
EKONOMİK FORUM60

MARKA KENT
Fo

to
ğ

ra
fl

a
r:

 K
ır

kl
a

re
li 

TS
O

, K
ır

kl
a

re
li 

TB

8 bin yıl önce Avrupa 
kıtasında tohumun
toprakla buluştuğu ilk 
yerleşim yeri olan Kırklareli
gözde sektörleri olan tarım 
ve hayvancılık yanında sınır 
ticareti ile atağa kalkmayı 
ve farklı sektörlerde dış
ticaret hacmini geliştirmeyi 
hedefliyor. Kent, ticarete 
ivme katması beklenen
Dereköy Gümrük Kapısı’nın 
da öncelikle TIR trafiğine 
açılmasını istiyor.

AVRUPA’YA AÇILAN EN ÖNEMLİ 
KAPILARDAN OLAN KIRKLARELİ:

SINIR TİCARETİ 
VE YEREL 
ÜRÜNLERLE 
KALKINMAYI 
HEDEFLİYOR
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tratejik konumu, eğitimli insan kaynağı, 
gelişmiş ulaşım altyapısı, limanlara ve sınır 
kapılarına yakınlığı ile Kırklareli, Türkiye’nin 
Avrupa’ya açılan en önemli kapılarından 

biri. Kentin İstanbul ve Avrupa arasındaki konumu 
ile özellikle limanlara yakınlığı sanayi yatırımları için 
de uygun bir ortam oluşturuyor.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Soner Ilık, “Yatırım teşvik bölgesi dışında ol-
mamız sanayimizin gelişimini yavaşlatıyor. Oda ola-
rak Kırklareli’nin teşvik bölgesi kapsamına alınması 
konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık” diyor.

Kırklareli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Turhan Altıntel de “Marka Kent olma yolunda Et ve 
Süt Kurumu Kırklareli’ne getirilmeli, Dereköy Güm-
rük Kapısı TIR trafiğine açılmalı ve Teşvik Kanunu 
yeniden yapılandırılmalı” şeklinde konuşuyor.
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“KIRKLARELİ YATIRIM TEŞVİK 
BÖLGESİ KAPSAMINA ALINMALI”

Kırklareli Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Soner Ilık, “Yatırım 
teşvik bölgesi dışında 
olmamız sanayimizin 
gelişimini yavaşlatıyor. Oda 
olarak Kırklareli’nin teşvik 
bölgesi kapsamına alınması 
konusunda çalışmalarımızı 
yoğunlaştırdık”  diye 
konuştu.

K
ırklareli Ticaret ve Sanayi Oda-

sı Yönetim Kurulu Başkanı So-

ner Ilık, “Kırklareli’nin en büyük 

problemi tanıtım eksikliği. Tanı-

tım eksiklikleri yüzünden sektörlerimizin 

ekonomik katkısı potansiyelinin altında 

kalıyor. İlimizin bilinirliğinin artırılması, önü-

müzdeki dönemki hedeflerimiz arasında” 

diye konuştu. Kırklareli Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık 

sorularımızı şöyle yanıtladı:

Kırklareli’nin ticari hayatı hakkında 

bilgi verebilir misiniz? Kentin en önemli 

sorununu öğrenebilir miyiz?

Kırklareli hızla gelişmekte olan bir kent. 

Göç ile gelen nüfus artışının yanı sıra Kırkla-

reli Üniversitemizin de gelişimi ile beraber 

kentsel yapı da gelişiyor. Türkiye’de illerin 

sosyo-ekonomik gelişmişlik endekslerine 

bakıldığında ilimizi 15. sırada görebiliyo-

ruz. Bu da kaliteli yaşam ve mutlu insanlar 

demek. Kırklareli üç alanda önemli ticari 

potansiyele sahip. Bu alanlar tarım ile hay-

vancılık, turizm ve sanayi olarak sıralanabi-

lir. Avrupa ve İstanbul arasındaki stratejik 

konumu, eğitimli insan kaynağı,  gelişmiş 

ulaşım altyapısı, limanlara ve sınır kapılarına 

yakınlığı Kırklareli’ni avantajlı kılan önemli 

noktalar. Bu stratejik konum yerel ürün ih-

racatının yanı sıra önemli bir lojistik merkezi 

olma potansiyelini de taşıyor.  

