
1976 yılında kurulan, 1273 hektar alanı ile Türkiye'nin en büyük 
ve en köklü sanayi bölgelerinden biri olan Çerkezköy Organi-
ze Sanayi Bölgesi (ÇOSB), bölgesine ve ülkesine model olan 
bir Organize Sanayi Bölgesi’dir. ÇOSB, Ar-Ge’ye dayalı, 
katma değeri yüksek üretim yapıp ülke ekonomisine büyük 
katkıları olan firmaları bünyesinde barındırırken, ciddi miktar-
da üretim ve ihracat yapan, Türkiye’nin en başarılı şirketleri-
nin bulunduğu seçkin bir üretim üssüdür. Bölgemiz, bünye-
sindeki 42’si uluslararası yatırımcı olmak üzere 285 fabrikada 
yaklaşık 77.000 çalışanıyla üretime katkı sunmaktadır ve bu 
istihdam sayıları her geçen gün artmaktadır. Bölgemiz 
katılımcı firmaları tarafından, yaklaşık 21 Milyar Dolarlık ciro 
ve 3,6 Milyar Dolarlık bir ihracat gerçekleştirilmektedir.

FİRMALARIMIZIN BAŞARILARI
Bölgemiz bünyesinde bulunan farklı ölçeklerdeki üretim 
tesislerimizin büyük çoğunluğu Türkiye'nin önde gelen 
sanayi kuruluşlarındandır. İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
tarafından açıklanan 2021 yılı Türkiye'nin En Büyük İlk 500 
Sanayi Kuruluşu Listesi'nde 19 firmamız yer almaktadır. 
KOBİ'lerin en büyükleri olarak nitelendirilen 2021 yılı İkinci 
500 Sanayi Kuruluşu Listesi'nde 17 firmamız yer almayı 
başarmıştır. Bununla birlikte 2021 yılının En Büyük 1.000 
İhracatçı Firması arasında 30 bölge firmamız bulunmaktadır. 
ÇOSB Yönetimi olarak, bölgemiz sanayicilerine gelişmiş 
standartlarda altyapı hizmeti vererek, doğalgaz, elektrik ve 
su konularında sürdürülebilir hizmet anlayışıyla çalışmaları-
mıza devam ediyoruz. 

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
Yakın yerleşim alanlarında yaşayanlara, bölgemiz firmaların-
da çalışanlara ve çocuklarına yönelik sosyal-kültürel gelişme-
lerini destekleyici tiyatro, konferans etkinliklerimizi sürdürü-
yoruz. Türkiye’nin en köklü organize sanayi bölgelerinden biri 
olmamızın yanı sıra, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinin 

eğitim-öğretim, sağlık, spor ve kültür alanlarındaki sosyal 
hizmetlerimize devam etmekteyiz.

GENÇLERİN HİZMETİNE SUNDUK
Yakın zamanda, Kapaklı’da 500 kişi kapasiteli Kapalı Spor 
Salonunu tamamlayarak Kapaklılı gençlerin hizmetine 
verdik. Aynı zamanda Çerkezköy’de 32 derslikli modern bir 
ortaokulun inşaatını tamamlayarak hizmete açtık. Bölge-
mizdeki katılımcı firmalarımız da Çerkezköy ve Kapaklı’ya 
yeni okullar kazandırmaktadırlar. 

AR-GE VE İNOVASYON MERKEZİ
Bölgemiz, aynı zamanda önemli bir Ar-Ge ve İnovasyon 
merkezidir. ÇOSB’deki firmalarımızda çok sayıda patent ve 
faydalı buluşa imza atılmıştır. Tekirdağ’da kurulu toplam 53 
Ar-Ge merkezinin yarısı ve ayrıca ilimizdeki 15 Tasarım 
Merkezi’nin de 5 tanesi ÇOSB’dedir. 

ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİMİZ
80.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi-
mizde, Bölgemiz katılımcılarından oluşan atıksular yaklaşık 30 
yıldır Çevre Kanunu’na uygun olarak arıtılmakta ve alıcı 
ortama deşarj edilmektedir. Tesis 24 saat Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından online olarak izlenmek-
tedir. Çevre İzin ve Lisans Belgeli Çamur Yakma Tesisimizde, 
Atıksu Arıtma Tesisimizde oluşan arıtma çamurlarının bertara-
fı yapılmaktadır. 

DİJİTALLEŞME ÇALIŞMALARIMIZ
ÇOSB tarafından katılımcı firmalara verilen hizmetlerin 
dijitalleşmesi planı kapsamında; çalışanlarımızın tasarladığı 
ve geliştirdiği bilgisayar yazılım programlarıyla birçok 
hizmetimiz dijital ortamda verilmektedir. ÇOSB olarak 
katılımcı firmalarımıza en iyi hizmeti verme bilinciyle, günü-
müz teknolojisindeki gelişmeleri sürekli takip ederek hayata 
geçirmekteyiz.
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TSE COVID-19 GÜVENLİ HİZMET BELGESİ’Nİ ALDIK
Pandemi sürecinin başından itibaren, hem çalışanları, hem de 
hizmet verdiği sanayicileri için her türlü tedbiri alan ÇOSB 
Bölge Müdürlüğü, alınmış olan tedbirlerin tescillenmesi için 
Türk Standartları Enstitüsü’ne (TSE) başvuru yapmış ve TSE 
uzmanları tarafından yapılan denetim sonrası, ‘TSE COVID-19 
GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ’ni ve ‘TSE COVID-19 GÜVENLİ 
HİZMET BELGESİ’ni almaya hak kazandı.

