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

SULUOVA
AMASYA
46.598
516 km²
25 km
1

3. SOSYAL YAPI
Nüfus
2017 yılı Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine
göre Suluova nüfusu 46.598'dir. Nüfusun
%82'si kentte, %18'i köylerde yaşamaktadır.
İlçeye bağlı 40 köy bulunmaktadır. Toplam
nüfusun %49'u erkek, %51'i kadındır.

2013

2014

2015

2016

2017

46.496

46.612

46.485

46.625

46.598

39

2. GİRİŞ
Orta Karadeniz Bölgesinin iç kısmında yer
alan Suluova, Amasya”nın 25 Km. batısında
kalır. İlçenin yüzölçümü 516 km2, rakımı ise
510 metredir. Suluova”nın üç tarafı yüksek
olmayan dağlarla çevrilidir. Akdağ ilçenin en
yüksek dağı olup, yüksekliği 2064 metredir.
Suluova”nın batısı Merzifon Ovası ile
bağlantılıdır. Tersakan adıyla anılan akarsu
ilçenin en önemli akarsuyudur.
Suluova ilçesi İç Anadolu karasal iklimi ile
Karadeniz iklimi arasında kaldığından geçiş
iklim özelliğine sahiptir. Yağışlar en çok
ilkbahar ve kış aylarında gözlenir. Kar yağışı
ender görünür. Kar en çok Akdağ bölgesine
yağar.Yıllık sıcaklık ortalaması 12 derecedir.
En yüksek aylık sıcaklık ortalama 21,5 derece
ile temmuz ayında; en düşük aylık sıcaklık
ortalama 2,2 derece ile ocak ayında
gözlenmiştir. Uzun yıllar ortalamasına göre ilk
donlar kasım ayında, son donlar ise nisan
ayında görülür.
Akdağ eteklerinden başlayan bitki örtüsü,
yüksek bölümlere kadar ormanlarla kaplıdır.
Kuzeybatı’ya uzanan dağlık alanlarda ormanlar
giderek zayıflar. Güneydeki dağlarda ise
hemen hemen hiç orman yoktur. Ormanlık
örtüyü çam, gürgen ve meşe oluşturur. Ovada
ve yüksek yerlerde çok sayıda çayır-mera bitki
türleri mevcuttur.

Eğitim
Suluova ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğüne
bağlı 42 okul ve kurum bulunmaktadır. Derslik
sayısı 512 olup toplam öğrenci sayısı 10.428,
öğretmen sayısı 654'tür. Derslik başına düşen
öğrenci sayısı ilkokul ve ortaokulda 15, genel
ortaöğretimde 19, mesleki ve teknik eğitimde
ise 17'dir.
Okuma yazma bilmeyen
Okuma yazma bilen fakat
bir okul bitirmeyen
İlkokul
İlköğretim
Ortaokul veya dengi meslek
ortaokul
Lise ve dengi meslek okulu
Yüksekokul veya fakülte
Yüksek Lisans
Doktora
Bilinmeyen

Kadın (%)
8,35
9,95

Erkek (%)
1,6
8,5

36,8
11,5
12,5

26,1
12,2
16

13,6
6,4
0,25
0,02
0,35

24,2
10,3
0,3
0.02
0,3

Sağlık
İlçede 105 yataklı yeni bir devlet hastanesi
hizmete girmiştir. 03.12.2007 tarihinden
itibaren
İlçemizde
Aile
Hekimliği
uygulamasına geçilmiş olup, bu uygulamadan
dolayı ilçemizdeki 3 adet sağlık ocağı aile
sağlığı merkezi şeklinde hizmet vermeye
başlamıştır. İlçemizde İlçe merkezinde 4,
Eraslan’da 1 olmak üzere toplam 5 Aile
Sağlığı Merkezi bulunmaktadır.