Bulgaristan’a açılan mevcut Dereköy 

Gümrük Kapısı’nın kapasitesinin geliştirilip 

ticari faaliyetlerin gelişmesi gerekiyor. Bu-

nun gerçekleşmesi için çabalarımız devam 

ediyor. Yine Bulgaristan ile deniz sınır kapısı 

2019’un ilk çeyreğinde faaliyete geçecek. Bu 

da ilimizin ticari hayatına hareket getirecek.   

Kırklareli’nin en büyük problemi tanı-

tım eksikliği. Tanıtım eksiklikleri yüzünden 

sektörlerimizin ekonomik katkısı potansi-

yelinin altında kalıyor. İlimizin bilinirliğinin 

artırılması önümüzdeki dönemki hedefle-

rimiz arasında.

Tohumun toprakla 

buluştuğu ilk yerleşim yeri

İlimizin yüzde 40’ı tarım arazisi, yüzde 

40'ı ise ormanlar ile kaplı. Bu durum tarım-

sal ürünler, et ve süt ürünleri bakımından 

önemli avantaj sağlıyor. Kırklareli, 8 bin yıl 

önce Avrupa kıtasında tohumun toprakla 

buluştuğu ilk yerleşim yeri. Kırklareli mer-

kezde bulunan Aşağıpınar kazı alanında 

yapılan çalışmalarla bu ispatlandı.

Çoğunluğu birinci sınıf tarım arazisi olan 

ilimizde en çok buğday, ayçiçeği, pirinç ve 

mısır üretimi mevcut. Meyve ve sebzecilik, 

süs bitkileri ve lavanta gibi katma değeri 

yüksek alternatif tarım ürünlerinin yaygın-

laşması, sulama sistemlerinin yaygınlaştırıl-

ması ve kooperatifçiliğin artırılması üzerinde 

çalıştığımız konular arasında geliyor.

Hayvancılık alanında ise Trakya Kıvırcığı 

olarak bilinen koyun ırkının lezzeti dün-

yaca ünlü. Özellikle Nisan ve Mayıs ayları 

bölgemizde kuzu-oğlak çevirme zamanı. 

Ayrıca büyükbaş et üretimi ve süt ve süt 

ürünleri üretimi de ilimiz için önemli bir 

değer. Istranca Ormanları’nın sağladığı özel 

iklim şartları ve bitkisel çeşitlilik bu kaliteyi 

destekliyor. Kırklareli aynı zamanda peynir 

kenti olarak da biliniyor. Yoğun bir üretim 

söz konusu. Kırklareli Beyaz Peyniri için coğ-

rafi işaret başvurumuzu yaptık, umarım 

yakın zamanda tescil süreci tamamlanacak. 

Bir diğer tarımsal değerimiz ise bağ-

larımız. Osmanlı döneminde ağırlıklı gay-

rimüslim nüfusu tarafından şarap üretimi 

yapıldığını biliyoruz. Yeni yatırımcılar ile son 

yıllarda şarap üretimi tekrar artmaya başladı. 

Alkolsüz üzüm suyu olarak tarif edile-

KOBİ’leri, eğitim ve 
danışmanlık faaliyetlerimiz ile 

destekliyoruz.
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bilecek içeceğimiz Hardaliye’ye ise ayrı bir 

parantez açmak istiyorum. Mustafa Kemal 

Atatürk’ün ilimizi ziyareti sırasında çok be-

ğendiği ve “Bu içeceği milli içeceğimiz ha-

line getirin” diyerek talimat verdiği mayhoş, 

tatlı bir içecek. Kırklareli’ne özel bu içecek bi-

zim için ayrı bir önem taşıyor. Coğrafi işaret 

tescilini 2017 yılında aldığımız Hardaliye’nin 

bilinirliğini artırmak ve marka değerini geliş-

tirmek için çalışıyoruz.  

