
KAPAKLI 
GİRİŞ 

Kapaklı, Tekirdağ iline bağlı ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamızın faaliyet sınırları 
içerisindeki ilçelerimizden biridir. Kapaklı ’da faaliyet gösteren 1097 üyemiz mevcuttur. 
 

 
 
 

TARİHÇE 
Halk arasında 93 Harbi (Rumi yıl-1293) olarak bilinen, 1877-1878 yıllarında yapılan 

Osmanlı-Rus savaşında Tuna (Balkan) Cephesi ve Kafkas Cephesinde Osmanlı ordusu savaşı 
kaybetmişti. Bu bölgede yaşayan yaklaşık bir milyon Osmanlı Türkü mülteci konumuna düşmüş 
ve göçe maruz kalmıştı. Kapaklı’nın kurucusu olan atalarımız bugünkü Bulgaristan'ın Veliko 
Tırnova Sancağı ile Sofya yolunun geçtiği vadideki Novoselo (Nosel), Balvan, Yemen, Selvi, Sürat, 
Malkoç ve Karalar köylerinden bin güçlüklerle buralara kadar gelebilmişler ve Saray, Çerkezköy 
(Türbedere) merkezleri ve köylerinde yerleşmişlerdir. 

Kapaklıpınar Köyü, Osmanlı Devleti’nin o zamanki padişahı Sultan II. Abdülhamit Han 
döneminde Edirne Sancağı Tekfurdağı (Tekirdağ) vilayeti. Saray kazası, Türbedere (Çerkezköy) 
nahiyesine bağlı olarak Ferman-ı Şahane ile Novalselo (Nosel) Yemen ve Balvan'dan göç eden 
atalarımız tarafından yeni kurulan köylerden biridir. Merkezinde kaynak suyu olan bu yerin üzeri 
kapatılarak, kuyu haline getirilmiştir. İlk yerleşim bu kuyu etrafında başlamış ve köy adını, bu 
kuyudan alarak “Kapaklıpınar” köyü olmuştur.  

Ormanlık bir arazi olan yerlere ağaçlar çatılmak suretiyle üzerlerine toprakla örtülen 
koptarlar yapılarak iskana başlanmıştır. Köyün camisi de padişah emri ile üst katı mektep, alt katı 



mescit olarak 1904 tarihinde yaptırılmıştır. İlk zamanlarda Kapaklıpınar Köyü'nde itimat edilip 
güvenilen kişilere muhtarlık mührü verilerek köyün idare edildiği rivayet edilmektedir.  

1930’lu yıllara rastlayan çalışmaları şöyle özetleyebiliriz: Köyün dışında kalan araziler 
ölçtürerek hisseler biçiminde köylülere dağıtmış, köyün (Muhtarlığın) giderlerine katkı olsun diye 
köy tarlaları bırakılmış, köyün camisi için ayrıca tarla bıraktırıp icar geliri ile cami yapılmıştır. 

Bugünkü Jandarma Karakol Komutanlığı, Kapaklı Kültür Merkezi ve Kapaklı Halk Eğitim 
Merkezi’nin bulunduğu arazi köy (millet) bahçesi adı altında çeşitli meyve ve diğer cins fidanlar 
yetiştirilmesi için hazırlanmıştır. Bunların dışında hayvan mezarlığı için (köy dışında) bir yer tahsis 
edilmiştir. İmece yoluyla Kapaklıpınar Köyü’ne; içinde üç dershane, bir büyük salon, bir müze, 
öğretmenler odası ve bodrum bulunan iki katlı ilköğretim okulu yaptırılmış ve bu okul 1937 
yılında Kapaklı’nın ilk ilköğretim okulu olarak eğitime başlamıştır. Köyden gelip geçen hayvan 
arabalarının konaklamaları için iki katlı bir otel, kahvehane, bir han ve av tüfeği de dahil birçok 
malzemenin satıldığı bir mağaza da yaptırılmıştı. 

