TEKİRDAĞ TİCARET VE
SANAYİ ODASI
TEKİRDAG CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY

Tekirdağ İlinden bir görünüm

TARİHİ
Tekirdağ'da insan yerleşimi ile ilgili en eski kalıntılara Karansıllı köyü
dolaylarındaki Yatak, Kuştepe ve Malkara yakınlarındaki Balıtepe adlı buluntu yerlerinde
rastlanmıştır. Bunlar Alt Paleolitik Çağ'a ait aletlerin bulunduğu açıkhava buluntu
yerleridir. Tipolojik olarak bir milyon yıl ile 250 bin yıl önceleri arasına tarihlenebilirler.
Tekirdağ'ın
hemen
doğusunda
bulunan
Menekşe
Çatağı ise Kalkolitik Çağ'dan Helenistik Dönem'e kadar yerleşilmiş bir buluntu yeridir.
Tekirdağ'ın tarihi Trakya'daki diğer illere paralellik gösterir; ilk olarak Traklar
tarafından iskan edilen bölge, Makedon, Pers, Roma ve Bizans egemenliğinin ardından
1357'de I. Murat tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1703 yılında
Avusturya İmparatorluğu'na karşı bağımsızlık mücadelesi veren asi Macar prensi
Rakoczi'ye de ev sahipliği yapmış olan Tekirdağ, Osmanlı döneminin sonlarında Edirne
vilayetine bağlı bir sancak merkezi idi. 93 Harbi'nde (1878) Rus, Balkan Harbi'nde (1912)
Bulgar ve I. Dünya Savaşı'ndan sonra (1920-1922) Yunan işgali yaşayan il, Kurtuluş
Savaşı ile gelen zaferin ardından 13 Kasım 1922tarihinde kalıcı olarak Türk topraklarına
katıldı.

Tekirdağ Eski Resimlerinden Görüntüler

COĞRAFİ KONUM
Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan Tekirdağ İli 6.313
km2 yüzölçümü ile Türkiye’nin binde 8’ini
kapsamaktadır. Tekirdağ kuzeyden Kırklareli,
doğudan İstanbul, batıdan Edirne ve güneyden
Marmara Denizi ile çevrilidir. İlimiz 12.11.2012
yılında Büyükşehir olmuştur.Büyükşehir Belediyesine
bağlı 11 ilçe bulunmaktadır. Bu İlçeler şunlardır.
• Süleymanpaşa
• Çorlu
• Çerkezköy

•
•
•
•
•
•
•
•

Kapaklı
Saray
Ergene
Muratlı
Şarköy
Malkara
Hayrabolu
Marmara Ereğlisi

NÜFUS
Yerleşim yeri nüfusları, 2007 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi’nden (ADNKS) alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan
nüfus dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi,
üniversite öğrenci yurtları vb.) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin
bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri
nüfusuna dahil edilmişlerdir.
Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; NVİGM
tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda
yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri
dikkate alınmıştır.
Bu kapsamda, 6360 ve 6447 sayılı kanunlar ile düzenlenen ve bu kanunlar
uyarınca ilk mahalli idareler genel seçimlerinde yürürlüğe girecek olan idari bağlılık ve
tüzel kişilik değişiklikleri ile 5393 sayılı Yasa'nın 8 inci ve 11 inci maddelerine göre
alınan ve söz konusu Kanun gereğince ilk mahalli idareler seçimlerinde uygulanacak
olan birleşme ve katılmalar, belediye ve köy tüzel kişiliğinin kaldırılmasına ve bir
beldenin köye dönüştürülmesine dair kararlar, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 421
sayılı Kararına istinaden, NVİGM tarafından 1 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Ulusal Adres
Veri Tabanı'na yansıtıldığı için, 2013 ADNKS sonuçları belirtilen değişiklikleri
içermektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu basın
bülteninde, NVİGM’ den alınan bilgilere dayalı olarak 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
Tekirdağ’ın 2013 yılı nüfus sonuçlarına yer verilmektedir.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Tekirdağ nüfusu 874 475 kişidir.
2013 yılında Tekirdağ’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 22 154 kişi
artarak 874.475 kişi olmuştur. Tekirdağ nüfusunun % 51,5’ini (450.149 kişi) erkekler,
%48,5’ini (424.326 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye’de ikamet eden nüfus ise
2013 yılında, bir önceki yıla göre 1 040 480 kişi artarak 76 667 864 kişi oldu. Türkiye’de
Erkek nüfusun oranı %50,2 (38 473 360 kişi), kadın nüfusun oranı ise %49,8 (38 194 504
kişi) olarak gerçekleşti.
2013 yılında Tekirdağ’ın yıllık nüfus artış hızı ‰ (Binde) 25,7 olarak gerçekleşmiştir.
2012 yılında ‰ (Binde) 26,7 olan Tekirdağ’ın yıllık nüfus artış hızı 2013 yılında ‰
(Binde) 25,7’ye düştü.

Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı 2012’de ‰ (Binde) 12 iken, 2013 yılında ‰ (Binde) 13,7
olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında 81 ilden; 63’ünün nüfusu bir önceki yıla göre artarken,
18 ilin nüfusu azalmıştır.

Tekirdağ ‰ (Binde) 25,7 nüfus artış hızı ile nüfus artış hızı sıralamasına göre 81 il
arasından 6. sırada yer almıştır.
Tekirdağ nüfusunun % 100 ’ü il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır.
Tekirdağ’ın toplam nüfusunun %100’ü (874 475 kişi ) il ve ilçe merkezlerinde ikamet
etmektedir.
Türkiye nüfusunun ise % 91,3’ ü il ve ilçe merkezlerinde ikamet etmektedir.
Türkiye nüfusunun % 1,14’ü Tekirdağ’da ikamet etmektedir.
Türkiye nüfusunun %18,5’inin ikamet ettiği İstanbul, 14 160 467 kişi ile en çok nüfusa
sahip olan il oldu. Bayburt ili ise 75 620 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu.

İllerin nüfus büyüklüğü sıralamasına göre Tekirdağ 874 475 kişilik nüfusla 23’üncü
sırada yer almıştır.
Tekirdağ nüfusunun yarısı 32,5 yaşından küçüktür.
Tekirdağ’da ortanca yaş 32,5’tir. Tekirdağ’da ortanca yaş erkeklerde 32,0 iken, kadınlarda
ise 33,0’tür. Türkiye nüfusunun yarısı ise 30,4 yaşından küçüktür. Ülkemizde ortanca yaş
erkeklerde 29,8 iken, kadınlarda 31’dir. 2013 yılı ortanca yaş büyüklüğüne göre Tekirdağ
32,5 ortanca yaş ile 36. sırada yer almaktadır.
Tekirdağ nüfusunun % 71,3 ’ü 15 ile 64 yaşları arasındadır.
Tekirdağ 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus oranı 2012 yılında
%71,3 (607 958 kişi) iken bu oran 2013 yılında %71,3 (623 466 kişi) olarak sabit kaldı. 014 yaş grubundaki nüfusun oranı ise 2012 yılında %21,4 (182 013 kişi) iken 0,2 puan
gerileyerek %21,2 (185 681 kişi) olarak gerçekleşti. 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun
oranı 2012 yılında %7,3 (62 350 kişi) iken 0,2 puanlık artışla %7,5 ‘e (65 328 kişi)
yükseldi.
Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfusun oranı 2012
yılına (%67,6) göre 0,1 puan artarak %67,7 (51 926 356 kişi) olarak gerçekleşti. 0-14 yaş
grubundaki nüfusun oranı ise %24,6’ya (18 849 814 kişi) gerilerken, 65 ve daha yukarı
yaştaki nüfusun oranı da %7,7’ye (5 891 694 kişi) yükseldi.