Tarım ve hayvansal ürünler dışında Kırk-

lareli’de balıkçılık ve ormancılık faaliyetleri 

de söz konusu. Turizm alanında ise kültür, 

doğa ve gastronomi açısından önemli de-

ğerleri barındırıyor Kırklareli. Traklar, Roma 

İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorlu-

ğu’nun izlerini taşıyor. Trak mezarları ve iba-

det bölgeleri, Roma İmparatorluğu zama-

nından kalma kale ve manastırlar, Osmanlı 

dönemi mimari eserleri dikkat çekiyor. De-

mirköy İlçemiz doğa turizmi açısından 

önemli. Dupnisa Mağarası, Demirköy Top 

Dökümhanesi gibi önemli turistik alanları 

içine alan doğa yürüyüşü rotaları yerel lez-

zetlerin tadına varılabilecek köylere uzanı-

yor. İğneada Beldesi yakınlarında bulunan 

Longoz (Su basar) Ormanları Milli Parkı eşsiz 

bir doğa deneyimini ziyaretçilerine sunuyor. 

Yaz turizminin gözdesi olan İğneada ve 

Kıyıköy Beldelerimiz yazları ziyaretçi akınına 

uğruyor desek abartmış olmayız.  

Kırklareli festival zamanlarında yoğun 

ziyaret alıyor. Bahara girişle başlayan festival 

ve şenlikler sonbahar sonlarına dek devam 

ediyor. Merkezde düzenlenen Nevruz, Hıd-

rellez, Kakava ve Bağ Bozumu şenliklerine 

ek ilçelerdeki kutlamalar yaz boyunca çeşitli 

tarihlerde gerçekleşiyor. 2019 Eylül ayında 

110. kez düzenlenen Pavli Panayırı 1909 yı-

lından bu yana kesintisiz bir şekilde yapılan 

Türkiye tarihinin en köklü panayırı. 

“Büyük firmalara 

ev sahipliği yapıyoruz”

Lüleburgaz İlçemiz ve civarı halihazırda 

ülkemizin büyük firmalarına ev sahipliği 

yapıyor. Bölgede yer alan imalat firmaları 

gıda, tekstil, plastik, ambalaj, metal işleme, 

döküm, çimento, cam gibi geniş bir sektör 

yelpazesi oluşturuyor. 

Altyapı yatırımlarını tamamlamış Kırk-

lareli Organize Sanayi Bölgesi ise şimdilik 

37 firmaya ev sahipliği yapıyor. Kırklareli 

OSB tek parça ve büyük ölçekli sanayi 

parselleri sunabilmesi ile ön plana çıkıyor. 

Ancak yatırım teşvik bölgesi dışında ol-

mamız sanayimizin gelişimini yavaşlatıyor. 

Oda olarak Kırklareli’nin teşvik bölgesi 

kapsamına alınması konusunda çalışma-

larımızı yoğunlaştırdık. Tarım ve orman 

ürünlerine dayalı sanayimizin geliştirilmesi 

ise ilimizde üretilen ürünlerin katma de-

ğerini yükseltecek ve istihdamı artıracak 

konular arasında yer alıyor.   

Kırklareli’nin ‘Marka Kent’ olması için 

Odanız hangi çalışmaları yürütüyor?

Kırklareli yerel değerleriyle ön plana çı-

kan bir kent. Yerel değerleriyle farklılaşması 

Marka Kent olma yolunda ciddi bir avantaj 

Kırklareli Beyaz 
Peyniri için coğrafi işaret 

başvurumuzu yaptık.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi
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sağlarken, tanıtım eksikliklerinden ötürü 

hak ettiği ilgiyi görememiş, sektörlerin eko-

nomik katkısı potansiyelinin altında kalmış.

Marka Kent olma yolunda kentteki tüm 

kurumların kendi alanlarında ilgili çalışma-

ları yürütmeleri şart. Ancak bu çalışmaların 

belirlenmiş ortak hedefleri destekler nite-

likte olması gerekiyor. Bu sebeple Kırkla-

reli’nin Marka Kent olması yolundaki en 

önemli adımın ildeki paydaşların birlikte 

çalışma kültürünün geliştirilmesinden geç-

tiğini düşünüyoruz. Oda olarak bu sürece 

öncülük ediyoruz.  

Hardaliye’nin coğrafi işaretinin alınma-

sının ardından Kırklareli Beyaz Peyniri için 

dosyamızı hazırladık ve süreci başlattık. 

Tabii ki iş sadece coğrafi tescili almakla 

bitmiyor. Ürün tasarımı, pazarlama gibi ko-

nularda üreticilerimiz, üniversitemiz, yerel 

paydaşlarımız ve sektör profesyonelleri ile 

birlikte çalışıyoruz.    