4. İKTİSADİ YAPI
İlçe ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıdır.
Tarımsal faaliyetler oldukça gelişmiş olup
makineleşmiş tarım yapılmaktadır. Suluova'da
bilinçli tarımın başlaması ve gelişmesi ise
Amasya Şeker Fabrikasının hizmete girmesiyle
olmuştur. İlçede üretilen sanayi ve tarımsal
ürünlerden olan şeker pancarının tamamı
ilçedeki Şeker Fabrikasında işlenmektedir.
Şeker Fabrikası yan ürünü olan küspe ve melas
gibi artıklar ilçede hayvancılığı, özellikle
besiciliği hızlı bir şekilde geliştirmiştir. İlçede
tarımsal gelir içinde hayvancılığın özellikle
besiciliğin yeri büyüktür ve besicilik ihtisas
organize sanayi bölgesi kurulmuştur. Suluova
Besi OSB'de mevcut durum itibariyle 1600
hayvan kapasiteli 8 adet işletme faaliyete
geçmiş, 2 işletmenin inşaatı devam etmekte
olup, geriye kalan 29 besi işletmesi proje
aşamasında bulunmaktadır. Ayrıca Besi
Organize Sanayi Bölgesinde hayvanların katı
ve sıvı atıklarının değerlendirildiği bir adet
Biyogaz-Biyoenerji tesisi faaliyete geçmiştir.
İlçede buğday başta olmak üzere soğan arpa
şeker pancarı mısır ayçiçeği nohut gibi ürünler
yetiştirilmektedir. Meyvecilik gelişmiş olup en
çok elma, kiraz, şeftali, erik ve ceviz
yetiştirilmektedir.

Un ve yem sanayi, traktör, römork imalatı,
tekstil sektörü, yumurta tavukçuluğu,
plastik sanayi, beton ve yapı elemanları
sektörleri gelişmektedir.
İlçemiz linyit kömür yatakları bakımından
oldukça zengin bir rezerve sahiptir.
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren linyit
yatakları işletilmektedir. İlçede İl Özel
İdaresi tarafından Eski Çeltek Kömür
Madeni işletilmekte, açık ve kapalı işletme
şeklinde üretimini sürdürmektedir. Yıllık
kapasitesi yaklaşık 250.000 ton'dur.

5. ALT YAPI
İlçe Sivas-Samsun karayolu, demiryolu ve
çeşitli yönlere giden karayolları üzerindedir.
Kara ve demiryolları ile yurdun her tarafına
bağlantılıdır. Köy yollarının büyük bir bölümü
asfalttır. İlçeye bağlı 40 köyün tamamında yol,
su, elektrik ve telefon vardır.
İlçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfınca dar gelirli vatandaşların yararlanması
için sosyal konut yapılması çalışması
başlatılmıştır. İlçede 28 köyü kapsayan
245.884 dekarlık alanın toplulaştırılması
amacıyla arazi toplulaştırma çalışmaları devam
etmektedir. Doğalgaz dağıtımı için altyapı
hizmetleri çalışmaları başlatılmış olup, belli bir
plan ve program dahilinde doğalgaz şebekesi
yapımı çalışmaları devam etmektedir.

İlçedeki mevcut arazi varlığının büyük
kısmı sulanabilir arazidir. Özellikle ovada
bulunan tarım alanlarının büyük çoğunluğu
Yedikır sulama göletinden açık kanaletler
yoluyla sulanmaktadır. Mevcut sulama
sisteminde sulama suyuna hem evsel atık
hem de sanayi atığı ve ahır atıkları
karışmaktadır. Bu durum arazilerde
verimsizleşmeye ve aşırı gübre ile zirai ilaç
kullanımına neden olmaktadır. Bu gibi
olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve
buharlaşma yoluyla israf edilen sulama
suyunun israfının önlenmesi açısından
ilçede kapalı sulama sistemine geçilmesi
büyük önem arz etmektedir.
İlçede mevcut bulunan besi tesislerinin
atıklarının çevreyi kirletmek suretiyle zarar
verdiği görülmektedir. Bu nedenle söz
konusu kirlenmenin bertaraf edilmesi için
Suluova
Çiftlik
evleri
projesi
hazırlanmıştır. İlçemizde hayvancılığın
yoğun olarak yapılmasından dolayı ilçeye
bir adet canlı hayvan pazarı kazandırılması
için Besi Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğüne ait 120 dekarlık karantina
alanının 34 dekarlık kısmı Köylere Hizmet
Götürme Birliğine canlı hayvan pazarı
yapımı için devredilmiştir.