ÇOSB İTFAİYE
Trakya’nın en iyi alt yapısına sahip itfaiye teşkilatlarından 
biri olan ÇOSB İtfaiyesi, gerek tecrübeli ve eğitimli personeli 
ve gerekse modern ve geniş araç parkı ile bölgemiz sanayi-
cisinin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

ÖZEL ÇOSB KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ
Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi 0-66 aylık çocuklara 
yönelik olarak tasarlanmış, 240 çocuk kapasiteli, yaklaşık 
2.500 m2 kapalı alana ve 19.000 m2 açık alana sahiptir.

Kreşimizde her yaş grubunun kendi bünyesinde eğitim 
göreceği şekilde tasarlanmış 13 adet sınıfın yanı sıra drama 
atölyesi, kapalı ve açık oyun alanları mevcut olup öğrencile-
rimizin tüm ihtiyaçlarına karşılık vermektedir.

Kreşimizde öğrencilerimizin en iyi eğitimi almalarının yanı 
sıra güvenlikleri ve konforları açısından da tüm detaylar 
düşünülmüştür. Çocuklara yönelik tasarlanmış hijyenik 
lavabolar, yemek pişirme, servis bölümü ve yaş gruplarına 
göre dizayn edilmiş yemek salonları, uyku odaları, güvenlik 
kontrolü, yangın algılama, kamera, ses yayın sistemi, temiz 
hava ve klima santralleri mevcuttur.

ÇOSB ZİHİNSEL ENGELLİLER KORUMALI
İŞYERİ ATÖLYE VE YAŞAM MERKEZİ (ZEKA)
Özel eğitim almış ve çalışabilecek durumdaki hafif zihinsel 
engellilere iş imkanı kazandırmak amacıyla hazırlanan 
ÇOSB ZEKA, özellikle yakın yerleşim alanlarımızda yaşayan 

hafif zihinsel engellileri çalışma hayatına katıyor. Çerkezköy 
Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) tarafından hazırlanarak 
uygulamaya geçirilen Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri 
Atölye ve Yaşam Merkezi Projesi, katılımcı firmalarımızın 
engelli istihdamını sağlaması yanında örnek ve sosyal bir 
fayda yaratmalarına da katkı sağlıyor.

ÖZEL ÇOSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi tarafından 2012-2013 
eğitim-öğretim yılında açılan Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, ÇOSB sanayicisinin ara eleman ihtiyacını 
karşılamak amacıyla kurulmuştur. Özel ÇOSB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nde; Endüstriyel Otomasyon, Elekt-
rik-Elektronik, Tekstil Teknolojileri, Kimya Teknolojileri ve 
Makine Teknolojileri olmak üzere 5 alan bulunmaktadır.
Kolej seviyesinde dört yıl eğitim veren okulumuz 1200 
kapasitelidir. Okulumuzda; 40 derslik, Endüstriyel Otomas-
yon, Elektrik-Elektronik, Tekstil Teknolojileri, Makine Tekno-
lojileri, Kimya Teknolojileri Atölyeleri ve Laboratuvarları, 
Biyoloji, Fizik ve Kimya Laboratuvarı, 300 kişi kapasiteli 
Konferans Salonu, Kütüphane, Okuma Salonu, Çok Amaçlı 
Kapalı Spor Salonu, Açık Futbol ve Basket Sahaları, Öğrenci 
Meclisi, Kafeterya, Yemekhane, Veli Görüşme Salonu, Mescit 
bulunmaktadır. Verilen eğitimler sadece sınıflarda değil, 
sanayi kuruluşlarımızla birlikte yapılarak teorik ve pratik 
eğitim bir arada yürütülmektedir. Özel ÇOSB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, özel bir okul olmasına karşın öğrenci-
lerden herhangi bir ücret talep etmemektedir.

ÇOSB SCADA SİSTEMİMİZ
Bölge Müdürlüğümüzde kurduğumuz kamera izleme siste-
mi kapsamında 300’den fazla kamera ile bölgemizdeki 
gelişmeleri anlık olarak takip ediyor ve sorunlara çözüm 
üretiyoruz. Ayrıca firmaların elektrik, su ve doğalgaz tüke-
timlerini ve lokal arızaları kurduğumuz SCADA sistemi 
kapsamında izleyip değerlendiriyoruz. SCADA sistemimiz 
ülkemizin en gelişmiş SCADA sistemlerinden biridir. 
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