“Eğitim ve danışmanlık 

faaliyetlerinde bulunuyoruz”

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası olarak 

KOBİ’lerimizin kurumsallaşması, ürünleri-

mizin marka değerinin geliştirilmesi, turizm 

alanında tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, 

sanayi yatımları için gerekli çalışmalar nok-

tasında üzerimize düşen adımları atıyoruz. 

Özellikle gıda üreticilerimizin kabuğunu 

kırıp bölgesel, ulusal ve uluslararası arenada 

bilinen kurumlar olmaları için eğitim ve da-

nışmanlık faaliyetleri ile onları destekliyoruz. 

Turizm potansiyelinin daha iyi değer-

lendirilmesi için online tanıtım faaliyetleri 

konusunda Kalkınma Ajansımız ile birlik-

te çalışıyoruz. Sosyal medyanın sağladığı 

avantajları kullanıyoruz. Son dönemlerde 

Bulgar turistlerin ilimize ilgisi artmaya baş-

ladı. Onların Kırklareli hakkında bilgi sahibi 

olmalarını, yeme içme mekanları ve alışveriş 

imkanlarına ulaşımlarını kolaylaştırmak için 

yine teknolojiden faydalanacağımız bir pro-

je üzerinde çalışıyoruz. Ücretsiz internet ve 

dijital bilgilendirme platformu ile turistlerin 

ilimizi ziyaret ettikleri süre içerisinde yönlen-

dirilmeleri konusunda çalışıyoruz.  

Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023 

tarihinde nasıl bir kent hayal 

ediyorsunuz?

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası olarak 

kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var. 

Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmala-

rımızı zaman kaybetmeden hayata ge-

çiriyoruz. 2023’e sadece beş yıl kaldı. Bu 

süreye kadar Kırklareli’nin taşıdığı kalkınma 

potansiyelinin en iyi şekilde değerlendiril-

mesi için çalışacağız. 2023 yılında tüm sek-

törlerde altyapı yatırımlarını tamamlamış, 

tarım/hayvancılık, turizm ve sanayimizin 

gelişiminde ve ürünlerimizin markalaşma-

sında önemli aşamalar kaydetmiş bir kent 

olmayı hedefliyoruz.   

Bunun yanı sıra kentimizde girişimcilik 

kültürünü geliştirmek, Endüstri 4.0 sürecini 

kaçırmadan teknolojiyi hayatımızın her ala-

nına adapte ederek Kırklareli’ni geleceğe 

taşımak istiyoruz. Bu bağlamda kodlama, 

dijital pazarlama gibi konularda eğitim ça-

lışmalarımıza başladık bile. KOBİ’lerimizin 

teknolojik altyapılarının geliştirilmesi, akıllı 

tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi 

gibi konuları yakından takip ediyoruz. 2023, 

bugünden çok farklı olacak. Bu yüzden za-

manı yakalayacak çalışmaları şimdiden ha-

yata geçirmek gerekiyor. 

Üniversitemiz bünyesinde kurulacak 

Teknokent’in de bu anlamda Kırklareli’ne 

katkı sağlayacağını düşünüyorum. Oda ola-

rak üniversitemiz ile birlikte sektörlerimizin 

gelişmesi için bilimsel çalışmaları hayata 

geçiriyoruz. Teknoloji üreten bir kent olarak 

fikir geliştirmek ve patent sayımızı artırmak 

vizyonu ile hareket ediyoruz. 

Yerel değerlerin teknoloji ile harman-

lanarak çağı yakalayıp, gelişim sürecimizi 

iyileştirebileceğimizi düşünüyorum. 
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“DEREKÖY GÜMRÜK KAPISI 
TIR TRAFİĞİNE AÇILMALI”

Kırklareli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan 
Altıntel, “Marka Kent olma yolunda Et ve Süt Kurumu 
Kırklareli’ne getirilmeli, Dereköy Gümrük Kapısı TIR trafiğine 
açılmalı ve Teşvik Kanunu yeniden yapılandırılmalı” dedi.

