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Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
Potansiyel İhracatçı Sektörlerin Tespiti Çalışması
Çerkezköy Bölgesi bulunduğu konum itibariyle, çeşitli üretim tesisleri, mevcut ihracat rakamları ve ihracat potansiyeli yüksek
bir bölgedir. Bölge’nin ilde bulunan gümrük limanına ve İstanbul’a yakın olması, Avrupa Serbest Bölgesi’ne yakın olması,
Avrupa’ya yakın bir konumda olması karayolu taşımacılığı ile ihracatta da önemli bir bölge haline gelmesini sağlamıştır.
Çerkezköy Bölgesi ihracat anlamında önemli bir bölge olsa da bölgede hali hazırda ihracat gerçekleştirmeyen KOBİ statüsünde
üreticiler bulunmaktadır. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ihracata yeni başlamış ya da ihracat gerçekleştirilmemiş
firmaları belirleyerek bu noktada onlara faydalı olmak ve bölgenin ihracat rakamlarını arttırmak öncelikli hedeflerimiz
arasındadır. Raporumuzda Çerkezköy’de ihracatı arttırılabilecek sektörleri belirleyerek bu sektörler bazında bölgesel anlamda
nelerin yapılabileceği değerlendirilecektir.
Dünya’da ithalatı en çok yapılan ürünleri değerlendirdiğimizde; petrol ürünleri, elektronik cihazlar ve makineler vb. ürünlerin
ithalatının daha çok olduğu görülmektedir.
Tablo 1: Dünya İthalatında Başlıca Ürünler
Sıra No

Ürün Kodu
(GTİP)

1

TOPLAM

2

'270900

İthalat Değeri
2016
bin $

Ürün Tanımı
Tüm Ürünler
Bitümlü minerallerden elde edilen petrol yağları
ve ham petrol
Biyodizel içermeyen petrol veya bitümlü
minerallerin orta yağları ve müstahzarları, ...
İmmünolojik ürünler, ölçülen dozlarda veya
perakende satış için form veya paket halinde
Elektronik entegre devreler
Hafif yağlar ve müstahzarlar, petrol veya
bitümlü mineraller> hacimce% 90 "...
Cep telefonları veya diğer kablosuz ağlar için
telefonlar
Bitümlü kömür, toz haline getirilmiş olsun
olmasın, toplanmayan
Elektronik entegre devreler, işlemciler ve
kontrolörler olarak ...
Toplanmamış demir cevherleri ve konsantreleri
(kavrulmuş demir piritler hariç)

İthalat Değeri
2017
bin $

Değişim

Oran

16.043.859.252

17.833.270.409

1.789.411.157

11

670.189.340

887.389.472

217.200.132

32

298.213.565

380.678.443

82.464.878

28

127.145.514

69.176.891
184.553.565

69.176.891
57.408.051

#SAYI/0!
45

160.938.955

210.050.350

49.111.395

31

246.310.183

292.725.988

46.415.805

19

57.026.793

92.329.928

35.303.135

62

249.386.497

282.371.597

32.985.100

13

75.407.435
100.680.227
80.408.693

100.376.910
124.448.138
102.942.944

24.969.475
23.767.911
22.534.251

33
24
28

97.560.602

114.961.353

17.400.751

18

3

'271019

4
5

'300215
'854232

6

'271012

7

'851712

8

'270112

9

'854231

10
11
12

'260111
'271121
'271111

13

'847330

Gaz halinde doğalgaz
Doğal gaz, sıvılaştırılmış
Otomatik veri işleme makinelerinin veya diğer
makine başlıklarının aksam ve parçaları

14

'851762

Ses veya görüntü alımı, dönüştürülmesi ve
iletimi veya yenilenmesi için makineler

145.726.118

161.365.497

15.639.379

11

15

'847130

Veri işleme makineleri, otomatik, taşınabilir,
ağırlığı en az <= 10 kg olanlar

122.514.298

137.905.065

15.390.767

13

Kaynak: Trademap
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Tablo 2: Türkiye İhracatında Başlıca Ürünler
Sıra
No:

Ürün Kodu
GTİP

1

TOPLAM

2

'870340

3

'880240

4

'271019

5

'999999

6

'870322

7

'870323

8

'711319

9

'271012

10

'870321

11

'251512

12

'870421

13

'870332

14

'570242

15

'611020

İhracat Değeri
2016

Ürün Tanımı

İhracat Değeri
2017

Değişim

Oran

Tüm Ürünler
Motorlu kara taşıtları ve diğer motorlu
taşıtlar…
Uçaklar ve diğer yüklü uçaklar> 15000 kg
(helikopterler hariç)
Biyodizel içermeyen petrol veya bitümlü
minerallerin orta yağları ve müstahzarları, ...

142.529.584

157.054.789

14.525.205

10

0

1.983.918

1.983.918

#SAYI/0!

