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GİRİŞ 

Kapaklı, Tekirdağ iline bağlı ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamızın faaliyet sınırları 
içerisindeki ilçelerimizden biridir. Kapaklı’da faaliyet gösteren 661 üyemiz mevcuttur. 
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TARİHÇE 

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 biriydi.  

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 
kaybetmesi üzerine bu bölgede yaşayan yaklaşık bir milyon Osmanlı Türkü mülteci konumuna 
düşmüş ve göçe maruz kalmıştır.  

Kapaklı'nın kurucusu olanlar bugünkü Bulgaristan'ın Veliko Tırnova (Büyük Tırnova) 
vilayeti ile Sofya yolunun geçtiği vadideki Novoselo (Nosel), Balvan, Yemen, Selvi, Sürat, 
Malkoç ve Karalar köylerindeki halk bin bir güçlüklerle buralara kadar gelebilmişler ve Saray, 
Çerkezköy (Türbedere) merkezleri ve köylerinde yerleşmişlerdir.  

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. Zamanla ismi kısaca Kapaklı olarak anılmaya başlamış ve kayıtlara da Kapaklı Köyü 
olarak geçmiştir.  

1960'lı yıllardan sonra Akif Dubaz, Bilal Yılmaz, Veysel Pilaslı, Ali İhsan Mandalı, Nuri 
Canbaz, Halim Danacı, Recep Güven ve Hüseyin Dubaz Kapaklı'nın muhtarları olmuşlar ve 
Kapaklı'nın idaresinde büyük hizmetleri olmuştur.  
1970 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi kurulması 
kararlaştırılmış, topraklarının 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. Kurucu Belediye Başkanı Recep Güven 1986-
1989 yıllarında Belediye Başkanlığı yapmış, daha sonra 1989-1994 yıllarında Şemsettin Dubaz, 
1994-1999 yıllarında Enver Özel, 1999-2004 yılları arasında yine Şemsettin Dubaz Belediye 
Başkanlığında Kapaklı'ya hizmet etmiştir. 2004 yılında Belediye Başkanı seçilen İrfan Mandalı, 
2009 ve 2014 yıllarında yapılan yerel seçimlerde yine başkan seçilmiş ve görevine halen devam 
etmektedir. 06/12/2012 tarihinde çıkan 6360 sayılı yasa ile daha önce Çerkezköy’e bağlı olan 
Uzunhacı, Karlıköy, Bahçeağıl, Yanıkağıl, Pınarça köyleri ve Karaağaç Beldesi Kapaklı ilçesine 
bağlanmıştır. 2014 yılında kadar belde statüsünde olan Kapaklı, aynı yılda çıkan 6360 sayılı 
kanunla birlikte ilçe olmuş ve Çerkezköy’den ayrılmıştır. 
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EKONOMİ VE SANAYİ 

Kapaklı, 1970’lere kadar ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıkla geçinen bir nüfusa 
sahiptir. 1973 yılından sonra Çerkezköy Organize Sanayinde fabrikaların açılmaya başlamasıyla 
burada yaşayanlar da işçi olarak çalışmaya başlamıştır. Yıllar geçtikçe kurulan fabrikaların 
sayılarının artmasına eş olarak Kapaklı'da çalışan insan sayısı da artış göstermiştir.  

6 Aralık 2012 tarihinde beş köy ve bir belde Kapaklı'ya bağlanarak Kapaklı'nın yeni 
mahalleleri oluştur. Daha önce köy statüsünde olan Uzunhacı, Karlıköy, Bahçeağıl, Yanıkağıl ve 
Pınarca mahallelerinde yerel halkın büyük bir çoğunluğu- ki yaklaşık 5000 kişi- tarım ve 
hayvancılıkla geçimini sağlarken Kapaklı Merkez mahallelerinde ve Karaağaç Mahallesi'nde 
yaşayanların büyük çoğunluğu sanayi kuruluşlarında çalışarak geçimini sağlamaktadır.  

Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi, 2011 yılında Karaağaç Islah OSB olarak kuruluş 
çalışmalarına başlanmış, 6 Haziran 2012’de önce Islah OSB olarak kurulmuş ve 7 Ekim 2013’te 
ıslahtan normal organize sanayi bölgesi olma statüsüne kavuşmuştur. 2016 yılında da ismi 
Kapaklı OSB olarak değişmiştir. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Süleyman KOZUVA başkanlığında yönetim kurulu ile yönetilmektedir. 269.714m2 alanda 
35 parsele sahip Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi’nde 31 adet firma yer almaktadır. 
Günümüzde 31 parseli üretim, inşaat ve proje aşamasında, 4 parseli boş olarak %89 doluluk 
oranına sahiptir.  

Hem Kapaklı OSB’de hem de Çerkezköy OSB alanındaki çeşitli büyüklükteki bu 
firmalarda yaklaşık 70.000 kişi çalışmaktadır. Bölgemizde bulunan farklı ölçekteki sanayi 
kuruluşlarının çoğunluğu Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarındandır. 2016 yılı 
Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşunun 19 tanesi, ikinci 500 büyük kuruluş listesinin 
14 tanesi bölgemizde yer almaktadır. Ayrıca 2016 yılında açıklanan Türkiye'nin büyük 1000 
ihracatçı firması listesinde bölgemizden 30 firma yer almaktadır. Bu sanayi kuruluşlarının 
büyük bir kısmı Dünya'nın çeşitli ülkelerine ihracat yaparak hem bölge ekonomisine hem de 
Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamaktadırlar. Kapaklı OSB’nin yıllık ihracat hacmi 
55.009.424,87 $/YIL’dır. Her geçen gün sanayi kuruluşlarının sayısı artmakta ve buna bağlı 
olarak çalışan sayısı da artış göstermektedir. Kapaklı OSB’nin yıllık istihdam sayısı 553’tür. 
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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 (2017) 105 bin 243’e ulaşmıştır. 

Mevcut nüfusuyla Türkiye'deki birçok ilin merkez nüfusundan fazla olan Kapaklı halen 
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.  
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EĞİTİM 

Kapaklı’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, 1 Anaokulu(Kapaklı Belediyesi Anaokulu), 5 
İlkokul(Büyükşehir Belediyesi İsmet İnönü İlkokulu, İbni Sina İlkokulu, Sanayiciler İlkokulu, 
Yanıkağıl İlkokulu, İrfan - Fatma Mandalı İlkokulu), 3 Ortaokul(Yanıkağıl Ortaokulu, Kapaklı 
Belediyesi Ortaokulu, Pınarça Ortaokulu), 1 İmam Hatip Ortaokulu(Karaağaç İmam Hatip 
Ortaokulu), 1 Anadolu İmam Hatip Lisesi(Kapaklı Anadolu İmam Hatip Lisesi), 1 Anadolu 
Lisesi(Kapaklı Anadolu Lisesi), 1 Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi(Şehit Kadir Dadaş Mesleki 
Ve Teknik Anadolu Lisesi) ve 1 Halk Eğitim Merkezi(Kapaklı Halk Eğitim Merkezi) 
bulunmaktadır. 
 
KAPAKLI HAKKINDA BİLGİ ALINACAK PAYDAŞ KURULUŞLARIMIZ: 
 
Türkiye Cumhuriyeti Kapaklı Kaymakamlığı 
Telefon: (0282) 717 20 12 
kapakli@icisleri.gov.tr  
www.kapakli.gov.tr 
 
Türkiye Cumhuriyeti Kapaklı Belediye Başkanlığı 
Telefon: 444 8 059 
info@kapakli.bel.tr  
http://www.kapakli.bel.tr 
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