K
ırklareli Ticaret Borsası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Turhan Al-

tıntel, “Dereköy Gümrük Kapısı 

1969’da faaliyete geçip yıllarca 

geçişlerin yapıldığı bir gümrük kapısı iken 

bugün TIR trafiğine kapalı olarak hizmet 

vermekte ve ilimize ekonomik ölçekte bir 

katkı sağlamamaktadır” dedi. Kırklareli Tica-

ret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan 

Altıntel sorularımızı şöyle yanıtladı: 

Kırklareli’nin tarım ve hayvancılık 

potansiyelini değerlendirir misiniz?

İlimizde yaşayanların önemli getiri kay-

nağı tarım ve hayvancılıktır. Ancak tarım ve 

hayvancılıktan elde edilen gelir çiftçi başına 

düşen arazi miktarı her yıl azalmakta ve köy-

lülerin büyük bir kısmı küçük topraklarda 

geçimlerini sağlayamayarak topraktan kop-

maktadır. Tarım ve hayvancılığın geliştiril-

mesinin öncelikle toprağı kullanan tarımsal 

ve hayvansal üretim ve yetiştiricilik yapan 

üretici çiftçilerinin korunması, bilgilendi-

rilmesi örgütlenmesinin desteklenmesiyle 

sağlanabileceği kaçınılmazdır. 

Kırklareli ülkemizin Trakya Bölgesi’n-

de Karadeniz, Bulgaristan ve diğer Trak-

ya illerinden Edirne ve Tekirdağ ile çevrili 

verimli topraklara sahip bir ilidir. Son yıl-

larda sanayi gelişmekle birlikte, bir tarım 

ve hayvancılık şehridir. Özellikle tarım ve 

hayvancılıkta önemli gelişmeler kaydet-

miştir. Arazilerinin yüzde 55 kadarı tarım 

yapmaya elverişlidir. Sulu tarım alanları, ya-

pılan barajlar ile artırılmaya çalışılmaktadır.  

Bitkisel üretimin ve yem bitkisi ekilişlerinin 

artması, coğrafi ve iklim koşulları ve büyük 

pazarlara çok yakın oluşu ile modern ve 

yüksek verimli hayvancılıkta, son beş yılda 

çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tara-

fından yapılan kontroller ile 2010 yılında 

şap, tüberküloz ve brusella hastalıklarından 

arındırılmış ve “hastalıktan ari” ilan edilmiş 

bir hayvancılık bölgesidir. Bu nedenle ili-

mizden, ulusal ve uluslararası hayvan satışı 

yapılmakta ancak, ABD ve AB üyesi ülkeler 

haricinde hayvan girişine izin verilmemekte-

dir. Ülkemizdeki 680 ari işletmenin 18 tanesi 

de yine ilimiz sınırları içinde yer almaktadır. 

Ayrıca, Avrupa Birliği onaylı 54 adet modern 

süt işletmemizden elde edilen sütün kalitesi, 

AB kriterlerinin kabul ettiği standartların 

üzerinde kaliteye sahiptir.

“Hayvancılıktaki gelişim ve 

dönüşüm hızla devam ediyor”

İldeki modern çiftlikler en son modern 

teknoloji ile kurulduklarından, gelişmiş ülke 

çiftliklerinin çok büyük bir kısmından tek-

nolojik olarak daha ileri düzeydedirler. Aile 

işletmelerindeki sığır varlığı genetik olarak 

ileri düzeyde olmasına rağmen; işletmelerin 

fiziki şartları, bakım ve beslenme düzeyleri, 

ülkemiz şartlarında iyi sayılabilecek düzey-

dedir ama arzu edilen seviyede değildir. Yine 

de hayvancılıktaki gelişim ve dönüşüm hızla 

devam etmektedir. İl ekonomisinde küçük-

baş hayvancılık da önemli bir yer tutmak-

tadır. Kırklareli Kıvırcık Koyunu için coğrafi 

işaret almaktayız. Kırklareli genel tarımsal 

üretim değeri bakımından 81 il içinde 46. 

sıradadır. Kişi başına düşen gelir 5 bin 516 

lira ile de tarımsal üretim değeri bakımından 

22. sıradadır. 154 bin 908 baş sığırı ve 414 bin 

166 küçük baş hayvanı ile aynı zamanda bir 

tarım ve hayvancılık şehridir. İlimizin tarım 

ekonomisindeki payı yüzde 10 düzeyindedir.

Kırklareli’nin avantajları

 İstanbul ve Avrupa’ya çok yakındır.

 Mükemmel bir organize sanayimiz  

mevcuttur.