24.151

816.942

792.791

3.283

1.064.866

1.604.327

539.461

51

Başka yerde belirtilmeyen emtialar
Şahısların taşınması için esas olarak
tasarlanmış motorlu araçlar ve diğer
motorlu taşıtlar. …
Şahısların taşınması için esas olarak
tasarlanmış motorlu araçlar ve diğer
motorlu taşıtlar. …
Mücevherat ve bunların parçaları, gümüş
dışındaki değerli metaller…
Hafif yağlar ve müstahzarlar, petrol veya
bitümlü mineraller> hacimce%90 "…
Şahısların taşınması için esas olarak
tasarlanmış motorlu araçlar ve diğer
motorlu taşıtlar. ...
Mermer ve traverten, sadece testere ile
veya başka bir şekilde, bir kare blok veya
blok halinde kesilmiş ...
Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu,
malların taşınması için motorlu taşıtlar …
Şahısların taşınması için esas olarak
tasarlanmış motorlu araçlar ve diğer
motorlu taşıtlar. …
Halılar ve diğer yer kaplamaları, suni ve
sentetik tekstil malzemelerinden dokuma,
tafting veya floklanmamış …
Triko, kazak, hırka, yelek ve benzeri eşyalar,
pamuklu, triko veya tığ işi ...

1.843.283

2.342.090

498.807

27

2.649.848

3.116.799

466.951

18

1.526.152

1.974.912

448.760

29

3.676.267

4.034.980

358.713

10

1.720.608

2.062.636

342.028

20

1.084.136

1.385.846

301.710

28

731.018

999.255

268.237

37

4.131.729

4.368.665

236.936

6

1.326.010

1.548.969

222.959

17

1.553.939

1.758.696

204.757

13

818.983

976.299

157.316

19

Kaynak: Trademap
Türkiye’nin Dünya’ya ihracatı incelendiğinde motor, metal, makine, araç parçaları, mermer ve tekstil ürünlerinin çoğunlukta
olduğu görülmektedir.
İki tabloyu karşılaştırdığımızda metal, makine ve elektronik sektöründe Türkiye’nin Dünya ithalatında yer aldığı görülmektedir.
Aynı zamanda Çerkezköy Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların sektör yoğunluğu incelendiğinde metal, makine, kimya ve
tekstil sektörleri göze çarpmaktadır. İhraç edilen ürünler de sektör yoğunluğu ile doğru orantılıdır.
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Tekirdağ’ın Dış Ticaret Hacmi
2017 yılı Tekirdağ’ın dış ticaret hacmi 8,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü, Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü, Avrupa Serbest Bölge ve Çorlu Gümrük Müdürlüğü’nün 2017
aralık ayı dış ticaret hacmi 828 milyon 500 bin 456 dolar olurken, 2017 yılı toplam dış ticaret hacmi ise 8 milyar 573 milyon 948
bin 996 dolar olmuştur.
12 Ayda 1.3 Milyar Dolarlık İhracat Yapıldı.
Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü’nde 2017 yılı aralık ayında 135 milyon bin 852 dolarlık ithalat, 73 milyon 27 bin 240 dolarlık
ithalat gerçekleştirildi. 1 aylık dış ticaret hacmi 208 milyon 29 bin 91 dolar olurken, 2017 yılı toplam dış ticaret hacmi ise 2 milyar
283 milyon 284 bin 411 dolar oldu. 12 aylık dönemde Çerkezköy Gümrüğü’nde 1 milyar 378 milyon 633 bin 156 dolarlık ithalat,
904 milyon 651 bin 255 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Çerkezköy Bölgesi’nin İhracat Rakamları
Çerkezköy Bölgesi’nin 2017 yılı en çok ihracat firmalar listesi aşağıdaki gibidir. Buna göre 2017 yılı en çok ihracat gerçekleştiren
firmaların yan sanayi sektörleri ve sektöre yeni girmiş micro, küçük ve orta ölçekli firmaların ihracat gerçekleştirmeleri olasıdır.
Tablo 3: TİM’in ilk 1000 ihracat listesinde yer alan 28 firma
İlk 1000’deki Sıra Firma Adı
8.
14.
25.
51.
54.
71.
104.
119.
245.
312.
329.
336.
337.
344.
350.
425.
498.
570.
592.
625.
669.
680.
749.
794.
797.
813.
831.
950.
Kaynak: TİM

İhracat Miktarı ($)