Tekirdağ’da kilometrekareye 139 kişi düşmektedir.
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”
Türkiye genelinde 100 kişidir. Bu sayı Tekirdağ’da 139 kişi iken, İstanbul 2 725 kişi ile
nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu il’dir. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 11
kişi ile Tunceli’dir. Tekirdağ, nüfus yoğunluğunun en yüksek iller sıralamasına göre 15.
sırada yer almıştır.

Sanayi ve Ticaret

İlimizde Merkez, Malkara, Çorlu, Çerkezköy ve Hayrabolu ilçelerinde olmak üzere
toplam 5 adet Ticaret ve Sanayi Odası bulunmaktadır. Ayrıca ilimizde; Merkez,
Hayrabolu, Çorlu ve Malkara ilçelerinde olmak üzere 4 adet Ticaret Borsası
mevcuttur.

İl genelinde bulunan 13 adet küçük sanayi sitesinin 7’si faaliyet göstermekte
olup, toplam iş yeri sayısı 1.714’dür.
İlimizde 2 AVM bulunmaktadır.

ORİON ALIŞVERİŞ MERKEZİ

Trakya'nın ilk alışveriş merkezi Orion Alışveriş Merkezi, 16 Ekim 1999'da Çorlu'yu
yepyeni bir konseptle tanıştırdı. Orion Alışveriş Merkezi'nin bünyesinde yer alan
mağazalar arasında, dünya çapında kalitesi tescillenmiş ünlü markalar
bulunmaktadır.

TEKİRA ALIŞVERİŞ MERKEZİ
TEKİRA AVM Kasım 2008’deki kurulumunu takip eden ilk üç ayda 2 buçuk
milyon ziyaretçi sayısına ulaşmayı başardı. Ana yolların kesişme noktasındaki benzersiz
merkezi konumu Tekira’ya, kolay ulaşılabilirliği ile Tekirdağ halkı için alışverişin
vazgeçilmez adresi olmuştur. Bünyesinde topladığı seçkin markalar ile dikkat çeken
Tekira AVM’nin 31.600 metrekarelik alanı bulunmaktadır.

İlimizde de sanayi kuruluşları ağırlıklı olarak Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde
bulunmaktadır. Sektörel ağırlık itibariyle en önde gelen sektör tekstil sektörüdür. Tekstili
ağırlık sırasına göre, deri, gıda, makine-metal, metal eşya, tarım aletleri ve enerji
sektörleri izlemektedir.
İlimizde genellikle tekstil sanayi ürünleri, deri sanayi ürünleri, demir, şarap,
ayçiçeği yağı gibi ürünler ihracata konu olmaktadır. Yapılan ithalat, başta tekstil makine
ve yedek parçaları ile ham deri, tekstil ve deri sanayinde kullanılan kimyevi maddeler ve
sanayi maddeleri ile yağlık ayçekirdeğini kapsamaktadır.
Tekirdağ ilinde 2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre 2013 OCAKAĞUSTOS ayları arasında 393 İthalatçı firmanın 503.783 USD İthalat yaptığı 2014 OCAK –
AĞUSTOS aylarında ise ithalatçı firma sayısı 424 olup yapılan ithalat tutarı 739.331 USD
olarak tespit edilmiş 2013 – 2014 yılları arasında %46,8 oranında değişim olmuştur.
2013 yılı İhracat yapan firma sayısı 342 yapılan ihracat tutarı 427.248 USD iken 2014
yılında İhracat yapan firma sayısı 382 yapılan ihracat tutarı ise 735.488 USD olarak tespit
edilmiş buradaki 2013 -2014 yılları arasında değişim oranı da %72,1’dir.

Tekirdağ ekonomisinde ticaret sektörü, Tekirdağ GSYİH’ sında ki %1,07’lik
pay ve 205.694 milyar TL GSYİH’ya katkısı ile sektörler arasında dördüncü sırada yer
almaktadır. Cari fiyatlarla GSYİH büyüme hızı 2001 yılında Türkiye’de % 43,2,
Tekirdağ ilinde %45,1’dir. Tekirdağ ili, GSMH’dan aldığı kişi başına 2.498 $ değer ile
81 il içerisinde 14. sırada yer almaktadır. DPT tarafından yapılan “ 2003 Yılı İllerin
Sosyo- Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması” araştırması sonuçlarına göre Tekirdağ
1,05893 puan ile sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından 7. sırada yer almaktadır.
İllerin 5 gelişmişlik düzeyine ayrıldığı bu araştırmaya göre, 20 ilin yer aldığı 2. Derece
Gelişmiş İller grubunda da 2. sırada yer almaktadır.
İlimizde 13 adet Organize sanayi Bölgesi ve 1 adet Avrupa Serbest
Bölgesi bulunmaktadır.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

1973 Yılında 429 ha alanda kurulmuş daha
sonra sanayicilerin ihtiyaçları için alan yetersiz
kalınca 805 ha 2002 yılında bölge tüzel kişiliğe
bağlanmıştır.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi; Çerkezköy
ve Kapaklı ilçeleri olmak üzere iki belediye
sınırı içerisinde kalan yaklaşık 1234 ha (Hektar
Alan) alanı ile Türkiye'nin en büyük ve en köklü
sanayi bölgelerinden biridir.
İstanbul'a yakınlığı ve geniş ulaşım olanakları
nedeniyle Bölgemiz, İstanbul sanayisinin
gelişme alanı olma özelliği taşımaktadır.
Bölge dahilinde toplam 321 büyük sanayi
parseli bulunmakta olup, bu parsellerden
284'ü üretim, inşaat ve proje aşamasındadır.
Bu tesislerden 29'u yabancı yatırımcılara aittir.
Bunun dışında küçük sanayi sitesinde 39 adet
küçük (3.000 m2 altında) parsel bulunmakta
olup, bu parsellerden 23'ü üretim, inşaat ve
proje aşamasındadır.
Çeşitli ölçeklerdeki bu firmalarda yaklaşık
60.000 kişi istihdam edilmektedir.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin Türkiye Ekonomisine
Katkısı:
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde bulunan farklı ölçeklerdeki
üretim tesislerinin büyük çoğunluğu Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarındandır. İSO
tarafından açıklanan 2013 yılı Türkiye'nin En Büyük İlk 500 Sanayi Kuruluşu Listesi'nde yer
alan 20 Firma Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet göstermektedir. KOBİ'lerin en
büyükleri olarak nitelendirilen 2013 yılı İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Listesi'nde 14 firma
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde yer almayı başarmıştır. Bununla birlikte 2013 yılının
En Büyük 1.000 İhracatçı Firması arasında 24 firma yine Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
İçinde bulunmaktadır.
Bölge sanayicilerinin üretimlerinin büyük bir kısmı ihracata yönelik olduğu
anlaşılmakta olup Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinden ağırlıklı olarak başta İngiltere ve
Almanya olmak üzere Avrupa Birliği Ülkelerine, Türki Cumhuriyetlere, çeşitli Arap Ülkelerine
ve ABD'ye ihracat yapılmaktadır. Sanayicimizin global pazarda rekabet gücünü arttırmak,
ülkemiz ekonomisine yatırım ve istihdam anlamında daha randımanlı katkı sağlayabilmeleri
açısından Bölge hizmet kalitesi her geçen gün geliştirilmektedir.
1. Kısım 38,000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisi faaliyet halindedir.
2. kısım 40,000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisi faaliyet halindedir. Doğalgazdan 50 megavat
gücünde elektrik üretimi yapan Çerkezköy Enerji üretim A.Ş. üretim santrali çalışmaktadır.

Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi
Kara, Deniz ve Havayolları ile Ulaşıma uygunluğu
nedeniyle Çorlu, Türk Sanayisinin dinamik bir merkezi
konumundadır. Çorlu Deri Sanayicileri ise bu
merkezde 1960 lı yıllardan beri çevreye duyarlı ve
saygılı üretim faaliyetlerini sürdürmekte ve 1997 yılı
Nisan ayından itibaren de Deri Organize Sanayi
Bölgesi olarak ülke ekonomisine hizmet
etmektedirler. Bu gün 130 Hektar alana kurulmuş
bulunan Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, 118 adet
Deri Fabrikası, yıllık 25.000.000 küçükbaş, 50.000 ton
büyükbaş hayvan derisi işleme kapasitesiyle Türkiye´
deki deri üretiminin %37 sini gerçekleştirerek, 10.000
çalışanı ile Ülke ekonomisine istihdam yaratan,
dünyanın dört bir yanına ihraç eden çok önemli bir
sanayi merkezi olmuştur. Ülke ihracatına direkt ve
dolaylı olarak yıllık yaklaşık 1.000.000.000.-USD
katkısı vardır.
Doğaya ve İnsana yatırım sloganı ile hareket eden
Çorlu Deri Sanayicileri Haziran 2003 tarihinden
itibaren Çevre Dostu olarak bilinen Doğalgaz
kullanımına geçmiş ve olası hava kirliliği problemini
engellemiştir.

RAKAMLARLA ÇORLU DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Genel Bilgiler

Bölgenin Kurulduğu Alan
Bölgede Kurulu Fabrika Sayısı
İstihdam

130 Hektar
118 Fabrika
~ 10.000 Kişi

Bölgenin Yıllık Üretim Kapasitesi
Küçükbaş (Kürk, Süet, Zig)
Büyükbaş(Ayakkabılık, Saraciye)

25.000.000-Adet/Yıl
50.000-Ton/Yıl

Kullanılan Enerji

Elektrik Enerjisi
Sıvı Yakıt ( Fuel-Oil )
Doğalgaz
İhracat Potansiyeli

50.000-MW/h/Yıl
23.000-Ton/Yıl
26.000.000-m3/Yıl

Direkt İhracat

350.000.000-USD

Bavul Ticareti ( Tahmini )

750.000.000-USD

Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi

2001 yılında 100 ha alanda kurulmuş olup, 100
sanayi parseli bulunmaktadır. Bunun 3 adedi
inşaat halinde, 9 adedi çalışır durumdadır.
Bunlar gıda (2), kablo (3), beton elemanları (1),
Prefabrik (1), biodizel (1), medikal tekstil (1)
sektörlerine aittir. Altyapı çalışmalarının %
100’ü tamamlanmıştır.

Malkara Organize Sanayi Bölgesi

2002 yılında 105,6 ha alanda yatırıma
başlanmış olup, Tüm altyapı işleri
bitirilmiştir. 69 adet sanyi parseki
mevcut olup, bunun 3 adedinin
sözleşmesi yapılmış, 5 adet parselin
satış kararı alınmış, 61 adet parsel ise
boş durumdadır. 3 adet fabrika proje
aşamasındadır.

Avrupa Serbest Bölgesi

Avrupa Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.(ASB) , Türk tekstil sektörünün zirvedeki
ismi Şahinler Holding'in bir kuruluşudur. Pamuktan başlayarak, iplik, kumaş, boya, apre,
baskı, konfeksiyon tasarım, toptan ve perakende olmak üzere son tüketiciye ulaşan,
tekstil ve modanın bütün halkalarını içinde bulunduran Şahinler Holding, "Tam Entegre
Bir Şirketler Topluluğu"dur.
Grup, Türkiye, Ürdün, Bulgaristan ve Mısır'da dış ticaret, tekstil ve konfeksiyon, Avrupa
ve Amerika'da ise toptan ve perakende pazarlama şirketleri ile faaliyet göstermektedir.
Toplam 12 bin personeli bulunan Grup, dolaylı olarak da 30 bin kişiyi istidam
etmektedir. Bugüne kadar gösterdiği istikrarlı büyüme performansını önümüzdeki
yıllarda da sürdürmeyi hedefleyen grubun cirosu, 1 milyar doları aşmıştır. Grubun
tekstil harici faaliyetleri arasında, gıda, enerji, turizm, inşaat ve serbest bölge
işletmeciliği yer almaktadır.

Türkiye'nin en büyük özel sektör sanayi projelerinden biri olan Avrupa Serbest
Bölgesi'nin temeli 8 Ağustos 1998 tarihinde atılmıştır. Resmi açılışı ise 2003 yılında
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ASB, aradan geçen kısa zaman
dilimi içinde, yapılan yatırımlar sayesinde yıllık 2 milyar dolar ticaret hacmini geçerek,
Türkiye serbest bölgeleri arasında 4. Sıraya yükselmiştir. İstanbul, Avrupa ve ana
ulaşım ağlarının merkezinde bulunan Çorlu/Tekirdağ'da 2 milyon metrekare alan
üzerine kurulan ASB'de şu anda 200 firma faaliyet göstermektedir. 3 bini aşkın insanın
istihdam edildiği bölgede, dünyanın önde gelen markalarının üretimleri
gerçekleşmektedir.
Projesini Amerika'nın en büyük mimari gruplarından Swanke Hayden
Cornell Project'in çizdiği Avrupa Serbest Bölgesi; elektrik, su, doğal gaz, atık su,
arıtma, yol, haberleşme ve benzeri bütün altyapı hizmetlerini 5 ayrı kalite belgesi
güvencesi ile yatırımcılarına ulaştırmaktadır. Altyapı hizmetlerinin yanısıra inşaattaahhüt, toplu yemek, bilişim, sigorta, bakım onarım, yükleme/boşaltma, depoculuk,
danışmanlık, özel güvenlik, konferans salonu vb. hizmetler de verilmektedir.
ASB'de altyapısı hazır arsalar, genel ve müstakil depolar, ofisler ve açık
stok sahaları, hazır üretim tesisleri kiralık veya tapu mülkiyeti ile yatırımcıların
hizmetine sunulmaktadır

ERGENE 1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Genel Bilgiler
Tekirdağ İli Ergene İlçesinde 2012 yılında kurulmuştur.
OSB’nin büyüklüğü (m2) : 4.746.729,78
Toplam Sanayi Alanı (m2) : 3.465.357,78
Toplam Sanayi Alanı (%) : 73
Toplam Hizmet Ve Destek Alanı (%) : 4
Toplam Sanayi Parseli Sayısı : 64
En Yakın Karayolu : Edirne – İstanbul D-100 Karayolu
En Yakın Havalimanı ve Mesafe : Çorlu Havalimanı, 31km
En Yakın Demiryolu ve Mesafe : Muratlı,23km.
En Yakın Liman ve Mesafe : AKPORT Limanı, 47km.