Hayvancılık sektörünün 
ihtiyacı olan “Canlı Hayvan 
Borsası”nı hayata geçirdik.
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Eski Doğu Bloku ülkeleri iyi bir pazardır.

Tarımda ürün çeşitliliği imkanı yaratıl-

mıştır.

Damızlık hayvan üretiminde gelişmeler 

yaşanmaktadır.

Turizmin gelişme imkanı bulunmaktadır.

Orman ve kültür varlıkları zengindir.

 Sınır ötesi işbirliği çalışmalarına uygun 

bir ildir.

Kırklareli’nin Marka Kent olması için 

Borsanız hangi çalışmaları yürütüyor? 

Trakya Kalkınma Ajansı’nın desteği ile 

öncelikli olarak, “Hastalıktan ari hayvancılık 

bölgesi” olmamız sebebi ile ilimizin gelişmiş 

hayvancılık sektörünün elzem ihtiyacı olan 

“Canlı Hayvan Borsası”nı hayata geçirdik.

Canlı Hayvan Borsası’nın kurulması ile 

hem bölgemizdeki hayvan üreticilerinin 

emekleri gerçek değerini bulacak, hem de 

daha önce kayıt dışı ve kontrolsüz olarak 

yapılan hayvan alım ve satımlarının önüne 

geçilecek. Bir başka önemli projemiz de 

Canlı Hayvan Borsası’nın yanında, yine ilimi-

zin ve bölgemizin elzem ihtiyaçlarından biri 

olan “Entegre Et Tesisleri” kurulmasıdır. Canlı 

Hayvan Borsamızı kurmaktaki amacımızı 

kısaca şöyle sıralayabiliriz:

Hayvancılık sektöründe kayıt dışılığı en-

gellemek.

Hayvansal ürünlerden alınan vergiler 

kayıt altına alınmış olacak.

Alıcılar ve satıcılar arasında, sağlıklı fiyat 

politikası hususunda, güven sorununu orta-

dan kaldırmak.

Satılan hayvanın kıymetini takdir eden, 

alıcının ticaretini makul kılan, devletin hak-

larını koruyan, tüketicinin sağlığını ön plana 

çıkaran sektörel bir oluşum olarak hizmet 

veren birim olmak.

Kırklareli peynirimize coğrafi işaret alın-

ması için çok yoğun bir çabaya giriştik. Bor-

samız, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, Te-

kirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Kırklareli 

Üniversitesi ile işbirliği yaparak bölgemizin 

florası, toprak özellikleri, üretim yöntemle-

ri üzerine saha çalışmaları gerçekleştirdik. 

Bu çalışmalar sonucunda hazırlanan bir 

rapor ile Türk Patent Enstitüsü’ne coğrafi 

işaret başvurumuzu yaptık ve umuyoruz ki                                                                                 

en kısa sürede bir sonuç alacağız.

Alacağımız coğrafi işaret ile peynirimize 

bir kalite standardı gelecek, Kırklareli peyniri 

markalaşacak, peynir sektörünün gelişimine 

katkı sağlanacak, üreticimizin emeği ulusal 

ve uluslararası düzeyde tanınarak gerçek 

değerine kavuşacak.

 Türkiye’nin Avrupa’ya 
açılan en önemli kapılarından 

biriyiz.

MARKA KENT
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“Kırklareli tarım ve hayvancılık ürünleri 

teknolojik ortamlarda depolanıyor; sektö-

rel üretim canlanıyor” projemizi 2019 yılı 

sonunda bitireceğiz. Projemizin amacı; 

Kırklareli’nde üretilen ticari değeri yüksek 

ürünlerin depolanacağı bir tesisin kuru-

lumu ile birlikte ilin en önemli geçim kay-

naklarından tarım ve hayvancılık faaliyetle-

rinde elde edilen ürünlerin bölgesel, ulusal 

ve küresel pazarlarda katma değerinde alıcı 

bulunmasına imkan sağlanması; özellikle 

mevsiminde satış değerinin altında pazar-

lanan ürünlerin değerinde satışına imkan 

sağlanması; ilimizde üretilen sebze, meyve, 

süt ve et ürünlerinin depolanması, depola-

madan kaynaklanan kayıpların giderilmesi, 

ürünün en uygun sürelerde ve düzenli 

olarak pazara sevk edilmesi, taleplerin kar-

şılanmasının sağlanmasıdır.

