerce
höyük ve yerleşim yerinin varlığı saptanmıştır. Bu
höyüklerden elde edilen seramik ve buluntulara
göre Merzifon tarihinin MÖ 5500'lere kadar
uzandığı anlaşılmıştır.
İlçede Osmanlı Döneminden kalma Saat Kulesi,
Bedesten, Taşhan, Karamustafa Camii Projesi,
Abide Hatun Camii, vbdeğerli mevcuttur. İlçe
Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği üyesidir.
2004 yılında DPT tarafından yapılan SEGE
çalışmasına göre ilçe 151. Sırada yer almaktadır.
İlçelerin gelişmişlik kademelendirilmesine göre 6
derece arasında 2. Derecede gelişmiş ilçeler
arasındadır. 2014 yılında OKA tarafından yapılan
bölge içinde yapılan SEGE çalışmasına göre
bölgede 7. Sırada ve 2. Derecede gelişmiş ilçeler
arasındadır.
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https://www.hgk.msb.gov.tr/images/urun/il_ilce_alanlari.pdf

İlçenin 2017 yılı nüfusu 71.853’tür. Son 10
yılda nüfus (2008 – 69.035) yaklaşık %4
artmıştır. Kentleşme oranı %79,48’dir. En uzak
köyün uzaklığı 33 km olduğundan kentte
oturanların yüzdesi, mevcut istatistiklerin
üzerindedir.
Merzifon Meslek Yüksekokulu’nda toplam 10
bölümde 1842 öğrenci bulunmaktadır.20182019 yılı için başlayan Eğitim Kampüsü
çalışmaları tamamlandığında İİBF de ilçede
yer alacaktır.
İlçede bulunan 1 Fen Lisesi; 3 Anadolu Lisesi
ve 2 Anadolu İmam Hatip Lisesi de dahil
olmak üzere toplam 52 kurumda 13.208
öğrenci bulunmaktadır. Toplam 676 derslikte
derslik başına öğrenci ortalaması 21 gibi
oldukça düşük bir sayıdadır.
Toplam 450 kişilik öğrenci yurtlarında 365
öğrenci konaklamaktadır.
İlçede Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat
Okulu;
Öğretmenevi;
Kültür
merkezi
bulunmaktadır.
Huzurevi ve rehabilitasyon merkezinde toplam
kapasite 56 olup, 52 kişi kalmaktadır. Talep
günden güne artmaktadır.
İlçede bulunan Kara Mustafa Devlet Hastanesi
bünyesinde 2017 yılı Ekim ayında yapılan
atamalarla 62 doktor görev yapmaktadır.
Merzifon Havaalanı ile gerçekleştirilen
protokol dâhilinde; her gün Türk Hava Yolları
ve Pegasus Hava Yolları seferlerinde ambulans
görevlendirilmiştir. İlçede 31 adet eczane
bulunmaktadır.
Birçok branşta 815’i kadın; 1575’i erkek
toplam 2.390 lisanslı sporcu bulunmaktadır.
İlçede 1 adet sinema bulunmaktadır.

4. İKTİSADİ YAPI

5. ALT YAPI

İlçe ekonomisinde tarım ve hayvancılık
önemlidir. İlçe 97.100 hektar alana sahiptir.
552.970 dekar tarım arazisi mevcut olup, bu
arazinin 170.280 dekarında sulu tarım(%
30,79), geriye kalan kısmında 382.690 dekar
kuru tarım (% 69,21) yapılmaktadır.İldeki
ayçiçeği üretiminin 2/3’ü bu ilçeden
karşılanmaktadır.

Havalimanı: Merzifon`a 6 km, Amasya`ya 45
km ve Çorum`a 63 km uzaklıkta bulunan
DHMI Amasya Merzifon Havalimanı, Hava
Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki askeri
havalimanına sivil tesisler eklenerek,20
Haziran 2008 tarihinde açılmıştır. Pegasus ve
THY’nin İstanbul’a günde karşılıklı 1’er seferi
bulunmaktadır.

Merzifon merkezi konumu, gelişmiş Organize
Sanayi Bölgesi (OSB) ile sanayi alanında
gelişme
potansiyeli
yüksek
bir
ilçe
konumundadır. OSB, 1987 yılında kurulmuş
olup 111,8 hektardır. Tekstil ve elektrikli
makine sektörleri ağırlıklıdır. 52 parselin 49’u
tahsis edilmiştir. 42 faal firma, 3500 kişiyi
istihdam etmektedir. Doğalgazı, su temini ve
merkezi su atık su arıtma tesisi bulunmaktadır.
OSB
genişleme
alanlarımın
1.etabındakamulaştırma işlemleri, imar plan
onayı ve parselasyon işlemleri tamamlanmış
altyapı proje yapımı ihalesi aşamasındadır.

Merzifon MYO’yu da içine alacak şekilde 85
dönümlük bir eğitim kampüsü oluşturulacaktır.
2018-2019 öğretim dönemine yetiştirilmesi
beklenmektedir. Bu kampus içerisinde İİBF
yer alacaktır.