ERGENE 2 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Genel Bilgiler
Tekirdağ İli Ergene İlçesinde 2012 yılında kurulmuştur.
OSB’nin büyüklüğü (m2) : 70.174.312,00
Toplam Sanayi Alanı (m2) : 63.628.647,00
Toplam Sanayi Alanı (%) : 90
Toplam Hizmet Ve Destek Alanı (%) :--Toplam Sanayi Parseli Sayısı : 141
En Yakın Karayolu : E-5
En Yakın Havalimanı ve Mesafe : Çorlu Havalimanı, 15km
En Yakın Demiryolu ve Mesafe : TCDD, 5km.
En Yakın Liman ve Mesafe : AKPORT Limanı, 40km.

TÜRKGÜCÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Türkgücü Organize Sanayi Bölgesinde Tekstil, Gıda, Plastik, Yapı Kimyasalı, İnşaat Boyası,
Matbaa-Ambalaj, Metal, Oluklu Mukavva, Madeni Eşya, Makine İmalatı, Kablo v.s.
dallarında faaliyet gösteren 41 adet firma mevcut olup 4.800 kişi istihdam edilmektedir.
Bir Önceki Yılın İhracat Tutarı ($) : 255.000.000
Bir Önceki Yılın İthalat Tutarı ($) : 200.000.000
Çorlu-Türkgücü Islah OSB alanı Tekirdağ'ın kuzeyinde Tekirdağ ili Çorlu ilçesi mücavir alan
sınırları içerisinde Türkgücü Köyü yolu güzergahında yer almaktadır. Tekirdağ'a 44 km,
Çorlu'ya 6 km, Türkgücü köyüne 1 km mesafededir.
Alanın güneyinde Tekirdağ İli, Marmara Denizi ve Türkgücü köyü, Kuzeybatısında Edirne,
Kuzeyinde Saray İlçesi, Doğusunda İstanbul bulunmaktadır.
Büyüklüğü yaklaşık 340,47 hektardır. Söz konusu büyüklüğün içerisinde net sanayi alanı
255 hektardır. Dolu parsel alanı 130 ha, boş parsel alanı ise 125 hektardır.
Mevcut sanayi parseli 51 adet, sanayicinin elinde bulunan 63 adet parsel, özel kişilerin
adına kayıtlı 37 parsel, Belediye ve vakıf arazisine ait 2 adet parsel olmak üzere toplam
153 parsel bulunmaktadır

D-100 Devlet karayoluna cephelidir. Öngörülen Otoyol bağlantısının da söz konusu karayolu
ile sağlanması planlanmaktadır. Havalimanına 5 km, Tekirdağ limanına 45 km mesafede
bulunmaktadır.
Eğimi %1-3 civarındadır. 3'ncü derece deprem bölgesindedir.
Türkgücü sanayi alanı içerisindeki işletmelere ait paket arıtma yapan 12 adet arıtma
tesisi bulunmaktadır. Bunlardan çıkan atık sular şerefli deresine deşarj
edilmektedir.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 04.07.2012 tarihinde Islah OSB olarak kurulan
Bölge 11.10.2013 tarihinde Islah şartlarını tamamlayarak tam yetki kullanan bir Organize
Sanayi Bölgesi haline dönüşmüştür.

VELİKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Genel Bilgiler
Tekirdağ İli Çerkezköy İlçesinde 2012 yılında
kurulmuştur.
OSB’nin büyüklüğü (m2) : 3.297.857,47
Toplam Sanayi Alanı (m2) : 1.947.873,41
Toplam Sanayi Alanı (%) : 59
Toplam Hizmet Ve Destek Alanı (%) :--Toplam Sanayi Parseli Sayısı : 97
En Yakın Karayolu ve Mesafe : 59-04, ÇorluÇerkezköy Karayolu, 1km.
En Yakın Havalimanı ve Mesafe : Çorlu
Havalimanı, 30km
En Yakın Demiryolu ve Mesafe : Çerkezköy
Tren İstasyonu, 6,70 km.
En Yakın Liman ve Mesafe : Tekirdağ Limanı, 47
km.

VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Genel Bilgiler

Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Velimeşe
Beldesi’nde 2012 yılında kurulmuştur.
OSB’nin büyüklüğü (m2) : 9.246.918,91
Toplam Sanayi Alanı (m2) : 8.870.772,91
Toplam Sanayi Alanı (%) : 95
Toplam Hizmet Ve Destek Alanı (%) :--Toplam Sanayi Parseli Sayısı : 558
En Yakın Karayolu ve Mesafe : TEM
Otoyolu, 1km.
En Yakın Havalimanı ve Mesafe : Çorlu
Havalimanı, 7 km
En Yakın Demiryolu ve Mesafe :
Çerkezköy Tren İstasyonu, 0,70 km.
En Yakın Liman ve Mesafe : Tekirdağ
Limanı, 40 km.dir.

MURATLI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Tekirdağ İli Muratlı İlçesi’nde 2012 yılında kurulmuştur.
OSB’nin büyüklüğü (m2) : 3.120.730,00
Toplam Sanayi Alanı (m2) : 1.060.925,00
Toplam Sanayi Alanı (%) : 33
Toplam Hizmet Ve Destek Alanı (%) :--Toplam Sanayi Parseli Sayısı : 31
En Yakın Karayolu ve Mesafe : D-100 Bağlantı Yolu, 12km.
En Yakın Havalimanı ve Mesafe : Çorlu Havalimanı, 22 km
En Yakın Demiryolu ve Mesafe : Muratlı Demiryolu, 3 km.
En Yakın Liman ve Mesafe : Tekirdağ Limanı, 22 km.dir.

TEKİRDAĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Bölgenin konuşlandığı alan kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımları bakımından
tam bir kavşak noktasındadır.
Tekirdağ limanına 8 km,
Asyaport limanına 8 km,
Marmara Ereğlisi limanına 59 km,
Çorlu havalimanına 59 km,
Tekirdağ demiryoluna 6 km,
D-100 Devlet karayoluna (Kınalı sapağına) 46 km,
D-110 Devlet karayolu (Tekirdağ-Malkara-İpsala karayolu) üzerinde,
Yeni planlanan Çanakkale-Tekirdağ-Kınalı otoban yoluna 1 km mesafede
bulunmaktadır.

KARAAĞAÇ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Tekirdağ İli Çerkezköy İlçesi’nde 2012 yılında kurulmuştur.
OSB’nin büyüklüğü (m2) : 1.430.728,00
Toplam Sanayi Alanı (m2) : 349.597
Toplam Sanayi Alanı (%) : 24
Toplam Sanayi Parseli Sayısı : 31
En Yakın Karayolu ve Mesafe : D-567 , 1km.
En Yakın Havalimanı ve Mesafe : Çorlu Havalimanı, 30 km
En Yakın Demiryolu ve Mesafe : Muratlı Demiryolu, 5 km.
En Yakın Liman ve Mesafe : Tekirdağ Limanı, 56 km.dir.