Arçelik A. Ş
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Taha Pazarlama ve Mağazacılık A.Ş. (Özen Mensucat)
Polimer Kauçuk Sanayi ve Pazarlama A. Ş.
Erdemoğlu Dış Ticaret A.Ş. (Dinarsu)
Hema Exim Ticaret A.Ş.
Korozo Dış Ticaret A.Ş ( Sareks)
Türkmen Grup İthalat İhracat Dış Ticaret A.Ş. (ATT Tekstil)
Sarbak Metal Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Efes Tekstil Sanayi ve dıi Ticaret Limited Şirketi (Beks Çorap)
Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Ulkar Kimya)
Jotun Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Altek Döküm Hadde Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Eda Dış Ticaret ve Tekstil Pazarlama A.Ş. (Bony Çorap)
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Argon Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tristone Flowtech İstanbul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Flokser Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Süedser Tekstil)
Elkon Beton Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Akım Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Vibracoustic Çerkezköy Oto Parçaları Dış Ticaret A.Ş.
Schott Orim Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Almodo Altunlar Dış Ticaret A.Ş.
Altın İplik ve Çorap Sanayi A.Ş.
Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil Sanayi Ticaret A.Ş.
Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.
Paksel Kimya ve Ticaret A.Ş.

1.816.174.292,17
856.672.466, 94
426.247.771,44
229.219.783,83
218.906.193,54
177.480.514,35
139.157.261,56
119.822.906,76
64.910.942,15
54.124.870,1
51.696.639,73
50.267.919,22
50.261.924,64
49.667.994,28
49.083.914,47
42.044.453,80
37.038.721,9
32.609.805,74
31.674.770,14
30.321.792,31
28.924.159,98
28.629.584,61
26.153.361,22
24.328.583,13
24.318.112,79
23.985.239,89
23.313.022,96
20.418.140,90

TİM’in ilk 1000 ihracatçı listesinde yer alan Çerkezköy TSO üyesi firmalar bölgenin ihracat potansiyelinin daha da artmasını
sağlamaktadırlar. Büyük firmaların bölgede bulunan KOBİ statüsündeki tedarikçileri büyük firmalarla yapmış oldukları ticaret
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sayesinde kurumsallaşma, üretim kalitesi ve kapasitesi anlamında kendilerini geliştirmektedirler. Bu sayede Küçük ve Ortak
Ölçekli firmalar bir süre sonra kendi ihracatlarını gerçekleştirecek konuma ulaşmakta ve bölgenin ihracat rakamlarına önemli
katkı sağlamaktadırlar.

Çerkezköy Bölgesi’nde İhracatçı Olabilecek Firmaların Faaliyet Konuları ve Sayıları
Tablo 4: Çerkezköy Bölgesi’nde İhracatçı Olabilecek Firmaların Faaliyet Konuları ve Sayıları
Sıra No:
1
2

Faaliyet Konusu

Firma Sayısı

Metalik halojenler, hipokloritler, kloratlar ve perkloratların imalatı (çamaşır suyu
dahil)
Metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri, metal parçaları delme,
tornalama, frezeleme, rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, birleştirme,
kaynak yapma vb. faaliyetler)

37
37

3

Kumaş ve tekstil ürünlerini ağartma ve boyama hizmetleri (giyim eşyası dahil)

31

4

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer dış giyim perakende satışı
Plastik poşet, çöp torbası, çanta, torba, çuval, file, sandık, kutu, kasa, damacana,
şişe, bidon, makara, masura, bobin, tıpa, kapak, kapsül vb. paketleme
malzemelerinin imalatı
Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuarların imalatı
Hırdavat (nalburiye) malzemesi ve el aletleri toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan
ticaret (çeşitli malların toptan satışı)
Eczacılığa ilişkin tıbbi ilaçların imalatı
Dış giyim eşyası imalatı
Plastik ürünlerin imalatı
Elektrikli ev aletleri aksam ve parçalarının imalatı
Makine, mobilya, kaporta, el aletleri ve benzerlerinin plastikten bağlantı parçaları,
plastikten taşıyıcı bantların ve konveyör bantlarının imalatı
Parfüm ve koku verici diğer sıvı ürün, manikür/pedikür müstahzarı, güneş koruyucu
ürünler, dudak ve göz makyajı ürünü, banyo tuzu, kozmetik veya kişisel bakım
amaçlı pudra, sabun ve organik yüzey aktif müstahzarı, deodorant, vb. imalatı
Plastikten/PVC den kapı, pencere, bunların kasaları, pervazları, kapı eşikleri, vb.
imalatı

28

Alüminyum bar, çubuk, tel ve profil, tüp, boru ve bağlantı parçaları imalatı
Dokusuz kumaşlar ile bunlardan yapılan ürünlerin imalatı (giyim eşyası hariç)

11
10
8
7
5
5

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı
Çorap imalatı
Tekstil elyaf ve ipliklerini ağartma ve boyama hizmetleri
Demir dışı ağır metallerin dökümü
Ev tipi buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, bulaşık
makinesi, vantilatör, aspiratör, fan, aspiratörlü davlumbaz, fırın, ocak, mikrodalga
fırın, elektrikli pişirme sacı vb. imalatı
Halı (duvar halısı dahil) ve kilim imalatı (paspas, yolluk ve benzeri tekstil yer
kaplamaları dahil)