Bu arada Kapaklıpınar ismi kısaca Kapaklı olarak anılmaya başlamış ve kayıtlara da 
Kapaklı Köyü olarak geçmiştir. 1970 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi kurulması kararlaştırılmış, topraklarının çok büyük bir çoğunluğu Kapaklı yerleşim 
alanında kalan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 1973 yılında faaliyete geçmiş ve fabrikalar 
çalışmaya başlamıştır. Fabrikalar çoğaldıkça gerek çevre ilçe ve illerden ve gerekse de Türkiye’nin 
her ilinden Kapaklı’ya göç başlamış ve Kapaklı’nın nüfusu artmıştır. 1986 yılında 3000 nüfusa 
yaklaşan Kapaklı, dönemin muhtarı Recep Güven ve köy ihtiyar heyetinin çabaları ile Belediye 
olmuştur. 2019 yerel seçimlerinde Belediye başkanı seçilen Mustafa Çetin halen görevine 
Kapaklı Belediye başkanı olarak devam etmektedir. 

06.12.2012 tarihinde çıkan 6360 sayılı yasa ile daha önce Çerkezköy ilçesine bağlı olan 
Uzunhacı, Karlıköy, Bahçeağıl, Yanıkağıl ve Pınarca köylerinin ve Karaağaç Beldesi’nin bağlanması 
ile Kapaklı ilçesi kurulmuştur. 30.12/2013 tarihindeki resmi nüfusu 85898 olan Kapaklı 
(Türkiye’deki birçok ilin merkez nüfusundan fazla), uzun yıllar Türkiye'nin nüfusu en fazla artan 
yerleşim yeri olmuştur. Son olarak TÜİK’in 2019 verilerine göre 120 bin 489 nüfusa yükselen 
Kapaklı, büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. 

 
 
 

EKONOMİ VE SANAYİ 
Kapaklı, 1970’lerde ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıkla geçinen bir nüfusa sahipti. 1973 

yılından sonra Çerkezköy Organize Sanayinde fabrikaların çalışmaya başlamasıyla birlikte burada 
yaşayanlar işçi olarak çalışmaya başladı. Yıllar geçtikçe kurulan fabrikaların sayılarının artmasına 
paralel olarak Kapaklı'da çalışan sayısı da artış gösterdi. 6 Aralık 2012 tarihinde beş tane köy ve 
bir belde Kapaklı'ya bağlanarak Kapaklı'nın yeni mahalleleri oluştu. Daha önce köy statüsünde 
olan Uzunhacı, Karlıköy, Bahçeağıl, Yanıkağıl ve Pınarca mahallelerinde yerel halkın büyük bir 
çoğunluğu, yaklaşık 5000 kişi tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlarken. Kapaklı merkez 
mahallelerinde ve Karaağaç Mahallesi'nde yaşayanların büyük bir çoğunluğu sanayi 
kuruluşlarında çalışarak geçimini sağlamaktadırlar.  

1234 ha alana kurulu olan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinin büyük bir kısmı Kapaklı 
İlçe sınırları içerisinde yer almaktadır. Burası Türkiye'nin en büyük ve en köklü sanayi 
bölgelerinden biridir, İstanbul'a yakınlığı ve geniş ulaşım imkanları nedeniyle (TEM Otoyolu, 



Çerkezköy Tren yolu, Tekirdağ Limanı, Çorlu Havalimanı, Istanbul Havalimanı) sürekli gelişme 
göstermektedir. Burada 321 sanayi parselinde 284 firma üretim ve inşaat halindedir. Buradaki 
firmaların 29'u yabancı ülke yatırımlarına aittir. 321 parselin dışında 3000 m2’nin altında 39 
küçük parsel ve parsellerde üretim yapan 23 firma mevcuttur.  

Ayrıca Karaağaç mahalle sınırları içinde yeni kurulan Kapaklı OSB alanında da 35 adet 
parselde bazıları inşaat çoğu faal durumda fabrikalar mevcuttur. Kapaklı OSB alanındaki çeşitli 
büyüklükteki firmalarda yaklaşık 3.500 kişi çalışmaktadır. Bölgede bulunan farklı ölçekteki sanayi 
kuruluşlarının çoğunluğu Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarındandır. Bu sanayi 
kuruluşlarının büyük bir kısmı Dünya'nın çeşitli ülkelerine ihracat yaparak hem bölge 
ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamaktadırlar. Her geçen gün sanayi 
kuruluşlarının sayısı artmakta ve buna bağlı olarak çalışan sayısı da artış göstermektedir. 

 
TARIM 

Kapaklı’nın ekonomik yapısı 1970’li yıllara kadar tarıma dayanmaktaydı ama bugün 
sanayinin gelişmesi ve sanayinin taşıdığı nüfus sebebiyle tarımla uğraşan nüfus toplam nüfusun 
%15’ine düşmüş durumdadır. İlçenin yer yer orman, tarım ve mera alanı olarak kullanılan 
topraklarında yetiştirilen başlıca ürünler; buğday ve ayçiçeğidir. Hayvancılık da yapılan ilçede az 
miktarda sığır ve koyun yetiştirilmektedir. 

 
NÜFUS 

Kapaklı’nın nüfusu her geçen yıl artış göstermektedir. Büyükşehir Yasası ile birlikte 
Karaağaç ile eski ismi ile köylerin Kapaklı’ya bağlanması ile birlikte Kapaklı’nın 2007 sonu 
itibariyle 55 bin 316 olan nüfusu, 2013 yılı sonunda 85 bin 898’e 2016 yılında 97 bin 700’e, son 
nüfus istatistiklerine göre (2019) 120 bin 489’a ulaşmıştır. 

Mevcut nüfusuyla Türkiye'deki birçok ilin merkez nüfusundan fazla olan Kapaklı her sene 
Türkiye'nin nüfusu en fazla artan yerleşim yerlerinden biri olmaya devam etmektedir. 

 
 

COĞRAFİ YAPISI 
Kapaklı İlçesi Tekirdağ il merkezine 70 km, Çerkezköy ilçesine 5 km, Saray ilçesine 15 km 

uzaklıkta bulunmakta olup doğusunda İstanbul İli batısında Kırklareli ili bulunmaktadır. İlçe 
toprakları Ergene Havzası'ndaki hafif engebeli düzlüklerden oluşur. 

Kapaklı ilçe merkezi idari yönden 14 mahalleden oluşmaktadır (Atatürk, Bahçeağıl, 
Bahçelievler, Cumhuriyet, Fatih, İnönü, İsmetpaşa, Karaağaç, Karlıköy, Kazım Karabekir, Mimar 
Sinan, Pınarça, Uzunhacı ve Yanıkağıl Mahalleleri).  

İlçe Trakya ikliminin belirgin özelliklerinin etkisi altındadır. Yörede zaman zaman esen 
soğuk kuzey rüzgârları ısının düşmesine yol açmaktadır. Sıcaklık, yaz aylarında 25 °C- 35 °C, kış 
aylarında ise 10 °C- (-8) °C arasında değişmektedir. 

 
ULAŞIM 

Kapaklı İlçesine ulaşım karayolu ile yapılmaktadır. Kapaklı ilçesi, Kınalı Ayrımı- Çerkezköy- 
Çorlu yolu ile Çerkezköy- Saray- Vize- Kırklareli yollarının kavşak noktasında bulunmaktadır. 
Ayrıca Beyciler-Çerkezköy bağlantı yolu ile TEM’e bağlanmaktadır. Kapaklı için önem taşıyan 
TEM bağlantı yolu, ilçenin İstanbul metropolü ile ilişkisini kuvvetlendirmektedir. Kapaklı ilçesinin, 



Tekirdağ il merkezi ile bağlantısı Çerkezköy – Çorlu – Tekirdağ karayolu ile sağlanmaktadır. 
Kapaklı ilçesine Çerkezköy demiryolu bağlantısı İstanbul – Edirne – Avrupa demiryolu ile 
sağlanmaktadır. Çerkezköy istasyonu önemli ihracat istasyonlarından biridir, İstanbul-Çerkezköy 
elektrikli banliyö hattında 1996’dan beri yolcu taşınmaktadır. Kapaklı, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren 
Projesinin önemli duraklarından biri olacaktır. İlçedeki deniz yolu bağlantısı, Tekirdağ limanı ile 
ilişkilidir. 

 
EĞİTİM 

Kapaklı ‘da Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı, 1 Anaokulu, 5 İlkokul, 3 Ortaokul, 1 İmam Hatip 
Ortaokulu, 1 Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1 Anadolu Lisesi, 1 Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ve 
1 Halk Eğitim Merkezi bulunmaktadır. 

 
 