YALIBOYU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Tekirdağ İli Çerkezköy İlçesi’nde 2013 yılında kurulmuştur.
OSB’nin büyüklüğü (m2) : 334.559,13
Toplam Sanayi Alanı (m2) : 197.686,13
Toplam Sanayi Alanı (%) : 59
Toplam Sanayi Parseli Sayısı : 19
En Yakın Karayolu : Çorlu – Çerkezköy
En Yakın Havalimanı ve Mesafe : Çorlu Havalimanı, 20 km
En Yakın Demiryolu : Kapıkule - Halkalı
En Yakın Liman : Tekirdağ Limanı

Tekirdağ ilinde talebi karşılamaya yönelik olarak aşağıda verilen yatırım
önerileri gerçekleştirilebilir bulunmuştur.
SANAYİ SEKTÖRÜ :
Şekerleme, çikolata ve çiklet üretim tesisi
Konfeksiyon yan ürünleri üretim tesisi
Tekstil ve deri işleme makineleri üretim tesisi
Boncuk tutkal üretim tesisi
Bar ve kızgın su kazanı üretim tesisi
Bilgisayar, ve elektronik cihazlar elektronik malzeme üretim tesisi

Şekerleme, çikolata ve ciklet üretim tesisi
Gofret,çikolata ve çiklet yurtiçinde ve yurtdışında talebi artan bir gıda maddesidir. Ayrıca
son yıllarda ihraç kalemleri arasında yer alan bir gıda maddesi de olmuştur. Türkiye
Şekerleme, çikolata ve çiklet ürünü ile ilgili talep, üretim, ihracat ve ithalat verileri bu üç
üründe de arz ve talep arasındaki farkın ithalat yoluyla kapatıldığı görülmektedir Çizelge
dikkate alındığında, 2002-2004 yılları arasında Türkiye’nin çikolata ve kakaolu mamuller
talebinin ve üretiminin arttığı anlaşılmaktadır. Bu anlamda, sektörün gelişimi açısından
özellikle, Ortadoğu, Balkan ve Kuzey Afrika ülke pazarlarının da değerlendirilebilir olması
dikkate alınmalıdır. Bu göstergeler, Türkiye genelinde şekerleme, çikolata ve çiklet
sektörünün canlı olduğunun ve yatırım ortamının bulunduğunu göstermektedir. Türkiye
geneli için geçerli olan yukarıdaki göstergelere dayanarak Tekirdağ’da bisküvi sektörüne
yatırım yapılabilmesi için yöredeki ve Türkiye’deki pazar ve rekabet koşulları dikkatle
incelenmelidir. Tekirdağ’ın sanayi altyapısı ve uygun yatırım ortamı değerlendirilebilir.

Konfeksiyon Yan Ürünleri Üretim Tesisi
Tekstil sektörü ilde faaliyet gösteren sektörler arasında birinci sırada yer almakta olup
sektörde faaliyet gösteren 439 firma tespit edilmiştir. Firmaların çoğunluğu terbiye (kumaş
boyama, baskı) ve konfeksiyon alanlarında faaliyet göstermektedir. Ve ilde tekstil ve deri
sektöründe yatırım eğilimi devam etmektedir. İl’de mevcut tekstil konfeksiyon
fabrikalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere konfeksiyon yan ürünleri üretim tesisinin (
fermuar, düğme, çıt çıt vs.) kurulması rantabl bir yatırım olarak görülmektedir.

Tekstil ve Deri İşleme Makineleri İmalatı Tesisi
İl’de yoğun bir biçimde faaliyet gösteren tekstil sektörünün talep ettiği makinelerin
imalatına yönelik yatırımın doğru olacağı düşünülmektedir. Yapılacak yatırımda
makine imalatında dünya pazarlarında söz sahibi (özellikle konfeksiyonda Juki, Singer,
Brother vb.) firmalarla ortak işbirliğine gidilebilir. Öncelikli olarak dikiş makineleri,
otomatik kesim makineleri, serme makineleri, ütü presleri, tela yapıştırma
makineleri, etiketleme makineleri vb. makinelerin imalatı şeklinde düşünülmelidir.
Bu yatırım beraberinde getireceği faydalar yanında, özellikle yabancı sermayenin
yurtiçine gelmesi açısından da ayrı bir önem taşımaktadır. Talebin üretimin çok
üzerinde seyrettiği ve talebin ithalat yoluyla karşılandığı görülmektedir. Bu anlamda
Tekirdağ’ın sanayi açısından sunduğu girdi, teknik altyapı ve uygun yatırım iklimi bu
alanda yapılacak yatırımları beklemektedir.

Deri Atıklarından Boncuk Tutkal Üretim Tesisi
Tekirdağ ilindeki mevcut deri işleme kapasitesi dikkate alındığında, ilde deri atıklarından
boncuk tutkal üretim tesisi kurulmasının, deri atıklarının değerlendirilmesi, işe
yaramayan derilerin ekonomiye kazandırılması yönünde uygun bir yatırım olacağı
düşünülmektedir. Kurulacak tesiste salamura tıraş hammaddesine sadece nakliye parası
ödenmektedir. Hammadde satın alma maliyeti yoktur. Boncuk, toz ve sıvı olarak üretilen
tutkal mobilya ve ambalaj sanayi ile matbaacılıkta kullanılmaktadır. Kurulacak tutkal
üretim tesisinde, kelle ve komple k.baş ve b.baş hayvan derisinin Tıraşlanması ile elde
edilen Tesisin Deri+Karma OSB içerisinde kurulması halinde kaynatma kazanında işe
yaramaz deriler yakıt olarak kullanılabilir. Böylece yakıt olarak kullanılan deri atıkları
değerlendirilmiş olup, enerjiden de tasarruf sağlanacaktır. Söz konusu alanda yatırım
özellikle girdi temini ve organize sanayi bölgesinin sağlayacağı diğer avantajlarla karlılık
arz etmektedir.

Buhar ve Kızgın Su Kazanı Üretim Tesisi

İlimizde gelişmiş sanayi ve yeni kurulan OSB’lerde yapılacak yatırımlarda düşünülerek
ilimizde yapılması önerilebilecek yatırımlardan birisi de buhar ve kızgın su kazanı üretim
tesisidir. Üretim talebin yarısını bile karşılayacak düzeyde değildir. Uygun bir yatırım
alanı olarak İlimiz için önerilmektedir.
Bilgisayar, Elektronik Cihazlar ve Elektronik Malzeme Üretimi Tesisi
Tekirdağ ili için önerilebilecek uygun yatırım konularından birisi de bilgisayar, elektronik
cihazlar ve elektronik malzeme üretim tesisleridir. Elektronik malzemeler, başta bilgisayar,
radyo, televizyon olmak üzere haberleşme cihazları ve endüstriyel elektronik cihazların
üretiminde kullanılan ve bu cihazların fonksiyonel kısımlarını oluşturan değişik
özelliklerdeki sarf malzemeleridir. Dirençten diyota, transistordan entegrelere kadar
binlerce çeşit elektronik malzeme mevcuttur. Üretim teknolojisi üründen ürüne
değişmekte ve genellikle de ileri teknoloji gerektirmektedir. Çağımıza yön veren elektronik
cihazların kalbi durumundaki

