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İstanbul'da iki, Balıkesir, İzmir, Bursa ve Mardin'de birer olmak 
üzere altı özel endüstri bölgesi ilan edildi. Söz konusu bölgelerde 
toplam yatırım tutarının 3.7 milyar dolar olması planlanırken, 
bunun yüzde 95'inin sıfırdan yeni yatırım olduğu belirtildi.

Altı özel endüstri 
bölgesi kuruluyor 

R
esmi Gazete 'de yayımlanan 

Cumhurbaşkanı kararı ile Bursa, 

İstanbul, Mardin, Balıkesir ve İz-

mir'de altı özel endüstri bölgesi 

ilan edildi. Toplam yatırım tutarı 3.7 milyar 

dolar olacak özel endüstri bölgelerinin cari 

açığın azaltılmasına yıllık 1.7 milyar dolar 

katkı sağlaması, 49 bin 225 kişiye iş imkanı 

sağlaması bekleniyor. 2018 yılında İzmir-A-

liağa’daki Star Rafinerisi ilk özel endüstri 

bölgesi ilan edilmişti.

Altı yeni endüstri bölgesine ilişkin ola-

rak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank, yatırımcı dostu sanayi bölgeleri 

politikalarının üretim ekosistemine yeni 

bir soluk getirdiğini belirterek, yatırım orta-

mını iyileştirmeye yönelik çalışmaların çok 

daha güçlü bir şekilde süreceğini bildirdi. 

Bakan Varank, "Yatırım ve üretim öncü-

lüğünde büyüme en temel önceliğimiz. 

Seçim sonrası dönemde yatırımcılarımızın 

hızla harekete geçmesi, ekonomiye duyu-

lan güvenin somut bir göstergesi. Sanayi 

yatırımlarını hızlandırmak, teknoloji yoğun 

üretimin önünü açmak ve yabancı serma-

ye yatırımlarını özendirmek için tasarladı-

ğımız özel endüstri bölgeleri politikamız 

meyvelerini verdi. Sanayi yatırımlarımız 

yeni ve güçlü bir ivme kazandı” dedi. 

Bakan Varank, özel endüstri bölgelerinin 

kurulması aşamasında devletin kasasından 

tek kuruşun harcanmadığına dikkat çe-

kerek, bakanlık olarak temel rollerinin bü-

rokrasiyi sıfırlamak olduğunu söyledi. Özel 

endüstri bölgesi kurulurken çevresel etki 

değerlendirmesi (ÇED) haricindeki tüm iş 

ve işlemlerde bakanlığın tek sorumlu kuru-

luş olduğunu kaydeden Bakan Varank, plan 

onayları, izin ve ruhsatların verilmesi gibi 

işlemleri doğrudan bakanlığın gerçekleş-

tirdiğini, bu sayede yatırımcıların bürokratik 

işlemlerle vakit kaybetmediğini vurguladı. 

Bakan Varank, amaçlarının aynı za-

manda teknolojik dönüşümünü gerçek-

leştiremeyen ve yeterli kapasite artırımına 

gidemeyen büyük ölçekli yatırımcıları 

teşvik etmek olduğunu kaydetti.

Yüzde 95'i yeni yatırım

İlan edilen altı özel endüstri bölge-

sinde yapılacak toplam yatırım miktarı-

nın 3.7 milyar dolar olduğunu belirten 

Bakan Varank, “Bu tutarın yüzde 95’i sıfır-

dan yeni yatırım. Açıkladığımız endüstri 

bölgelerindeki yatırım tutarları ve sektör 

çeşitliği, katma değerli üretim öncülü-

ğünde dönüşüm hedeflerimize hizmet 

ediyor. İthal girdi bağımlılığını azaltacak 

her türlü üretken yatırımın yanında ol-

maya devam edeceğiz” dedi. 

Özel endüstri bölgelerinde  
hangi alanlarda yatırım 
yapılacak? 

»  Bursa'da kurulacak Asil Çelik Sanayi ve Ticaret 

AŞ Özel Endüstri Bölgesi'nde paslanmaz çelik ve 

kalıp çelik üretimi gerçekleştirilecek. Bugüne kadar 

336 milyon dolar yatırım yapan firma, gelecek 

dönemde 155 milyon dolarlık yeni yatırım ger-

çekleştirecek. Böylece cari açıkta yıllık 162 milyon 

dolarlık düşüş olması ve 225 kişiye ilave istihdam 

sağlanması bekleniyor.

»  İstanbul'da TESKOOP Teknoloji ve Sanayi Toplu 

İşyeri Yapı Kooperatifi Özel Endüstri Bölgesi'nde 

farklı sektörlerde 191 üretim tesisinin faaliyete 

başlaması planlanıyor. Toplam yatırım tutarı 1.9 

milyar dolar olan bölgenin cari açığı yılda 400 

milyon dolar azaltıp, 30 bin kişiye istihdam oluş-

turması hedefleniyor. Bölgeye yerli yatırımcıların 

yanı sıra Tayvan, Japonya, Fransa ve Almanya başta 

olmak üzere yabancı yatırımcılardan yoğun talep 

geldiği belirtiliyor.

»  Mardin'deki Eti Bakır AŞ Özel Endüstri Bölgesi, 

amonyak, sülfürik asit, fosforik asit ve gübre üreti-

minde katma değer sağlayacak. Bugüne kadar 760 

milyon dolar yatırım yapılan bölgeye, gelecek dö-

nem de 40 milyon dolar yeni yatırım gerçekleştirile-

cek. Bölgede tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 

cari açıkta yıllık 360 milyon dolar azalma ve bin 

500 kişiye ilave istihdam sağlanması hedefleniyor.

»  Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'ye 

ait Balıkesir'deki özel endüstri bölgesinde kağıt ve 

karton fabrikası faaliyete geçti. 165 milyon dolarlık 

yatırımla üretime başlayan fabrikaya, gelecek 

dönemde 240 milyon dolarlık ilave yatırım yapıl-

ması bekleniyor. Tesisin bin 500 kişilik istihdam 

oluşturması ve cari açığı yılda 150 milyon dolar 

azaltması öngörülüyor.

»  Yatırım tutarı 950 milyon dolar olan ÖZAR Toplu 

İşyeri Yapı Kooperatifi Özel Endüstri Bölgesi'nde faa-

liyete geçecek 109 farklı üretim tesisiyle birlikte, cari 

açıkta yıllık 300 milyon dolar düşüş ve istihdamda 

15 bin kişilik artış hedefleniyor. Yurt içinden ve 

dışından yoğun talep alan bölge, imalat sanayisinin 

farklı sektörlerinde katma değerli üretim yapacak.

»  İzmir'de Most Makina Enerji Taahhüt Sanayi ve 

Ticaret AŞ'ye ait münferit yatırım yerinde vasıflı çelik 

ürünleri üretim tesisinin kurulması planlanıyor. Yatı-

rım tutarı 450 milyon dolar olan projeyle cari açığın 

azaltılmasına 327 milyon dolarlık katkı sunulması ve 

bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.
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