27
26
20
17
16
13
13
12
12
11
11

3
3

Kaynak: Çerkezköy TSO
Yukarıda tabloda verilen faaliyet konularına yönelik bölgemizden ciddi anlamda ihracat operasyonları gerçekleşmektedir.
Bu sektörlerde bulunan diğer firmalarda bölge açısından potansiyel ihracat olanağına sahiptirler.
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Ayrıca yukarı ki tabloda dikkat çeken bir diğer ayrıntıda özellikle kimya, metal ve tekstil sektörlerinde bulunan firma
sayılarıdır. Bu sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yoğun oluşu kümelenme faaliyetleri için en temel niteliklerdendir.
Kümelenme faaliyetleri ile bu sektörlerde ihracat fırsatları daha da çoğaltılarak firmaların pazar bulma ve pazara ulaşma
konusunda desteklenme faaliyetleri çok daha olumlu sonuçlar verecektir.
Tablo 5: Hem ihracatçı hem de yatırımcı olunabilecek faaliyet konuları

Sıra No:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

Faaliyet Konusu

Firma Sayısı

Motorlu kara taşıtları için karoser, kabin ve kupalara ait parça ve aksesuarların
imalatı (tamponlar, koltuk emniyet kemerleri, hava yastıkları, kapılar vb. dahil)
Büro mobilyalarının toptan ticareti
Tekstil ipliği ve kumaşını yıkama, ağartma, boyama, apreleme, temizleme, sıkma,
sarma, emprenye etme, bitirme, kesme, surfile ve benzerleri için makineler ile keçe
imalatında ve bitirilmesinde kullanılan makinelerin imalatı
Gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanması veya imalatı için makinelerin
imalatı
Musluk ve valf/vana imalatı
Bakırın çekilmesi ve haddelenmesi ile tüp, boru, bunların bağlantı elemanları, bar,
çubuk, tel ve profil imalat
Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri
Kağıt veya mukavvadan dosya, portföy dosya, klasör ve benzerlerinin imalatı
Kumaş ve tekstil ürünlerine baskı yapılması hizmetleri (giyim eşyası dahil)
Buldozer, angledozer, greyder, skreyper, düzleyici, önden küreyici-yükleyici, kepçeli
yükleyici, mekanik kepçe, ekskavatör, kazık çakma (kazık varyosları) ve sökme
makineleri, harç ve asfalt yayıcılar ile beton kaplama makinelerinin imalatı
Metalden zincirler (mafsallı bağlantı zinciri hariç) ve parçaları ile yay ve yay
yaprakları, kaplanmış veya nüveli teller, çubuklar, tüpler, levhalar ve elektrotların
imalatı
Hijyenik havlu ve tamponlar, kadın bağı, pedler, bebek bezleri vb. hijyenik ürünler ile
giyim eşyası ve giysi aksesuarlarının imalatı
Kendine özel fonksiyonu olan elektrikli makine ve cihazların imalatı (anten
yükselteçleri, çitlere elektrik verici cihazlar, tercüme veya sözlük fonksiyonlu
elektrikli makineler, ses kayıt cihazlarında kullanılan gürültü azaltma üniteleri vb.)
Vulkanize edilmiş (kükürtle sertleştirilmiş) kauçuk imalatı (ip, kordon, levha, tabaka,
şerit, çubuk ve profil halinde)
Hafif metallerin dökümü (alüminyum, magnezyum, titanyum, çinko vb.den yarı
mamul ürünlerin dökümü ile dökme hafif metallerin dökümü)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Kaynak: Çerkezköy TSO
Çerkezköy TSO İhracatçı listesi incelendiğinde yukarıda faaliyetleri belirtilen firmalar, faaliyet konusu (NACE Kodu) bölgede
tek olan firmalardır ve ciddi oranda ihracatları mevcuttur. Aynı zamanda bu faaliyet konuları bölgede yatırımcı olunabilecek
iş faaliyetleri olarak da değerlendirilmektedir.
Sonuç olarak bölgede faaliyet gösteren tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ihracat gerçekleştirme potansiyelleri
mevcuttur. Bunun için firmanın ihracat gerçekleştirme altyapısının olması yeterlidir. Odamızda üyelerimize vermiş
olduğumuz dış ticaret istihbarat hizmeti ile tüm ürünlerin hedef pazarlarını ve hedef pazardaki hedef müşterileri bilgilerini
firmalarımızla paylaşıyor ve ihracata yönelik devlet destekleri konusunda bilgilendirmeler gerçekleştiriyoruz. Bunun için
www.trakyadisticaret.org adresinden talep edeceğiniz hizmeti seçmeniz yeterli.

6