elektronik malzemelerin üretimi, dünya sanayileriyle rekabet edebilir bir seviyeye ulaşmak
isteyen ülkemiz için geç kalınmış bir zorunluluktur. Elektronik cihazlar, ses, görüntü, veri
iletme, ölçme ve kontrol amacıyla kullanılan cihazlardır. Yaygın olarak haberleşme
sektöründe kullanılan elektronik cihazların önemli bir kullanım yeri de sanayidir. Gerek
haberleşme elektroniği ve bilgisayar sistemleri, gerekse endüstriyel elektronik sektörlerinde
yüksek talep söz konusudur. Benzer olarak devre elemanlarında da talep fazlası söz
konusudur. Açık ithalatla karşılanmaktadır. Sektörde üretimin talebin üzerinde olduğu tek alt
sektör tüketim elektroniği sektörüdür. Haberleşme elektroniğinde talebin yaklaşık olarak %
80’i, endüstriyel elektronikte neredeyse tamamı, devre elemanlarında ise yaklaşık % 95’i
ithalatla karşılanmaktadır. Üretim talebin üzerinde gerçekleştiği tek alt sektör olan tüketim
elektroniğinde ise üretimin yaklaşık % 50’si ihraç edilmektedir. Türkiye, üretimin büyük bir
bölümünü ihraç ettiği tüketim elektroniğinde bile ithal devre elemanları kullanmaktadır.
Haberleşme elektroniği ile endüstriyel elektronikte de durum tüketim elektroniği ile aynıdır.
Günümüzde stratejik öneme sahip sektör durumuna gelen elektronik sanayinde ülkemizin
de var olması gerekmektedir. Bu açıdan, devre elemanları üretimine yönelik yatırımlar ilk
gerçekleştirilmesi gereken yatırımlar olmak zorundadır. Devre elemanları yatırımları
paralelinde haberleşme elektroniği ve endüstriyel elektronik yatırımlarına da girilmesi
gerekir. Bu konuda öncelikle Türkiye’nin taleplerinin hangi tür cihazlar üzerinde yoğunlaştığı
araştırılmalı, sermaye ve teknoloji imkânları da düşünülerek yatırımlar gerçekleştirilmelidir.

Tarım Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar
Tekirdağ’da tarım sektöründe, aşağıda verilen yatırım konuları gerçekleştirilebilir
bulunmuştur.

•
•
•
•
•
•

Bağcılık, bağ ve şarap turizmi.
Şarap Üretim Tesisi
Su ürünleri, meyve ve sebze konserveleri üretim tesisi
Salamura zeytin üretim tesisi
Süttozu üretim tesisi
Bağcılık, Bağ ve Şarap Turizmi

Türkiye, dünyada bağ arazisi yönünden 4`üncü, yaş üzüm üretimi yönünden İtalya, Fransa,
ABD ve İspanya`nın ardından yıllık 4 milyon tonla 5`inci sırada Türkiye üzüm üretiminin
yaklaşık % 1,6’sını karşılamaktadır. Türkiye verim ortalamasının 1.5 katının alındığı ilde
63.142 ton üzüm üretilmektedir. Tekirdağ merkez ile Şarköy arasındaki sahilde bulunan;
Uçmakdere, Mürefte ve Hoşköy’ deki bağlar, üzüm üretiminde büyük önem taşımaktadır.
Eski alanlar uygun fiyatlarla alınarak yeni sisteme dönüştürülmesi, yatırımlarla hem kurulu
tesislere şaraplık üzüm üretmek hem de bağ bozumu turları, şarap evleri, otantik
atmosferlere sahip konaklama alanları vb. cazibe merkezleri oluşturularak bağ ve şarap
turizmi konusunda mevcut potansiyel değerlendirilebilir.

Şarap Üretim Tesisi
Şarköy, Mürefte, Hoşköy ve Merkez İlçe’ de iç ve dış piyasaya yönelik üretim yapan 42 adet
şarap fabrika ve atölyesinin bulunması sektörün İlde ki durumunu da ifade etmektedir. Bu
bölgede önde gelen şarap üreticilerinin fabrikaları bulunmaktadır: Şarköy ilçesi Mürefte
köyünde Doluca, Gülor, Kutman, Sevilen, Bağcı, Latif Aral, Tekirdağ Hoşköy`de Melen,
Tekirdağ`da Mey, Umurbey, Tuna ve daha bir çok tanınmış markalar üretim yapmaktadır.
Hammadde, pazarlama, istihdam ve üretim tekniği açısından oldukça önemli bir kültür
birikimden söz etmek mümkündür. Yurtiçi ve yurtdışına dökme veya şişe olarak ihracat
yapmakta olan firmalar uluslar arası piyasada isim yapmaya başlamışlardır. Tekirdağ’da şarap
üretimi yatırım ortamı olarak son derece uygun ve çok hızlı gelişen bir sektördür.
Salamura Zeytin Üretim Tesisi
İl genelinde zeytin yetiştiriciliğine artan bir eğilim gözlenmektedir. Zeytin üretimi sadece
Şarköy ilçesinde yapılmakta iken son yıllarda Merkez ilçede de kapama zeytin bahçeleri
tesis edilmektedir. 2006 yılı itibariyle Şarköy ilçesinde 17.247,5 dekarlık alandaki kapama
zeytinlik ile dağınık durumdaki toplam meyve veren 452.672 zeytin ağacından 5.322,7 tonu
sofralık, 1.955,6 tonu da yağlık olmak üzere toplam 7.278,3 ton zeytin elde edilmiştir.
Tekirdağ salamura zeytin üretimi konusu hammadde ve işgücü gibi girdi teminindeki
avantajların yatırıma dönüştürülebileceği bir alandır.

Su Ürünleri, Meyve ve Sebze Konserveleri Üretim Tesisi
Su ürünleri, meyve ve sebze konservelerinin pazarlaması hususunda iç pazar
yanında Tekirdağ’ın bir liman kenti ve Avrupa’ya da çıkış yolu üzerinde olması ihracat
avantajını kullanmak suretiyle Avrupa ülkeleriyle birlikte, Ortadoğu ve Kuzey Afrika
ülke pazarları da değerlendirilebilir. Bu sebeple bu yatırım iç pazar ve ağırlıklı olarak
da ihracata yönelik gerçekleştirilebilir.
Süt Tozu Üretim Tesisi

Doğal kaynak potansiyelini değerlendirmeye yönelik olarak tarım sektöründe yapılması
uygun görülen dördüncü yatırım süttozu üretim tesisidir. Süt hayvancılığımız ekonomik
konjektürden olumsuz etkilenerek beklenilen gelişmeyi gösterememiştir. 2006 yılı tarımsal
gayri safi üretim değerleri dikkate alındığında hayvansal üretimin, tarımsal üretim içindeki
payında % 0,93’lük artış olmuştur. 2005 yılına göre son yılda büyükbaş hayvan sayısında %
2,76 artış ile 131.367 sayısına ulaşılmıştır. İldeki toplam süt üretimi olan 310,197 tonun
%97’sini inek sütü, %1,9’unu koyun sütü ve %0,8’ini de keçi sütü oluşturmaktadır.
Tekirdağ’da kurulu 2.265 ton/yıl kapasiteli 2 fabrikanın dışında süt tozu üretim tesisi
bulunmamaktadır. Hammadde sorunu bulunmayan ve pazarlanabilir bir ürün olan süttozu
üretim tesisi önerilebilir bir yatırımdır.