6. OKA
FAALİYETLERİNDE
İLÇENİN YERİ

Yıl

2009

2011

2012

2013

2014

2015

Program

İşletmeleri
n Rekabet
Gücünün
Artırılmas
ı ve Dışa
Açılmaları
na MDP
KOBİ’leri
n Rekabet
Gücünün
Artırılmas
ı ve Dışa
Açılmaları
na MDP
Teknik
destek
programı
Küçük
Ölçekli
Altyapı
Programı
KOBİ'lere
yönelik
yenilikçi
yaklaşımla
r mali
destek
programı
geliştirilm
esi
Teknik
Destek
Programı

İlçede
Destek
Alan
Proje
Sayısı

2016
Toplam
Destek
Bütçesi
(TL)

2016
1

194.033,50

Turizmin
geliştirilm
esine
yönelik
küçük
ölçekli
altyapı
programı
Doğrudan
Faaliyet
Desteği

1

734.932,54

1

75.000

Toplam

2

280.075

1

4.800,00

1

100.729,50

1

1

362.708,90

10.266

Ajansımız tarafından bugüne kadar
uygulanan
KOBİ
mali
destek
programlarından
Suluova
ilçesinden
toplam 4 proje desteklenmiştir. Altyapı
programlarında ise 2013 yılında Suluova
İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
tarafından sunulan "Kolay Erişim" projesi
ve 2016 yılında Suluova Belediye
Başkanlığı
tarafından
sunulan
"Yedikuğular Kuş Cenneti Düzenleme ve
Doğa Turizmine Kazandırılması" Projesi
desteklenmiştir. Doğrudan faaliyet desteği
kapsamında Suluova Atıksu Arıtma Projesi
uygulanmıştır.
7.
SONUÇ
DEĞERLENDİRME

ve

İlçe
Kaymakamlığı
hazırlanan brifinge göre;

tarafından

1) Çevre yolu Bireylül Mahallesi ile
Maarif
Mahallesi
istikametlerine
Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından
yaya ve şehiriçi taşıtların kullanacağı
biçimde yeterli sayıda alt ve üst geçit
yapılması uygun olacaktır.

2) İlçede Amasya Orman Bölge
Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Şefliği
kurulmasının
yararlı
olacağı
düşünülmektedir.

5) Tamdaş tarafından verilen
doğalgaz altyapı hizmetlerinin yavaş
ilerlediği,
ivedilikle hızlandırılmasının
uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

3) İlçemizde hayvan gübrelerinin
değerlendirilmesi,
çevre
kirliliğinin
önlenmesi açısından şehir dışında olmak
üzere “çiftlik evler” şeklinde yeni
planlamaların doğru ve yararlı olacağı
değerlendirilmektedir.

6)
Kapalı
sistem
sulama
sistemlerine geçilmesinin zorunluluk arz
ettiği, ilçede toplam 270.000 dekar
sulanabilir arazi olduğu, taleplerin DSİ’ye
iletildiği,

4)
İlçede yapılacak olan yeni
hastane binasının bir an evvel yapımının
tamamlanarak
hizmete
sokulması,
boşalacak olan mevcut hastane binasının
ise
yurt,
okul
v.s.
şeklinde
değerlendirilmesi gerekmektedir.

7) İlçede
kurulması.

veterinerlik

fakültesi