Projemizin sonucunda 400 metreka-

relik alanda kurulacak olan tesis dört ayrı 

soğutma odası ve her bir odanın 100 ton 

kapasitesi ile birlikte değerinin altında satı-

lan kiraz ve üzüm gibi ihraç değeri yüksek 

ürünlerin hasat dışı dönemde değerinde 

satış imkanı sağlayacak altyapı oluşacaktır.

Marka Kent olma yolunda 

Kırklareli’nin önceliği ne olmalıdır?

Kırklareli Trakya Bölgesi’nin tarım, hay-

vancılık, eğitim ve turizm açısından önemli 

cazibe merkezlerinden biridir. Zira Türki-

ye’nin Avrupa’ya açılan en önemli kapıla-

rından biriyiz. Dereköy Gümrük Sahası ile 

Bulgaristan üzerinden Balkan ülkelerine 

ve Avrupa’ya ulaşımın mümkün olması, 

ayrıca Karadeniz sahilimizden deniz yolu 

ulaşımına da imkan vermesi ilimizi, yatırım 

ve ticaret için cazip bir merkez haline geti-

riyor. Bulgaristan ile sınırımız olan Kırklareli 

Dereköy Gümrük Kapısı 1969’da faaliye-

te geçip yıllarca geçişlerinin yapıldığı bir 

gümrük kapısı iken bugün TIR trafiğine 

kapalı olarak hizmet vermekte ve ilimize 

ekonomik ölçekte bir katkı sağlamamak-

tadır. Mevcut kapının modernize edilerek 

TIR geçişlerine uygun haline getirilmesi ile; 

 Karadeniz’e komşu Balkan ülkelerine 

ve Doğu Avrupa ülkelerine en kısa yoldan 

ulaşılmış olacaktır. 

 Kapıkule ve Hamzabeyli’de yoğunlaşan 

TIR trafiği giderilmiş olacaktır. 

Yoğunlaşan gümrük faaliyetlerimizle 

ilimize katma değer yaratılacak ticaretimiz 

canlanacaktır. 

Kırklareli’nin bölgenin cazibe merkezi 

olmasının önemli nedenlerinden biri de 

Kırklareli Üniversitesi’dir. Büyük bir hızla 

“üniversite kenti” olma yolunda ilerliyo-

ruz. Üniversitemiz 11 fakülte, üç enstitü, 

üç yüksekokul, yedi meslek yüksekokul 

ve 10 uygulama ve araştırma merkezi ile 

Türkiye’nin en hızlı büyüyen üniversitesi 

durumundadır. 2017-2018 öğretim yılı iti-

barı ile 30 bin öğrenci eğitim görmektedir. 

"Ortaklıklar ve işbirliği içindeyiz"

Kırklareli Ticaret Borsası olarak, Avrupa 

Birliği (AB) üyesi komşularımızla da önemli 

ortaklıklar ve işbirliği içindeyiz. Ticari ve 

kültürel bağların geliştirilmesi, karşılıklı iş 

olanaklarının araştırılıp hacminin artırıl-

ması, ortak kültürel mirasımızın gelecek 

kuşaklara aktarılması adına hem bireysel, 

hem de AB fonları kapsamında ortak proje-

ler geliştirerek bölgemize katkı sağlıyoruz.

Diğer yandan, ülkemizin farklı şehir-

lerindeki, Ticaret Borsaları ile de ticari ve 

kültürel işbirliği çalışmalarımız devam edi-

yor. Tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret 

işbirlikleri, ulusal ve uluslararası projeler 

konusunda ortaklaşa yapabileceklerimiz 

hakkında görüş alışverişinde bulunmak, 

bunları hayata geçirmek için Van Ticaret 

Borsası ve Antalya Ticaret Borsası ile “Kardeş 

Borsa” Protokolü imzaladık.

Marka Kent olma yolunda Ticaret Bor-

sası Başkanı olarak önceliklerimizi şu şekil-

de sıralayabilirim:

Et ve Süt Kurumu Kırklareli’ne getiril-

meli.

 Dereköy Gümrük Kapısı TIR trafiğine 

açılmalı.

Teşvik Kanunu’nun yeniden yapılandı-

rılması gerekiyor.