Yemeklik Yağ Üretim Tesisi
Türkiye’nin 1.118.000 ton olan ayçiçeği üretiminin 363.000 tonu Tekirdağ’ da
üretilmektedir. Ülkemizin her yıl bitkisel yağ ithalatına yaptığı ödeme petrol ithalatından
sonra 2. sıradadır. İlimizde mevcut yemeklik yağ üretimi için kurulu kapasite 858.672
ton/yıl, fiili üretim ise 408.730 ton/yıl’dır. Kapasite kullanım oranı %47,6 olup %52,4’lük
bir atıl kapasite bulunmaktadır. Bu kapasiteden yeni tesis masraflarına girilmeden
faydalanılması mümkündür.

Hayvancılık Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar
Et Besiciliği
İlimizde et üretimi 8.673 tondur. İlimiz mezbahalarında kesimi yapılan hayvan sayıları
incelendiğinde, 41.258 baş ile kuzu ilk sırada yer almaktadır. Kuzu başına et verimi 15,8
kilogramdır. İkinci sırada saf kültür dana kesimi 10.536 adet olup, ortalama karkas ağırlığı
245 kg’dır. İlin toplam et üretimin %92 ‘si B.baş hayvanlardan sağlanmaktadır. Hayvancılık
sektöründe arzulanan verim artışlarının sağlanmasında mevcut genetik kapasite, suni ve
tabii tohumlama uygulamaları ile artırılırken, bu konuda bakım, beslenme şartlarının
iyileştirilmesi ve çeşitli girdi fiyatları ile ürün fiyatları arasındaki hassas dengenin korunması
hususları önemini sürdürmektedir. Türkiye 2005 yılı üretimi kırmızı ette 409.409 tondur.
Talepteki ise artış yıllık yaklaşık % 5 tir. Üretim artırılarak gerek yurtiçi gerekse ihracata
yönelik olarak pazarlanmalıdır. Önümüzdeki yıllarda, et besiciliğine yönelik büyükbaş
hayvan yatırımlarının, öncelikle talebi karşılamaya yönelik olarak faaliyet göstermesi ve
artan yapağı talebini karşılamaya yönelik de küçükbaş hayvancılık yatırımlarına ağırlık
verilmesi gerekmektedir.

Süt Sığırcılığı ve Entegre Tesisleri
Tekirdağ İlinde toplam süt üretimi 310.197 ton olup, % 97’si inek sütüdür. Türkiye
üretiminin % 2,7’si Tekirdağ’da üretilmektedir. İlde süt sığırcılığında kültür ve melez
hayvanların kullanılması süt verimini artırmaktadır. Beyaz peynir, kaşar peyniri, yoğurt ve
süttozu üreten 52 adet işletmeye ait kurulu kapasite 205.087 ton/yıl olmasına rağmen
fiili üretim miktarı 116.401 ton/yıl’dır. Pazarlama sorunu bulunmayan firmalarca ildeki
bu kapasite değerlendirilebilir.
Bu araştırmalar sırasında TÜİK verileri de kullanılmıştır.

SANAYİ SİCİLİNE KAYITLI İŞLETMELERİN SEKTÖREL DAĞILIMI (2013)
Kaynak : işletme istatistikleri ,Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri.

TEKİRDAĞ (İlçeleri)
SEKTÖR

Adet

Yüzde (%)

Dokuma, Giyim ve Deri Sanayi

491

35.81 %

Gıda ve İçki Sanayi

142

10.36 %

Taş, Toprak, Maden

135

9.85 %

Plastik, Kimya, Boya ve Cam Sanayi

232

16.92 %

135

9.85 %

Orman ürünleri ve Mobilya

24

1.75 %

Kağıt ve Ambalaj

38

2.77 %

Enerji

18

1.31 %

Diğer

138

10.07 %

TOPLAM

1371

100.00 %

Metal Eşya, Makine, Techizat, Otomotiv Yan Sanayi

YILLAR BAZINDA TEKİRDAĞ İLİ KOBİ SAYILARI

TEKİRDAĞ

2007

2008

2009

2010

2011

37.221

41.118

38.395

36.117

40.890

Kaynak : Bölgesel İş İstatistikleri TUİK

TEKİRDAĞ İLİ ESNAF SAYILARI
İL
TEKİRDAĞ

Esnaf Sayısı
26.639

Kaynak : Bölgesel İş İstatistikleri,TUİK

İlin Nüfusu
852.321

Esnaf / Nüfus
3,13 %

Oda Sayısı
34

Tekirdağ İli ve ilçeleri için Öneri Merkez Türleri ve Öne Çıkan
Fonksiyonlar şunlardır.

MERKEZ
TÜRÜ

Hizmet
Merkezi
İl
Hizmet
Merkezi
İlçe
Sanayi
Merkezi

Kırsal
Merkez

YERLEŞİM

Süleymanpaşa

Çorlu

Çerkezköy
Kapaklı
Ergene
Malkara
Muratlı
Saray
Hayrabolu

ÖNE ÇIKAN FONKSİYONLAR

Finans, Ticaret, Kültür – Turizm, Eğitim, Üniversite, Lojistik,
Liman, Teknoloji Geliştirme Bölgesi

AĞIRLIKLI
SEKTÖR

Hizmet
Sektörü

Finans, Ticaret, Kültür – Turizm, Eğitim, Üniversite, Lojistik,
Liman, Fuar, Serbest Bölge, İmalat, Sanayi Teknoloji
Geliştirme Bölgesi
Organize Sanayi Bölgesi, Uzmanlaşmış İmalat Sanayi , Serbest
Bölge, Teknoloji Geliştirme Alanları, Finans, Ticaret
Organize Sanayi Bölgeleri, Uzmanlaşmış İmalat Sanayi

Sanayi
Sektörü

Tarımsal Depolama ve Lojistik, Tarımsal üretime Yönelik ARGE ve Danışmanlık Hizmetleri, Ürün Borsası Tarım Fuarı,
Ticaret, Tarıma Dayalı Sanayi; OSB, İmalat Sanayi

Tarım
Sektörü

Arkeolojik Turizm, Turizm Faaliyetleri, Ticaret,
Enerji, Liman, Lojistik
Marmara Ereğlisi
Turizm Merkezi - İlçe

Agro – Eko Turizm, Turizm Faaliyetleri, Ticaret,
Tarımsal Üretim

Hizmet
Sektörü

Şarköy

TARIMSAL ÜRETİMDE MEKANSAL YOĞUNLAŞMALAR
2012 yılı TÜİK nüfus ve tarımsal üretim değerleri kullanılarak yapılan çalışmada kişi
başına ilçelerde düşen tarla bitkileri üretim miktarı ile ilçede kişi başına düşen hayvan
sayıları analiz edilerek ilçelerde tarla bitkileri ve hayvansal üretimde nüfusa göre
yoğunluk tespit edilmiştir. Ayrıca tarla bitkileri üretimi ile hayvan sayıları beraber
değerlendirilerek (%60 bitkisel üretim ve %40 hayvan sayısı ağırlandırılmak üzere)
ilçelerin genel olarak nüfusa göre tarımsal faaliyetlerdeki yoğunlaşması tespit edilmiştir.