OSB içerisinde yerli otomobil fabrikasının
kurulmasıyla ilgili ciddi bir hazırlık yapılmış
ve Türkiye’deki ilk başvurulardan biri
olmuştur.
İlçede ankastre kümelenmesi önemlidir. İlçede
aspiratör, davlumbaz, fırın mutfak eşyası ile
makine kalıp üretiminde ve gölge kutuplu
elektrik motoru konusunda üretici firmaları
bulunmaktadır. Bu firmalar Avrupa ve diğer
ülkelere
önemli
ölçüde
ihracat
yapmaktadırlar. TİM tarafından açıklanan ilk
500 ihracatçı firma listesinde Silverline,
472.sıradadır.
Merzifon TSO’nun yaklaşık 900 üyesi
bulunmaktadır. İki adet KSS’de 545 işyerinde
1098 çalışan yer almaktadır.
Amesia* şirketi tarafından,üreticilerin halen ve
gelecekte satmak isteyeceği tüm ürünlerin bir
marka adı altında toplanarak pazarlanabilme
olanağı sağlanmıştır.

İlçedeki hal binasının yerine Merzifon İş ve
Yaşam Merkezi kurulması kararı alınmıştır.
Ulusal Mimarlık Yarışması sonucu kazanan
proje belirlenmiştir.
İlçe içerisinde daha çok üç yıldızlı oteller yer
almaktadır. Özdilek Holding tarafından 2018
yılı sonuna kadar 150 odalı dört yıldızlı otel
yapılacaktır.
İlçedeki internet altyapısının büyük kısmı bakır
kablolarla döşelidir. Fiber optik kabloların
kullanımı başlamıştır.
İlçede doğalgaz kullanımı mevcuttur.
Kayadüzü Rüzgar Enerji Santrali - RES
Amasya'nın Merzifon ilçesi Kayadüzü
bölgesindedir. Eksim Enerji bağlı ortağı olan
Merzifon Enerji A.Ş. tarafından işletilen
santral 63,50 MWe kurulu gücü ile Türkiye'nin
190. Amasya'nın ise en büyük enerji
santralidir. Tesis ayrıca Türkiye'nin 23. büyük
Rüzgar Enerji Santrali'dir.
İlçe, kapalı havza olduğundan yer altı
kaynaklarından
içme
suyu
ihtiyacı
karşılanmaktadır; kullanılan su elektrik
enerjisiyle birlikte yer altından pompalarla
çekilmektedir.
Bakırçay
Projesi’nin
gerçekleşmesi
halinde
sorun
ortadan
kalkacaktır.

6. OKA
FAALİYETLERİNDE
İLÇENİNYERİ
İlçe, Ajansımızdan en çok hibe kazanan
ilçelerden birisidir. Proje Teklif Çağrılarından
toplam 21 adet proje başarılı olmuştur.
Toplamda 5,4 milyon TL hibeye karşılık, 13,1
milyon TL’lik yatırım kazandırılmıştır. 4 adet
Doğrudan Faaliyet Desteği geçmiş olup
“Merzifon İşgücü Piyasası Analizi”, “Merzifon
OSB’nin Ankastre Ürünler Sektöründe
Kümelenme Projesi”, “Merzifon OSB İlave
Alanları İmar Planları Yapımı Projesi”,
“Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Arıtma
Tesisi
Fizibilite
Raporu
Projesi”
oluşturulmuştur. 146 bin TL’lik hibe desteği
verilmiştir. Başarılı 5 adet Teknik Destek
Programı eğitimlerinden toplam 101 katılımcı
faydalanmıştır: “Autocad ve Solidworks”,
“Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler ve
Toplam Kalite Yönetimi”, “Kurumsal Strateji
Hazırlama” ve Proje Yazma Eğitimleri” bu
destekle düzenlenmiştir.
TR83 Bölgesi bölge planı Yeşilırmak Havzası
Bölgesel Gelişme Ana Planı’nda Merzifon
ilçesi ile ilgili yer alan projelerden bazıları
şunlardır:
•

•

•
•

•
•

Tarihi kentler birliği çalışmalarının
desteklenmesi ve diğer tarihi mirasa sahip
belediyelere
yaygınlaştırılması,
üye
olmayan belediyelerin üye olması
Merzifon-Gürbulak bölümü E-yolları, AYolları ve KEİ yolu güzergahının bir
parçası olan TETEK güzergahının bölge
içindeki eksik kesimlerinin bölünmüş yol
standardında tanımlanması
Merzifon
kentinde
kanalizasyon
projelerinin revize edilmesi ve uygulanması
Amasya kentinde içme suyu şebekesinin
yenilenmesi, Amasya ve Merzifon kentinde
su teminine yönelik ek su kaynağı
araştırılması
Merzifon kentinde kayıp ve kaçak
elektriğin
önlenmesi
için
elektrik
altyapısının iyileştirilmesi
Merzifon kentinde iletişim altyapısının
fiberoptik kablolarla yenilenmesi

•

•
•

•

OSB'lerde
teknoloji
merkezlerinin
kurulması ve teknolojik yenilik, iyileştirme
ve sabit sermaye yatırımı yapacak
işletmelere
danışmanlık
hizmetlerinin
sağlanması
OSB ve KSS'lerde ortak atölye ve
laboratuarların kurulması
Mevcut OSB ve KSS'lerde üretimi
etkileyen altyapı (elektrik, doğalgaz,
ulaşım, iletişim, arıtma tesisi gibi)
eksikliklerin tamamlanması
Merzifon'da ikinci OSB'nin işletmeye
açılması
7. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Merzifon bölgenin yüksek nüfusa sahip
ilçelerinden bir tanesidir. İlçede kentleşme
yüksektir.
İlçede yüksek öğretim kurumu bulunmaktadır.
Eğitim kampüsünün bitişi sonrasında ilçede
İİBF olacaktır.
İlçede
huzurevi
ve
rehabilitasyon
merkezlerinin kapasitesi dolu olduğundan yeni
tesislere ihtiyaç duyulmaktadır.
İlçede içmesuyu sıkıntısı bulunmaktadır.
Bakırçay projesi sayesinde yer altı suyu
kullanan ilçenin önemli bir sorunu ortadan
kalkacaktır.
İlçe mevcut tarımsal arazilerinin; muhafazası,
bütünlüğünün korunması, işlenmesi yanında,
kullanılan tarımsal arazilerin miras yoluyla
yada çeşitli nedenlerle parçalanarak bölünmesi,
elde edilen ürün miktarı, kalitesi ve deseninde
önemli
derecede
değişikliklere
neden
olmaktadır.
İlçenin sanayisi gelişmiştir. Özellikle ankastre
kümesi önem taşımaktadır. TİM tarafından
açıklanan ilk 500 ihracatçı firma listesinde
Silverline, 472.sıradadır.
Merzifon merkezi konumu, gelişmiş Organize
Sanayi Bölgesi (OSB) ile sanayi alanında
gelişme
potansiyeli
yüksek
bir
ilçe
konumundadır.

İlçede Osmanlı Devleti’nden kalan çok çeşitli
tarihi eserler turizm için bir potansiyel
sunmaktadır.
İlçe; Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerine
ve bölgedeki tüm ilçe ve köylere ulaşım kolaylığı
bulunan bir merkezdir.
Demiryolu ile yolcu taşımacılığının yanı sıra
çeşitli yük taşımacılığı da yapılabilmektedir.
Diğer yandan Merzifon ilçesinin, Ankara-Samsun
ve İstanbul-Erzincan karayolları üzerinde
bulunması ve ilçede bulunan havaalanı ilçenin
diğer il ve ilçelere olan ulaşımının sağlanmasında
önemli bir avantaj olarak değerlendirilmektedir.
İlde otopark ihtiyacı bulunmaktadır.

8.

KAYNAKLAR

Merzifon İlçe Brifingi
TÜİK verileri
Güncel ilçe haberleri
OKA Proje Veritabanı
OKA Merzifon İlçe Raporu 2013
Merzifon Kaymakamlığı Ziyareti
Merzifon Belediyesi Ziyareti

9.

EKLER

2017 yılı sonu itibariyle, yerli otomobil üretim
fabrikasının ilçede kurulmasıyla ilgili ciddi bir
çaba harcanmaktadır. Bu konuyla ilgili bir
doküman oluşturulmuş ve Cumhurbaşkanlığı ile
birçok Bakanlık düzeyinde konu dile getirilmiştir.

İletişim Bilgileri Listesi

*Amasya Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği
(DSYB)
tarafından
15.07.2010-15.07.2011
tarihleri arasında uygulanan sosyal güvenlik
içerikli "Tarım Sektöründe Kayıt Dışı İstihdamın
Çözümüne Yenilikçi Yaklaşımlar" adlı Avrupa
Birliği Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim
ve faaliyetler esnasında kırsal alanlarda çalışan
üretici eşlerinin sosyal güvenlik harcamalarını
karşılamak için ek gelire ihtiyaç duydukları
görülmüştür. Birliğe üye üreticilerin eşlerinin
kendi olanakları ile ürettiği yöresel ve doğal
ürünlerin Amasya DSYB bünyesindeki bir şirket
yoluyla satışının yapılabileceği düşüncesinden
hareketle şirketin kurulması gerçekleştirilmiştir.
Böylelikle, üreticilerimizin halen ve gelecekte
satmak isteyeceği tüm ürünlerin bir marka adı
altında toplanarak pazarlanabilme olanağı
sağlanmıştır.

kaymakamlik@merzifon.gov.tr

Merzifon Kaymakamlığı
http://www.merzifon.gov.tr/

T: (0358) 513 10 14
F: (0 358) 513 53 65
Merzifon Belediyesi
http://merzifon.bel.tr/
halklailiskiler@merzifon.bel.tr
T: (0 358) 513 13 87
F: (0 358) 513 12 08