İlçeler Bazında Nüfusa Göre Tarımsal Üretim Sıralaması

İLÇE

Tarla Bitkileri (Ton) /
Kişi

İlçe

Çerkezköy

13,90

Malkara

Muratlı

4,96

Hayrabolu

8,14

Hayrabolu

Süleymanpaşa

1,51

M.Ereğlisi

Kişi başına Hayvan
Sayı

1,78

İlçe

Ağırlandırılmış Sıra
(%60 tarla
bitkileri+%40 hayvan
sayısı)

Malkara

9,05

Muratlı

3,30

1,58

Hayrabolu

5,51

Süleymanpaşa

0,28

Süleymanpaşa

1,02

1,06

M.Ereğlisi

0,65

M.Ereğlisi

0,90

Çorlu

0,80

Çorlu

0,12

Çorlu

0,53

Çerkezköy

0,26

Çerkezköy

0,10

Çerkezköy

0,19

Şarköy

0,83

Şarköy

1,05

Şarköy

0,92

SANAYİ VE HİZMETLER SEKTÖRLERİNDE MEKANSAL YOĞUNLAŞMALAR
2012 yılı SGK çalışan sayıları doğrultusunda yapılan analizde Çorlu ve Çerkezköy
ilçelerinin bölgedeki toplam sanayi çalışan varlığının %65’ini barındırdığı
görülmektedir. Bu durum Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki sanayi varlığının
çalıştırdığı nüfusu da büyük ölçüde çektiğini göstermektedir.
İşçi Sayılarına Göre Sanayi Ve Hizmetler Sektöründeki İlçe Bazlı
Yoğunlaşmalar

İlçe Adı

Hizmet Sektörü Çalışan Sayısı

Sektör İçindeki Ağırlık (%)

Çorlu

65.784

21,88758

Süleymanpaşa

41.817

13,91331

Çerkezköy

41.479

13,80085

Malkara

5.543

1,844261

M. Ereğlisi

5.441

1,810324

Saray

4.400

1,463963

Şarköy

3.901

1,297936

Muratlı

3.673

1,222077

Hayrabolu

2.813

0,935938

İlçe Adı

Sanayi Sektörü Çalışan Sayısı

Sektör İçindeki Ağırlık (%)

Çorlu

94.233

37,94592

Süleymanpaşa

66.616

4,098496

Çerkezköy

10.178

26,82505

Malkara

5.209

2,09757

M. Ereğlisi

2.388

0,961604

Saray

4.861

1,957437

Şarköy

663

0,266978

Muratlı

4.705

1,894618

Hayrabolu

2.086

0,839994

Kaynak : Bölgesel İş İstatistikleri,TUİK

Çorlu Vakıflar Mevkii Karamehmet Köyü civarında 2 milyon m2 üzerinde 1997 yılında
Şahinler Holding tarafından çeşitli ebatlarda 227 parsel üzerine kurulmuş olup, %35'i
doludur. Burada 139 adet ruhsatlı firma faaliyet göstermekte olup, 49 adedi üretim
yapmaktadır. Tekstil, makine, metal, madeni eşya, otomotiv yan sanayi, elektronik, kimya,
kağıt ve ambalaj sektörleri mevcuttur.

ULAŞIM
Türkiye’nin en yoğun ithalat ve ihracatının yapıldığı İstanbul ile Avrupa arası bağlantı
sağlayan D-100 ve D-110 karayolu ile TEM otoyolu il sınırları içerisinden geçmektedir. D100 İpsala sınır kapısı ile Yunanistan’a, D-110 ve TEM otoyolu ile de Kapıkule sınır
kapısından Bulgaristan’a ulaşılmaktadır .Tekirdağ-İstanbul 136 km.,Edirne 130 km.,
Kırklareli 118 km.,Hayrabolu 52 km., Çorlu 42 km., Çerkezköy 62 km., Malkara 54km.,
Yunanistan sınırı 125 km., Bulgaristan sınırı 150 km.dir
Tekirdağ ilinin Marmara Denizi’ne 135 km kıyısı olması ve çeşitli amaçlarla kullanılan
birçok iskeleye sahip olması Tekirdağ ilinden yapılan deniz ticaretini artırmaktadır.
Tekirdağ Limanı’nın yıllık kapasitesi 2.600.000 tondur.
Tekirdağ Limanının Haydarpaşa Limanına uzaklığı 70 mil, Bandırma limanına 53 mil,
Ambarlı limanına 55 mil, Gemport limanına 80 mil, Varna limanına 212 mil, Köstence
limanına 262 mil, İstanbul Boğazına 69 mil, Çanakkale Boğazına 54 mil.’dir.

İstanbul ile Edirne-Kapıkule’yi birbirine bağlayan demiryolu, İlde sanayileşmenin yoğun
olduğu Muratlı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinden geçmekte olup, bu hatta 2 gidiş, 2
dönüş olmak üzere günde 4 sefer yapılmaktadır. Muratlı-Tekirdağ arasındaki 25 km lik
demiryolu yapım çalışmaları devam etmektedir.
Tekirdağ ili Çorlu Uluslararası havaalanı Çorlu’ya 15 km uzaklıkta, 36 hektar arazi
üzerinde 10.434 m2 kapalı alanı, 11 adet uçak park sahası, 2 adet 3 km uzunluğunda
pisti ve ILS sistemine sahip olup yıllık yolcu kapasitesi 600.000 ve yıllık uçak kapasitesi
10.000’dir. Havaalanı yanında 1500 da alanda Türkiye’nin ilk “kargo köyü” kuruluş
çalışmaları devam etmektedir

LİMANLARIMIZ
AKPORT LİMANI
130.000m2 alan üzerine kurulu olup,2000m liman uzunluğu bulunmaktadır.Yıllık 3.000.000
ton dökme Yük ve 300.000 TEU konteyner kapasitesine sahiptir. Limana ayrıca demiryolu
bağlantısı yapılmıştır.D-80 karayolu üzerinde ve Çorlu Havaalanı’na 50km. Mesafededir.

MARTAŞ MARMARA EREĞLİSİ LİMANI
35.000m2 alan üzerine kurulu olup,861m rıhtım uzunluğu bulunmaktadır.Yıllık
5.000.000 ton dökme yük kapasitelidir.D-80 karayolu üzerinde, demiryoluna 35km.
Mesafede ve Çorlu Havalimanı’na 15 km. mesafededir.

ASYAPORT LİMANI
Türkiye’nin ilk transit konteyner limanı (Hubport) olan Asyaport,
Barbaros/Tekirdağ’da 2014 yılında faaliyete geçecektir. 20 metre derinliğe kadar toplam 2000
metre rıhtımı ve yıllık 2,5 milyon TEU’ya varacak kapasitesi ile dünya ölçeğinde bir liman
konumundadır. Asyaport Limanı’nda 11 adet 24 yan sıraya kadar hizmet verebilecek
kapasitede rıhtım vinci (Ship-to-Shore Gantry Crane) ile 33 adet lastik tekerlekli saha vinci
(Rubber Tyre Gantry Crane) çevreci bir yaklaşımla, tamamen elektrik enerjisi ile çalışacak
şekilde tasarlanmıştır. Asyaport, denizyolu, karayolu ve demiryolu bağlantıları ile bölgesinde
bir lojistik merkez olarak gelişen Tekirdağ’ın iş ve çalışma yaşamına 1200 kişilik isdihdam
kapasitesi ile büyük bir katkı sağlayacaktır. Liman Toplamda 320.000m2 alandan
oluşmaktadır. Asyaport çevreye duyarlı ve yeşil liman olarak faaliyete geçecektir. Limanda
kullanılacak ekipmanların % 90’ı elektrik ile çalışacaktır.

Hazırlayan : Ahmet GÜRGÜRLER Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu

