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Bu çalışmayla Feth�ye ve Seyd�kemer �lçeler�nde merkez sanay� bölgeler�nde bulunan ve değ�ş�k �ş kollarında (bakım, onarım, 

�malat vb.) çalışan sanay�c�ler �ç�n uygun çevresel koşullarda, altyapı ve üstyapı tes�sler� �le kullanıma hazır b�r Küçük Sanay� 

S�tes�n�n (KSS) uygunluğunun bel�rlenmes� amaçlanmıştır. 

F�z�b�l�te çalışma yöntem� olarak, karma yöntem terc�h ed�lm�şt�r. Çalışmalar çerçeves�nde n�tel ve n�cel ver�ler kullanılmıştır. 

306 vatandaş �le Feth�ye ve Seyd�kemer �lçeler�nde bulunan 485 �şletmeyle yüz yüze görüşülmüş ve anket yapılmıştır. Y�ne odak 

grup görüşmes�, arama konferansı ve b�reb�r görüşmeler gerçekleşt�r�lm�şt�r.Türk�ye'dek� başarılı KSS örnekler� �ncelenerek 

kıyaslama çalışması yapılmıştır. Yönet�m ve pazarlama stratej�s� bel�rlenm�şt�r. Projede öner�len alanların mülk�yet durumu, 

mevcut har�ta b�lg�ler� ve çevre düzen� planı çerçeves�nde KSS �ç�n uygunluk tesp�t ed�lm�şt�r, alternat�f yer öner�ler� 

bel�rlenm�şt�r.

Gerçekleşt�r�len anal�zler sonucunda; Feth�ye'de Küçük Sanay� S�tes� olarak kullanılab�lecek alternat�f alanların sınırlı olduğu 

gözükmekted�r. Bu sebeple yerleş�m alanı Feth�ye Seyd�kemer arasında bel�rlenm�şt�r. Feth�ye'dek� sanay� bölges�n�n mevcut 

alanının, firmaların �ht�yaç duyduğu kapas�tey� karşılamadığı görülmekted�r. 

Merkezdek� sanay� bölges� trafik, ulaşım, k�rl�l�k (çevre, görüntü, gürültü) bakımından sorunlar oluşturmaktadır. Vatandaşlarla 

yapılan görüşmelere göre tam�r ve yedek parça bakımından sanay� s�tes�nde ver�len h�zmet sınırlıdır.  Mevcut sanay� alanı, 

özell�kle akşam saatler�, �lçe sak�nler� tarafından güvenl� olmayan b�r yer olarak algılanmaktadır.  Görüşülen vatandaşların 

%48,8'� mevcutta bulunan küçük sanay� s�tes�n�n yer�nden memnun değ�ld�r. Ankete katılan vatandaşların %82's� sanay� s�tes�n�n 

yen� bel�rlenecek yere taşınması gerekt�ğ�n� düşünmekted�r. 

Bölgedek� �şletmeler mevcut KSS'n�n �lçe merkez�nden dışarıda b�r yere taşınma konusunda, mesafen�n �şler�n� azaltacağı 

kaygısıyla temk�nl� yaklaşmaktadır.  Ankete katılan �şletmeler�n %45,80'� kurulması planlanan yen� küçük sanay� s�tes�nde “100 
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m - 150 m  arası” kapalı alan büyüklüğüne �ht�yaç duyacağını bel�rtmekted�r. Görüşülen �şletmeler�n %68,6'sı yen� küçük sanay� 

s�tes�ne taşındığında yen� eleman �st�hdam etmey� düşünmemekted�r. Kurulacak yen� küçük sanay� s�tes�nde anket� cevaplayan 

�şletmeler�n %81,20's� “otopark”, %58,70'� “banka şubeler� ve bankamat�kler”, %53,40'ı �se “depolar” olmasını �stemekted�r.  

Kamu kurumu, meslek kuruluşları ve d�ğer küçük sanay� s�tes� yetk�l�ler� �le gerçekleşt�r�len görüşmelerde küçük sanay� s�tes�n�n 

�lçe merkez� dışında b�r yere taşınması gerekt�ğ� görüşü ortaya çıkmıştır. Sanay� s�tes�n�n devlet kred�s�nden yararlanarak 

taşınab�lmes� �ç�n, taşınma konusunda sanay�dek� �şletmeler�n 2/3 çoğunluğunun taşınmayı kabul etmes� gerekmekted�r. 

“Kurulması planlanan yen� küçük sanay� s�tes�nde hang� sanay� �ş kolları olmalıdır?” sorusuna katılımcıların %64,30'u 

“presç�ler”, %60,10'u “�malatla uğraşan küçük sanay�c�”, %52,60'ı “mak�ne �malatıyla uğraşanlar” cevabını verm�şt�r.

Küçük sanay� s�tes�n�n taşınması, karmaşayı azaltmaya, yen� yatırım ve �st�hdam alanları oluşturmaya ve çevresel k�rlenmey� 

azaltmaya yardımcı olacaktır. Küçük sanay� s�tes�n�n taşınması �ç�n b�r kooperat�f kurulması gerekmekted�r. Sanay�n�n b�r bütün 

olarak taşınması öngörülmüştür.  

YÖNETİCİ ÖZETİ 
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Kurulacak olan Feth�ye ve Seyd�kemer Küçük Sanay� S�tes� araz� büyüklüğü 550.000 m , kapalı alan büyüklüğü 285.100 m ,  
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�dare b�nası alan büyüklüğü 562 m 'd�r. Projen�n 6 yıl �çer�s�nde tamamlanması öngörülmüştür.

KSS yer�; Uğurlu bölges�nde, Seyd�kemer �lçe Merkez� kuzey�nde, D400 Feth�ye–Antalya Karayolu cephel�d�r. D330 Karayolu 
kavşağındadır. Araz� Feth�ye'ye 24,9 km uzaklıktadır; Seyd�kemer Kaymakamlığı'na 5,5 km, Dalaman Haval�manına 67 km, 
Feth�ye Devlet Hastanes�'ne 26,4 km, mevcut Feth�ye Küçük Sanay� bölges�ne 25,1 km, mevcut Seyd�kemer Sanay� s�tes�ne 4,8 
km uzaklıktadır. Araz� �ç�nde hafr�yat, d�nlenme tes�s� bulunmaktadır. Seç�len yer�n %60'ı tarımsal alandır. 1/25000 ölçekl� Muğla 
Nazım Planında araz�n�n %30'u “sanay� bölges�” olarak ayrılmıştır. Ayrıca alanın oto galer�c�ler s�tes� kurulması �ç�n kuzey 
yönünde gen�şlet�lmes� de mümkün görülmekted�r. KSS kurulması planlanan alanın yaklaşık %12,33'lık kısmı mal�ye haz�nes� 
mülk�yet�nded�r. Araz� çevres� ormanla çevr�l�d�r. 32 adet parsel bulunmakta olup, bunların 8 tanes� haz�neye a�tt�r. D�ğerler� �se 
kamulaştırma yapılacak olan şahsa a�t özel mülklerd�r. 
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Yapılan değerlend�rmelerde kamulaştırma bedel�n�n 217 TL/m  olacağı, bölgede kamu mülk�yet�nde olan araz�ler�n de aynı 
bedelle tem�n ed�leceğ� öngörülmüştür. Bu tutar esas alındığında araz� tem�n bedel�n�n 119.350.000 TL olarak gerçekleşmes� 
beklenmekted�r. Değerlend�rme çalışmalarında bu değer yaklaşık 120 M�lyon TL olarak alınmıştır.

İnşa� yatırımlar kapsamında yer alan harcamaların �cmal� şu şek�lded�r:  Araz� Düzenleme ve Alt Yapı Harcamaları: ≈ 15 M�lyon 
TL, İş Yerler� Yapımı Harcamaları: ≈ 210 M�lyon TL, T�car� Mekânlar, Sağlık Merkez�, Yönet�m Bölümü, Mesc�t vb. Yapımı 
Harcamaları: ≈ 140 M�lyon TL, Ambar, Depo Yapımı Harcamaları: ≈ 25 M�lyon TL, Otopark, Çevre Düzenleme ve D�ğer İnşaat 
Harcamaları: ≈ 15 M�lyon TL, D�ğer Sab�t Yatırım Harcamaları (Mak�ne Teçh�zat, Araçlar, Dem�rbaşlar, yukarıda sayılanlar 
dışındak� d�ğer g�derler): ≈ 20 M�lyon TL. Toplam: ≈ 425 M�lyon TL (2020 yılı b�r�m fiyatları �le). 2020 yılı b�r�m fiyatları �le 
tesp�t ed�len bu tutar, değerlend�rme tar�h� �t�bar�yle Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı 2021 yılı b�r�m fiyatları henüz açıklanmadığı 
�ç�n %10 fiyat artışı uygulanarak 2021 yılına güncellenm�ş olup bu tutar 468 M�lyon TL olarak öngörülmüştür.

Yatırım dönem� 6 yıl olarak öngörülmüş olup, yatırım dönem� fa�z g�derler� 57.800.628. TL olarak hesaplanmıştır. Arsa dâh�l sab�t 
yatırım tutarı 617.476.311 TL, toplam yatırım tutarı 617.534.158 TL'd�r. 

Küçük sanay� s�tes� �dares� konusunda 8 k�ş�l�k �st�hdam öngörülmüştür. Bunların 4'ü �dar� çalışmalarda yer alacakken, 4'ü 
KSS'ye güvenl� g�r�ş çıkışı sağlayacak özel güvenl�k görevl�ler�d�r. 
Küçük sanay� s�tes� yatırımı, �malat sanay� veya h�zmet sektörü yatırımları g�b� değerlend�r�lememekte olup kend�ne özgü �ş akışı 
ve planlamaya sah�pt�r. Küçük sanay� s�tes� yatırımları, karlılık amacı gütmeyen, sosyal amaçlı projelerdend�r. 

Mevcut Feth�ye küçük sanay� bölges�, günümüzde şeh�r merkez�nde sıkışıp kalmış, şehr�n büyümes� önünde büyük b�r engel 
teşk�l ett�ğ� g�b�, çalışanın ve h�zmet alanın memnun kalmadığı b�r hale dönüşmüştür. Trafik, otopark sorunu, çevre ve gürültü 
k�rl�l�ğ� en öneml� sorunlar hal�ne gelm�şt�r. Şeh�r merkezler�nde halen faal�yetler�ne devam eden bu tür �şletmeler�n şeh�r dışında 
planlı, organ�ze yen� sanay� s�teler�ne taşınması, mevcut küçük sanay� s�teler�n�n de yıkılarak şeh�r estet�ğ�ne katkı sağlayacak 
yapılara dönüştürülmes� önem arz etmekted�r. Değerlend�rme konusu yen� sanay� s�tes�n�n kurulması ve halen yeters�z kalan 
mevcut küçük sanay� s�tes�n�n bu alana taşınması �le yen� �ş yerler�n�n açılması, �lave �st�hdam sağlanması, kal�tel� ve teknoloj�k 
�malat ve h�zmet sağlaması açısından hem �malatçıyı hem de h�zmet satın alanı memnun edeceğ� düşünülmekted�r. 
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Şek�l 16 : Yen� Kurulacak KSS’de İşletmeler�n İht�yaç Duyacağı Asgar� Alan Büyüklükler�
Şek�l 17 : İşletmeler�n Taşınan KSS’ye Geçme Hal�nde Yen� Eleman İst�hdam Durumu
Şek�l 18 : İşletmeler Açısından Yen� Kurulacak KSS’den Beklent�ler
Şek�l 19 : İşletmeler Açısından Yen� Kurulacak KSS’de Yer Alması Düşünülen İş Kolları
Şek�l 20 : Muğla Karaylu Ağı
Şek�l 21 : Mevcut Merkez Feth�ye Küçük Sanay� Bölges� Yerleş�m�
Şek�l 22 : Mevcut Feth�ye Sanay� Bölges�nden Görüntü
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KISALTMALAR:
 
BYKP: Beş Yıllık Kalkınma Planı
EB: Endüstr� Bölgeler�
FESO: Feth�ye Esnaf ve Sanatkârlar Odası
FTSO: Feth�ye T�caret ve sanay� Odası
GEKA: Güney Ege Kalkınma Ajansı
KOBİ: Küçük ve Orta Büyüklüktek� İşletmeler
KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekl� Sanay� Gel�şt�rme ve Destekleme İdares� Başkanlığı
KSS: Küçük Sanay� S�tes�
OSB: Organ�ze Sanay� Bölges�
SBGM: Sanay� Bölgeler� Genel Müdürlüğü
TOBB: Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�
TÜBİTAK: Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumu
TÜİK: Türk�ye İstat�st�k Kurumu 
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2. GİRİŞ
 
2.1. Raporun Amacı

Bu fiz�b�l�te çalışmasının amacı; Feth�ye ve Seyd�kemer �lçeler�nde merkez sanay� bölgeler�nde bulunan ve değ�ş�k �ş 
kollarında (bakım, onarım, �malat vb.) çalışan sanay�c�ler �ç�n uygun çevresel koşullarda, altyapı ve üstyapı tes�sler� �le 
kullanıma hazır b�r Küçük Sanay� S�tes�n�n uygunluğunu bel�rlemekt�r.

2.2. Raporun Kapsamı ve Organ�zasyonu

Bu çalışma kapsamında;

· Tes�s�n kurulacağı yer�n seç�lmes�,
· Tes�s planın bel�rlenmes�,
· Avan projen�n ç�z�lmes�,
· İnşaat ve b�na mal�yetler�n�n hesaplanması,
· Teknoloj� ve mak�ne parkuru gerekl�l�kler�n�n bel�rlenmes�,
· Organ�zasyon şemasının yapılması,
· Sanay� �şletmeler�n�n �ht�yaç/beklent� anal�z�n�n yapılması,
· Tüket�c� �ht�yaç/beklent� anal�z�n�n yapılması,
· Pazar anal�z�n�n yapılması,
· Rekabet koşullarının bel�rlenmes�,
· F�nansal anal�zler�n bel�rlenmes� başlıklarında çalışılmıştır.

Projen�n başarılı b�r şek�lde tamamlanması �ç�n tüm tarafların uyumlu �şb�rl�ğ� öneml� olup,  tüm tarafların katılımı 
sürec� hızlandırıcı ve katılımı artırıcı etk�lere sah�pt�r. Bu aşamada:

· Taraflar arasındak� h�yerarş�k yapı ve �let�ş�m kanalları,
· Taraflar ve proje ek�b� arasındak� yetk� ve sorumlulukların dağılımı,
· İş bölümü,
· Ortak çalışma yapab�lecek k�ş� veya kurumların olup olmadığı,
· Katılımcı k�tlen�n bel�rlenmes� ve bunlara a�t gerekl� �z�n b�lg�lend�rmeler�n yapılması, organ�ze ed�lm�şt�r
.

2.3. Çalışma Yöntem�

F�z�b�l�te çalışma yöntem� olarak, karma yöntem terc�h ed�lm�şt�r. 

Çalışmalar çerçeves�nde n�tel (sektör tems�lc�ler�, benzer kurumlar ve paydaşlar �le yapılan görüşmeler) ve n�cel 
ver�ler (meslek kuruluşlarının kayıtları, ulusal ve uluslararası t�car� b�lg� ver� tabanları) kullanılmıştır.Proje ek�b�yle 
b�rl�kte �ht�yaç anal�z�ne yönel�k anket (yüz yüze, çevr�m�ç�, telefon) ve görüşmeler, buradan elde ed�len ver�ler�n 
anal�z�, yurt �ç�ndek� �y� örnekler�n �ncelenmes�, Küçük Sanay� S�tes� �ç�n gerekl� standartların bel�rlenmes� 
sağlanmıştır. Kurulacak tes�s�n ülkem�ze ve bölge ekonom�s�ne katkısı ayrıntılı olarak anal�z ed�lm�şt�r. KSS'ler�n 
gel�ş�m�ne yönel�k akadem�k düzeyde yerl� ve yabancı kaynaklar taranmıştır. 

Feth�ye ve Seyd�kemer sanay�s�nde faal�yet gösteren firma ve �şletmelere çalışma alanları, bu alanların n�tel�ğ�, 
sanay�n�n mevcut koşulları (altyapı, üstyapı, ulaşım vb.), kurulması planlanan yen� sanay� s�tes�nden beklent�ler�n� ve 
taşınma durumlarını ölçmek amacıyla anket çalışması yapılmıştır. 

Feth�ye merkez sanay� bölges�n�n h�zmet kapas�tes�n�, vatandaşların mevcut sanay�den memnun�yet durumunu,  
sanay�n�n taşınması yönündek� düşünceler�n�n alınması amacıyla 306 vatandaşa anket yapılmıştır. Y�ne Feth�ye ve 
Seyd�kemer �lçeler�nde bulunan 485 �şletmeyle yüz yüze görüşülmüş ve anket yapılmıştır. 

Anketler�n uygulanmasının ardından sonuçlar d�j�tal ortama geç�r�l�p, �stat�st�k� programlar kullanılarak anal�zler� 
yapılmıştır. 

Paydaş grupların görüşler� alınıp, öne çıkan sektörler�n KSS �le �lg�l� farkındalığın arttırılması �ç�n paydaş anal�z� ve 
Arama Konferansı düzenlenm�şt�r. Türk�ye'dek� başarılı KSS örnekler� �ncelenerek kıyaslama çalışması yapılmıştır. 
Yönet�m ve pazarlama stratej�s� bel�rlenm�şt�r. Projede öner�len alanların mülk�yet durumu, mevcut har�ta b�lg�ler� ve 
çevre düzen� planı çerçeves�nde KSS �ç�n uygunluk tesp�t ed�lm�şt�r, alternat�f yer öner�ler� bel�rlenm�şt�r.

F�z�b�l�te çalışması kapsamında yürütülen tüm adımlara �l�şk�n faal�yetler tekn�k şartnamede bel�rt�len fiz�b�l�te etüt 
formatına uygunluk sağlayacak formata get�r�lm�ş, yayınlanmadan öncek� son taslak Feth�ye T�caret ve Sanay� 
Odası'na gönder�lerek öner�ler� alınmıştır.

Tablo	1:	Uzmanların	Çalışma	Başlıkları

Adı Soyadı  Uzmanlık Alanı  Rapor Hazırlanmasında 
Sorumluluk Alanı  

İsma�l BENEK  İnşaat Mühend�s�, Dr.  Ek�p L�der�  
Süleyman TOY  Şeh�r ve Bölge Planlama, Prof .  Uzman  
Nurullah UÇKUN  İkt�sad� İdar� B�l�mler, Prof.  Ekonom�k ve F�nansal Anal�z  
Mehmet TAMİRCİ  Yatırım Değerlend�rme, Dr.  Tekn�k Danışman  
Mustafa OĞUZ  İşletme  Ekonom�k ve F�nansal Anal�z  
Taha ŞEKER  İnşaat Mühend�s�  Uzman  
Ahmet BENEK  Uluslararası İl�şk�ler  Ver� G�r�ş ve Saha Elemanı  
Ömer AKAY  Uluslararası İl�şk�ler  Ver� G�r�ş ve Saha Elemanı  
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2.4. Bulguların Özet�

Gerçekleşt�r�len anal�zler sonucunda; Feth�ye'de Küçük Sanay� S�tes� olarak kullanılab�lecek alternat�f alanların 
sınırlı olduğu gözükmekted�r. Bu sebeple yerleş�m alanı Feth�ye Seyd�kemer arasında bel�rlenm�şt�r. Feth�ye'dek� 
sanay� bölges�n�n mevcut alanının, firmaların �ht�yaç duyduğu kapas�tey� karşılamadığı görülmekted�r. 

Merkezdek� sanay� bölges� trafik, ulaşım, k�rl�l�k (çevre, görüntü, gürültü) bakımından sorunlar oluşturmaktadır. 
Vatandaşlarla yapılan görüşmelere göre tam�r ve yedek parça bakımından sanay� s�tes�nde ver�len h�zmet sınırlıdır.  
Mevcut sanay� alanı, özell�kle akşam saatler�, �lçe sak�nler� tarafından güvenl� olmayan b�r yer olarak algılanmaktadır.  
Görüşülen vatandaşların %48,8'� mevcutta bulunan küçük sanay� s�tes�n�n yer�nden memnun değ�ld�r. Ankete katılan 
vatandaşların %82's� sanay� s�tes�n�n yen� bel�rlenecek yere taşınması gerekt�ğ�n� düşünmekted�r. 

Bölgedek� �şletmeler mevcut KSS'n�n �lçe merkez�nden dışarıda b�r yere taşınma konusunda, mesafen�n �şler�n� 
azaltacağı kaygısıyla temk�nl� yaklaşmaktadır.  Ankete katılan �şletmeler�n %45,80'� kurulması planlanan yen� küçük 

2 2
sanay� s�tes�nde “100 m - 150 m  arası” kapalı alan büyüklüğüne �ht�yaç duyacağını bel�rtmekted�r. Görüşülen 
�şletmeler�n %68,6'sı yen� küçük sanay� s�tes�ne taşındığında yen� eleman �st�hdam etmey� düşünmemekted�r. 
Kurulacak yen� küçük sanay� s�tes�nde anket� cevaplayan �şletmeler�n %81,20's� “otopark”, %58,70'� “banka şubeler� 
ve bankamat�kler”, %53,40'ı �se “depolar” olmasını �stemekted�r.  

Kamu kurumu, meslek kuruluşları ve d�ğer küçük sanay� s�tes� yetk�l�ler� �le gerçekleşt�r�len görüşmelerde küçük 
sanay� s�tes�n�n taşınması gerekt�ğ� görüşü ortaya çıkmaktadır. Mevcut sanay� s�tes�n�n devlet kred�s�nden 
yararlanarak taşınab�lmes� �ç�n 2/3 çoğunluğun sağlanması gerekmekted�r. 

“Kurulması planlanan yen� küçük sanay� s�tes�nde hang� sanay� �ş kolları olmalıdır?” sorusuna katılımcıların %64,30'u 
“presç�ler”, %60,10'u “�malatla uğraşan küçük sanay�c�”, %52,60'ı “mak�ne �malatıyla uğraşanlar” cevabını verm�şt�r.
Küçük sanay� s�tes�n�n taşınması, karmaşayı azaltmaya, yen� yatırım ve �st�hdam alanları oluşturmaya ve çevresel 
k�rlenmey� azaltmaya yardımcı olacaktır. Küçük sanay� s�tes�n�n taşınması �ç�n b�r kooperat�f kurulması 
gerekmekted�r. 

2.5. Sonuçlar ve Öner�ler

Yapılan değerlend�rme çalışmaları sonucunda mevcut küçük sanay� s�tes�n�n şeh�r merkez� dışına taşınması fikr�, 
özell�kle vatandaşlar tarafından elzem görülmekted�r. Ancak mevcut �şyer� sah�pler� çeş�tl� sebeplerle bu fikre sıcak 
bakmamaktadır. Mülk�yet sah�b� �şyer� sah�pler�, halen h�zmet verd�kler� yer�n değerl� b�r konumda olması sebeb�yle 
bu alanı terk etmek, bu değer� kaybetmek �stememekted�r.

Mevcut küçük sanay� s�tes�ndek� mülk�yet sah�pler�n�n, yapılacak �mar vb. değ�ş�kl�klerle halen bu alanda sah�p 
oldukları değer� kaybetmemeler� sağlanarak �kna ed�lmeler� mümkün olab�l�r. Mevcut alanın TOKİ, Çevre ve 
Şeh�rc�l�k Bakanlığı, Beled�ye vb. kamu kurumları �le yapılacak �şb�rl�ğ� çerçeves�nde kent estet�ğ� de d�kkate alınarak 
değerlend�r�lmes� mümkün olab�l�r.

Yapılan çalışma yer seç�m� dâh�l öner�ler ve öngörüler üzer�ne �nşa ed�lm�şt�r. Uygulamada farklı gel�şmeler�n olması 
hal�nde yapılan çalışmanın rev�ze ed�lmes�ne �ht�yaç duyulacağı tab�d�r.

3. PROJENİN TANIMI ve KAPSAMI 

3.1 Projen�n Adı, Amacı, Türü

Projen�n adı “Feth�ye ve Seyd�kemer Küçük Sanay� S�tes� F�z�b�l�te Etüdü”dür.  Proje, TR32 Düzey 2 bölges�n�n 
kalkınması, bölge ekonom�s�ne yönel�k tehd�t ve r�skler�n önlenmes�, üret�m yapısı ve çevre alanlarında değ�ş�m ve 
dönüşüm sağlanması, bölgen�n yen�l�k ve g�r�ş�mc�l�k kapas�tes�n�n gel�şt�r�lmes� amacıyla; Muğla �l� Feth�ye 
�lçes�nde merkez sanay� bölges�nde b�rden fazla alanda faal�yet gösteren sanay�c�ler�n, uğraşları gereğ� �ht�yaç 
duydukları fonks�yonları yer�ne get�rme �mkânı bulab�lecekler� ve sağlıklı çevre koşullarında ver�ml� olab�lecekler�, 
şeh�r �mar planlarına uygun, altyapı ve üstyapı tes�sler� �le �nşa ed�lecek b�r KSS'n�n fiz�b�l�te çalışmasının 
yapılmasıdır.

Çalışmayla b�rl�kte Feth�ye ve Seyd�kemer bölges�nde;
  

1. İmalat ve bakım sektörü yatırımlarını çekmek, 
2. Sektörel çeş�tl�l�ğ� sağlamak,
3. Mevcut sanay�n�n potans�yel�n� ortaya koymak,
4. Kurulması planlanan KSS'n�n sağlıklı gel�ş�m�n� tem�n etmek hedeflenmekted�r.

3.2. Projen�n Tekn�k İçer�ğ�, B�leşenler�, Büyüklüğü, Uygulama Süres�

2
Kurulacak olan Feth�ye Seyd�kemer Küçük Sanay� S�tes� araz� büyüklüğü 550.000 m , kapalı alan büyüklüğü 285.100 

2 2m ,  �dare b�nası alan büyüklüğü 562 m 'd�r. Projen�n 6 yıl �çer�s�nde tamamlanması öngörülmüştür.

3.3. Uygulama Yer� ve Alanı

KSS yer�; Seyd�kemer �lçe Merkez� kuzey�nde, D400 Feth�ye–Antalya Karayolu cephel�d�r. D330 Karayolu 
kavşağındadır. Alan Seyd�kemer Beled�ye sınırları �çer�s�nded�r.  
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Araz� Feth�ye'ye 24,9 km uzaklıktadır; Seyd�kemer Kaymakamlığına 5,5 km, Dalaman Haval�manına 67 km, Feth�ye 
Devlet hastanes� 26,4 km, mevcut Feth�ye Küçük Sanay� bölges�ne 25,1 km, mevcut Seyd�kemer Sanay� s�tes�ne 4,8 
km km uzaklıktadır. Araz� �ç�nde hafr�yat, d�nlenme tes�s� bulunmaktadır. Seç�len yer�n %60'ı tarımsal alandır. 1/25000 
ölçekl� Muğla Nazım Planında araz�n�n %30'u Sanay� bölges� olarak ayrılmıştır. Ayrıca alanın kuzey yönünde 

2
gen�şlet�lerek Oto galer�c�ler s�tes� kurulması �ç�n de uygunluğu tesp�t ed�lm�şt�r. Alan yaklaşık 550.000 m  
büyüklüğünded�r. KSS kurulması planlanan alanın yaklaşık %12.33'lık kısm� mal�ye haz�nes� mülk�yet�nded�r.  Araz� 
çevres� ormanla çevr�l�d�r. 32 adet parsel bulunmaktadır bunların 8 tanes� haz�neye a�tt�r. D�ğerler� �se kamulaştırma 
yapılacak olan şahsa a�t özel mülklerd�r. “7.6. Alternat�fler, Yer Seç�m�nde Göz Önüne Alınan Faktörler” başlığında 
uygulama yer� �le �lg�l� detaylı b�lg� ver�lm�şt�r.  
                                                                                 
3.4. Proje Çıktıları

Projen�n en öneml� çıktısı, Feth�ye ve Seyd�kemer sanay� s�teler�ndek� �şletmeler�n üret�m, pazarlama kapas�teler�n�n 
artırılmasıdır. Proje �le Feth�ye ve Seyd�kemer sanay�s� modern ve alt yapısı tamamlanmış b�r sanay� s�tes�ne sah�p 
olacaktır. Bunun yanında tur�zm şehr� �ç�ndek� sanay� görüntüsü ve beraber�nde gelen sorunlar ortadan kalkacaktır. 
Sektörel ve bölgesel tanımlamalar �le h�zmet kal�tes� ve çeş�tl�l�ğ�n�n artırılması teşv�k ed�lecekt�r. Proje �le yen� 
yatırım ve �st�hdam alanları oluşacak, özell�kle küçük sanay� s�tes� �çer�s�nde sosyal donatılarla kurumsal özgüven�n 
kazanılmasına destek olunacaktır. Vatandaşların, alt yapı, tekn�k donanım, yeterl� alan büyüklüğü ve sosyal tes�sler �le 
kurumsal yapılanmanın sağlandığı sanay� s�tes�nde h�zmet alması sağlanarak, memnun�yet� artırılacaktır.      

3.5. Projen�n Ana G�rd�ler�

Projen�n ana g�rd�s�, mevcut sanay� s�tes�ndek� �şyer� sah�pler�n�n çoğunluğunun katılımını sağlayacak, 1163 sayılı 
yasaya göre kurulmuş b�r küçük sanay� s�tes� yapı kooperat�fid�r. Bel�rlenen alanda gerçekleşt�r�lecek yen� sanay� 
s�tes� yatırımı, kooperat�f üyeler�n�n öz kaynak katkısı ve sağlanacak düşük fa�zl� uzun vadel� kred� �le finanse 
ed�lecekt�r. 

Gerek yatırım aşamasında gerekse kred�ler�n ger� ödenmes� (�tfası) aşamasında kooperat�f üyeler�n�n desteğ� önem 
arz etmekted�r.  

3.6. Projen�n Hedef Aldığı K�tle ve/veya Bölge

Projen�n hedef aldığı odak k�tle Feth�ye ve Seyd�kemer �lçe sınırları �çer�s�nde bulunan �malat, bakım ve onarım vb. 
alanda faal�yet gösteren küçük ölçekl� sanay� firmaları ve bu firmaların müşter� yelpazes�nde bulunan yerel halktır.

3.7. Proje Sah�b� Kuruluş ve Yasal Statüsü, Yürütücü Kuruluş

Projen�n yürütücüsü Feth�ye T�caret ve Sanay� Odası'dır. Feth�ye T�caret ve Sanay� Odası, Meğr� T�caret ve Sanay� 
Odası �sm� �le (1317) 1901 yılında Yorgu Lazar�d�, Gulu Gudren, Güzeloğlu Vangel, İbrah�m Efend�, Çeşmel� 
Osmanbey, Dr. Vas�lak�, Nuhzade Kam�l Efend�, Hacı Hal�l Efend�, Hacı Mehmet Efend�, Saatç� G�r�tl� Hasan Raş�t 
Efend� g�b� o zamanın tac�rler� tarafından kurulmuştur. O yıllarda öneml� �hracat ve �thalat merkez� olan Feth�ye'n�n �ç 
ve dış t�caret hâk�m�yet� Türk asıllı tac�rlerde bulunduğu halde Oda yönet�m�nde Rum tac�r ve memurlar görev 
almışlardır.  FTSO Türk�ye'de kurulmuş olan �lk beş t�caret odasından b�r�d�r.

1955 yılında sanay�c� üyeler�n Ege Bölges� Sanay� Odası'na kayıt olmaları neden�yle Feth�ye T�caret ve Sanay� Odası 
faal�yetler�ne Feth�ye T�caret Odası olarak devam etm�şt�r. Feth�ye T�caret Odası 01.01.2008 tar�h� �t�bar�yle �malat 
sektöründe faal�yet gösteren üyeler�ne doğrudan Feth�ye'de h�zmet vereb�lmek amacıyla Feth�ye T�caret ve Sanay� 
Odası unvanını tekrar almıştır. Oda`nın kend� mülkü olan Atatürk Caddes�'ndek� üç katlı b�nası Al� Kemal 
Karaden�zl�n�n başkanlığı zamanında yapılmıştır. Oda'nın bugün kullandığı adres �se Taşkaya Mahalles� 144 Sokak 
No: 119/1 Feth�ye/muğla'dır.

5174 sayılı kanun t�caret ve sanay� odalarının kuruluş ve �şley�ş�ne �l�şk�n esasları düzenlemekt�r. Kanunun 4. 
Maddes�: Odalar; üyeler�n�n müşterek �ht�yaçlarını karşılamak, meslekî faal�yetler�n� kolaylaştırmak, mesleğ�n genel 
menfaatlere uygun olarak gel�şmes�n� sağlamak, mensuplarının b�rb�rler� ve halk �le olan �l�şk�ler�nde dürüstlüğü ve 
güven� hâk�m kılmak üzere meslekî d�s�pl�n, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı h�zmetler �le 
mevzuatla odalara ver�len görevler� yer�ne get�rmek amacıyla kurulan, tüzel k�ş�l�ğe sah�p kamu kurumu n�tel�ğ�nde 
meslek kuruluşlarıdır.

Feth�ye T�caret ve Sanay� Odası B�r�mler�

Genel Sekreterl�k, Genel Sekreter Yardımcısı, T�caret S�c�l� Müdürlüğü, Oda S�c�l�, Oda Muamelat, Ar-Ge ve 
Uluslararası İl�şk�ler, Basın Yayın ve Halkla İl�şk�ler, Mal� İşler ve Satın Alma, İdar� İşler, Kal�te ve Eğ�t�m, 
Akred�tasyon Sorumlusu

Feth�ye T�caret ve Sanay� Odası İşt�rakler�

1. Feth�ye Güç B�rl�ğ� Tur�zm Tanıtım L�m�ted Ş�rket
2. Özel Ata Eğ�t�m A.Ş
3. Gümrük İşletmeler� A.Ş.
4. Büyük Anadolu Loj�st�k İşletmeler� A.Ş.
5. Muğla Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges� A.Ş.
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4. PROJENİN ARKA PLANI

4.1. Sosyo-Ekonom�k Durum 

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı Sosyo-Ekonom�k Gel�şm�şl�k Sıralaması Araştırması (SEGE 2017)'da Muğla İl� 8'nc� 
sırada yer almıştır. SEGE 2017'de sek�z ana başlık olarak bel�rlenen demografi, �st�hdam, eğ�t�m, sağlık, rekabetç� ve 
yen�l�kç� kapas�te, mal�, er�ş�leb�l�rl�k ve yaşam kal�tes� alt boyutlarında GTBA yöntem� kullanılarak her b�r boyut �ç�n 
endeks oluşturulmuş ve �ller bu endeks değerler�ne göre sıralanmıştır.  Yapılan anal�z net�ces�nde endeks değer� 1'�n 
üzer�nde kalan 9 �l (İstanbul, Ankara, İzm�r, Kocael� Antalya, Bursa, Esk�şeh�r, Muğla ve Tek�rdağ) b�r�nc� gel�şm�şl�k 
kademes�nde yer almaktadır.

Antalya ve Muğla �ller� �se gel�şm�ş tur�zm �mkânları neden�yle uluslararası çek�m merkezler� olmuştur. Tur�zm 
yatırım-�şletme ve beled�ye belgel� yatak sayısı oranında Antalya ve Muğla �ller� 81 �l �çer�s�nde �lk �k� sırada yer 
almaktadır.

İstat�st�k� bölge sıralamasına göre Aydın, Muğla ve Den�zl� TR32 Düzey 2 Bölges�'nde yer almaktadır. Bölgede 
çalışmalarını sürdüren Güney Ege Kalkınma Ajansı, bölgey� 2023 yılına taşıyacak v�zyonu “Yaşam kal�tes� yüksek, 
yen�l�ğe dayalı üreten, doğasını koruyan, küresel tur�zm odağı Güney Ege” olarak bel�rlenm�şt�r.

Tr32 Bölges� �hracat, tur�zm ve uluslararası doğrudan yatırım kapsamında yoğun olarak Avrupa ülkeler�yle etk�leş�m 
hal�nde bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa ülkeler�n�n yanında ABD �le de �hracatı bulunmakta, tur�zm sektöründe �se 
Rusya �le etk�leş�m �çer�s�nded�r.
�
Muğla

Kar�a bölges�n�n en esk� şeh�rler�nden b�r� olan Muğla şeh�r merkez�n�n esk� kayıtlarda adı "Mobol�a" olarak 
geçmekted�r. M.Ö.133 yılında b�r Roma eyalet� olmuştur. Bölge Menteşe Bey tarafından 1284 de ele geç�r�lm�şt�r. Bu 
tar�hten sonra bölge "Menteşe" adıyla anılmaya başlanmıştır. 1391 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı 
topraklarına katılan bölge, 1402'de T�mur'un hâk�m�yet�ne g�rm�ş ve T�mur tarafından Menteşe Beyl�ğ�'ne ger� 
ver�lm�şt�r. II. Murat dönem�nde �se tekrar Osmanlı İmparatorluğu'nun b�r parçası olmuştur. 1811 tar�h�nde Saruhan, 
İzm�r ve Menteşe Sancakları Kütahya'dan alınarak Aydın Eyalet�'ne bağlanmıştır. 1884 yılında 5 �lçe, 3 bucak ve 329 
köyden meydana gelen Menteşe Sancağı 30 Ek�m 1913'te Aydın eyalet�nden ayrılarak �l olmuş ve Muğla adını 
almıştır. Muğla adının Selçuklu Sultanı Kılıçaslan'ın komutanlarından “Muğlu” Bey'den gelmekte olduğu 
söylenmekted�r.

Muğla, 36-37 kuzey paraleller� ve 27-29 doğu boylamı ç�zg�ler� arasında yer almaktadır. Yüzölçümü yaklaşık olarak 
213.338 km 'd�r. Aydın, Den�zl�, Antalya ve Burdur �ller�yle komşudur. 13 tane �lçes� bulunmaktadır. Bunlar Bodrum, 

Dalaman, Datça, Feth�ye, Kavaklıdere, Köyceğ�z, Marmar�s, Menteşe, M�las, Ortaca, Seyd�kemer, Ula ve 
Yatağan'dır.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S�stem� ver�ler�ne göre nüfusu 2019 �t�bar�yle 983.142 k�ş�d�r.  Erkek nüfus oranı %50,92 
(500.602), kadın nüfus oranı %49,08 (482.540)'d�r. Türk�ye genel� �ller�n nüfus sıralamasına bakıldığında Muğla 24. 
sıradadır. SOS yo-ekonom�k gel�şm�şl�k sırasında �se Muğla 8. sırada yer almaktadır.

Muğla �l� ekonom�s� genel olarak tur�zm sektöründen beslen�r. Tur�zm �le b�rl�kte tarım sektörü de �hracat değerler� 
sayes�nde �l ekonom�s�ne büyük katkı sağlamaktadır. Kültür ve Tur�zm Bakanlığının 2019 yılı Tur�zm İstat�st�kler� 
Genel Değerlend�rme Raporuna göre Gelen Yabancıların G�r�ş Yaptıkları Sınır Kapılarının Bağlı Olduğu İller 
sıralamasında Muğla 3.221.738 k�ş� �le 4. Sırada yer almaktadır. 

Feth�ye

Feth�ye çok esk� çağlardan ber� öneml� b�r yerleş�m merkez�d�r. Ant�k dönemde “Işık Yurdunun �nsanları” anlamına 
gelen L�kyalılar bu kente sah�p olmuş ve Telmessos adıyla anılmıştır. Telmessos M.Ö. 545 tar�h�nde Persler�n 
egemenl�ğ�ne g�rm�ş, M.Ö.333 tar�h�nde kent Büyük İskender'e tesl�m olmuştur. Büyük İskender'�n ölümünden sonra 
Telmessos b�r süre Mısır Kralı Ptalomus'un egemenl�ğ�nde kaldıysa da daha sonra Roma İmparatorluğu'nun �şgal�ne 
uğramış ve kent�n adı bu dönemde “uzak d�yar” anlamına gelen Meğr� (Makr�) �sm�yle anılmıştır. 

Roma İmparatorluğunun �k�ye bölünmes�nden sonra Feth�ye (Meğr�) Doğu Roma İmparatorluğunun sınırları �ç�nde 
kalmıştır. 1282 yılında Menteşe Beyl�ğ�n�n kurucularından Menteşe Bey, Meğr�'y� B�zanslıların el�nden almıştır. 
1424 yılında �se Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı dönem�nde halk arasında Beş kaza d�ye anılan Meğr� 
(Makr�); 1874 yılında Menteşe L�vasına bağlı b�r kaza hal�ne dönüştürülmüştür. Cumhur�yet�n kurulmasıyla beraber 
Muğla İl�ne bağlanan �lçen�n �sm� 1934 yılında;1913 yılında Şam'dan havalanarak b�r süre sonra Teber�ye 
yakınlarında uçağı düşürülerek şeh�t olan �lk p�lotlarımızdan Feth� Bey'�n �sm� anısına Feth�ye olarak değ�şt�r�lm�şt�r.
Feth�ye �lçes�, Türk�ye'n�n güneybatısında, 37°00' kuzey, 36°15' güney, 28°50' batı, 29°50' doğu boylamı ç�zg�ler� 
arasında, Akden�z bölges� �ç�nde kalan b�r kıyı kent�d�r. Yüzölçümü 875 km² olup, toplam nüfusu 157.745'tür.

Feth�ye �lçes�nde tur�zm sektörünün yanı sıra tarım ve sanay� sektörler� de �lçe ekonom�s�ne büyük katkı 
sağlamaktadır. İlçe TOBB'a kayıtlı sanay� �şyer� sayısı açısından �lde 3. sıradadır. İlçe, tes�slerde kalış süres� ve 
doluluk oranları açısından yüksek orana sah�p �lçeler�ndend�r ve den�z tur�zm�n�n yanı sıra alternat�f tur�zm açısından 
da gel�şm�şt�r. İlçede bulunan Feth�ye L�manı yolcu ve yük taşınması yönünde h�zmet vermekted�r. Bu bağlamda �lçe 
ulaştırma ve depolama sektöründe �şyer� sayısı açısından Bodrum'dan sonra en büyük paya sah�pt�r.

Seyd�kemer

Seyd�kemer �lçes�, 36º 17' - 37º 02' kuzey enlemler� �le 29º 07' 29º 48' doğu boylamları arasında, 2.208 km² yüz 
ölçümüne sah�pt�r. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S�stem� ver�ler�ne Seyd�kemer nüfusu 61.653 k�ş�d�r. Erkek nüfus 
oranı %52.33 (32.264 k�ş�), kadın nüfusun oranı �se %47.67 (29.389 k�ş�)'d�r. Muğla �lçeler� nüfus büyüklüğü 
sıralamasına göre Seyd�kemer, 6'ıncı sırada yer almaktadır.

 GEKA TR32 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı 2014-2023
 http://www.mugla.gov.tr/
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 GEKA TR32 Düzey Sosyo-Ekonomik Göstergeleri, 2018
 http://www.fethiye.gov.tr/
 Muğla I�ş ve Yatırım Ortamı, Muğla Yatırım Destek O�isi, Mayıs, 2019
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Sanay�

Sanay�; kel�me köken� Arapça d�l�nden gelmekte olup hammaddeler� �şlemek, enerj� kaynaklarını oluşturmak �ç�n 
kullanılan yöntemler�n ve araçların bütünü şekl�nde tanımlanab�l�r. Yen� teknoloj�ler� uygulamadak� tavırları ve yasal 
durumları ne olursa olsun büyük, küçük ve orta ölçekl� �şletmeler�n gerçekleşt�rd�kler� her türlü �kt�sad� etk�nl�k, 
sanay� olarak değerlend�r�l�r (Türk�ye'de Sanay� Sektörü ve Temel Sanay� Göstergeler� – Ekonom�k Güven Endeks�)

Sanay� kent�n yapısını b�r�nc�l ölçüde değ�şt�ren, �şgücü ve h�zmet yaratan tarımsal üret�mden farklı b�r üret�m 
organ�zasyonu barındıran b�r güçtür (Erol, 2001).

Toplumlarının gel�şme sürec�ne bakıldığında tarıma dayalı yaşam tarzından sanay� toplumlarına doğru gel�ş�m 
gösterd�kler� görülmekted�r. Günümüzde b�r ülken�n kalkınmışlığının b�r ölçüsü de sanay�leşme dereces�d�r. Bu 
sektörün ulusal gel�re katkısı, �st�hdam �ç�ndek� payı g�b� ölçütler, o ülken�n sanay�leşmes�n�n ölçüsünü ver�r
.
Sanay� Bölgeler�

Sanay� bölgeler�n�n ortaya çıkışı, büyük ölçüde sanay� devr�m�n�n sonuçlarından kaynaklanmaktadır. Sanay� 
devr�m�n�n yarattığı, sosyal ve ekonom�k dev�n�m ve gel�ş�m, kentler�n dışında mekân arayışını hızlandırmış bu da 
yen� pol�t�kalar gel�şt�r�lmes� �ht�yacını ortaya çıkarmıştır.

Sanay� bölgeler� kavramı, 19. Yüzyılda sanay�leşme sürec� �le b�rl�kte gel�şen, yüksek t�caret hacm� yaratmak, 
�şletmeler arası �şb�rl�ğ�n� sağlamak, çalışanların yetenekler�n� gel�şt�rmek amacıyla oluşturulan yapıların adıdır. Bu 
bağlamda hızla sanay�leşen Batı Avrupa ve ABD'de 19.yy sonlarına doğru yen� önlemler get�r�lmeye başlanmıştır.  
B�rleşm�ş M�lletler�n yaptığı tanıma göre �se sanay� bölgeler�; b�rb�r� �le uyumlu üret�m yapan küçük ve orta ölçekl� 
sanay� kuruluşlarının planlı b�r alanda ve ortak altyapıdan yararlanacak b�ç�mde standart fabr�ka b�naları �ç�nde 
toplanmalarıdır.

Bu yapıların �lk uygulamaları 1897 yılında Manchester kent�nde Tradford Park'ta kurulmuştur. Bu uygulamayı 
1899′da A.B.D. ve 1904′te İtalya �zlem�şt�r. Sanay� bölgeler�n�n, gel�şmekte olan ülkelerde uygulanma sürec� �se 
1950′lerden sonra başlamıştır. 

Sanay�leşme tar�h� �ncelend�ğ�nde sanay� bölgeler�n�n b�r ülken�n ekonom�k, sanay� ve kentsel gel�ş�m�n�n 
sağlanması �ç�n öneml� �şlevler üstlend�ğ� b�l�nmekted�r. Bu �şlevler� neden�yle de sanay� bölgeler�, gel�şm�ş ve 
gel�şmekte olan ülkeler�n pek çoğunda kamu yatırımları olarak desteklenm�ş ve üret�lm�şt�r (Cansız, 2008, 16).
Sanay� bölgeler�n�n bel�rl� kr�terlere göre yüksek standartlarla �şlet�leb�lecek şek�lde planlanması “Organ�ze Sanay� 
Bölgeler�” veya “Küçük Sanay� S�teler�n�” doğurmuştur.

Özel endüstr� bölgeler� ve teknoparklar �se son y�rm� yıllık gel�şmen�n ürünler�d�r. Sanay�leşmen�n gel�ş�m� �le yen� 
alan ve planlama fik�rler� ortaya çıkmıştır.  Bunlardan en öneml�ler�;
 

· Organ�ze Sanay� Bölgeler� (OSB)
· Küçük Sanay� S�teler� (KSS)
· Endüstr� Bölgeler�
· Teknopark ve Teknokentler'd�r.

Onuncu Kalkınma Planı İmalat Sanay��nde Dönüşüm Özel İht�sas Kom�syon Raporunda (2014), ülkem�zde beş farklı 
özel ekonom�k bölge tar�f ed�lmekted�r. Bu bölgeler;  Organ�ze Sanay� Bölgeler� (OSB),  Küçük Sanay� S�teler� 
(KSS),  Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� (TGB),  Serbest Bölgeler (SB),  Endüstr� Bölgeler� (EB) olarak 
adlandırılmaktadır (Devlet Planlama Teşk�latı, 2014, 107). 

4.1.1. Küçük Sanay� S�teler�

Küçük sanay� s�teler�, çoğunlukla üret�m ve onarım �le uğraşan, en az 20 küçük �şletmen�n yer aldığı, alt yapı 
h�zmetler� ve sosyal alanlarla donatılmış �şyer� topluluklarıdır. 
KSS'ler, kent �ç�nde dağınık şek�lde yerleşm�ş ve elver�şs�z koşullar altında çalışan �şletmeler� düzenl� b�r ortama 
kavuşturmak, çalışma koşullarını �y�leşt�rmek, �ht�yaçlarının daha kolay karşılanab�lmes�n� ve �şyerler�ne yen� 
teknoloj�ler�n sokulmasını sağlamak �ç�n benzer �ş kollarında çalışan küçük �şletmeler� aynı yerde toplayan s�telerd�r. 
(A. Yaman, Yerel Yönet�mler ve Sanay� Bölgeler� Üzer�ne B�r Değerlend�rme).
KSS'ler; daha çok tam�rat ve �malata yönel�k �şletmeler�n, tam�rhaneler�n veya atölyeler�n yer aldığı, altyapı ve 
üstyapı h�zmetler�n�n sunulduğu, sosyal �ht�yaçları sağlayacak kurumlarla donatılmış �şyer� topluluklarından 
oluşmaktadır. 

KSS uygulamasıyla, hızlı sanay�leşmen�n sebep olduğu çarpık kentleşme ve çevre k�rl�l�ğ�n�n önlenmes� 
öngörülmekted�r. Bununla b�rl�kte tarım araz�ler�n�n korunması, ger� kalmış yörelerde sanay� altyapısının 
hazırlanarak sanay�n�n teşv�k ed�lmes�, s�tede faal�yet gösterecek �şletmec� ve esnafın daha düzenl� ve ver�ml� çalışma 
koşullarına sah�p olmaları g�b� hedefler de bu projeler�n uygulanma nedenler� arasında bulunmaktadır.

Küçük Sanay� S�teler�n�n Özell�kler�

· Küçük Sanay� S�teler�ndek� kuruluşlar büyük sanay� �şletmeler�ne yan sanay� olarak h�zmet vereb�lecek 
alanlarda çalışmaktadır.

· KSS'lerde k� kuruluşlar farklı üret�m alanlarında faal�yet gösteren ya da ürett�kler� ürünler b�rb�r�n�n yan ürünü 
olan kuruluşlardır. 
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· İşletmeler küçük ölçekted�r. 
· Mekânsal olarak toplanmış b�r yapıdadır. 

Küçük Sanay� S�teler�n�n Amaçları

Küçük Sanay� S�teler�n�n başlıca amaçları;

· Sanay�n�n az gel�şm�ş bölgelerde yaygınlaşmasını sağlar
· Şehr�n planlı gel�şmes�ne katkıda bulunur
· Benzer �şletmeler�n ve sanatkârların b�r arada üret�m yapmalarıyla ver�ml�l�k ve kar artışı sağlar
· Tarım alanlarının sanay�de kullanılmasını önler
· Küçük Sanay� S�teler�ne yerleşecek �şletmec�ler�n; ulaşım, haberleşme, su, elektr�k, kanal�zasyon, sosyal 

tes�sler ve benzer� altyapı h�zmetler�nden yararlanmalarını sağlar
· Çevre k�rl�l�ğ�n�n azalmasını sağlar
· Şeh�r �ç�nde dağınık b�ç�mde yerleşm�ş ve elver�şs�z çalışma koşulları altında çalışan yapımcı ve onarımcı 

küçük sanay�c�ler�, planlı b�r şek�lde çağdaş ve düzenl�, her türlü altyapı ve üstyapı olanaklarına sah�p b�rer �ş 
yer�ne kavuşturmayı amaçlar.

4.1.2. Dünyada Sanay� Bölgeler� ve Küçük Sanay� S�teler�

Dünyada var olan ve öneml� �şlevlere h�zmet eden b�rçok endüstr�yel alanlar vardır. Sanay� alanları, ağırlıklı olarak 
ulaşımda olmak üzere altyapının büyümes� ve gel�şmes�nde öneml� b�r rol oynamaktadır.

Ç�n'dek� �malat büyümes�n�n son on yıllardak� başarısı tartışılmaz ve üret�m rekabetç�l�ğ� �ç�n küresel manzarayı ger� 
dönülmez b�r şek�lde değ�şt�rm�şt�r.  Ç�n, bölgeler�n gel�ş�m�n� teşv�k eden b�r merkez� hükümet pol�t�kasını �zleyen 
1000'den fazla sanay� bölges�ne sah�pt�r.  Bu sanay� bölgeler�, Ç�nl� KOBİ'ler�n yerel pazara h�zmet veren a�le 
�şletmeler�nden küresel santrallere kadar büyümes�n� kolaylaştırmada kr�t�k b�r rol oynadı. Bu bölgeler yalnızca Ç�nl� 
KOBİ'lere �y� b�r temel altyapı sağlamakla kalmadı (yollar, enerj�, su ve kanal�zasyon), güvenl�k, düzenlenm�ş 
hükümet düzenlemeler� (devlet h�zmet merkezler�) ve uygun fiyatlı endüstr�yel araz�, ayrıca tekn�k eğ�t�m, düşük 
mal�yetl� standart fabr�ka b�naları, �şç�lere fabr�kaların hemen yanında ücrets�z ve makul konutlar sunulması d�ğer 
ülkeler�n yaşadığı sorunları Ç�n'�n yaşamamasını sağladı. 

Ç�n'�n KOBİ odaklı sanay� bölgeler� s�stem� bu nedenle Ç�n'�n hafif �malat endüstr�s�ndek� olağanüstü rekabet gücünün 
arkasındak� en öneml� ve en az reklamı yapılan faktörlerden b�r�d�r. 

Dünyadak� en öneml� sanay� şeh�rler�n�n Suud� Arab�stan, Kanada, ABD ve Hollanda'da olduğu görülecekt�r.  Juba�l, 
Suud� Arab�stan'ın doğu eyalet�nde bulunan b�r sanay� şehr�d�r. Juba�l, dünyanın dördüncü, Orta Doğu'dak� en büyük 
petrok�mya ş�rket�ne ev sah�pl�ğ� yapmaktadır.  Alberta's Industr�al Heartland, sadece Kanada'dak� en büyük sanay� 
bölges� değ�l, aynı zamanda başkent Edmonton'da bulunan beş beled�ye arasında oluşturulan b�r kooperat�f araz� 
kullanımı planlama ve gel�şt�rme g�r�ş�m�d�r. Bu �şb�rl�ğ�n�n temel amacı, bölgeye yatırım çekmekt�r.  Tahoe-Renoe 
Endüstr� Merkez�, ABD Nevada çölünde bulunan büyük b�r sanay� parkıdır. En çok, b�rçok önde gelen Amer�kan 
perakende ş�rket� �ç�n dağıtım merkezler�n�n odağında, özel sektöre a�tt�r ve 1990'ların ortalarından ber� varlığını 
sürdürmekted�r. Rotterdam L�manı, Avrupa'nın en büyük l�manıdır ve Hollanda'da bulunmaktadır. Rotterdam 
l�manındak� en öneml� faal�yetler, kargo aktarma �şlemler� ve petrok�mya endüstr�ler�d�r. L�man, kıta Avrupası �le 
dünyanın ger� kalanı arasında malların geç�ş� �ç�n öneml� b�r nokta olarak h�zmet ed�yor. 

Avustralya, İsv�çre, Almanya, İrlanda, Japonya, İsveç B�rleş�k Krallık, Amer�ka B�rleş�k Devletler�, Dan�marka g�b� 
çok çeş�tl� ülkelerde genel olarak özel ekonom�k bölgeler�n ve özell�kle uzmanlık alanlarının (sanay� ve teknoloj� 
parkları) başarısı daha yakın zamanda Ç�n; Kore; Tayvan, Ç�n veya b�rkaç Afr�ka ülkeler�n�n yen� benzer g�r�ş�mler 
başlatmasına yol açmıştır. 

Avrupa endüstr�ler� özell�kle mühend�sl�k, tekst�l, k�myasallar ve elektron�k alanlarında yüksek derecede teknoloj�k 
yeterl�l�ğe sah�pt�r. Endüstr�yel �şlemler oldukça mekan�ze ed�lm�şt�r.  Avrupa, şeh�r temell� büyük b�r endüstr�yel 
nüfusa sah�pt�r. İnsanların büyük b�r kısmı yüksek b�r yaşam standardına sah�pt�r.  Ana üret�m bölges�, İng�ltere'den 
kuzeydoğu Fransa, Belç�ka, Almanya'ya doğuya uzanır. D�ğer öneml� endüstr�yel alanlar, İsv�çre'n�n kuzey�nde, 
İtalya'nın kuzey�nde, İsveç'�n merkez�nde ve Avrupa'dak� b�rçok büyük kasaba ve şeh�rde bulunmaktadır. 

Fransa b�rçok öneml� sanay�ye sah�pt�r, ancak b�r bütün olarak İng�ltere'den çok daha az kentleşm�ş ve sanay�leşm�şt�r. 
Kuzey-Doğu sanay� bölges�, Fransa'nın dem�r-çel�k, tekst�l ve mühend�sl�ğ�n d�kkat çeken en büyük tek sanay� 
bölges�d�r. Büyük Par�s bölges�, Fransa'nın �k�nc� şehr� olan Mars�lya'nın nüfusunun on katından fazla, 8,5 m�lyon 
�nsanı barındırmaktadır. 

Almanya sanay� bölgeler� Fransa'dak�nden çok daha büyüktür. Hamburg, öneml� gem� yapımı ve den�z mühend�sl�ğ� 
çalışmalarına sah�p öneml� b�r l�mandır. Belç�ka Brüksel'de tekst�l, k�mya, kâğıt, gıda �şleme ve metal ürünler g�b� 
b�rçok endüstr�yel faal�yet vardır. Hollanda, nüfusunun yüzde 40'ını sanay� sektöründe faal�yet göstermekted�r ve 
modern sanay�n�n pek çok şubes� burada �y� tems�l ed�lmekted�r. Den�z mühend�sl�ğ� ve gem� yapımı öneml�d�r. 
Mühend�sl�k endüstr�ler�, hafif mak�ne ve elektr�k mühend�sl�ğ� �y� gel�şm�şt�r. Sütçülük, şeker rafine etme, gıda �şleme 
ve yağ değ�rmenc�l�ğ� de büyük kasabalarda öneml� endüstr�lerd�r. Hollanda'dak� endüstr�yel faal�yet, çoğu �nsanın 
düşündüğünden çok daha öneml�d�r, çünkü ülke genell�kle tarımsal faal�yet olarak düşünülmekted�r.

İskand�nav ülkeler� arasında İsveç en sanay�leşm�ş ülked�r. İsveç, Avrupa'nın en zeng�n dem�r cevher� kaynaklarına 
sah�pt�r, çok fazla h�droelektr�k gücü gel�şt�rm�şt�r ve uzun b�r teknoloj�k becer� geçm�ş�ne sah�pt�r.
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Norveç'�n önde gelen endüstr�ler� den�z mühend�sl�ğ�, gem� yapımı, balık konserves� ve kâğıt hamuru ve kâğıt 
endüstr�ler�d�r. Bergen, Trondhe�m ve Stavanger kasabaları balıkçılık ve den�zc�l�k faal�yetler�yle ünlüdür ve 
Stavanger, Kuzey Den�z� petrol ve gaz sahalarına h�zmet veren öneml� b�r l�man hal�ne gelm�şt�r. Elektrok�mya 
endüstr�ler�, ucuz HEP'�n mevcut olduğu Glommen Vad�s� ve Telemark'ta web tarafından gel�şt�r�lm�şt�r. Bu tür 
b�tk�ler gübre, plast�k, patlayıcı ve kokulu dem�r alaşımları üret�r.

Dan�marka'nın endüstr�ler�, Kopenhag'da merkez�leşm�şt�r. Süt ve tarım endüstr�ler� öneml�d�r ancak k�myasallar, 
tekst�l ürünler�, balıkçı tekneler�, gümüş eşyalar, mak�ne ve elektr�kl� ek�pmanlar da yapılmaktadır. Kopenhag ayrıca 
d�zel motorlarda uzmanlaşmıştır. 

Dağlık yapısına rağmen, İsv�çre oldukça sanay�leşm�şt�r. Saatç�l�k, mühend�sl�k, k�mya ve tekst�l olmak üzere dört ana 
sanay� dalı öneml�d�r. Hammaddeler�n nakl�ye mal�yetler�n� artıran karayla çevr�l� konumu neden�yle İsv�çre, değer� 
yüksek ancak toplu olarak küçük ürünler�n üret�m�nde uzmanlaşmıştır.

İsv�çre Platosu, esas olarak Alplerden gelen ucuz HEP'e dayanan endüstr�yel tes�sler�n en yoğun olduğu bölged�r. 
Mühend�sl�k endüstr�s� Zür�h, Baden �le Basel'de bulunmaktadır. Tekst�l her zaman St. Gallen, Appenzell ve Zür�h'�n 
uzmanlık alanı olmuştur. Saatler ve saatler geleneksel olarak Jura şeh�rler�n�n b�r ürünüdür. İsv�çre yapımı saatler tüm 
dünyada hazır pazarlar bulur. As�t, �laç, plast�k ve sentet�k elyaf üreten k�mya endüstr�s�, özell�kle Basel ve Cenevre'de 
daha büyük şeh�rlerde bulunuyor. Avrupa'nın başka yerler�nde b�rkaç sanay� bölges� vardır, ancak sanay�ler� �y� 
gel�şm�ş olan d�ğer b�rçok büyük şeh�r vardır. 

Sanay�leşmede Avrupa'dan b�raz daha geç b�r başlangıca rağmen, Kuzey Amer�ka daha büyük endüstr�yel ve 
teknoloj�k �lerlemeler kaydett�. ABD şu anda dünyanın en zeng�n ve en gel�şm�ş ülkes�d�r. Güney Kanada da �y� 
gel�şm�şt�r. ABD dünyanın önde gelen sanay� ülkes�d�r.

Kanada'nın sanay� bölgeler�, kuzeydek� enlem ve seyrek nüfusuyla oldukça sınırlıdır. Kanada'nın en büyük �k�nc� şehr� 
olan Toronto'da mühend�sl�k, otomob�ller, k�myasallar, tekst�l, testere-öğütme, kâğıt hamuru �şleme, gıda �şleme ve 
d�ğer endüstr�ler vardır. Bu endüstr�lerden bazıları endüstr�yel banl�yöler�nde ve Oshawa, Clarkson, Oakv�lle ve 
d�ğerler�n�n uydu kasabalarında da bulunmaktadır.

Rusya'da Moskova'nın, büyük pazar ve �ş gücü arzının odak noktası olduğu merkez� konumu, endüstr�yel başarısına 
büyük katkı sağlamaktadır. Moskova tekst�l, mak�ne, k�mya ve hafif sanay�ler�yle ünlüdür.  Büyük boyutuna ve zeng�n 
maden ve tarım kaynaklarına rağmen, Asya kıtası genell�kle Avrupa veya Kuzey Amer�ka'dan daha az sanay�leşm�şt�r. 
Bu duruma yol açan ana faktörlerden bazıları tekn�k b�lg� eks�kl�ğ�, mal� kaynak eks�kl�ğ� ve sanay�leşmeye karşı 
koruyucu tavırlar, ancak durum hızla değ�ş�yor.

Japonya, dünyadak� en öneml� sanay� ülkeler�nden b�r� hal�ne gelm�ş; Hong Kong, Kore ve Tayvan, tekst�l ve d�ğer 
malların başlıca �hracatçıları hal�ne gelm�şt�r. Ç�n, son 30 yılda hızla sanay�leşt� ve endüstr�yel kalkınmaya büyük 
baskı yapmaya devam etmekted�r. 

Güneydoğu Asya bölges�, geleneksel olarak tarımsal görünüme sah�p olsa da, aynı zamanda dem�r ve çel�k, tarıma 
dayalı endüstr�ler, keresteye dayalı endüstr�ler ve petrol arıtma g�b� endüstr�ler� de gel�şt�rmekted�r. Ş�md�ye kadar 
S�ngapur, Güneydoğu Asya ülkeler� arasında en sanay�leşm�ş ülked�r.

Orta Doğu'nun ana kaynağı olan petrol üret�c�ler�n�n daha katı tutumu, petrol arıtma ve petrok�myasallar bölgede 
g�derek daha öneml� hale get�rmekted�r. Başta İran olmak üzere bazı ülkeler, petrol tel�f ücretler� temel�nde daha gen�ş 
b�r endüstr� yelpazes� gel�şt�rmekted�r. 

Japonya, Asya'dak� en yüksek sanay�leşm�ş ülked�r. Endüstr�yel hammadde ve katı yakıt sıkıntısına rağmen, şaşırtıcı 
b�r hızla endüstr�ler gel�şt�rmey� başarmıştır. 

Güney kıtaları, geleneksel olarak, üret�m endüstr�ler�nden daha çok, tarıma ve b�r�nc�l madenc�l�k endüstr�ler�ne, 
özell�kle madenc�l�ğe bağımlıdır. Seyrek nüfus ve güney kıtalarının b�rçok bölümünün az gel�şm�şl�ğ�, gen�ş alanların 
sanay�leşmes�n� engellem�şt�r. Bununla b�rl�kte, bazı ülkeler, özell�kle Avustralya, Güney Afr�ka ve Brez�lya, 
endüstr�yel gel�şmeye g�derek daha fazla bağımlı hale gel�yor.

Brez�lya, Lat�n Amer�ka ülkeler� arasında en sanay�leşm�ş ülked�r. Baş sanay� bölges� güneydoğudur ve Sao Paulo 
şehr� çel�k fabr�kaları, k�mya fabr�kaları, motorlu taşıt montaj fabr�kaları, kâğıt, ç�mento ve b�ra endüstr�ler� g�b� çeş�tl� 
endüstr�yel faal�yetlere sah�pt�r.

4.1.3. Türk�ye'de Küçük Sanay� S�teler�

1960'larden �t�baren “Planlı Kalkınma” dönem�ne doğru b�r açılım başlamış ve 1963'te �lk plan yürürlüğe konmuştur. 
Kalkınma planlarıyla bütün yurtta başlatılan kalkınma hamles� (özell�kle B�r�nc� ve İk�nc� Kalkınma Planları), büyük 
kentlerde yapılan sanay� yatırımları yanında organ�ze sanay� bölgeler�yle küçük sanay� s�teler�n� gel�şt�rmey� de 
hedeflem�şt�r. 

KSS uygulamaları, 1965 yılında S�vas'ta �lk KSS'n�n hayata geçmes�yle başlamıştır. KSS oluşumları �çer�s�nde 
gel�ş�mler�n� tamamlayan �şletmeler�n OSB'lerde yer almaları ve büyük �şletmelere dönüşmeler� hedeflenmekted�r.

Sanay�leşme, özell�kle o dönemlerde toplumsal refahın sağlanmasında ve �st�hdamın gerçekleşmes�nde en etk�l� sektör 
durumundadır. OSB'ler ve KSS'ler bu sektörün, bölgesel kalkınmaya ve refaha yönelt�l�p yaygınlaştırılmasında 
öneml� araçlardır. 

 “Küçük Sanayi Siteleri Hizmetleri”, http://www.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=188&lng=tr, 
(Erişim Tarihi: 9 Temmuz 2011)
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Bu dönemde Türk�ye, sanay�leşmes�n� oldukça kapsamlı ve karmaşık b�r teşv�k ve muafiyetler s�stem�yle 
gerçekleşt�rmey� hedeflem�şt�r. Bu çerçevede, Organ�ze Sanay� Bölges� ve Küçük Sanay� S�tes� uygulamaları, yerl� 
sanay�n�n gel�şt�r�lmes� ve sına� üret�m�n artırılması amacıyla, sanay� teşv�k pol�t�kalarının b�r parçası olarak 
kullanılmıştır. Özell�kle, organ�ze sanay� bölgeler�n�n kurulması, bu teşv�k pol�t�kalarının uygulanması yoluyla sına� 
kalkınmanın gerçekleşt�r�lmes�yle beraber yerl� sanay��n�n düzenl� ve planlı gel�ş�m�n� de sağlamayı amaçlamıştır. 
(Uzunoğlu, S, 2003)

Y�ne aynı dönemde organ�ze sanay� bölgeler� uygulamaları hızla yaygınlaşırken, küçük sanay� s�teler�n�n kurulması da 
buna paralel b�r artış gösterm�şt�r. Bu süreçte küçük sanay�, büyük sanay�ye yardımcı ve ona destek olan b�r “yan 
sanay�” sektörü olarak düşünülmüştür. 1965'ten bu yana küçük sanay� s�teler�n�n yaygınlık kazanmasındak� asıl sebep 
�se, kent �ç�nde dağınık ve elver�şs�z koşullardak� �ş yerler�nde çalışan küçük sanay�c�ler�n b�r araya gelme ve 
teknoloj�den yararlanma �steğ�d�r.

Tablo 2: Bölgelere Göre KSS'ler�n Durumu (2016)

Tablo	3: Faal�yette Olan Küçük Sanay� S�teler�n�n Yıllara Göre Gel�ş�m Tablosu (2016 Yılsonu)

Yıllar KSS Sayısı 
(Adet) 

İşyer� Sayısı 
(Adet) 

İst�hdam 
Potans�yel� (K�ş�) 

1961 1 189 756 
1965 16 3.540 19.049 
1970 25 6.906 34.530 
1975 46 12.702 71.212 
1980 97 19.308 115.848 
1985 126 28.705 143.525 
1990 176 41.827 239.962 
1995 273 63.640 395.222 
1996 189 65.326 405.338 
1997 291 70.747 437.864 
1998 294 71.722 443.714 
1999 306 72.130 446.162 
2000 313 74.121 445.360 
2001 349 81.453 488.150 
2002 362 83.318 499.760 
2003 271 84.912 507.800 
2004 386 86.666 520.000 
2005 399 89.606 532.896 
2006 416 93.515 548.132 
2007 432 95.723 560.760 
2008 445 98.478 571.900 
2009 456 101.008 584.550 
2010 462 103.736 590.410 
2011 469 105.908 596.800 
2016 470 105.975 596.800 

 

25 26

Bölgeler Sayı Toplamdak� Payı (%) 

Marmara
 

65
 

14
 

Ege
 

69
 

15
 

Akden�z
 

54
 

11
 

İç Anadolu

 

96

 

20

 

Karaden�z

 

91

 

19

 

Doğu Anadolu

 

57

 

12

 

G. Doğu Anadolu

 

38

 

9

 

TOPLAM

 

470

 

100,0
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Küçük sanay� s�teler�, çoğunlukla üret�m ve onarım �le uğraşan, en az 20 �şyer�nden oluşan ve küçük �şletmeler�n yer 
aldığı, alt yapı h�zmetler� ve sosyal alanlarla donatılmış �şyer� topluluklarıdır. 

KSS'ler�n kuruluşundak� ana amaç aynı �şkollarında faal�yet gösteren �şletmeler�n b�r araya get�r�lmes�yle, hem 
bulundukları bölgen�n kalkınma hedefler�ne destek olmak hem de bölgen�n �ht�yaçlarına cevap vermekt�r. KSS'ler aynı 
zamanda teknoloj�k gel�şmeler�n daha hızlı yaygınlaşmasını sağlayan b�r alan görev� görmekted�r. KSS'ler sayes�nde 
b�r araya gelm�ş �şletmeler hem şeh�r �çer�s�nde çarpık yapılaşmaya sebeb�yet vermemekte hem de yeterl� altyapı ve üst 
yapı tes�sler�n�n varlığı sayes�nde çevre k�rl�l�ğ�ne sebep olmamaktadır.

KSS uygulamaları, 1965 yılında S�vas'ta �lk KSS'n�n hayata geçmes�yle başlamıştır. KSS oluşumları �çer�s�nde 
gel�ş�mler�n� tamamlayan �şletmeler�n OSB'lerde yer almaları ve büyük �şletmelere dönüşmeler� hedeflenmekted�r.

Tablo 4: 2019 Yılı İt�bar�yle Bakanlık Kred�s� İle Tamamlanan KSS Projeler�n�n İllere Göre Dağılımı

Tablo 4: 2019 Yılı İt�bar�yle Bakanlık Kred�s� İle Tamamlanan KSS Projeler�n�n İllere Göre Dağılımı

İl Adı Proje 
Aded� 

İşyer� 
Sayısı 

İl Adı Proje 
Aded� 

İşyer� 
Sayısı 

Adana 7 1.945 Kahramanmaraş 12 2.496 
Adıyaman 5 912 Karabük 3 585 
Afyonkarah�sar 10 2.700 Karaman 3 1.052 
Ağrı 5 652 Kars 3 537 
Aksaray 3 806 Kastamonu 13 1.271 
Amasya 7 1.057 Kayser� 6 1.728 
Ankara 13 2.526 Kırıkkale 2 454 
Antalya 10 2.244 Kırklarel� 3 581 
Ardahan 1 132 Kırşeh�r 6 1.386 
Artv�n 3 336 K�l�s 3 332 
Aydın 9 1.525 Kocael� 3 960 
Balıkes�r 8 2.128 Konya 22 4.546 
Bartın 2 210 Kütahya 8 817 
Batman 2 400 Malatya 7 1.522 
Bayburt 1 180 Man�sa 12 2.696 
B�lec�k 3 325 Mard�n 3 544 
B�ngöl 4 409 Mers�n 9 1.833 
B�tl�s 5 377 Muğla 5 599 
Bolu 5 917 Muş 6 404 
Burdur 5 1.113 Nevşeh�r 6 951 
Bursa 13 3.041 N�ğde 4 771 
Çanakkale 6 826 Ordu 5 1.134 
Çankırı 3 214 Osman�ye 4 608 

 

Çorum 7 1.552 R�ze 5 663 
Den�zl� 6 836 Sakarya 7 764 
D�yarbakır 7 1.539 Samsun 7 2.322 
Düzce 3 538 S��rt 1 128 
Ed�rne 5 979 S�nop 5 793 
Elazığ 5 1.251 S�vas 14 1.837 
Erz�ncan 5 360 Şanlıurfa 5 1.407 
Erzurum 8 1.294 Şırnak 3 248 
Esk�şeh�r 4 920 Tek�rdağ 6 1.444 
Gaz�antep 10 4.211 Tokat 7 1.420 
G�resun 3 597 Trabzon 6 854 
Gümüşhane 2 332 Tuncel� 1 44 
Hakkâr� 3 150 Uşak 3 563 
Hatay 5 1.929 Van 7 1.393 
Iğdır 1 317 Yalova 1 26 
Isparta 4 1.170 Yozgat 11 1.815 
İstanbul 10 2.774 Zonguldak 9 1.328 
İzm�r 16 5.147    
   Toplam 480 95.727 

 

4.1.4. Muğla'da Küçük Sanay� S�teler�

Küçük Sanay� S�teler�, Yapı Kooperat�fler� şekl�nde kurulmakta olup kuruluş �ş ve �şlemler� Çevre ve Şeh�rc�l�k İl 
Müdürlükler�nce gerçekleşt�r�lmekted�r. Küçük Sanay� S�teler�nde; küçük esnaf ve sanatkârlar �ç�n alt ve üst yapısı 
olan �şyerler� bulunmaktadır. Küçük Sanay� S�teler�nde sadece küçük esnaf ve sanatkârlar faal�yet göstereb�lmekte 
küçük ölçekl� de olsa özel �ht�sas KSS har�ç gıda yatırımlarına müsaade ed�lmemekted�r.

Ayrıca Küçük Sanay� S�teler�n�n yapılış gayes� dışında başka b�r �ş �ç�n kullanılması mümkün değ�ld�r. 

Muğla'da; T.C. Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı'ndan kred� almadan yapılmış olan (14) adet, Bakanlıktan kred� alarak 
yapılmış olan (5) adet, olmak üzere toplam 19 adet faal Küçük Sanay� S�tes� bulunmaktadır. T.C. Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanlığı kred�s� �le yapılmış Küçük Sanay� S�teler�; 

S.S.Muğla Küçük Sanay� S�tes� Yapı Kooperat�fi (İşletme kooperat�fine dönüştü) 

S.S.Cennet Köyceğ�z Küçük Sanay� S�tes� Yapı Kooperat�fi 
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S.S. Marmar�s Ata Küçük Sanay� S�tes� Yapı Kooperat�fi (İşletme kooperat�fine dönüştü) 

S.S. Yatağan Küçük Sanay� S�tes� Yapı Kooperat�fi (İşletme kooperat�fine dönüştü)
 
Bodrum Mumcular Küçük Sanay� S�tes� Yapı Kooperat�fi 

Tablo	5: Muğla İl�nde Bulunan Küçük Sanay� S�teler� Kooperat�fler�

(İlk 5 Sanay� s�tes� T.C. Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığından Kred� desteğ� alarak yapılmıştır)
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Tablo 6: 2019 Yılı Feth�ye/Seyd�kemer İlçes� Sanay� S�c�l Belges� Almış Sanay� Tes�sler�n�n Sektörel Dağılımı · Akü plaka �malatçıları,
· Oto karoser� �malatçıları,
· Sabun ve deterjan �malatçıları,
· Tornacı ve tesv�yec�ler,
· Dökümcüler,
· Atlı araba �malatçıları,
· Dem�rc�ler (Sıcak-soğuk),
· Presç�ler,
· Bakır ve alüm�nyum �malatçıları,
· Kromajcılar,
· N�kelajcılar,
· Kaynakçılar,
· Dokumacılar,
· Ayakkabı �malatçıları,
· Sarac�yec�ler,
· Mermerc�ler (el sanatları �le uğraşanlar),
· Matbaacılar(c�lt ve plast�k dosya ve klasör �malatçıları, kl�şec�ler ve malzemeler� �malatçıları),
· Ç�n�c�ler ve seram�kç�ler,
· Av tüfeğ� �hmalc�ler�,

Tam�ratla Uğraşan Küçük Sanay�:

· Motor tam�rc�ler�,
· Kaportacılar,
· Oto elektr�kç�ler�,
· Oto boyacıları,
· Oto last�k kaplamacıları,
· Oto döşemec�ler�,
· Oto camcıları,
· Presç�ler,
· Z�raat alet ve mak�ne tam�rc�ler�,
· Elektr�kl� mak�ne ve c�haz tam�rc�ler�,
· Yazmacılar

Yukarıda sayılanların dışında kalan küçük sanay�c�ler Sanay� ve T�caret Bakanlığı'nca tanımlanır.

�malat Sanay� Türü Feth�ye Seyd�kemer  

Madenc�l�k 30 13 

İnşaat 15 0 

Gıda 52 12 

Mak�ne 11 1 

Matbaa 7 1 

Mob�lya 8 2 

Enerj�/Elektr�k 4 21 

Plast�k K�mya 3 2 

Ağaç, Orman 2 0 

Tekne, Yat  3 0 

D�ğer Sanay� 14 0 

Toplam 149 52 

Küçük Sanay� S�tes� İşletmeler�

Küçük Sanay� S�teler�nde yer alab�lecek Küçük Sanay� Kolları aşağıda göster�lm�şt�r.

İmalatla Uğraşan Küçük Sanay�c�:

· Mak�ne �malatıyla uğraşanlar,
· Elektr�k mak�ne ve aletler�yle uğraşanlar,
· Tarım mak�neler� ve aletler�yle uğraşanlar,
· Maden� eşya �malatı �le uğraşanlar,
· Plast�k sanay� �le uğraşanlar,
· Last�k sanay� �le uğraşanlar,
· Der� ve kösele sanay�� �le uğraşanlar,
· Doğramacı ve marangozlar,
· Mob�lyacılar,
· Ambalaj sanay�c�ler�,
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Ambalaj Sanay�

Gıda, tem�zl�k, kozmet�k, g�y�m eşyaları ve daha pek çok ürün �ç�n poşet, torba ve kutu g�b� malzemeler�n üret�ld�ğ� 
sanay�d�r.

Dem�r-Çel�k Sanay�

Dökme, �nşaat çel�ğ�, profil, köşebent, dem�r-çel�k sanay�nde yer alan �şletmelerce üret�l�r. Bunlar ayrıca �nşaat, 
madenc�l�k, ulaştırma ve sanay� sektörüne temel g�rd� sağlamaktadır.

Enerj� Sanay�

Trafo, kondansatör, röle, trans�stör g�b� malzemeler�n yapımını gerçekleşt�ren fabr�kalar enerj� sanay�nde yer 
almaktadır. Ayrıca yen�leneb�l�r kaynaklardan (güneş, rüzgâr, su) elektr�k enerj�s� üreten santraller de bu sanay� 
grubunun �ç�nde ele alınmaktadır.

Elektr�k-Elektron�k Sanay�

Elektr�kl� mak�neler ve elektron�k sanay� ürünler�n�n üçte b�r�, çoğunluğu bu sanay� tarafından yen�den �şlenen veya 
kullanılan ara ürünlerd�r; ger� kalanı da doğrudan n�ha� kullanıma yönel�kt�r. Telev�zyon, b�lg�sayar, beyaz eşyalar bu 
sanay� tarafından üret�l�r.

K�mya Sanay�

K�mya sanay�nde yer alan fabr�kalar, doğrudan k�myasal madde ve malzemeler�n üret�m�n� yapmakla b�rl�kte d�ğer 
sanay� kuruluşlarına da hammadde sağlamaktadır. Deterjanlar, plast�kler vb. bu sanay� tarafından üret�l�r.

Kozmet�k Sanay�

Kolonya, gül suyu, parfümler, kremler, c�lt ürünler�, makyaj malzemeler� g�b� maddeler bu sanay� tarafından üret�l�r.

Yapı-İnşaat Sanay�

Tuğla, k�rem�t, tavan ve zem�n yapı malzemeler� ve �nşaat sektörünün �ht�yaç duyduğu d�ğer malzemeler bu sanay� 
kuruluşları tarafından üret�l�r.

Otomot�v Sanay�

Motorlu taşıt araçları ve bu araçların parçaları otomot�v sanay�nde yer alan fabr�kalar tarafından üret�lmekted�r.

Tekst�l Sanay�

İnsanoğlunun beslenmeden sonra en büyük �ht�yaçlarından b�r� olan g�y�nme �ç�n ürünler ve ayrıca tül, perde, koltuk 
kılıfı g�b� d�ğer ürünler tekst�l sanay�nde yer alan fabr�kalarda üret�lmekted�r.

Mak�ne-Metal Sanay�

Bu sanay� kuruluşları çeş�tl� mak�neler�n �malatını yapmakta ve d�ğer sanay� tes�sler� �ç�n altyapı sağlamaktadırlar.

4.1.5. Küçük Sanay� S�teler�n�n Şeh�r Dışına Taşınması 

T.C. Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı tarafından 2017 yılında şeh�r �ç�nde kalan küçük sanay� s�teler�n�n, kred� desteğ� �le 
şeh�r dışlarına taşınması konusunda çalışmalar başlatılmıştır.  Çalışma çerçeves�nde şeh�r �ç�ndek� 135 sanay� s�tes�n�n 
taşınması kararlaştırılmıştır. Uygulama kapsamındak� öncel�kl� 9 �lde bulunan (Isparta, Kastamonu, Düzce, Malatya, 
Elazığ, R�ze, S�vas, Bursa ve Tokat) 10 sanay� s�tes� tesp�t ed�lm�şt�r. 

Yerleş�m alanları �ç�nde kalmış sanay� s�teler� ve sanay� �şletmeler�n�n planlı sanay� alanlarına taşınması �ç�n 
sağlanacak kred� desteğ�ne �l�şk�n usul ve esaslar da 2018 yılında bel�rlenm�şt�r.

Aşağıda taşınma süreçler� tamamlanmak üzere bazı KSS'ler �le b�lg�ler yer almaktadır.  

Düzce Küçük Sanay� S�tes� Örneğ�: Düzce'n�n Kültür Mahalles�'nde D-100 karayolu kenarında bulunan uzun 
yıllardır kend� hal�ne bırakılan küçük sanay� çarşısı 'Modern Sanay� S�tes�' alanına taşınmaktadır. Düzce Beled�yes� ve 
TOKİ �şb�rl�ğ�yle gerçekleşt�r�lecek kentsel dönüşüm �ç�n beled�ye �le Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı Kentsel Dönüşüm 
Genel Müdürlüğü arasında protokol �mzalanmıştır. Bugün 22 hektar alana yayılan küçük sanay� çarşısının 50 yıllık 
geçm�ş� bulunmaktadır. 1970 yılında b�rkaç �ş yer� �le başlayan sanay� çarşısında bugün 218 adet t�caret alanı ve 93 adet 
konut bulunmaktadır. Kentsel dönüşüm projes� kapsamında �lk aşamada Düzce Beslanbey mahalles�nde 50 b�n 507 

2metrekarel�k alan hazırlanmaktadır. Daha sonra buna beled�yeye a�t yerler�n trampa ed�lmes� �le 12 b�n 770 m  alan 
�lave ed�lecekt�r. 
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Samsun Gülsan Sanay� S�tes� Örneğ�: Samsun'da şeh�r merkez�nde kaldığı �ç�n büyük sorun yaratan Gülsan Sanay� 
S�tes� �ç�n kentsel dönüşüm projes� kapsamında taşınmasına karar ver�lm�şt�r. Sanay� s�tes� �sm�, Samsun Toybelen 
Küçük Sanay� S�tes� olarak değ�şecekt�r. Yen� sanay� s�tes� modern, düzenl�, tem�z ve yeş�l alanının fazla olacak şek�lde 
planlanmaktadır. Mülk�yet sah�pler� dâh�l Gülsan'da faal�yet gösteren bütün esnafların yen� küçük sanay� s�tes�nde �ş 
yer� sah�b� olması planlanmaktadır. Yıkılan sanay� s�tes�n�n yer�ne T.C. Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı el� �le 
vatandaşların kal�tel� zaman geç�reb�lecekler� ve �çer�s�nde cam�� �le sosyal donatıların olduğu yen� b�r buluşma 
noktası hal�ne get�r�lecekt�r.

Muğla Ata Küçük Sanay� S�tes� Örneğ�: Muğla İl�, Menteşe İlçes� Akkaya Mahalles� sınırları �çer�s�nde 154 Hektar 
alanın 2/3'ü Haz�ne ve Mal�ye araz�s�, 1/3'ü şahıs araz�ler�d�r. Gerek Menteşe Beled�yes� ve gerekse Muğla Büyükşeh�r 
Beled�yes� �le yapılan görüşme ve çalışmalar sonucunda araz�n�n 1/25000 ölçekl� krok�de yer� �şaretlenerek tesc�l� 
yapılmıştır. Muğla Ata Küçük Sanay� S�tes�n�n yer seç�m� Muğla Büyükşeh�r Beled�ye Mecl�s kararı �le onaylanarak, 
Muğla İl� 1/25000 Ölçekl�, Nazım İmar Planında yer almıştır. Kamuya a�t olan araz�ler�n TOKİ İdares�'ne devr� 
26.06.2019 tar�h�nde yapılmıştır.

Malatya Özsan Sanay� S�tes� Örneğ�: 1987 yılında tamamlanan, �çer�s�nde 934 �şyer�n�n yer aldığı Özsan Sanay� 
S�tes�n�n Altay Kışlasında ver�lecek yere taşınması planlanmıştır.  Mevcut alanın yüzde 44'ü yeş�l alan olarak 
kullanılmaktadır. Mevcut alan, 870 dükkân, 60 k�ralık dükkân ve 4 tane de kred� kapsamı dışında yapılan dükkânlardan 

2
oluşmaktadır. 5 ayrı t�pte dükkân yapılması �ç�n proje hazırlanmıştır. Dükkânların 168,75 m  n�n katlarından T�p:1-

2 2 2 2 2337,50 m , T�p:2-506,25 m , T�p:3-675,00 m , T�p:4-843,75 m  ve T�p:5-1350,00 m den oluşması öngörülmüştür. Her 
b�r dükkânın önünde kapalı alanının yarısı kadar açık alanı olacaktır. Yeş�l alan düzenlemeler� har�c�nde ağaç 
d�k�lemeyecekt�r. Her sektörden üret�c�ler�n ürünler�n� serg�leyeb�lecekler� açık ve kapalı sahalar, toplantı salonları ve 
fuayeler� olacaktır. Merkez� güvenl�k s�stem� �le donatılacaktır. 

Konya Esk� Sanay� ve Karatay Sanay� S�tes� Örneğ�: Konya Büyükşeh�r Beled�yes�, mülk�yet�ndek� yaklaşık 2 
m�lyon 600 b�n metrekarel�k b�r alanı esnafın daha uygun koşullarla dükkân sah�b� olab�lmes� �ç�n Toplu Konut 
İdares�ne devretm�şt�r. “Yen� Motorlu Küçük Sanay� S�tes�'nde 3 b�n 100 bağımsız bölüm planlanmaktadır. Esk� 
Sanay�'dek� esnafların %70'� k�racı durumundadır. 36 ay �çer�s�nde de hak sah�pler�ne dükkânlarının tesl�m ed�lmes� 
planlanmaktadır. Ödeme planı %10 peş�nat, 120 ay vade şekl�nded�r. 

4.2. Sektörel ve/veya Bölgesel Pol�t�kalar ve Programlar

On B�r�nc� Kalkınma Planı

V�zyon, Temel Amaç ve İlkeler

· 164. Ülkem�z�n �st�krarlı ve sürdürüleb�l�r b�r ekonom�k büyüme �le rekabet gücünün ve refah sev�yes�n�n 
artırılması öngörülmekted�r. Kamunun güçlü desteğ� ve özel sektörün öncülüğünde sermaye b�r�k�m� ve 
sanay�leşme sürec� hızlandırılacak; her alanda ver�ml�l�k artırılacak, yurt�ç� tasarrufların ve üretken yatırımların 
düzey� yükselt�lecek; üret�m süreçler�n�n �hracata dönük, yen�l�kç� ve �thalat bağımlılığı azalmış b�r yapıya 
dönüşmes� sağlanacaktır.

İş ve Yatırım Ortamı

Pol�t�ka ve Tedb�rler

· 322. Sanay� ve teknoloj� bölgeler�nde (OSB, KSS, Endüstr� Bölgeler�, Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler�, Serbest 
Bölgeler) sunulan h�zmetler gel�şt�r�lecek, bu bölgeler�n sanay�n�n rekabetç�l�ğ�ne ve ver�ml�l�ğ�ne daha etk�n 
katkı vermes� sağlanacaktır.

· 322.1. Türk�ye Sanay� Alanları envanter� çıkarılacak ve �lan ed�lecekt�r. Çıkarılan envanter sürekl� güncel 
tutularak, sanay�c�ye kullandırılab�l�r arsa, yapılar ve bu arsalara �l�şk�n yatırım teşv�k mekan�zması d�j�tal b�r 
platform üzer�nden sunulacaktır.

· 322.2. Sanay� ve teknoloj� bölgeler�n�n kuruluşunda Planın öncel�kl� sektör ve gel�şme alanları d�kkate 
alınarak, mevcut ve gelecekte olab�lecek �ht�yaçlara yönel�k sayıları, kapas�teler�, kreş ve ulaşım �mkânları, 
b�rb�rler�yle �şb�rl�ğ� ve entegrasyonu artırılacaktır.

· 322.3. Organ�ze sanay� bölgeler�nde (OSB) uzun vadel� arsa ve b�na k�ralama ve ed�nd�rme modeller� 
gel�şt�r�lerek �şler hale get�r�lecekt�r.

· 322.4. OSB'lerde firmalara �ş gel�şt�rme, kamu destekler�, proje hazırlama, ün�vers�te �le �şb�rl�ğ�, yalın üret�m, 
ver�ml�l�k, teknoloj� yönet�m�, kümelenme ve d�j�talleşme konularında destek verecek Yen�l�k Merkezler� 
kurulacaktır.

· 322.5. KOBİ'ler�n ver�ml�l�k dönüşümünün sağlanması �ç�n OSB'lerde Ver�ml�l�k Destek Programı 
uygulanacaktır.

· 322.8. Yen� OSB'ler�n mekânsal olarak kurgulanmasında ve mevcutların dönüşümünde çevre düzenlenmes� ve 
sosyal donatı �ht�yaçlarına yönel�k �y�leşt�rmeler yapılacaktır.

· 322.9. Sanay� ve teknoloj� bölgeler�n�n etk� değerlend�r�lmes� yapılacak, yen�l�kç� uygulamalar 
gel�şt�r�lecekt�r.

· 322.11. Öncel�kl� sektörler ve d�j�talleşme alanlarındak� yen�l�kç� g�r�ş�mc�lere yönel�k hedef ve performans 
odaklı teknoloj� gel�şt�rme merkezler� kurulacaktır.

· 322.15. Sanay� ve teknoloj� bölgeler�n�n kuruluşunda sektörel ve temat�k alanlara öncel�k ver�lecek ve bu 
bölgelerde destekler�n farklılaştırılmasına yönel�k çalışmalar yapılacaktır.

· 322.16. Kalkınma Ajansları bölgesel gel�şme hedefler� ve kentler�n ekonom�k beklent�ler�ne uygun olarak 
sanay� alanlarının bel�rlenmes� ve gel�şt�r�lmes�nde akt�f rol alacaktır.
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İnsan Kaynağı 

Amaç 
· 329. İmalat sanay��ndek� yaşanan d�j�tal dönüşümün gerekt�rd�ğ� becer�ler�n �şgücüne kazandırılması, meslek� 

eğ�t�m�n ve yükseköğret�m�n �ş dünyası �le entegre ed�lmes�, n�tel�kl� �nsan kaynağı �ç�n �st�hdam teşv�kler�n�n 
bas�tleşt�r�lmes� ve bu teşv�klerde öncel�kl� sektörlere ağırlık ver�lmes� temel amaçtır. 

Pol�t�ka ve Tedb�rler 
· 330. İmalat sanay��nde çalışan �şgücünün d�j�tal becer�ler� gel�şt�r�lecekt�r.
· 330.1. D�j�tal becer�ler�n öncel�kl� sektörler�n �ht�yaç duyduğu sev�yeye yükselt�lmes� �ç�n akt�f �şgücü 

programları düzenlenecekt�r. 
· 330.2. F�rma çalışanlarının d�j�tal yetk�nl�kler�n�n artırılmasına yönel�k sert�fikalı eğ�t�mler desteklenecekt�r. 
· 331.Meslek� eğ�t�m, �şgücünün n�tel�ğ�n� yükseltmeye yönel�k gel�şt�r�lecekt�r. 
· 331.1. Eğ�t�m-�st�hdam-üret�m �l�şk�s�n� güçlend�rmek amacıyla eğ�t�m-sektör �şb�rl�ğ� protokoller� 

yapılacaktır

Bölgesel Gel�şme Ulusal Stratej�s� (2014- 2023)

· Bölgesel gel�şmen�n hemen tüm sektörlerle �l�şk�l� olması neden�yle sektörler arası etk�leş�m�n bölgesel 
gel�şme amaçları bakımından ele alınması, merkez� ve yerel düzeyde pol�t�ka gel�şt�rme ve uygulamada 
koord�nasyon mekan�zmalarının güçlend�r�lmes� önem taşımaktadır. Ayrıca, merkez� yönet�m kuruluşlarının 
yanında bölgesel düzeyde faal�yet gösteren kurumların teşk�l ed�lmes�, mahall� �darelere g�derek daha fazla yetk� 
ve sorumluluk ver�lmes�, büyükşeh�r beled�yeler�n�n yaygınlaştırılması merkez�, bölgesel ve yerel düzeyler 
arasında da etk�l� b�r koord�nasyon çerçeves�n�n oluşturulmasını zarur� kılmaktadır. Bölgesel gel�şme alanında 
koord�nasyonun sektörler ve düzeyler arasında etk�l� �şlemes�, sektörel pol�t�kaların yerel öncel�klere daha duyarlı 
b�r şek�lde bel�rlenerek uygulanması �ç�n uygun b�r zem�n oluşturacaktır.

· Kalkınmada öncel�kl� yöre (KÖY) pol�t�kaları, görece az gel�şm�ş bölgelere daha avantajlı yatırım teşv�kler�, 
çalışanların ücretler�n� n�sp� olarak �y�leşt�ren uygulamalar, avantajlı meslek� ve tarımsal kred� destekler� g�b� 
uygulamaları kapsayacak şek�lde hayata geç�r�lm�şt�r. Organ�ze sanay� bölgeler� (OSB) ve küçük sanay� s�teler� 
(KSS) uygulamaları �se, hem büyük kentlerde hem Anadolu kentler�nde uygun koşul ve yararlanıcıların 
örgütlenmes�yle sanay� altyapısının sağlanmasına yönelm�şt�r.

TR32 Düzey 2 Bölges� Bölge Planı (2014-2023) GEKA

· 139. Sanay� tes�sler�n�n OSB (Organ�ze Sanay� Bölges�) g�b� planlı sanay� alanlarında konumlanması altyapı 
başta olmak üzere ortak �ht�yaçların tem�n� konusunda büyük önem taşımaktadır. OSB'lerde ver�ml�l�k sorunu 
yaratan altyapı eks�kl�kler� doluluk oranlarını da etk�lemekted�r.

· 141. 6360 sayılı Büyükşeh�r Kanunu kapsamında sanay� sektörü açısından durum �ncelend�ğ�nde, yerel 
yönet�mler�n özell�kle altyapı alanında şehre yapacağı yatırımların, sektörün geleceğ�ne doğrudan poz�t�f etk� 
yapacağı düşünülmekted�r. Bu duruma paralel olarak büyükşeh�r yasası sonrası organ�ze sanay� bölgeler�n�n 
altyapı sorunlarının çözülüp; bu alanlarda sektörün gelecek �ht�yaçlarını karşılayacak büyük projeler�n 
uygulanab�lmes�n�n daha kolay hale gelmes� beklenmekted�r. Sanay� alanlarının daha planlı olarak bel�rlenmes� ve 
uygulanacak plan ve projelerde karar mekan�zmasının daha hızlı �şlemes�, büyükşeh�r olan �llere yatırımcı çekme 
ve büyük yatırımlara ev sah�pl�ğ� yapma potans�yel�nde artış beklenmekted�r.

Orta Vadel� Program (2018 – 2020)

Makroekonom�k Hedefler
· 58. 2019 ve 2020 yıllarında hedeflenen büyüme oranlarına ortalama olarak; h�zmetler sektörünün 3,5 puan, 

sanay� sektörünün 1,2 puan ve tarım sektörünün 0,3 puan katkı vermeler� beklenmekted�r.

Büyüme ve İst�hdam Öncel�kl� Pol�t�ka ve Tedb�rler

· 63. Önümüzdek� dönemde de yüksek büyüme oranlarına ulaşılması ve büyümen�n kal�tes�n�n artırılması 
amacıyla;
o Enflasyonun düşük tek hanel� sev�yelerde sürdürülmes�, 
o Car� açığın sürdürüleb�l�r sev�yelerde tutulması, 
o Yurt�ç� tasarrufların ve yatırımların daha da artırılması, 
o Kaynak tahs�sler�n�n �malat sanay��ne yönlend�r�lmes�, 
o İhracatın n�tel�ğ�n�n artırılması, 
o Üret�m altyapısının ve teknoloj� sev�yes�n�n yükselt�lmes�, 
o İşgücünün kal�tes�n�n ve �şgücü p�yasasının esnekl�ğ�n�n artırılması, önem arz etmekted�r.

Yüksek Katma Değerl� Üret�m

· 82. Program dönem�nde Ar-Ge ve yen�l�k kapas�tes�n�n artırılmasının yanı sıra ülkem�z�n küresel değer 
z�nc�r�n�n üst basamaklarına yükselmes� amacıyla b�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler�, �malat sanay� ve madenc�l�k �le 
tarım sektörü başta olmak üzere üret�mde teknoloj�ye dayalı kapas�ten�n artırılması hedeflenmekted�r.

· 84. İmalat sanay��n�n teknoloj�, tasarım ve markalaşma odaklı olarak yüksek katma değerl� b�r yapıya 
dönüşümünün sağlanması, madenc�l�k sektörünün �malat sanay��ne entegre şek�lde gel�şt�r�lmes� temel pol�t�kadır. 
Bu amaçla;
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o Sanay�n�n d�j�tal dönüşümü (katmanlı üret�m, robot�k, nesneler�n �nternet�, büyük ver�, yapay zekâ, artırılmış 
gerçekl�k teknoloj�ler�n�n etk�n kullanımı ve bunların yerl� üret�m�) yol har�tası tamamlanacaktır.

o Büyük OSB'lerde tasarım ve d�j�tal dönüşüm merkezler� kurulacaktır.
o Sanay� ve teknoloj� gel�şt�rme bölgeler�; teknoloj�k donanım, teknoloj� gel�şt�rme kapas�teler� ve teknoloj� 

kullanım düzeyler� anal�z ed�lerek yen�den yapılandırılacaktır.
o İlaç etk�n maddes�n�n gel�şt�r�lmes� ve üret�lmes� desteklenecekt�r.
o Ger� dönüşüm teknoloj�ler�ne ağırlık ver�lerek ver�ml�l�k artırıcı yatırımlar desteklenecekt�r.
o İnşaat tekn�k mevzuatı �le malzeme standartları uluslararası uygulamalar d�kkate alınarak güncellenecek, 

yen�l�kç� uygulama ve malzemeler�n kullanılması teşv�k ed�lecekt�r.
o Kentsel dönüşüm, yerl� �malat sanay� �ç�n yen�l�kç� ürünler�n üret�lmes� yönünde değerlend�r�lecekt�r.
o İnşaat sanay��nde yerl� g�rd� kullanımı, yen�l�kç� şartname ve sözleşmeler yoluyla artırılacaktır.
o Yapı denet�m alanındak� uygulamalar gel�şt�r�lerek güncel standartlar dâh�l�nde yapım kal�tes� etk�l� b�r şek�lde 

�zlenecek ve denetlenecekt�r.
o Proje Bazlı Teşv�k S�stem�n�n yatırımcılara tanıtımına ağırlık ver�lecek, başta petrok�mya sektöründe olmak 

üzere büyük ölçekl� stratej�k yatırımlar desteklenecekt�r.
o Caz�be merkez� olarak bel�rlenen bölgelerde yatırımların artırılması �ç�n gerekl� teşv�k ve �mkânlar yürürlüğe 

konulacaktır.
o Yatırım teşv�k s�stem�, “Ürün Uzayı” yöntem� kullanılarak gel�şt�r�lecekt�r.
o Yerl� marka otomob�l destek programı hayata geç�r�lecekt�r.
o İmalat sanay��ne uygun kal�te ve m�ktarda hammadde tem�n� �ç�n ulusal ş�rketler�n yurtdışında maden arama ve 

�şletme faal�yetler� desteklenecekt�r.
o Madenc�l�k sektöründe arama yatırımları artırılacaktır.

· Ülkem�z�n maden kaynaklarının ekonom�ye kazandırılması bağlamında; gerek arama ve üret�m 
teknoloj�ler�ne gerekse cevher �şleme/zeng�nleşt�rme yatırımlarına yönel�k Ar-Ge ve teknoloj� transfer�ne ağırlık 
ver�lecekt�r.

İş ve Yatırım Ortamının İy�leşt�r�lmes�

· 85. İş ve yatırım ortamı �y�leşt�r�lerek, büyüme ve �st�hdamın daha fazla desteklenmes� temel amaçtır.
o Potans�yel yatırım alanlarının bel�rlenmes� ve yatırımcılara daha kolay yer tahs�s� yapılab�lmes�n� tem�nen 

coğrafi b�lg� s�stemler� altyapısı tamamlanacaktır. 
o Yerel yönet�mler�n �mar planlarında farklı sektörler �ç�n uygun büyüklükte yatırım yer� tahs�s etmes� 

sağlanacaktır.
o Büyük ölçekl� yatırımlara uygun yer tahs�s� �ç�n gerekl� planlama önceden yapılarak tahs�s kolaylaştırılacaktır.

o Araz� ölçeğ�n�n büyütülmes� amacıyla öncel�kle toplulaştırma model� kullanılacak, kamulaştırma yöntem�ne 
zorunlu hallerde başvurulacaktır.

o OSB, KSS, Endüstr� Bölgeler�, Serbest Bölgeler g�b� planlı sanay� bölgeler�nde yer tahs�s süreçler� gözden 
geç�r�lecek, süres�nde yatırım yapmayan g�r�ş�mc�ler�n yer tahs�sler� kaldırılacaktır.

Katılım Önces� Ulusal Ekonom�k Reform Programı (2020-2022)

Reform Tedb�rler�

· Tedb�r 5: Sanay�de kullanılan ver�ms�z elektr�k motorlarının ver�ml� olanlarla değ�şt�r�lmes�ne yönel�k 
destekleme mekan�zması oluşturulacaktır.

· Tedb�r 6: KOBİ'ler�n ver�ml�l�ğ�n� artırmak ve d�j�tal dönüşümler�n� sağlamak amacıyla Model Fabr�kalar 
(KOBİ Yetk�nl�k ve D�j�tal Dönüşüm Merkezler�) �le Yen�l�k Merkezler� kurulması

· Tedb�r 13: KOBİ'ler�n Ar-Ge ve yen�l�k faal�yetler�n�n artırılması 
· Tedb�r 13a: KOBİ'ler�n Teknoloj� Sev�yes�n� ve İhracat Kapas�tes�n� Artırmaya Yönel�k Olan Teknoloj�k Ürün 

Yatırımlarına Öncel�k Ver�lmes� ve Ar-Ge Projeler�n�n T�car�leşmes�ne Destek Sağlanması
· Tedb�r 13b: Teknoloj� tabanlı ve yen�l�kç� KOBİ'ler�n finansmana er�ş�m�, mentorlük ve �şb�rl�ğ� ağlarına 

katılımını teşv�k ed�c�, kolaylaştırıcı mekan�zmaların gel�şt�r�lerek uygulanması

Ulusal İst�hdam Stratej�s� (2014-2023)

Ulusal İst�hdam Stratej�s� belges�nde �şgücü p�yasasındak� yapısal sorunların çözülmes�, orta ve uzun vadede 
büyümen�n �st�hdama katkısının artırılarak �şs�zl�ğe kalıcı çözüm sağlanması hedefler�yle kurulacak olan küçük sanay� 
s�teler�yle �st�hdam alanı oluşturulacağı,  böylel�kle bel�rlenen stratej�k hedefler�n destekleneceğ� vurgulanmaktadır

4.3. Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat  (Teşv�k ve YİD mevzuatı g�b�)

29030 sayılı “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmel�ğ�'n�n” amacı fiz�k�, doğal, tar�h� ve kültürel değerler� korumak ve 
gel�şt�rmek, koruma ve kullanma denges�n� sağlamak, ülke, bölge ve şeh�r düzey�nde sürdürüleb�l�r kalkınmayı 
desteklemek, yaşam kal�tes� yüksek, sağlıklı ve güvenl� çevreler oluşturmak üzere hazırlanan, araz� kullanım ve 
yapılaşma kararları get�ren mekânsal planların yapımına ve uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r.
İlg�l� yönetmel�ğ�n 5. maddes�n�n e bend�nde Küçük Sanay� S�teler� şöyle tanımlanmaktadır; Şeh�rde yaşayanların 
günlük bakım, tam�r, serv�s ve küçük ölçekl� �malat �ht�yaçlarının karşılanab�leceğ�, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı 
maddeler �çermeyen ve çevre sağlığı yönünden tehl�ke oluşturmayan atölye, �malathane �le depoların yerleşmelere 
yakın veya kolay ulaşılab�l�r yerler�nde yapılab�ld�ğ� alanlardır.
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Küçük Sanay� S�teler�n�n yasal çerçeves�n� �se 1163 sayılı Kooperat�fler Kanunu oluşturmaktadır. KSS'ler�n kuruluşu 
ve yönet�m� �le �lg�l� bütün çalışmalar kanunun ek�nde yer alan “küçük sanay� s�tes� yapı kooperat�fler� ana 
sözleşmes�ne” göre yapılmaktadır.

İlg�l� sözleşmede KSS'ler�n arsa alımları �ç�n eğer kooperat�fler bakanlık kred�s� alan kooperat�fler �se alımdan önce 
bakanlığın, kred� almayıp Beled�ye ve mücav�r alan hudutları �çer�s�nde �se Beled�yen�n, bu hudutların dışında �se �lg�l� 
Val�l�ğ�n görüşü alınır. (Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı, 2020, Md. 58-64)

Küçük sanay� s�teler� kuruluş mevzuatı açısından OSB'lerden farklılık göstermekted�r. Küçük sanay� s�teler�n�n 
kend�ne özgü mevzuatı bulunmadığı �ç�n farklı yapılarla ortaya çıkab�lmekted�r. Bunlar dört grupta �ncelenmekted�r. 
(Yaman, 2019)

1. Sanay� s�tes� yapı kooperat�fler� el�yle kurulan sanay� s�teler�
2. Beled�yeler el�yle kurulan sanay� s�teler�
3. TOKİ el�yle kurulan sanay� s�teler�
4. Özel yatırımlar ve g�r�ş�mc�ler el�yle kurulan sanay� s�teler� olarak sınıflandırılab�lmekted�r.

Yerleş�m Alanı İçer�s�nde Kalan Sanay� S�teler� �le Sanay� İşletmeler�n�n Dönüşüm ve Gel�ş�m Projeler�n�n 
Kred�lend�r�lmes� Hakkında Yönetmel�k, yerleş�m alanları �ç�nde kalmış sanay� s�teler�n�n;

· Planlı sanay� alanlarına taşınması projeler�nde başvuruların yapılması ve değerlend�r�lmes�n�
· Sanay� s�teler�n�n kuruluş yer�n�n uygunluğunu
· Uygun görülen projeler�n yatırım programına alınmasını
· Uygulama projeler�n�n ve keş�fler�n�n kred�lend�rmeye esas olmak üzere uygun görülmes�n�
· İhaleler�n�n yapılmasını
· Yapım �ş�n�n denetlenmes�n�
· Sanay� s�teler�n�n dönüşüm ve gel�ş�m projeler� �le �lg�l� d�ğer hususlara �l�şk�n usul ve esasları kapsar.

Bu yönetmel�kte sanay� s�tes�; yapı kooperat�fi ana sözleşmes�nde yer alan meslek grubu l�stes�ndek� meslek 
dallarından b�r�nde faal�yet gösteren en az 20 �şyer�n�n yer aldığı ve mekânsal bütünlüğü olan alan olarak 
tanımlanmaktadır.

İlg�l� sözleşmede Karma ve İht�sas sanay� s�teler�nde yer alab�lecek meslek grupları detaylı b�r şek�lde sıralanmıştır. 
Karma KSS'lerde yer alab�lecek meslekler�n ana başlıkları aşağıdak� g�b�d�r;

· Maden� Eşya ve Mak�ne

· Oto ve D�ğer Motorlu Taşıt Araçları
· Elektr�k ve Elektron�k Aletler
· Metalden Başka Maddelerden Mamul Eşya
· Ağaçtan Mamul Eşya
· Der� ve Der�den Mamul Eşya
· Yapı Sanatları
· Her Türlü Dokuma, G�y�m, Mensucat ve Örgülük Eşya
· Kâğıt, Kırtas�ye ve Basımla İlg�l� Sanatlar
· Spor Alet ve Sıhh� Malzemeler
· Last�k, Plast�k, Polyester ve Benzer� Maddelerden Mamul Eşya
· Camdan Mamul Eşya (Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı, 2020)

Yapı Kooperat�fler�n�n Kuruluş İşlemler�

1163 Sayılı Kooperat�fler Kanunun 3. ve 4. Maddes�nde bel�rt�len usul ve esaslar çerçeves�nde Çevre ve Şeh�rc�l�k 
Bakanlığına (�llerde  Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlükler�ne) ver�lecek ana sözleşmen�n onaylanması ve kuruluşa �z�n 
ver�lmes�n� müteak�p, kooperat�f merkez�n�n bulunduğu yer�n t�caret s�c�l�ne tesc�l ve �lan olunması �le Kooperat�f 
tüzel k�ş�l�k kazanır.

Yapı kooperat�fler� Konut Yapı Kooperat�fi, Toplu İşyer� Yapı Kooperat�fi ve Küçük Sanay� S�tes� yapı kooperat�fi 
olmak üzere üç türdür.

Küçük Sanay� S�tes� Kooperat�fler�ne ortak olab�lmek �ç�n aşağıda yer alan n�tel�k ve şartların karşılanması 
gerekmekted�r.

1- Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı ve meden� hakları kullanma ehl�yet�ne sah�p gerçek veya özel hukuk tüzel 
k�ş�ler�nden olmak.
2- Ana sözleşme hükümler�n� ve get�r�len yükümlülükler� kabul etmek.
3- Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığından kred� kullanacak küçük sanay� s�tes� yapı kooperat�fi ortaklarının, adı geçen 
Bakanlığa kred� borcu bulunmamak.
4- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre kurulmuş odalar �le 5174 sayılı Türk�ye Odalar 
ve Borsalar B�rl�ğ� �le Odalar ve Borsalar Kanununa göre kurulan t�caret ve sanay� odalarına kayıtlı olmak ve bu ana 
sözleşmede göster�len küçük sanay� kollarından b�r�nde �malat veya tam�rat �şler�yle uğraşmak.
5- Mesleğ�n� s�ten�n kurulduğu İl'de �cra etmek, bağımsız b�r �şyer� sah�b� olmak, aşağıda göster�len küçük sanay� 
kollarından b�r�ne mensup olmak ve bu n�tel�ğ�n� bağlı bulunduğu oda ve verg� da�res� kayıtları �le belgelend�rmek.10

Küçük Sanay� S�tes� Yapı Kooperat�fi Ana sözleşmes�
10
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Teşv�k Durumu

Tablo 7: Sanay� S�teler�ne (SS) Sağlanan Teşv�kler

· Kred� Fa�z Oranları ve Ger� Ödeme Şartları �le Kred�lend�rme Oranları İlg�l� Mevzuat

Organ�ze Sanay� Bölgeler� ve Sanay� S�teler� Projeler� Ödenekler�n�n Kullanımı ve Kred�lend�r�lmes�ne İl�şk�n Usul 
ve Esaslar'ın 21. maddes�ne göre kullandırılan kred�n�n fa�z oranları ve ger� ödeme şartları �le kred�lend�rme oranları 
şöyled�r:

1. Kullandırılacak kred�n�n kred�lend�rme ve fa�z oranları �le ger� ödeme şartları:
a) Kalkınmada öncel�kl� yörelerde ve doğal afet geç�ren yerlerde üstyapı kred�lend�rme oranı %70, fa�z oranı yıllık 
%1, ger� ödeme süres� 2 yılı ödemes�z toplam 15 yıl,
b) Normal �llerde; üstyapı kred�lend�rme oranı %60, fa�z oranı yıllık %2, ger� ödeme süres� 2 yılı ödemes�z toplam 13 
yıl,
c) Gel�şm�ş �llerde; üstyapı kred�lend�rme oranı %50, fa�z oranı yıllık %3, ger� ödeme süres� 2 yılı ödemes�z toplam 11 
yıl olarak uygulanır.
2. Altyapı kred�lend�rme oranları %100 olarak uygulanır.
Anlatılanları özetlemes� açısından, yörelere göre Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığınca kullandırılan üstyapı kred�ler�n�n 
fa�z oranları ve ger� ödeme şartları aşağıda özetlenm�şt�r.

Kodu  Teşv�k Kalemler�  
Kalkı nmada 
Öncel�kl�  Yöreler  

Normal Yöreler  Gel�şm�ş  Yöreler  

A Kred� Desteğ�  Var  

B Emlak Verg�s� Muaf�yet�  Muaf  

 
C 

 
Çevre Tem�zl�k 
Verg�s� İnd�r�m�  

%50 �nd�r�m (Büyükşeh�r 
beled�ye sınırları 
�ç�ndek�ler har�ç)  

%50 �nd�r�m (Nüfusu 5.000'den az 
olan beled�yelerde)  

 
D 

B�na İnşaat Harcı ve Yapı  
Kullanma İzn� Harcı İst�snası  

 
Var  

E Kurumlar Verg�s� Muaf�yet�  Muaf (Arsa ve �şyer� tesl�mler�)  

F KDV İst�snası  Var  

 
G 

Yapı Denet�m Kuruluşlarına 
Ödenecek H�zmet Bedel�  
İnd�r�m�  

 
%75 İnd�r�ml� Uygulanır  

H TRT Payı İst�snası  
Var (Sanay� s�c�l belges�ne sah�p bütün sanay� �şletmeler�)  

I Damga Verg�s� İst�snası  Var  

Kaynak: Sanay� Bölgeler� Genel Müdürlüğü, 2019  

· Kred� Desteğ� İlg�l� Mevzuat

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 385'�nc� maddes�n�n b�r�nc� 
fıkrasının (ç) bend�ne göre göre sanay� s�teler�n�n altyapılarının tamamını ve üstyapı tes�sler�n�n yüzde yetm�şe kadar 
olan kısmını, yerleş�m alanları �ç�nde kalmış sanay� s�teler�n�n taşınması �ç�n sanay� s�tes� yapı kooperat�fler�nce, �l 
özel �dareler�nce, büyükşeh�r beled�yeler�nce veya beled�yelerce yapılacak sanay� s�teler�n�n �dar� ve sosyal tes�s 
b�naları, arsa bedeller�, mülk�yet�n ed�n�lmes� masrafları �le altyapı ve üstyapı yatırımlarının tamamına kadar olan 
kısmını m�marlık ve mühend�sl�k h�zmetler� dâh�l kred� �le desteklemek, yerleş�m alanları �çer�s�nde bulunan sanay� 
s�teler�n�n ve sanay� �şletmeler�n�n yerleş�m alanı dışına taşınmasına ve planlı sanay� alanları dışında faal�yet gösteren 
sanay� �şletmeler�n�n planlı sanay� alanlarına taşınmasına yönel�k faal�yetler� yürütmek, taşınma masraflarını kred� �le 
desteklenmes� Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı'nın görevler� arasında yer almaktadır.
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· Emlak Verg�s� Muafiyet� İlg�l� Mevzuat

1319 sayılı Emlak Verg�s� Kanununun 4 üncü maddes�n�n (m) fıkrasına göre Sanay� S�teler�nde yer alan b�nalar 
(k�raya ver�lmemes� şartıyla) emlak verg�s�nden muaftır.

· Çevre Tem�zl�k Verg�s� İnd�r�m� İlg�l� Mevzuat

2464 sayılı Beled�ye Gel�rler� Kanununun mükerrer 44. maddes�n�n dördüncü fıkrasında yer alan ve konutlara a�t 
çevre tem�zl�k verg�s�n�n hesabında esas alınan tutarlar �le beş�nc� fıkrasında yer alan �şyerler� ve d�ğer şek�lde 
kullanılan b�nalara a�t çevre tem�zl�k verg�s� tar�fes�ndek� yıllık verg� m�ktarları; büyükşeh�r beled�ye sınırları �ç�nde 
bulunanlar har�ç olmak üzere, kalkınmada öncel�kl� yörelerdek� beled�yeler �le nüfusu 5000'den az olan beled�yelerde 
Çevre Tem�zl�k Verg�s� %50 �nd�r�ml� uygulanır.

· B�na İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İz�n Harcı İst�snası İlg�l� Mevzuat

2464 sayılı Beled�ye Gel�rler� Kanununun 80. maddes�ne göre SS'lerde yapılan yapı ve tes�sler B�na İnşaat Harcı ve 
Yapı Kullanma İzn� Harcı'ndan müstesnadır.

· Kurumlar Verg�s� Muafiyet� İlg�l� Mevzuat

5520 sayılı Kurumlar Verg�s� Kanununun 4. maddes�n�n (n) bend� gereğ�nce SS'ler�n alt yapılarını hazırlamak ve 
buralarda faal�yette bulunanların; arsa, elektr�k, gaz, buhar ve su g�b� ortak �ht�yaçlarını karşılamak amacıyla elde 
edeceğ� gel�rler� Kurumlar verg�s�nden muaftır.

      · KDV İst�snası İlg�l� Mevzuat

3065 sayılı KDV Kanununun 13. Maddes�ne eklenen j fıkrası gereğ� sanay� s�teler�n�n su, kanal�zasyon, arıtma, 
doğalgaz, elektr�k, haberleşme tes�sler� �le yol yapımına ve sanay� s�teler�ndek� �şyerler�n�n �nşasına �l�şk�n, bunlara 
veya bunlar tarafından oluşturulan �kt�sad� �şletmelere yapılan mal tesl�mler� �le h�zmet �faları ayrıca, 17/4. maddes�ne 
eklenen (k) bend�ne göre sanay� s�teler�n�n kurulması amacıyla oluşturulan �kt�sad� �şletmeler�n arsa ve �şyer� 
tesl�mler� KDV'den �st�snadır.

· Yapı Denet�m Kuruluşlarına Ödenecek H�zmet Bedel� İnd�r�m� İlg�l� Mevzuat

4708 sayılı Yapı Denet�m� Hakkında Kanunun 5'�nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrası gereğ�nce yapı denet�m kuruluşlarına 
ödenecek h�zmet bedel� Sanay� S�teler� onaylı sınırı �çer�s�nde yer alan tüm yapılar �ç�n %75 �nd�r�ml� uygulanır.

· Kred� Desteğ� İlg�l� Mevzuat

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 385'�nc� maddes�n�n b�r�nc� 
fıkrasının (ç) bend�ne göre göre sanay� s�teler�n�n altyapılarının tamamını ve üstyapı tes�sler�n�n yüzde yetm�şe kadar 
olan kısmını, yerleş�m alanları �ç�nde kalmış sanay� s�teler�n�n taşınması �ç�n sanay� s�tes� yapı kooperat�fler�nce, �l 
özel �dareler�nce, büyükşeh�r beled�yeler�nce veya beled�yelerce yapılacak sanay� s�teler�n�n �dar� ve sosyal tes�s 
b�naları, arsa bedeller�, mülk�yet�n ed�n�lmes� masrafları �le altyapı ve üstyapı yatırımlarının tamamına kadar olan 
kısmını m�marlık ve mühend�sl�k h�zmetler� dâh�l kred� �le desteklemek, yerleş�m alanları �çer�s�nde bulunan sanay� 
s�teler�n�n ve sanay� �şletmeler�n�n yerleş�m alanı dışına taşınmasına ve planlı sanay� alanları dışında faal�yet gösteren 
sanay� �şletmeler�n�n planlı sanay� alanlarına taşınmasına yönel�k faal�yetler� yürütmek, taşınma masraflarını kred� �le 
desteklenmes� Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı'nın görevler� arasında yer almaktadır.

6. Bartın 28. M uş  6. Burdur  6. İzm�r 

7. Batman 29. S��rt  7.Çanakkale 7. Kocael� 

8. Bayburt 30. S�nop  8. Den�zl�  

9. B�ngöl 31. S�vas  9. Ed�rne  

10. B�tl�s 32.Şanlıurfa  10.Esk�şeh�r  
11. Çanakkale 33. Şırnak  11. Gaz�antep  

(Bozcaada ve Gökçeada  
İlçeler�) 

34. Tokat  12. Hatay  

35. Tuncel�  13. Isparta  

12. Çankırı 36. Van  14. İçel  

13. Çorum 37. Yozgat  15. Kayser�  

14. D�yarbakır 38. Zonguldak  16. Kırklarel�  

15. Elazığ 39.Osman�ye  17. Konya  
16. Erz�ncan 40. Aksaray  18. Kütahya  

17. Erzurum 41. G�resun  19. M an�sa  
18. Gümüşhane 42. Karaman  20. M uğla  
19. Hakkâr� 43. Kırıkkale  21. Sakarya  
20. Iğdır 44. Kırşeh�r  22. Tek�rdağ  
21.Kahramanmaraş 45. N�ğde  23. Uşak  

22. Karabük 46. Ordu  24. Yalova  

Kaynak: Sanay� Bölgeler� Genel M üdürlüğü, 2019 
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Aynı raporda “Sanay� ve teknoloj� bölgeler�n�n kuruluşunda Planın öncel�kl� sektör ve gel�şme alanları d�kkate 
alınarak, mevcut ve gelecekte olab�lecek �ht�yaçlara yönel�k sayıları, kapas�teler�, kreş ve ulaşım �mkânları, 
b�rb�rler�yle �şb�rl�ğ� ve entegrasyonu artırılacaktır.” den�lmekted�r. Bu sayede kurulacak sanay� bölgeler�nde altyapı, 
çevre ve ulaşım benzer� konularda sorun yaşanmaması �ç�n gerekl� bütün yapı ve �mkânların kurulması 
öngörülmekted�r.

Aynı raporda “Kalkınma Ajansları bölgesel gel�şme hedefler� ve kentler�n ekonom�k beklent�ler�ne uygun olarak 
sanay� alanlarının bel�rlenmes� ve gel�şt�r�lmes�nde akt�f rol alacaktır.” den�lmekted�r. 
Bütün bu kalkınma amaçları göz önünde bulundurulduğunda fiz�b�l�te çalışması yapılan Küçük Sanay� S�tes�'n�n, 
güncel sektörel ve bölgesel kalkınma planlarına uygun olduğu görülmekted�r. 

4.4.2. Projen�n Geçm�ş,  Yürüyen ve Planlanan D�ğer Projelerle İl�şk�s�

Proje geçm�ş ya da yürütülen başka projelerle doğrudan �l�şk�l� değ�ld�r. Bununla b�rl�kte proje sah�b� kuruluş olan 
Feth�ye T�caret ve Sanay� Odası tarafından gerçekleşt�r�len benzer çalışmalar aşağıda açıklanmıştır.  

Feth�ye-Seyd�kemer Organ�ze Sanay� Bölges� F�z�b�l�te Etüdü: Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2016 
Doğrudan Faal�yet Desteğ� programı kapsamında, Feth�ye T�caret ve Sanay� Odası tarafından “Feth�ye ve Seyd�kemer 
Organ�ze Sanay� Bölges� (OSB) F�z�b�l�te Etüdü” çalışması gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Feth�ye Seyd�kemer Süt Sığırcılığı İht�sas Organ�ze Sanay� Bölges�: Hayvancılığın bölge ekonom�s� açısından 
öneml� b�r noktaya gelmes�, Seyd�kemer ve Feth�ye'de süt sığırı �şletmec�l�ğ� taleb�n�n artması üzer�ne 2015 yılında 
Feth�ye T�caret ve Sanay� Odası,  b�r �ht�sas organ�ze sanay� bölges� kurulması �ç�n çalışmalara başlamıştır. Feth�ye 
T�caret ve Sanay� Odası tarafından yapılan çalışmaların sonunda Seyd�kemer'�n Çoban�sa Mahalles�'nde 1200 
Dönüm'lük elver�şl� b�r alan bel�rlenm�şt�r.  9 Temmuz 2020'de Tarım ve Orman Bakanlığı yetk�l�ler� tarafından 
gerçekleşt�r�len �ncelemeler�n sonucunda araz� Süt Sığırcılığı İht�sas Organ�ze Sanay� Bölges� �ç�n uygun 
bulunmuştur. Yaklaşık 400 M�lyon l�ralık değere sah�p proje �le 2500 k�ş�ye �st�hdam sağlanması ve 25 b�n büyükbaş 
hayvana ev sah�pl�ğ� yapılması planlanmaktadır.

4.4.3. Projen�n D�ğer Kurum Projeler� İle İl�şk�s�

4.4.3.1. Proje İle Eşzamanlı Götürülmes� Gereken D�ğer Kurum Projeler�

Proje �le eşzamanlı götürülmes� gereken d�ğer kurum projeler� bulunmamaktadır. 

· TRT Payı İst�snası İlg�l� Mevzuat

3093 sayılı Kanunun 4'üncü maddes�n�n (c) fıkrasına göre sanay� s�c�l belges�ne sah�p sanay� �şletmeler�ne yapılan 
elektr�k enerj�s� satışından TRT payı alınmaz.

· Damga Verg�s� İst�snası İlg�l� Mevzuat

488 sayılı Damga Verg�s� Kanununa ekl� (2) sayılı Tablonun “IV-T�car� ve meden� �şlerle �lg�l� kâğıtlar” başlığı 
altındak� 53'üncü fıkraya göre Sanay� s�teler�nde bulunan arsaların tahs�s�ne �l�şk�n olarak düzenlenen sözleşmeler ve 
taahhütnameler damga verg�s�nden �st�snadır.

4.4. Proje F�kr�n�n Kaynağı ve Uygunluğu

4.4.1. Projen�n Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına Uygunluğu

On B�r�nc� Kalkınma Planı ve TR32 Düzey 2 Bölges� Bölge Planları �ncelend�ğ�nde, Feth�ye ve Seyd�kemer �lçeler�ne 
h�zmet vermek üzere kurulması planlanan Küçük Sanay� S�tes�n�n, hem ulusal hem de bölgesel kalkınma 
programlarında öne sürülen amaç ve hedeflerle b�reb�r uyumlu olduğu görülmekted�r. Bu programlarda bel�rt�len 
amaçlar hem sanay� gel�ş�m� �ç�n hedefler koymakta hem de bölgen�n sosyoekonom�k kalkınma hedefler�ne ulaşması 
�ç�n yol har�tası görev� görmekted�r. F�z�b�l�te etüdü yapılan Küçük Sanay� S�tes�, bu hedeflere ulaşmak �ç�n 
kullanılab�lecek öneml� b�r uygulama örneğ� olarak öne çıkmaktadır.

TR32 Düzey Bölges� Bölge Planında “…büyükşeh�r yasası sonrası organ�ze sanay� bölgeler�n�n altyapı sorunlarının 
çözülüp; bu alanlarda sektörün gelecek �ht�yaçlarını karşılayacak büyük projeler�n uygulanab�lmes�n�n daha kolay 
hale gelmes� beklenmekted�r. Sanay� alanlarının daha planlı olarak bel�rlenmes� ve uygulanacak plan ve projelerde 
karar mekan�zmasının daha hızlı �şlemes�, büyükşeh�r olan �llere yatırımcı çekme ve büyük yatırımlara ev sah�pl�ğ� 
yapma potans�yel�nde artış beklenmekted�r.” den�lmekted�r. Bölgede bulunan OSB ve d�ğer sanay� alanlarının var olan 
sorunlarının çözümünün kolaylaşması, kapas�te gel�ş�m�n�n sağlanması beklenmekted�r. Bu sayede bölgeye gelecek 
olan yatırım m�ktarının artması öngörülmekted�r

On B�r�nc� Kalkınma Planında “ Sanay� ve teknoloj� bölgeler�nde (OSB, KSS, Endüstr� Bölgeler�, Teknoloj� Gel�şt�rme 
Bölgeler�, Serbest Bölgeler) sunulan h�zmetler gel�şt�r�lecek, bu bölgeler�n sanay�n�n rekabetç�l�ğ�ne ve ver�ml�l�ğ�ne 
daha etk�n katkı vermes� sağlanacaktır.” den�lmekted�r. Bu hedefle b�rl�kte ulusal çapta b�r sanay� kalkınması 
planlanmaktadır. KSS'ler �çer�s�nde sunulan h�zmetler�n (�malat, tam�r, bakım vb.) teknoloj�k gel�şmelere açık hale 
get�r�lmes�yle �şletmeler�n rekabet ortamında daha kal�tel� h�zmet sunmaları hedeflenmekted�r.
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Yatırımın planlandığı alan araz�n�n D400 Feth�ye-Antalya karayolunu �ç�nde barındırması tasarım anlayışı açısından 
olumludur. Karayolunun araz� �ç�nde kalması KSS'dek� sektörler�n bölgesel olarak ayrışmasını sağlamıştır. Bu ayrım 
tasarım açısından �sten�len b�r çözümdür.

Yatırım kararının verilmesi durumunda ilgili kurumlar yazılı ve sözlü bilgilendirilerek, oluşabilecek �iziki 
çakışmaların önüne geçilecektir. Mevzuat, belge, izin, ruhsat vb. yasal statüler detaylı olarak incelenecektir. 

4.4.4 Projen�n İdaren�n Stratej�k Planı ve Performans Programına Uygunluğu

Feth�ye T�caret ve Sanay� Odası; v�zyonunu bölgen�n tanıtımına ve sosyo-ekonom�k gel�ş�m�ne önderl�k etmek olarak 
bel�rlem�şt�r. Bu sayede bölgen�n kalkınmasında stratej�k b�r aktör olmayı hedeflemekte ve n�tel�kl� b�r g�r�ş�mc�l�k 
ortamının yaratılab�lmes� amacıyla çalışmaktadır. B�r yanıyla esnaf ve sanay�c�ler�n çalışma koşullarını �y�leşt�rmeye 
odaklanırken d�ğer yanıyla bölgen�n ekonom�k açıdan kalkınması, kültürel çoğulculuğun gel�şmes� ve yen� 
teknoloj�ler�n alanda hızlı ve etk�l� b�r şek�lde kullanılab�lmes� �ç�n çözümler üretmekted�r.
Feth�ye T�caret ve Sanay� Odası 2019 – 2023 Stratej�k Planı'nda 3 stratej�k amaç bel�rlem�şt�r. Bunlar sırasıyla,

      · Feth�ye ve Seyd�kemer'�n T�car� Kapas�tes�n�n Gel�şt�r�lmes� 
· Üye Gel�ş�m�n�n ve Memnun�yet�n�n Arttırılması 
· Kurumsal Kapas�ten�n Güçlend�r�lmes�d�r.

FTSO hem bölgedek� kurumlar arasında hem de üyeler� tarafından bölge kalkınması �ç�n öneml� b�r aktör olarak 
görülmekted�r. Bu sebeple özell�kle Feth�ye ve Seyd�kemer �lçeler�ndek� t�car� kapas�ten�n gel�şt�r�lmes� ve ekonom�k 
çeş�tl�l�ğ�n arttırılmasını kend�s�ne amaç olarak bel�rlem�şt�r. Bu amaca �st�naden �se Stratej�k Plan �çer�ş�nde 5 temel 
hedef bel�rlem�şt�r. Bunlar sırasıyla;

§ G�r�ş�mc�ler�n �lk 5 yıl �çer�s�nde �şyerler�n� kapatma oranında %5 azalma sağlanması
§ Bölgen�n tur�zm�n sektöründen aldığı payının arttırılması
§ Tarım ve t�caret kapas�tes�n�n arttırılmasına yönel�k çalışmalar yapılması
§ Bölgen�n �hracat kapas�tes�n�n %10 artırılması
§ Bölgesel ve sektörel sorunlar tesp�t ed�lerek, çözüm öner�ler� gel�şt�r�lecek ve her yıl en az üç 

platformda k�l�t karar alıcılara sunulmasıdır.

GEKA tarafından 2019 Yılı F�z�b�l�te Desteğ� kapsamında sağlanan mal� destek �le yapılan “Feth�ye- Seyd�kemer 
Küçük Sanay� S�tes� F�z�b�l�te Etüdü”  çalışması, FTSO'nun stratej�k planında bel�rtt�ğ� amaç ve hedeflerle uyumluluk 
göstermekted�r. 

4.4.3.2. Projede Başka Kurum Projes� İle F�z�k� Çakışma Oluşmamasına Yönel�k Tedb�rler

F�z�b�l�te çalışması çerçeves�nde Feth�ye ve Seyd�kemer'dek� kamu kurumları, s�v�l toplum kuruluşları ve özel sektör 
tems�lc�ler� �le arama konferansları gerçekleşt�r�lm�ş ve projeden bahsed�lerek ön b�lg�lend�rmede bulunulmuştur.

Proje yapılmasına karar ver�ld�ğ�nde hemen bütçelend�r�lerek ve mevcut araz� tahs�s� yapılarak başka kurum projes� �le 
fiz�k� çakışma oluşmamasına yönel�k tedb�rler alınacaktır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı 2020-2022 Dönem� Yatırım Programı Hazırlama Rehber�'nde bel�rt�ld�ğ� g�b� “büyük altyapı 
projeler� yürüten kurumların planlama ve uygulama aşamalarında b�lg� paylaşımı ve ortak karar alma süreçler� 
gel�şt�r�lmes� suret�yle projeler arası çakışmaların ve oluşab�lecek �lave mal�yetler�n önüne geç�lmes� amacıyla 
kurumlar arası �let�ş�m�n güçlend�r�lmes� esastır” 

Proje yatırımı �ç�n düşünülen yer �le �lg�l� öncel�kle Muğla Büyükşeh�r Beled�yes�, Feth�ye Beled�yes� �le Feth�ye 
T�caret ve Sanay� Odası ve �lg�l� d�ğer kurum/kuruluşlar arasında gerekl� protokoller oluşturulacak, kurum web s�tes� 
ve basın aracılığıyla kamuoyu �le paylaşılacaktır. 

F�z�b�l�te sürec�nde başka kurumların projeler� �le fiz�k� çakışma olup olmadığı değerlend�r�lm�şt�r.

	

No Muhtemel F�z�k� Çakışma Alanları Mevcut Durum  
1 Elektr�k İlet�m Hatları F�z�k� Çakışma Yok 
2 Enerj� Tes�sler� F�z�k� Çakışma Yok 
3 Su-Kanal�zasyon İsale Hattı F�z�k� Çakışma Yok 
4 Sulama Kanalı F�z�k� Çakışma Yok 
5 Boru Hattı (Doğalgaz, Jeotermal) F�z�k� Çakışma Yok 

6 Karayolu (Devlet ve İl Yolları, Otoyollar) D400 Feth�ye–Antalya Karayolu 
cephel� 

7 Dem�ryolu Bulunmuyor 
8 Telekomün�kasyon İlet�ş�m Hatları F�z�k� Çakışma Yok 
9 Havaalanı Bulunmuyor 

10 Madenc�l�k ve Jeotermal Yatırımları Bulunmuyor 
11 L�man Bulunmuyor 
12 Baraj Bulunmuyor 
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Araştırmaya katılanların %74,6'sı “�k�nc� b�r sanay� bölges�n�n kurulmadan sanay� bölges�n�n tamamının tek b�r 
noktaya kurulması gerekt�ğ�” görüşünded�r. Araştırmaya katılanların %68,8'� yen� sanay� yer� olarak “motorkros 
etk�nl�ğ�n�n yapıldığı yer” alternat�fin� d�le get�rm�şt�r. 

· M�marlar ve Mühend�sler Odası, Organ�ze Sanay� Bölgeler�, Küçük Sanay� S�teler� ve Teknoparklar Oda 
Raporu, 2017

· Başbakanlık Devlet Planlama Teşk�latı, Türk�ye'de OSB Pol�t�kaları ve Uygulamaları,2010
· Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, Muğla İl Sanay� Durum Raporu,2018
· SERKA Kalkınma Ajansı, Aralık Küçük Sanay� S�tes� F�z�b�l�tes� Raporu,2016
· Mevlana Kalkınma Ajansı, Tuzlukçu Küçük Sanay� S�tes� F�z�b�l�tes�,2016
· BEBKA Kalkınma Ajansı, İzn�k Küçük Sanay� S�tes� F�z�b�l�tes�,2015
· GEKA Kalkınma Ajansı, Feth�ye ve Seyd�kemer OSB F�z�b�l�tes�,
· GEKA Kalkınma Ajansı, Bodrum Eko Sanay� Çarşısı F�z�b�l�te Raporu, 2014
· Karaden�z Kalkınma Ajansı, Yöresel ve Kültürel Değerler� Yansıtan Ürünler Sanay� S�tes� F�z�b�l�tes� Projes�, 

2013
· Konya T�caret Odası, Küçük Sanay� S�teler� ve Konya'nın Durumu Raporu,2013
· Ah�ler Kalkınma Ajansı, Aksaray Otomot�v Yan Sanay� İht�sas OSB F�z�b�l�te Raporu,2016
· Mevlana Kalkınma Ajansı, Meram OSB F�z�b�l�te Projes�,2017
· GMKA Kalkınma Ajansı, Balıkes�r Sanay� Yatırım Rehber�,
· Ah�ler Kalkınma Ajansı, Kırıkkale 1.OSB'nde Bulunan Fabr�kalara Yönel�k Çatı ve Araz� T�p� GES Kurulumu 

F�z�b�l�tes�,2019
· Türk�ye Ekonom� Pol�t�kaları Araştırma Vakfı, Organ�ze Sanay� Bölgeler�: Etk�ler� ve Yetk�ler�,2011
· Süleyman Dem�rel Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler Enst�tüsü İşletme Ana B�l�m Dalı, OSB'n�n Bürokrat�k 

Sorunları ve yasal Düzenlemeler: B�r Model Öner�s�,2005
· BAKKA Kalkınma Ajansı, OSB Mevcut Durum Anal�z�,2012
· Güney Marmara Kalkınma Ajansı, TR22 Günay Marmara OSB Araştırması,2012
· Ardahan Val�l�ğ� B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� İl Müdürlüğü, Ardahan İl� OSB ve KSS'ler Hakkında Rapor,2012
· Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı Doğu Karaden�z Projes� Bölge Kalkınma İdares� Başkanlığı, G�r�ş�mc�l�k ve 

Yen�l�kç�l�k Araştırma Projes�,2019
· Kalkınma Bakanlığı GAP Bölgede Kalkınma İdares� Başkanlığı, Şırnak İl Profil�,2015
· Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, 2023'e Doğru Türk�ye'de OSB'n�n Dönüşümü,2019
· Orta Karaden�z Kalkınma Ajansı, TR83 Bölges�n�n Rekabetç�l�ğ�n�n Arttırılması,2017
· M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı, Organ�ze Sanay� Bölgeler�nde Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m,2019

Kurulması planlanan Küçük Sanay� S�tes� en başta bölgede bulunan �ht�yacı karşılayacak ve şeh�r �ç�nde sıkışmış, 
trafik yoğunluğuna, çevre k�rl�l�ğ�ne sebep olan sanay� �şletmeler�n�n b�r araya get�r�lerek h�zmet kal�tes�n�n 
yükselt�lmes�n� sağlayacaktır. Kurulması planlanan KSS, mevcut sanay� �şletmeler�n�n sıkıştığı bölgeden daha gen�ş 
b�r alana ve de daha sağlıklı koşullara sah�p olacaktır. Yatırımcılara sunacağı kal�tel� �ş alanları ve altyapısıyla, yen� 
sanay� kollarının gel�şmes�ne katkı sağlayacak, �st�hdam alanları yaratacaktır. Bu durum hem �lçen�n t�car� 
kapas�tes�n�n hem de bölgede faal�yet gösteren sanay� �şletmeler�n�n mevcut kapas�teler�n� arttıracak b�r �şlev 
görecekt�r.

4.4.5 Proje F�kr�n�n Ortaya Çıkışı

Ölüden�z, Kelebekler Vad�s�, Kabak (Gem�le) Koyu, Katrancı Koyu g�b� eşs�z güzell�kte kumsalları bulunan Feth�ye, 
Türk�ye'n�n öneml� tur�zm merkezler�nden b�r�d�r. Tur�zme açılmış b�rçok mağaraya, yamaç paraşütü g�b� alternat�f 
sporlar �ç�n alanlara sah�p olması yabancı tur�stler �ç�n de Feth�ye'n�n b�r caz�be merkez� hal�ne gelmes�n� sağlamıştır. 

Feth�ye bu kadar öneml� b�r tur�zm kent� �ken, şeh�r merkez�nde altyapısı yeters�z, çevre k�rl�l�ğ�ne sebep olan, trafik 
açısından r�sk arz eden ve artan talebe cevap veremeyen sanay� �şletmeler�n�n, b�r arada bulunacağı yen� b�r sanay� 
s�tes�n�n kurulması zorunlu b�r hal almıştır. Bu s�te kurulacak sosyal tes�sler�yle günümüz teknoloj�s�ne uygun, çevre 
düzenlemes� yapılmış, altyapı ve üstyapı s�stemler� tamamlanmış ve yerel halkın �ht�yaçlarını karşılayacak şek�lde 
planlanmıştır. Etüt çalışması yapılan KSS, �lçedek� sanay� üret�m�nde artış sağlaması amacıyla �şletmeler�n sosyal ve 
ekonom�k açıdan kalkınmasına destek olacaktır. 

On B�r�nc� Kalkınma Planı ve TR32 Düzey 2 Bölges� 2014 – 2023 Bölge Planında sanay� ve teknoloj� bölgeler�nde 
sunulan h�zmetler�n gel�şt�r�lmes�, bu bölgeler�n sanay�n�n rekabetç�l�ğ�ne ve ver�ml�l�ğ�ne daha etk�n katkı vermes� ve 
mevcut sanay� alanlarının daha planlı olarak bel�rlenmes� hedefler� bulunmaktadır. Bu sebeple Feth�ye ve Seyd�kemer 
�lçeler�ne h�zmet sunacak yen� b�r Küçük Sanay� S�tes� oluşturma fikr� ortaya çıkmıştır.

4.4.6 Projeyle İlg�l� Geçm�şte Yapılmış Etüt, Araştırma ve D�ğer Çalışmalar

Feth�ye ve Seyd�kemer Küçük Sanay� s�tes�n�n taşınması konusunda daha önce Feth�ye T�caret Sanay� Odası ve yerel 
yönet�mler toplantılar gerçekleşt�r�lm�ş, hazırlanan raporlara da alt başlık olarak g�rm�şt�r.

Feth�ye Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından 2014 yılında “Feth�ye İlçes�nde Sanay� Bölges�n�n Taşınması” 
konusunda b�r araştırma yapılarak raporlanmıştır. 336 k�ş�yle gerçekleşt�r�len araştırmada ankete katılanların %26'sı 
mülk sah�b�, %74'ü k�racıdır. Ankete katılanların %68,2's� sanay� bölges�n�n taşınmasına “Evet”, %31,8'� �se “Hayır” 
cevabını verm�şt�r. 
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2S.S Bodrum Konacık K.S.S. Yapı Kooperat�fi: 1999 yılında 60.000 m  alan üzer�nde kurulmuş olup, mevcut �ş yer� 
sayısı 172'd�r. İş yerler�n�n tamamı dolu olup, mevcut çalışan sayısı 516'dır.

2
S.S M�las K.S.S. Yapı Kooperat�fi: 1989 yılında 90.000 m  alan üzer�nde kurulmuştur. Mevcut �ş yer� sayısı 271 olup, 
142's� �ş yer� dolu, 129 �ş yer� boştur. Doluluk oranı 52,39 olup, mevcut çalışan sayısı 411'd�r. 

2S.S M�las Güç-san Toplu İşyer� Yapı Kooperat�fi: 1978 yılında 22.000m  alan üzer�ne kurulmuştur. Toplam �ş yer� 
sayısı 75 olup tamamı doludur. Mevcut çalışan sayısı 253'tür. 

2
S.S Sel�m�ye K.S.S.Y.K. (M�las): � 1984 yılında 8.000 m  alan üzer�nde kurulmuştur. Toplam �ş yer� sayısı 36 olup 
tamamı doludur. Mevcut çalışan sayısı 71'd�r. 

2
S.S Feth�ye Kemer K.S.S. Yapı Kooperat�fi: 1989 yılında 10.000 m  alan üzer�ne kurulmuş olup, �ş yer, sayısı 47'd�r. 
İş yerler�n�n tamamı dolu olup,  mevcut çalışan sayısı 62'd�r. 

2S.S (Tasfiye Hal�nde) Eşen ve Haval�s� K.S.S. Yapı Kooperat�fi (Feth�ye): 1988 yılında 12.000 m  alan üzer�nde 
kurulmuştur. Toplam �ş yer� sayısı 31 olup, 8'� doludur. Tasfiye hal�nde olup, doluluk oranı %26, mevcut çalışan sayısı 
15't�r. 

2
S.S Marmar�s K.S.S. Yapı Kooperat�fi (Bacakoğlu Sanay� S�tes�): 1988 yılında 8.640 m  alan üzer�nde kurulmuştur. 
İş yer� sayısı 56 olup tamamı doludur. Mevcut çalışan sayısı 140'tır. �

2S.S Yalıkavak K.S.S. Yapı Kooperat�fi (Bodrum): 1993 yılında 9.875 m  alan üzer�nde kurulmuştur. İş yer� sayısı 
100 olup, boş �ş yer� sayısı 27'd�r. Doluluk oranı %73 ve mevcut çalışan sayısı 150'd�r. 

2
S.S Marmar�s Beld�b� K.S.S. Yapı Kooperat�fi: 1976 yılında 2.668 m  alan üzer�nde kurulmuştur. 34 �ş yer� bulunup, 
tamamı doludur. Mevcut çalışan sayısı 102'd�r. 

2S.S Dalaman K.S.S. Yapı Kooperat�fi: 2004 yılında 58.000 m  alan üzer�nde kurulmuştur. 180 �şyer� olup tamamı 
doludur. Mevcut çalışan sayısı 418'd�r. 

2 S.S Cennet Datça K.S.S. Yapı Kooperat�fi: 1989 yılında 6.218 m alan üzer�nde kurulmuştur. İş yer� sayısı 50 olup, 
tamamı doludur. Mevcut çalışan sayısı 106'dır. 

2
Bodrum Mumcular K.S.S. Yapı Kooperat�fi: 1978 yılında 28.704 m  alan üzer�nde kurulmuştur. İş yer� sayısı 130 
�ken, T.C. Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı'nın kred� desteğ� �le Bodrum Mumcular Küçük Sanay� S�tes� (II. Kısım) 
alanına yen� 66 �ş yer� yapılması planlanmıştır.  

5. PROJENİN GEREKÇESİ

5.1. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Talep Anal�z�

Türk�ye'de 135'� şeh�r �çer�s�nde olmak üzere 858 adet küçük sanay� s�tes� alanı mevcuttur. Bu sanay� s�teler�n�n 
470'� T.C. Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı'nın finansman desteğ� �le kurulmuş sanay� s�tes� yapı kooperat�fler�nden 
oluşmaktadır.

 Muğla'da; 19 faal Küçük Sanay� S�tes� olup, bunlardan 5'� (Muğla KSS, Köyceğ�z KSS, Marmar�s Ata KSS, 
Yatağan KSS, Bodrum Mumcular KSS) T.C. Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı kred�s�yle yapılmıştır.  Aşağıda Muğla 
�l�ndek� küçük sanay� s�teler� �le �lg�l� b�lg�ler yer almaktadır. 

2
S.S. Muğla (Merkez) K.S.S. İşletme Kooperat�fi: 1972 yılında 100.000 m  alan üzer�nde kurulmuştur. Toplam �ş 
yer� sayısı 318, dolu �ş yer� sayısı 313, boş �ş yer� sayısı 5't�r. Doluluk oranı 99,70'd�r. Mevcut çalışan sayısı 951'd�r.

2 S.S Yatağan K.S.S. İşletme Kooperat�fi: 1978 yılında 49.025 m  alan üzer�nde kurulmuştur. Toplam �ş yer� sayısı 
158, dolu �ş yer� sayısı 157, doluluk oranı �se 98,10'd�r.  Mevcut çalışan sayısı 310'dur. 

2
S.S Cennet Köyceğ�z K.S.S. Yapı Kooperat�fi: 1986 yılında 43.745 m  alan üzer�nde kurulmuştur. Toplam �ş yer� 
sayısı 55 olup, 53'ü doludur.  Doluluk oranı %98,18 ve mevcut çalışan sayısı 108'd�r. 

2S.S Bodrum Mumcular K.S.S. Yapı Kooperat�fi: 2009 yılında 50.000 m  alan üzer�nde kurulmuştur. Toplam �ş yer� 
sayısı 18 olup, 12's� doludur. 

2S.S Marmar�s Ata K.S.S. İşletme Kooperat�fi: 1987 yılında 11.124 m  alan üzer�ne kurulmuştur. Toplam �şyer� sayısı 
69 olup tamamı doludur. Mevcut çalışan sayısı 138'd�r. 

2
S.S Turgutre�s K.S.S. Yapı Kooperat�fi (Bodrum): 1989 yılında 2.400 m  alan üzer�ne kurulmuştur. Toplam �ş yer� 
sayısı 24 olup, tamamı doludur. Mevcut çalışan sayısı 48'd�r. 

S.S Ortaca K.S.S. Yapı Kooperat�fi: 1975 yılında 10.000 m2 alan üzer�nde kurulmuştur. Toplam �ş yer� sayısı 348 
olup, 262's� dolu, 86'sı boştur. Doluluk oranı %75,28 olup, mevcut çalışan sayısı 510'dur. 
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Görüşülen �şletmeler�n  %80,70'� “trafik sorunu”, %54'ü “çevre k�rl�l�ğ�”, %38,30'u �se “gürültü k�rl�l�ğ�”n�n Küçük 
Sanay� S�tes�n�n şeh�r merkez�nde olmasının dezavantajları olduğunu söylemekted�r. Ankete katılan �şletmeler�n 

2 2
%45,80'� kurulması planlanan yen� küçük sanay� s�tes�nde “100m - 150m  arası” kapalı alan büyüklüğüne �ht�yaç 
duymaktadır.  Görüşülen �şletmeler�n %68,6'sı yen� küçük sanay� s�tes�ne taşındığında yen� eleman �st�hdam etmey� 
düşünmemekted�r. Kurulacak yen� küçük sanay� s�tes�nde anket� cevaplayanların �şletmeler�n%81,20's� “otopark”, 
“58,70'� “banka şubeler� ve bankamat�kler”, %53,40'ı �se “depolar” olmasını �stemekted�r. Kurulması planlanan yen� 
küçük sanay� s�tes�nde hang� sanay� �ş kolları olmalıdır sorusuna katılımcıların %64,30'u “presç�ler”, %60,10'u 
“�malatla uğraşan küçük sanay�c�”, %52,60'ı “mak�ne �malatıyla uğraşanlar” cevabını verm�şt�r.

5.1.1. Vatandaşlarla Gerçekleşt�r�len Araştırma 

Feth�ye'de bulunan sanay�n�n h�zmet kapas�tes�n�n memnun�yet�n�n ölçülmes�, sanay�n�n taşınması yönündek� 
düşünceler�n�n alınmasına yönel�k 306 vatandaşa anket uygulanmıştır. 

Araştırmaya katılanların %73'ü erkek, %27's� kadındır. Anket� cevaplayanların %25,8'� “26-35 yaş arası”, %25,5'� 
“36-45 yaş arası”, %24,2's� “46-55 yaş arası” %16'sı �se “18-25 yaş arası”dır. Katılımcıların %34,6'sı “L�se”, %32,4'ü 
“L�sans” %29,1'� �se “İlkokul ve Ortaokul” mezunudur.

Şek�l 1: Vatandaşların Daha Önce Küçük Sanay�ye G�tme Durumu

Feth�ye'de �malat sektörünün en öneml� sorunlarından b�r�, küçük atölye ve �malathaneler�n şeh�r �ç�ne sıkışıp 
kalmasıdır. Bu durum çarpık kentleşme ve çevre sorunlarını da beraber�nde get�rd�ğ� g�b� �malat sektörünün 
gel�şmes�n�n önündek� en büyük engellerdend�r. Bölgede �malat sanay�s�ne yönel�k yatırımların teşv�k ed�lmes�, 
�malat sektörünün uygun görülen alanlarda yapılandırılması ve �lçe merkez�n�n b�r tur�zm kent�ne yakışır konuma 
gelmes�n� sağlamak amacıyla şehr�n �ç�ndek� küçük sanay� s�tes�n�n başka b�r yere taşınması gerekmekted�r. 

Feth�ye Seyd�kemer Küçük Sanay� S�tes� fiz�b�l�te çalışması kapsamında oluşab�lecek taleb� bel�rlemek amacıyla başta 
kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yönet�c�ler� �le odak grup görüşmeler� yapılmış ardından Feth�ye ve 
Seyd�kemer �lçeler�nde faal�yet gösteren küçük sanay� �şletmeler�ne anket uygulanmıştır. Yapılan görüşmeler ve 
yapılan anket �le Feth�ye'de yer alan kamu kurumlarının Küçük Sanay� S�tes� �le �lg�l� görüşler� alınmış ve firmaların 
böyle b�r yatırıma nasıl baktıkları �ncelenmeye çalışılmıştır.

Yapılan yüz yüze görüşmelerde Feth�ye ve Seyd�kemer �lçeler�nde b�r küçük sanay� s�tes�ne �ht�yaç duyulup 
duyulmadığı, sanay� �şletmeler�n�n kullanım durumunu, hang� alanda faal�yet gösteren �şletmeler�n olduğu, bölgeye 
sağlayacağı sosyal ve ekonom�k faydaların neler olacağı sorularına cevap aranmıştır.

Taleb� ve firmaların küçük sanay� s�tes�ne bakışlarını bel�rlemek �ç�n şeh�rde faal�yet gösteren firmalara b�r anket 
uygulanmıştır. Anket �le firmaların büyüklükler�, faal�yet alanları, çalışan sayıları ve c�roları g�b� b�lg�ler�n�n yanında, 
kurulması planlanan Küçük Sanay� S�tes� �le �lg�l� öner� ve görüşler� alınmıştır. KSS'n�n kurulması hal�nde taşınmak 
�stey�p �stemed�kler�, taşındıkları durumda ne kadar b�r Alana �ht�yaç duydukları, taşınmanın gerçekleşmes�yle 
�st�hdam durumu oluşturup oluşturmayacağı tesp�t ed�lm�şt�r. 

Yüz yüze görüşme ve anket sonuçları aşağıda özetlenm�ş olup, ayrıca grafiklerle de açıklanmıştır. 

Vatandaşlarla yapılan anket�n sonuçlara göre, görüşülen vatandaşların %48,8'� mevcutta bulunan küçük sanay� 
s�tes�n�n yer�nden memnun değ�ld�r, memnun olanların oranı %24,2'd�r.  Ankete katılan vatandaşların %82'�s� sanay� 
s�tes�n�n yen� bel�rlenecek yere taşınması gerekt�ğ�n� düşünmekted�r. Vatandaşların mevcut KSS'n�n taşınmasını 
�steme sebepler� %30,1 “ulaşım ve trafik sorunları”, %24'ü k�rl�l�k (çevre, görüntü, gürültü), %8 “sektörel b�r yerleş�m 
olmaması” şekl�nded�r. Görüşülen vatandaşların %62's� mevcutta bulunan sanay� s�tes�n�n alt yapısından memnun 
değ�ld�r, %73'ü mevcutta bulunan sanay� s�tes�n�n �şletmeler�ne ulaşmakta zorlandığını söylemekted�r.  
Görüşülenler�n %28'� yen� kurulacak küçük sanay� s�tes�nde “otopark”, %12,5'� “güvenl�k” ve %12,2's� de depoların 
olmasını �stemekted�r.

Araştırmaya katılan �şletmeler�n %66'sı mevcuttak� küçük sanay� s�tes�n�n alt yapısından, %70'� de mevcut sanay�n�n 
yer�nden memnun olduğunu söylemekted�r. Ankete katılan �şletmec�ler�n %60,70'� Küçük Sanay� S�tes�n�n 
taşınmasının gerekl� olmadığını düşünmekted�r. 

“Feth�ye Küçük Sanay� S�tes�ne daha önce h�ç g�tt�n�mz m�?” sorusuna ankete katılanların %82's� “Evet” cevabını 
ver�rken %13'ü “Hayır” dem�şt�r. 
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Şek�l 3: Vatandaşların KSS'n�n Taşınmasına YaklaşımıŞek�l 2: Mevcut Sanay� S�tes�n�n Yer�nden Memnun�yet Durumu

“Mevcutta bulunan sanay� s�tes�n�n yer�nden memnun musunuz?” sorusuna ankete katılanların %31'� “memnun 
değ�l�m”, %27's� “az memnunum”, “%18'� “h�ç memnun değ�l�m”, %20's� “memnunum”, %18'� �se “çok memnunum” 
cevabını verm�şt�r.

Feth�ye sanay� s�tes�ne daha önce g�denler�n %27,1's� mevcutta bulunan sanay� s�tes�n�n yer�nden memnun, %72,9'u 
�se memnun değ�ld�r. Feth�ye sanay� s�tes�ne daha önce g�tmeyenler�n %92,2's� mevcutta bulunan sanay� s�tes�n�n 
yer�nden memnun değ�ld�r. 

Ankete katılan vatandaşların %82's� “Sanay� S�tes� yen� bel�rlenecek yere taşınmalı mı?” sorusuna “evet” cevabını 
ver�rken %10'u “hayır” cevabını verm�şt�r. 
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Şek�l 5: Vatandaşların Mevcut Sanay� S�tes�n�n Alt Yapısından Memnun�yet DurumuŞek�l 4: Vatandaşların KSS'n�n Taşınmasını İsteme Sebepler�

“Cevabınız “Evet” �se, taşınması gerekt�ğ�n� düşünme sebeb�n�z ned�r?” sorusuna ankete katılanların %18,9'u “Ulaşım 
sorunları”, %6,9'u “Gürültü k�rl�l�ğ�”, %13,1'� “Alt yapısının zayıf olması”, %11,2's�'“Trafik sorunu”, ve %10'u �se 
“Çevre k�rl�l�ğ�” cevabını verm�şt�r. 

D�ğer seçenekler �se firmaların çok sıkışık b�r alanda toplanmış olması (%5,2), s�tede hang� firmaların olduğunun 
b�l�nmemes� (%2,9), depolama alanlarının az ya da h�ç olmaması (%1,3), bölgede araç-g�r�ş �mkanının yeters�z olması 
(%1,6) şekl�nde sıralanmıştır.

Ankete katılanlara “Mevcutta bulunan sanay� s�tes�n�n alt yapısından memnun musunuz?” sorusu yönelt�lm�şt�r. 
Katılanların %62's� memnun olmadığını bel�rt�rken, memnun olanların oranı %9'dur. 

Feth�ye sanay� s�tes�ne daha önce g�denler�n %89'u mevcutta bulunan sanay� s�tes�n�n alt yapısından memnun değ�ld�r. 
Feth�ye sanay� s�tes�ne daha önce g�tmeyenler�n %25,7's� mevcutta bulunan sanay� s�tes�n�n alt yapısından memnun 
olmadığını bel�rt�rken, %69,2's� bu konuda b�r fik�r bel�rtmem�şt�r. 
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Şek�l 7: Vatandaşların Yen� Kurulacak KSS'den Beklent�ler�Şek�l 6: Mevcut KSS İşletmeler�ne Ulaşma Durumu

Araştırmaya katılanların %73'ü mevcutta bulunan sanay� s�tes�n�n �şletmeler�ne ulaşmakta zorlandığını 
söylemekted�r. 

Araştırmaya katılanların %28'� yen� kurulacak küçük sanay� s�tes�nde “otopark”, %12,5'� “güvenl�k” ve %12,2's� de 
depoların olmasını �stemekted�r.  

Araştırmaya katılan vatandaşların d�le get�rd�kler� �lave düşünceler şöyled�r:
 

· Tem�z ve h�jyen�k değ�l.
· Özell�kle aksam saatler� güvenl� gözükmüyor.
· H�zmetler� denetley�c� ve �y�leşt�r�c� b�r kurum yok. 
· Tam�r ve yedek parça bakımından sanay� s�tes�nde ver�len h�zmet sınırlı.  
· Yerleş�m� denges�z. 

Otopark

Tıp/Sağlık Merkezi

Depolar

Mesleki Eğitim Merkezi

Lokanta

Eczane

Alışveriş Merkezi

Mescit

O� zel Güvenlik

Kargo/Postane

Banka Şubeleri/Bankamatikler

Kırtasiye/Kopyalama Merkezi

Konaklama Alanı

Noter

Kasko Şirketi Şubeleri

Rant a Car Şubeleri

Park/Yeşil Alan

28,40%

2,30%

12,20%

4,30%

6,90%

1,30%

	

2%

	

6,30%

	

12,50%

	

3%

	

8,60%

	

2%

	

3%

	

6,30%

	

6,90%

	

6,90%

	

8,60%

	

Yeni	kurulacak	olan	Küçük	Sanayi	Sitesinde	hangilerinin	
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Feth�ye'de görüşülen �şletmeler�n %9'unun yıllık c�rosu 150.000 ve üstü, %6'sının yıllık c�rosu 100.000–150.000 TL 
arası, %14,1'n�n yıllık c�rosu 60.000-100.000 TL arası, %13,4'ünün yıllık c�rosu 30.000-60.000 TL arası, %33,6'sının 
yıllık c�rosu 10.000–30.000 TL arasıdır.  Seyd�kemer'de görüşülen �şletmeler�n %7,8'sının yıllık c�rosu 100.000– 
150.000 TL arası, %33,3'ünün yıllık c�rosu 60.000-100.000 TL arası, %9,8'n�n yıllık c�rosu 30.000 - 60.000 TL 
arasıdır.

Araştırmaya katılan �şletmeler�n %91,6'sı b�reb�r pazarlama, %4,7's� �hracat, %1,3'ü de satış elemanları �le pazarlama 
yapmaktadır.  

Feth�ye'de görüşülen �şletmeler�n %75,3'ü emek yoğun, %21'� emek ve mak�ne yoğunluğu karışık, %3,7's� �se mak�ne  
yoğun h�zmet vermekted�r. Seyd�kemer'de görüşülen �şletmeler�n %43,2's� emek yoğun, %43,1'� emek ve mak�ne 
yoğunluğu karışık, %13,7's� �se mak�ne  yoğun h�zmet vermekted�r. 

Feth�ye'de görüşlen �şletmeler�n %24,9'u, Seyd�kemer'de �se %39'2's� yen� kurulacak sanay� s�tes� �ç�n b�r kooperat�f 
olursa üye olacağını söylemekted�r. Bu konuda Feth�ye'dek� �şletmeler�n %16,8's�, Seyd�kemer'dek� �şletmeler�n �se 
%27,5'� kararsız olduğunu bel�rtmekted�r.  

Anket� cevaplayan �şletmeler, yen� kurulacak olan Küçük Sanay� S�tes�n�n Feth�ye'ye katkılarını şu şek�lde 
sıralamaktadır: 

· Küçük sanay� s�tes�ndek� karmaşa azalır.

· Yen� yatırımlara �mkân sağlar.

· Yen� �st�hdam alanları oluşturur. 

· Yen� Küçük Sanay� S�tes�n�n oluşturacağı atık ve k�rl�l�k konusunda alt yapı sağlanmış olur

5.1.2. İşletmelerle Gerçekleşt�r�len Araştırma

Feth�ye'de bulunan sanay�n�n h�zmet kapas�tes�n�n memnun�yet�n�n ölçülmes�, sanay�n�n taşınması yönündek� 
düşünceler�n�n alınmasına yönel�k, Feth�ye ve Seyd�kemer'dek� �şletmelere z�yaretler gerçekleşt�r�lm�şt�r. Z�yaretler 
çerçeves�nde görüşmey� kabul eden 485 �şletme �le yüz yüze görüşülmüştür. 

Şek�l 8: Görüşülen İşletmeler�n İlçelere Göre Dağlımı

Görüşülen �şletmeler�n %84'ü Feth�ye �lçes�nde, %16'sı Seyd�kemer �lçes�nded�r. 

Feth�ye'de görüşülen �şletmeler�n %93'ü sanay� bölges�nde, %7's� �se �lçe merkez�nde faal�yet göstermekted�r. 
Seyd�kemer'de görüşülen firmaların %90,2's� sanay� s�tes�nde %9,8'� �se �lçe merkez�nde faal�yet göstermekted�r.

Görüşülen �şletmeler�n %47,8'� 2001-2010 yılları arasında, %35,4'ü 2011 ve sonrasında kurulmuştur.  

Feth�ye'de görüşülen �şletmeler�n %17,7's� 2000 ve önces�, %45,9'u 2001-2010 yılları arasında, %32,5'� �se 2011 ve 
sonrasında kurulmuştur. 

Seyd�kemer'de görüşülen �şletmeler�n %7,8's� 2000 ve önces�, %31,4'ü 2001-2010 yılları arasında, %51,8'� �se 2011 ve 
sonrasında kurulmuştur.  

Şek�l 9: İşletmeler�n Statüsü
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Şek�l 11: İşletmeler�n Mülk�yet DurumuGörüşülen �şletmeler�n %95,3'ü “M�kro Ölçekl� İşletme (1-15 Arası Çalışan)”, %3.3'ü “Küçük Ölçekl� İşletme (15-50 
Arası Çalışan)”, %0,2's� Orta Ölçekl� İşletme (KOBİ)”d�r. 

Feth�ye'de ankete katılan  �şletmeler�n %95,6'sı m�kro ölçekl� �şletme (1-15 Arası Çalışan), %3,5'� küçük ölçekl� (15-50 
Arası Çalışan)  �şletmed�r. Seyd�kemer'de ankete katılan  �şletmeler�n %92,2's� m�kro ölçekl� �şletme (1-15 Arası 
Çalışan), %5,9'u orta ölçekl� �şletme (KOBİ) ve %2's� küçük ölçekl� (15-50 Arası Çalışan) �şletmed�r. 

Şek�l 10. İşletmeler�n Faal�yet Gösterd�kler� Sektörler

Görüşülen �şletmeler�n %49,8'� “oto bakım, onarım, tam�rat”, %9'u “gıda”, %8,7's� “Mob�lya ve Ahşap Ürünler� 
İmalatı”, %6'sı “Mob�lya Aksesuar”, %4'ü de “Elektr�k” konusunda h�zmet vermekted�r.  

Araştırmaya katılan �şletmeler�n mülk�yet durumuna bakıldığında %34'ü “Kend� Mülkü”nde faal�yet göster�rken 
%66'sı “K�ra” ödemekted�r. Araştırmaya katılan Feth�ye'dek� �şletmeler�n %63'ü, Seyd�kemer'dek� �şletmeler�n �se 
%71,5'�  k�ra ödemekted�r. 

Şek�l 12: İşletmeler Açısından Mevcutta Bulunan KSS'n�n Alt Yapısından Memnun�yet Durumu
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Katılımcıların %16'sı mevcutta bulunan sanay� s�tes�n�n alt yapısı �ç�n “Çok Memnunum”, %50,10'u “Memnunum”, 
%21'� “Az Memnunum”, %8,10'u “Memnun Değ�l�m” ve %4,80'� “H�ç Memnun Değ�l�m” cevabını verm�şt�r.
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Şek�l 14: İşletmeler Açısından KSS'n�n Taşınmasının Gerekl�l�k DurumuFeth�ye'de görüşülen �şletmeler�n %74,5'�,  Seyd�kemer'de görüşülen �şletmeler�n %64,5's� “mevcutta bulunan 
sanay� s�tes�n�n alt yapısından”  memnundur.

Feth�ye'de görüşülen  kend� mülkünde faal�yet gösteren �şletmeler�n %52,7's�,  k�ra ödeyen �şletmeler�n %70,9'u  
mevcutta bulunan sanay� s�tes�n�n alt yapısından  memnundur. 

Seyd�kemer'de görüşülen  kend� mülkünde faal�yet gösteren �şletmeler�n %61,6'sı , k�ra ödeyen �şletmeler�n 
%78,4'ü  mevcutta bulunan sanay� s�tes�n�n alt yapısından  memnundur. 

Şek�l 13: İşletmeler Açısından Mevcutta Bulunan KSS'n�n Yer�nden Memnun�yet Durumu

Ankete katılan �şletmelere mevcutta bulunan sanay� s�tes�n�n yer� �le �lg�l� memnun�yetler� sorulduğunda %24,60' 
“Çok Memnunum”, %45,50's� “Memnunum”, %12,70'� “Az Memnunum”, %12,50's� “Memnun Değ�l�m”, %4,60'ı �se 
“H�ç Memnun Değ�l�m” cevabını verm�şt�r.

Feth�ye'de görüşülen �şletmeler�n %67's�,  Seyd�kemer'de görüşülen �şletmeler�n %90,7's� “mevcutta bulunan sanay� 
s�tes�n�n yer�nden”  memnundur.

Feth�ye'de görüşülen  “kend� mülkünde faal�yet gösteren" �şletmeler�n %60,9'u ve k�ra ödeyen �şletmeler�n %71,6'sı  
mevcutta bulunan sanay� s�tes�n�n yer�nden memnundur.

Seyd�kemer'de görüşülen  kend� mülkünde faal�yet gösteren �şletmeler�n %76,9'u ve k�ra ödeyen �şletmeler�n %88,3'ü  
mevcutta bulunan sanay� s�tes�n�n yer�nden memnundur.
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Ankete katılan �şletmec�ler�n %60,70'� Küçük Sanay� S�tes�n�n taşınmasının gerekl� olmadığını düşünmekteyken, 
%31'30'u taşınmayı gerekl� görmekted�r. İşletmec�ler�n %8'� �se fik�r bel�rtmem�şt�r.

Feth�ye'de görüşülen �şletmeler�n %59,7's�,  Seyd�kemer'de görüşülen �şletmeler�n %78,4'ü 
küçük sanay� s�tes�n�n şeh�r merkez� dışında bel�rlenecek daha uygun b�r yere taşınmasının gerekl� olmadığını 
düşünmekted�r.

Feth�ye'de görüşülen, kend� mülkünde faal�yet gösteren �şletmeler�n %58,8'�, k�ra ödeyen �şletmeler�n %66,8'�  küçük 
sanay� s�tes�n�n şeh�r merkez� dışında bel�rlenecek daha uygun b�r yere taşınmasının gerekl� olmadığını 
düşünmekted�r.

Seyd�kemer'de görüşülen, kend� mülkünde faal�yet gösteren �şletmeler�n %69,2's�, k�ra ödeyen �şletmeler�n %83,8'�  
küçük sanay� s�tes�n�n şeh�r merkez� dışında bel�rlenecek daha uygun b�r yere taşınmasının gerekl� olmadığını 
düşünmekted�r. 
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Şek�l 16: Yen� Kurulacak KSS'de İşletmeler�n İht�yaç Duyacağı Asgar� Kapalı Alan Büyüklükler�Şek�l 15: Mevcut KSS'n�n Şeh�r Merkez�nde Olmasının Dezavantajları

Küçük Sanay� S�tes�n�n Şeh�r merkez�nde olmasının dezavantajları nelerd�r? Sorusuna katılımcıların %80,70'� “Trafik 
Sorunu”, %54'ü “Çevre K�rl�l�ğ�”, %38,30'u �se “Gürültü K�rl�l�ğ�” cevabını verm�şt�r.

2- 2 Ankete katılan �şletmeler�n %45,80'� kurulması planlanan yen� küçük sanay� s�tes�nde “100m 150m arası” kapalı alan 
2- 2 2 2 

büyüklüğüne �ht�yaç duymaktayken, %21,60'ı “150m 200m arası”, %15,90'ı �se “ 50m - 100m arası”  kapalı alana 
�ht�yaç duymaktadır.

2- 2 
Feth�ye'de ankete katılan �şletmeler�n %59,2's� kurulması planlanan yen� küçük sanay� s�tes�nde “100m 150m arası” 

2 2 2 2 kapalı alan büyüklüğüne �ht�yaç duymaktayken, %20,7's� “150m -200m arası”, %3,9'u �se “ 50m - 100m arası”  kapalı 
alana �ht�yaç duymaktadır.

2  2 Seyd�kemer'de ankete katılan �şletmeler�n %27,5'� kurulması planlanan yen� küçük sanay� s�tes�nde “100m - 150m
2 2 2 2 

arası” kapalı alan büyüklüğüne �ht�yaç duymaktayken,  %7,2's� “150m -200m arası”, %37,3'ü “50m - 100m arası”  
kapalı alana �ht�yaç duymaktadır.
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Şek�l 18: İşletmeler Açısından Yen� Kurulacak KSS'den Beklent�lerŞek�l 17: İşletmeler�n Taşınan KSS'ye Geçme Hal�nde Yen� Eleman İst�hdam Durumu

Kurulacak yen� küçük sanay� s�tes�nde hang�ler�n�n olmasını �sters�n�z sorusuna anket� cevaplayanların %81,20's� 
“Otopark”, “58,70'� “Banka Şubeler� ve Banka Mat�kler”, %53,40'ı �se “Depolar” cevabını verm�şt�r.

“İşletmen�z yen� küçük sanay� s�tes�ne taşındığında yen� eleman �st�hdam etmey� düşünüyor musunuz?” sorusuna 
katılımcıların %68,6'sı “Hayır” cevabını ver�rken, %20,4'ü “Evet”, %11'� “ F�kr�m Yok” cevabını verm�şt�r.

Feth�ye'de görüşülen �şletmeler�n %69,4'ü, Seyd�kemer'de görüşen �şletmeler�m �se 62,7's� �şletmes�n�n yen� küçük 
sanay� s�tes�ne taşındığında yen� eleman �st�hdam etmey� düşünmemekted�r. 
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Kurulması planlanan yen� küçük sanay� s�tes�nde hang� sanay� �ş kolları olmalıdır sorusuna katılımcıların %64,30'u 
“Presç�ler, %60,10'u “İmalatla Uğraşan Küçük Sanay�c�”, %52,60'ı “Mak�ne İmalatıyla Uğraşanlar” cevabını 
verm�şt�r. 

5.1.3. Odak Grup Görüşmeler�

Odak grup görüşmeler�n�n amacı; Feth�ye Seyd�kemer Küçük Sanay� S�tes� fiz�b�l�tes� çerçeves�nde katılımcıların 
bakış açılarına, yaşantılarına, deney�mler�ne, eğ�l�mler�ne, fik�rler�ne, duygularına, tutum ve alışkanlıklarına da�r b�lg� 
ed�nmekt�r.

Katılımcılardan kend�ler�n� tanıtmaları �stend�ğ�nde,  araştırma açısından öneml� görülen özell�kler�n� bel�rtmeler� 
�stenm�şt�r.  Görüşme sürec�n�n soru-cevap şekl�nde �lerlememes�ne d�kkat ed�lm�şt�r.  Görüşmede çok sess�z kalan 
katılımcılara �s�mler� �le h�tap etmek yoluyla katılımları cesaretlend�r�lmeye çalışılmış, doğrudan görüşler� 
sorulmuştur. 

Görüşme başlamadan önce moderatör ve raportör kend�ler�n� gruba tanıtmışlardır. Tüm katılımcıların gel�ş� 
tamamlandığında moderatör odak grup görüşmes�n�n amacını açıklamıştır.  Moderatör,  görüşmede kullanılacak 
format ve �zlenecek yol hakkında b�lg� verm�şt�r. Görüşmen�n ana konusuna geç�lmeden önce,  konuya ısınmayı 
sağlayacak, hazırlayıcı n�tel�kte kısa açış konuşmaları gerçekleşt�r�lm�şt�r. Odak grup görüşmeler�n�n çözümlenmes�, 
n�tel araştırmalarda kullanılan d�ğer ver� toplama yöntemler�nde olduğu g�b�d�r Sayısallaştırma terc�h ed�len ve uygun 
b�r yöntem değ�ld�r. N�tel b�r ver� toplama yöntem� olan odak grup görüşmeler�nde genelleme kaygısı olmadığından, 
sayısallaştırmaya da gerek yoktur. Sayısal ver�den çok, b�reysel düşünceler�n farklılıklarının nasıl ver�ld�ğ� öneml�d�r. 
Ayrıca, araştırmacının öne sürdüğünün aks�ne,  ortaya çıkan farklılıkları sunmak bütün n�tel araştırmalarda olduğu 
g�b�, burada da çok öneml�d�r bell� başlıklar altında anahtar temaları bel�rlenm�şt�r. Odak Grup Toplantısı Raporu, 
fiz�b�l�te ek�nde sunulmuştur.

Odak grup görüşmeler�ne Feth�ye T�caret ve Sanay� Odası, Muğla T�caret İl Müdürlüğü, Muğla Büyükşeh�r Beled�yes� 
İmar ve Şeh�rc�l�k Da�res� Başkanlığı Nazım ve Planlama Şube Müdürlüğü, Muğla Sanay� ve Teknoloj� İl Müdürlüğü, 
Bodrum Mumcular Küçük Sanay� S�tes� Kooperat�fi, Feth�ye Beled�yes� Plan ve Proje Müdürlüğü, Şeh�r Plancıları 
Odası Muğla Şubes�, Feth�ye Kent Konsey� ve Marmar�s Küçük Ata Sanay� S�tes� Kooperat�fi �le akadem�syenler 
katılmıştır.  

Kurum tems�lc�ler�, küçük sanay� s�tes�n�n taşınması konusunda �şb�rl�ğ�ne hazır olduklarını d�le get�rm�şlerd�r. Odak 
grup görüşmeler�nden çıkan görüşlerden bazıları şöyled�r: 

· KSS �ç�n kullanılacak alan olarak Feth�ye �çer�s�nde yer bel�rlenmes� mümkün değ�ld�r. 
· Seç�len alanı; talep ed�len kapas�te, depolama alanları ve otopark �ht�yacı açısından değerlend�rmek ve anal�zler�n� 
yapmak gerekmekted�r.  
· Alternat�f olarak sürec�n hızlı �lerlemes� �sten�yorsa mevcutta bulunan onamlı ve �marlı araz�lerde seç�leb�l�r. Bu 
durum b�r yönüyle de �marlı alanların mülk�yet durumlarını da göz önünde bulundurmayı gerekt�rmekted�r. 

Şek�l 19: İşletmeler Açısından Yen� Kurulacak KSS'de Yer Alması Düşünülen İş Kolları
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Arama konferansına; Feth�ye Esnaf ve Sanatkârlar Odası, DETA Danışmanlık, Feth�ye Esnaf ve Sanatkârlar Kred� 
Kooperat�fi, Feth�ye Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Feth�ye Z�raat Fakültes�, Feth�ye 
Al� Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksek Okulu, Feth�ye Sağlık B�l�mler� Fakültes�, Muğla Su ve Kanal�zasyon 
İdares� Genel Müdürlüğü (MUSKİ) Atık Su Arıtma Da�res�, Seyd�kemer Kaymakamlığı Feth�ye Kaymakamlığı, 
Muğla Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğü, Muğla Sanay� ve Teknoloj� İl Müdürlüğü, Seyd�kemer Beled�yes� ve Feth�ye 
Beled�yes� �lg�ler� katılmıştır. Konuşmaları tasn�f ed�len her b�r konuşmacı “K1-K2.” şekl�nde aşağıda sıralanmıştır.
 
· K1: “Feth�ye sanay�s� maalesef kapas�tey� kaldıramıyor. Sıkça Feth�ye T�caret ve Sanay� Odası'na ş�kâyetler 
gelmekted�r. Bu çalışmayı b�ze sürekl� gelen ş�kâyetlerden ötürü yapma gereğ� duyduk. Mevcut bölge deprem 
yönetmel�ğ�ne de uygun değ�l. Bölgede meslek� ve tekn�k okullarımız mevcut. Buradak� öğrenc�ler�n de �st�hdamına 
katkı sağlayacak b�r s�te olacak. Bu s�tede �lkyardım ve rev�r h�zmetler�n�n de sunulması gerek�yor. Şu anda mevcut 
bölgede maalesef böyle b�r alan yok. Yatırımın fiz�b�l�tes�n�n hazırlanması öneml� b�r kaynak olacak. Sanay�n�n �ç� 
otoyola döndü. Hang� sektörler�n de olduğu bell� değ�l artık. Burada beled�yen�n yen� �şletmelere alan açmaması 
gerek�yor. Mesela arsa b�rleşt�r�p z�nc�r mağaza açılıyor. Konut alanı olan yere beled�ye ruhsat ver�yor. Karşısında 
otogar var yanında AVM var. B�r sürü mağaza oraya dükkân açab�lmek �ç�n sıraya g�rd�. Bunlar olunca sanay� oraya 
sıkıştı kaldı. Bana göre en öneml�s� yer�n�n tesp�t�. Çok uzak b�r yere taşınırsa sanay�c�n�n g�tmek �stemeyeceğ�n� 
düşünüyorum. Buraya g�decek sektörler� de seçmek lazım bu yüzden.”

· K2: “Feth�ye Sanay� bölges�ndek� problemler yıllardan ber� devam ed�yor. Depolama alanı yetm�yor, �ş yerler� 
küçük, trafik yoğun. Bu tür sorunlarımız var. Feth�ye Esnaf ve Sanatkârlar Odası 2014 yılında Muğla Büyükşeh�r 
olduğu zaman İşletme Fakültes� �le �lg�l� b�r çalışma yaptırdı. Sanay� s�tes�n�n yer� �le �lg�l�. Saha çalışması yaptılar. 
Raporu, sanay�n�n yer�n�n değ�şmes�yle �lg�l� Muğla Büyükşeh�r Beled�yes�'ne sunduk. Esnaflar genelde k�racı olduğu 
�ç�n ş�kâyet ed�yor. Ama Büyükşeh�r 1/25000 ölçekl� �marda böyle b�r yer olursa b�lg� ver�r�z ded�ler henüz dönüş 
olmadı.”

· Yer seç�m� �ç�n Feth�ye ve Seyd�kemer arası bölgen�n olması b�r avantaj olarak değerlend�r�leb�l�r çünkü zaten 
b�rçok mob�lya üret�c�s� o bölgede yoğunlaşmış durumdadır. 
· Bölge çoğunlukla tarım araz�s� olduğundan, �mara açılab�lmes� �ç�n kamu yararı kararı alınmasını gerekt�ren b�r 
süreç de �şleyecekt�r. 
· Kuruluş sürec�nde kullanılacak kred� konusunda da Sanay� ve Teknoloj�  İl Müdürlüğü akt�f görev 
üstlenememekted�r. Bakanlık doğrudan kend�s� kred�y� vermekted�r. Bu sebeple �şlemler ve süreç �l müdürlüğünden 
bağımsız �lerlemekted�r. 
· Kooperat�fleşme sürec�nde üye bulmakta sorunlar yaşanab�lmekted�r. 
· Sanay� s�tes� kurulduktan sonra dükkânların �çer�s� sanay�c�ler tarafından değ�şt�r�lmek �stenmekted�r. Bu da 
problemlere sebep olmaktadır. Çünkü çoğu en başta küçük planlanan �şyerler� aslında �şletmec�lere yetmemekted�r. Bu 
sebeple tek t�p dükkânlar yapmak yer�ne metrekares� farklılık gösteren dükkânların çoğaltılması gerekmekted�r.  
· Uzaklık �şletmec�ler �ç�n büyük b�r sorundur. Ne �ş yer� açmak ne de taşınmak �stememekted�rler. Ancak gel�şen 
şeh�rlerde sanay�n�n şeh�r �çer�s�nde kalmaması ve 40–50 yıla dönük b�r plan hal�nde kurgulanması gerekmekted�r.  
· Bölge çoğunlukla s�t alanı, orman veya tarım alanı ve mülk�yet durumu bakımından �ht�laflı alanlardır.  Ayrıca 
merkez sanay� bölges�n�n yüzölçümü 200.000 metrekaren�n üzer�nded�r. Aynı sorunların yaşanmaması �ç�n, kurulacak 
yen� KSS alanının daha büyük olması gerekmekted�r. 

5.1.4. Arama Konferansı

Arama konferansının amacı, Feth�ye Seyd�kemer Küçük Sanay� S�tes� F�z�b�l�te Etüdü çerçeves�nde; doğrudan 
�let�ş�m bulunamayan k�ş�ler�/kurumları b�r araya get�r�p onları katılımlı b�r tasarım ve problem çözme sürec� dâh�l 
etmek, ortak görüş oluşturmak, ortak hedef bel�rlemek, ortak sorunlara çözüm bulmak noktasında gerçekç� stratej�ler 
�ç�n alt yapı oluşturmaktır. 

Arama konferansı, eylem planlarının üret�leb�lmes� �ç�n etk�l� b�r çalışma yöntem�d�r. Katılımcılar gruplara ayrılarak 
b�r yürütücü eşl�ğ�nde, ortak olarak bel�rlenen sorulara yönel�k olarak çalışmalar yaparlar ve sonuçları d�ğer gruplarla 
paylaşırlar. Bel�rl� temalar çerçeves�nde yapılandırılan bey�n fırtınası çalışmalarıyla, katılımcıların görüşler�n� d�le 
get�rmeler�, etk�leş�m�n�n arttırılması ve grup �ç�nde öğrenmen�n sağlanması amaçlanmaktadır. Bu yöntemle 
katılımcıların gel�şt�r�len öner�lere ve eylem planlarına bağlılıkları arttırılmakta, sorumluluk almaları 
kolaylaşmaktadır.

Arama konferansının �lk bölümde katılımcılardan mevcut sanay� bölges�nde gel�nen noktayı değerlend�rmes� 
�stenm�şt�r. İk�nc� bölümde katılımcılardan Feth�ye ve Seyd�kemer bölges�nde kurulması planlanan Küçük Sanay� 
S�tes� konusunu değerlend�rmeler� �stenm�şt�r. Üçüncü bölümde �se katılımcılardan kurumlar arası �ş b�rl�ğ� 
konusundak� görüşler� alınmıştır. Arama konferansından çıkan ver�ler fiz�b�l�te ek�ndek� raporda detaylı sunulmuştur. 
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· K7: “Esnafın ekonom�k durumunu yakından b�l�yorum. B�z ş�md� burada b�na yapacağız d�ye tartışıyoruz. Hem 
Seyd�kemer hem de Feth�ye'n�n 50 yıl sonra ne olacağını b�lm�yoruz ama önce b�nanın kapı ve penceres�n� nasıl 
yapacağız d�ye tartışıyoruz. Hem Seyd�kemer'de hem de Feth�ye'n�n 50 yıl sonra ne olacağını b�lm�yoruz. Bunu ell� yıl 
sonrasının master planını yaparak b�leb�l�r�z. Feth�ye Beled�yes� b�r ara bunu yapacaktı. Yaptığı çalışmada mal�yet� 5 
m�lyon dolar olunca yapımdan vazgeç�ld�. Mevcut yer 40 yıl önce planlandı ama bugün bu sorunları yaşıyoruz. Bu 
nedenle öncel�kle b�r master planın yapılmasının daha öneml� olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra sanay� s�tes�n�n 
yer� �le �lg�l� daha �y� konuşab�l�r�z.” 

· K8: “B�r tur�zm şehr�ne g�r�şte en öneml� şey şehre g�rerken aldığınız �zlen�md�r. Feth�ye çok güzel b�r şeh�r ama ne 
g�r�ş� ne de sanay� ve otogar şehre yakışmıyor. Buraların kaldırılması gerek�yor. H�zmet� b�le rahat alamıyoruz. 
Yollarda araba tam�r ed�yorlar. 2 araç alab�l�rken 3. aracı alamıyor. Esnaf da belk� çok daha fazla h�zmet 
vereb�lecekken onlar da bunu yapamıyor. Tab� k� 3-5 yıllık değ�l geleceğe dönük b�r plan yapılmalı. Bunların heps� 
düşünülerek yer bel�rlenmel�. Sağlık açısından büyük sıkıntısı var. İş sağlığı ve güvenl�ğ�n�n de sağlanması gerek�yor.  
Kes�nl�kle 50 yıllık b�r plan yapılmalı. Bel�rl� tes�sler yan yana olmamalı. Marangozlar s�tes�, mermer s�tes�, oto tam�r 
s�tes� ayrıdır. Bunların �ç�nde kaportacısı ayrı yerded�r, elektr�kç�s� ayrı yerded�r. Burası tur�st�k b�r yer sanay�den 
geld�n�z ve elektr�k s�stem�nde arıza var. Ne yaparsınız? Bunlar sorunlara sebep oluyor. Yen� d�zayn ed�lecek yerde 
bunlara d�kkat ed�lmes� gerek�yor. Gıdanın bu �şletmelerden apayrı olması gerek�yor.” 

· K9: “Şehr�n �ç�nde olması mevcut sanay�n�n, sanay�c�ler açısından tek avantajlı özell�ğ�d�r. Burası b�r tur�zm şehr� 
ama sanay�n�n merkezde sıkışmış olması büyük sorun.  Sanay� s�tes�n�n �ç�nde meslek okullarına �ht�yaç oluyor, Ar-Ge 
merkezler�ne y�ne aynı şek�lde, çöp depolama alanları ve kanal�zasyon ve arıtma tes�s�ne �ht�yaç var.”
 
· K10: “Seyd�kemer'de b�z�m sanay�m�z küçük olduğu �ç�n şuan sorunlar yaşamıyoruz. Nüfusumuza oranla buradak� 
�ht�yaç karşılanab�l�yor. Feth�ye �ç�nse çok merkez� b�r yerde kaldığı �ç�n sıkışma yaşanması çok doğal artık.”

· K11: “B�z Seyd�kemer'de, çok �ht�yaç olunca Feth�ye sanay� s�tes�n� kullanıyoruz. İk� �lçen�n b�rl�kte planlanacak 
b�r sanay� s�tes� olmasını destekl�yoruz.” 

5.1.5. Kurumlarla B�reb�r Görüşmeler

İzm�t Sanay� S�tes� Kooperat�fi, Bursa Orhangaz� Sanay� S�tes� Kooperat�fi, Gaz�antep KSS (KÜSGET) Kooperat�fi, 
Bodrum Mumcular KSS Kooperat�fi, Muğla Ata KSS Kooperat�fi, MUSKİ, Muğla Büyükşeh�r Beled�yes� Ulaşım 
Da�res� Başkanlığı ve İmar ve Şeh�rc�l�k Da�res� Başkanlığı, Feth�ye Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Seyd�kemer Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası �le b�reb�r görüşmeler de gerçekleşt�r�lm�şt�r. Görüşmelerden çıkan notlardan bazıları şöyled�r: 

· K3: “Mevcut sanay� halk ve çevre sağlığını da tehd�t ed�yor. İnsanlarla �ç �çe b�r sanay� sağlığa zararlı. Hem mevcut 
hem de yen� yapılacak sanay� �ç�n ÇED raporu düzenleneb�l�r. En büyük problemlerden b�r�s� sonradan eklenen 
dükkânlardır. Yen� plan bell� sayıyla yapılır gerek�rse sonrasında uygun b�r plan yapılarak yen� �şletmeler eklen�r. 
Sonradan b�l�nçs�zce yapılan dükkânlar büyük soruna sebep oluyor. Öncel�kle orası tur�zm bölges�d�r. Mevcut sanay� 
s�tes� tur�zme engel oluyor orada.  Şeh�r �ç�nde �nsanlar d�nlenmeye gelm�şken orada vak�t geç�rem�yor. Ama yok �lle 
de kalacaksa da komple yıkılıp yen�den yapılması gerek�r.”

· K4: “Sanay� tes�sler� gel�şme odaklı yerlerde şeh�r dışına çıkartılır. Feth�ye'n�n merkez noktasında b�r sanay� s�tes� 
var. Her anlamda zarar ver�yor. Hem görsel hem de trafik anlamında. Kend� alanımızdan değerlend�r�rsek kanal�zasyon 
ve yağmur suyu sıkıntısı olan b�r alan burası. Körfez k�rl�l�ğ� �ç�n de bu bölgen�n etk�s� olduğunu düşünüyoruz. Yağ 
değ�ş�m� sürec�nde kanallardan den�ze aktığını b�l�yoruz. Az da olsa körfez k�rl�l�ğ�ne sebep oluyor.  B�r arıtma tes�s� de 
yok maalesef. Yen� b�r yer seç�l�p, arıtma tes�s�n�n yapılması gerek�yor. Körfeze yakın b�r yer olmaması gerek�yor.  
Normal şartlarda sanay� s�tes� kurulduğunda b�r arıtma tes�s� kurulması şart. Sanay� s�teler�ndek� k�myasallar yıkama 
yoluyla yağmur kanallarından arıtılmadan s�steme katılıyor. Bu bölge kayıp kaçak açısından da sıkıntı yaşanan b�r yer. 
Merkez� b�r yer olduğu �ç�n değerl� b�r yer tab�, bu da göz önünde bulundurulmalı. Değerlend�rme yaparken sanay� 
s�tes�n�n c�varındak� (Süleyman Dem�rel Bulvarı g�b�) esnafı da değerlend�rmek gerek�yor. Yereldek� beled�yelerle 
veya kurumlarla görüşülmeden alan bel�rlenmes� �lerde çok sıkıntı çıkarıyor. Altyapı ağı �le �lg�l� b�z�m kurumun 
görüşünün alınması lazım. Aks� takd�rde yer seç�l�r ama b�z h�zmet götüremey�z. Ulaşım �ç�n de Büyükşeh�r ulaşım �le 
görüşülmes� lazım.” 

· K5: “Mevcut sanay� s�tes� belk� 50 yıl önce belk� de daha fazla b�r süre önce kuruldu. Zaman geçt�kçe yen� �ht�yaçlar 
çıkıyor. İlk kurulduğunda 100 k�ş� gel�rken belk� de ş�md� 1000 k�ş� gel�yor. Bunların göz önünde bulundurulması 
lazımdır. İlkyardım merkez� yok, küçük çaplı b�r sağlık kuruluşu olması gerek�r. Arıtma tes�s� de yok, �y� b�r çevre 
düzenlemes� gerek�yor. Bu sanay� s�teler� şeh�rler�n önünü açacak tarzda da düzenlenmel�. Beled�yeler ya da şeh�rler�n 
yönet�m�nden sorumlu olan kurumlar bu soruların cevabını vermel�. Feth�ye'de neler görmek �st�yorlar, neler� 
gel�şt�rmek �st�yorlar. Bunlara yen� sanay� s�tes�nde yer ayrılmalı. Ayrıca burada yapılacak olan b�nalar �şletmeler hem 
günümüz hem de geleceğ�n �ht�yaçlarına cevap verecek şek�lde olmalı. Hem çalışanlar �ç�n hem müşter�ler �ç�n. 
Planlama son derece öneml�. El�n�zle koymuş g�b� her şeye ulaşab�lmel�s�n�z. Yabancı b�r�n�n b�le zorluk çekmemes� 
gerek�yor. B�z�m 40-50 yılın planlamasını b�lmem�z gerek�yor bunun �ç�n.” 

· K6: “Sanay�de görüntü k�rl�l�ğ� öneml� b�r sorun. Çatıda veya b�nalarda b�r standardı yok. Bu tarz yerler�n 
kaldırılması gerçekten çok zor oluyor.  Bu nedenle mutlaka bel�rl� b�r sayıdan sonra ruhsat ver�lmemes� ve kalanın 
güzelleşt�r�lmes� gerek�yor” 
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Bu çerçevede değerlend�rme kr�terler� bel�rlenm�şt�r. Bu kr�terler şu şek�lde sıralanab�l�r: Kooperat�f, �dar� b�na, 
sektörel sınıflandırma, otopark, sağlık kab�n�, ortak sağlık ve güvenl�k b�r�m�, depolama alanları, �badethane, lokanta, 
market, berber, terz� vb, AVM, �tfa�ye, arıtma tes�s�, PTT, meslek� eğ�t�m/çıraklık merkez�, trafik yoğunluğu, gürültü ve 
görüntü k�rl�l�ğ�, güvenl�k, banka şubeler�. Bu çerçevede başarılı örnekler olarak Gaz�antep Küçük Sanay� S�tes�, 
Bursa Orhangaz� S�tes� ve Kocael� İzm�t Sanay� S�tes� yönet�c�ler� �le görüşmeler gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bel�rlenen 
kr�terlere bu sanay� s�teler�, Feth�ye Sanay� bölges� �le kıyaslanmıştır.  

· Sanay� s�tes�n�n merkez dışına taşınması konusu gündeme gel�nce, oradak� esnafın çeş�tl� ekonom�k, sosyal ve 
kültürel �ht�yaçlarını sanay� s�tes� �çer�s�nde karşılayab�lmes� gerekmekted�r. Bunlar, otopark, �badethane, alışver�ş 
merkez�, arıtma tes�s�, sağlık ve �ş güvenl�ğ� b�r�mler�, �dar� b�na, ara eleman yet�şt�recek meslek� eğ�t�m merkez�, 
düzenl� yerleş�m ve özel güvenl�k h�zmetler�d�r.

·  Kooperat�fin sanay�n�n �ht�yaçlarını karşılayab�lmek �ç�n kend� el�nde bulundurduğu çeş�tl� dükkânları, salonları, 
serg� alanlarını k�raya vererek gel�r elde etmes� gerekmekted�r. 

·  Küçük sanay� s�teler�n�n taşınması sürec�nde �şletmeler�n b�r bölümü önces�nde g�tmek konusunda �stekl� 
olmamaktadır. Ancak taşınma �şlem� tamamlandıktan sonra talep fazla olmakta ve daha önce kabul etmeyen �şletmeler 
kararlarından vazgeçseler b�le yen� sanay�de kend�ler�ne yer bulamamaktadır.

·  Taşınma ve kurulma sürec�nde kamuoyu oluşturmak öneml�d�r. Burada �k� kes�m öne çıkmaktadır; b�r�nc�s� 
�şletmeler�n yen� sanay� s�tes�ne taşınmasını teşv�k �ç�n pazarlama, �k�nc�s� �se bölgede yaşayanları yen� sanay� 
s�tes�nden h�zmet almak �ç�n pazarlama yapılmasıdır. Özell�kle �şletme sah�pler�ne, yen� küçük sanay� s�tes�n�n 
avantajları detaylı olarak anlatılmalıdır. 

·  Feth�ye Seyd�kemer �lçeler�n� ayıran unsur ormandır. Muğla'nın büyükşeh�r olmasından önce bu �lçeler tek �lçe 
olduğu �ç�n Seyd�kemer'de yaşayanlar Feth�ye'den her konuda (sanay� s�tes�, alışver�ş ve d�ğer konularda) h�zmet 
almaya devam etmekted�r. 

·  Feth�ye merkeze yakın b�r noktada sanay� s�tes�n�n kurulması durumunda önümüzdek� süreçte sanay�n�n y�ne şeh�r 
�ç�nde kalması durumu ortaya çıkab�l�r. 

·  Sanay� s�tes�n�n şeh�r merkez� dışında b�r yere taşınması durumunda arıtma tes�s�, su ve kanal�zasyon alt yapısı �le 
ulaştırma konusunda yatırım gerekecekt�r. Bu konu b�r mal�yet oluşturacaktır. Feth�ye Seyd�kemer arasında küçük 
sanay� s�tes� �ç�n alt yapısı hazır b�r yer bulunmamaktadır. 

5.1.6. Başarılı Örnekler ve Kıyaslama

Türk�ye'dek� küçük sanay� s�teler� (KSS) �le sanay� s�teler� (SS) �ncelenm�şt�r. Küçük sanay� s�teler�, bulundukları 
bölgen�n ve esnafın �ht�yacına göre yapılanmaktadır. İlçe merkez�ne yakın yerlerde �tfa�ye, PTT g�b� h�zmetler 
merkezden sağlanırken, büyükşeh�rlerde ve merkezden uzak alanlarda sosyal alanlar �çer�s�nde bu b�r�mlere ayrıca yer 
ver�lm�şt�r. Yıl boyu güneş� bol olan bölgeler çatı üstü güneş enerj� depolama s�stemler�ne yönel�rken, kışı daha uzun 
süren bölgelerde KSS'ler depolama alanlarını öncel�klemekted�r. 

KRİTERLER  Feth�ye Sanay� 
Bölges�  

(Mevcut)  

Gaz�antep KSS 
(KÜSGET)  

Bursa Orhangaz� 
Sanay� S�tes� 

(ORSİT)  

Kocael� 
İzm�t Sanay� 

S�tes�  
Kooperat�f  X √ √ √ 
İdar� B�na  X √ √ √ 
Doluluk  D D D D 
Sektörel 

Sınıflandırma  
X √ √ √ 

Otopark  X √ √ √ 
Sağlık Kab�n�  X √ √ √ 

Ortak Sağlık ve 
Güvenl�k B�r�m�  

X √ √ √ 

Depolama Alanları  [İİ] [İİ] [İİ] [İİ] 
İbadethane  √ √ √ √ 

Sosyal Alan (Lokanta, 
Market, Berber vb.) 

√ √ √ √ 

AVM [İH] √ √ √ 
İtfa�ye  [İH] √ [İH] [İH] 

Arıtma Tes�s� , Atık 
Ayrıştırma (Katı/Sıvı)  

X √ √ √ [Tİ] 

PTT [İH] [İH] [İH] √ 
Meslek� Eğ�t�m/  
Çıraklık Merkez�  

X √ √ √ 

Traf�k Yoğunluğu  √ X X √ 
Gürültü K�rl�l�ğ�  √  X [DÖ]  X [DÖ]  X [DÖ]  

Görüntü K�rl�l�ğ�  √ X X X 

Özel Güvenl�k  X √ √ √ 
Banka Şubeler�  [İH] √ [İH] √ 
Gen�şleme Planı  X √ √ √ 

 

Tablo	10:	Kriterlere	Göre	KSS	ve	SS'lerin	Kıyaslanması

[√]: Var,  [X]: Yok,  [İH]: İlçeden H�zmet Alınıyor,  [İİ]: İşletme İç�nde Var,  [Tİ]: Terfi İstasyonu , [DÖ]: Düzenl� Ölçüm Yapılıyor [D]: Dolu  [B]: Boş
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Bursa Orhangaz� Sanay� S�tes� (ORSİT)

·  Orhangaz� İk�nc� Küçük Sanay� S�tes� Yapı Kooperat�fi Bursa – Orhangaz� yolu üzer�nde, Orhangaz� �lçe 
merkez�nden 7 km uzaklıkta bulunmakta ve yapılacak olan Gebze – Orhangaz� – İzm�r Çevre Yoluna cephel� olarak 
planlanmıştır. 

2
·  Toplam alanı 220.000 m 'd�r. S�ten�n b�r�nc� etap �nşaatları Bakanlık kred�s� kullanılarak tamamlanmış ve 2002 

2
yılında kura çek�m� yapılarak �şyerler� ortaklara tesl�m ed�lm�şt�r. B�r�nc� etap �nşaatlarında 30.990 m 's� kapalı alan 

2olarak 90, 150, 300 m  büyüklüğünde toplam 219 �şyer� yapılmıştır.
·  Ayrıca, orta büyüklükte �ş yapan sanay� esnafının talepler� doğrultusunda Aralık 2007 tar�h�nde İk�nc� Etap 

2İnşaatlarımıza başlanılmıştır. Bugün gel�nen noktada 83.000 m2'l�k rezerv arsa alanı üzer�ne 20.980 m 's� kapalı alan 
2 2

olarak 24 metre der�nl�ğ�nde, 10,50 metre yüksekl�ğ�nde en küçüğü 480 m , en büyüğü 4.468 m  arasında olmak üzere 
değ�şen büyüklüklerde 12 adet �şyer�n�n üstyapı çalışmaları b�tm�ş olup, altyapı çalışmalarına devam ed�lmekted�r.
·   S�te �çer�s�nde cam�, çarşı, çıraklık okulu, benz�n �stasyonu, konferans salonu �le park ve spor alanı olarak ayrılmış 

2toplam 18.784 m  alan daha mevcuttur. Ayrıca çevredek� sanay� kuruluşları arasında örnek n�tel�ğ� taşıyan Atık Su 
Arıtma Tes�s� de esnaflara h�zmet vermekted�r. 
·  Hukuk� h�çb�r sorunu olmayan, ruhsat ve �skânları alınan s�tede; oto tam�r�, soğuk dem�rc�, tornacı, z�ra� alet 
�malatçısı, marangoz ve d�ğer pek çok alanda h�zmet veren toplam 80 firma faal�yet göstermekted�r.

Gaz�antep Küçük Sanay� S�tes� (KÜSGET)

· KÜSGET Sanay� S�tes�, 1967 yılında Dünya Bankası tarafından dört ülkede yapılan sanay� s�tes�nden b�r�s�d�r. 
2·  1,5 m�lyon m  alanı bulunmaktadır.  KÜSGET, 60 meslek grubundan, 2400 üyes� olan b�r sanay� s�tes�d�r. 1967 

yılında kurulmuş olup, �lk etabı 1982 yılında 1150 �şyer� b�t�r�ld�kten sonra, �k�nc� etabı �se 1983 yılında başlayan 
çalışmalardan sonra 1992 yılında üyelere tesl�m ed�lm�şt�r. 
· 2400 adet �şyer�n�n yanı sıra 300 adet de kooperat�fe a�t sosyal tes�s �şyer� bulunmaktadır. Bölünmelerle b�rl�kte 2400 
atölyeden yaklaşık 4.000 adet �şyer� oluşmuştur. KÜSGET sanay� s�tes� yaklaşık 25.000 k�ş�n�n �st�hdam ed�ld�ğ� 
büyük b�r �lçe g�b�d�r. 
·  KÜSGET Sanay� S�tes� yönet�m�, üyelerden a�dat toplamadan kooperat�f g�derler�n� karşılayan tek kooperat�ft�r. 
2008 yılına kadar olan ortakların ger� ödeme kred� borçlarının heps� kapatılarak, borçsuz, kend� g�derler�n� sosyal 
tes�sler�n gel�rler�nden karşılayan b�r kooperat�f durumuna gelm�şt�r.  
·  Sanay� S�tes� dört bölgeden oluşmaktadır. A, B, C, D olarak adlandırılan bu bölgeler şu şek�lde teşekkül etm�şt�r;  A 
bölges�nde karışık esnaflar yan� Tornacı, Kasacı ve Bakır g�b� �malat üzer�ne çalışan esnaflar bulunmaktadır.  B 
bölges�nde Oto Tam�rc�, Kaportacı, Boyacı, Elektr�kç�, Döşemec� ded�ğ�m�z otomot�v sektörü üzer�ne esnaflar 
bulunurken; C bölges� Ahşap İşler� yan� mob�lyacısı, marangozu, ağaççısı g�b� tahta ürünler�n �mal ed�ld�ğ� 
�şyerler�nden oluşmaktadır. D bölges� �se karışık b�r bölged�r;  küçük �malat yönünde Last�kç�, Tornacı g�b� 
mesleklerden oluşmaktadır. 
·  Sanay� S�tes�n�n b�r avantajı da yan tarafında bulunan 90'a yakın firmanın faal�yet gösterd�ğ�, �malat ve yen� projeler 
üzer�nde çalışan küçük esnafın kend�n� gel�şt�reb�leceğ�, 1500-3000 metrekare büyüklüğünde �şyerler� bulunan Örnek 
Sanay� S�tes�'n�n bulunmasıdır.

Atölyeler�n arsa ve kapalı alanları yukarıda yazılı olduğu g�b�d�r. Ayrıca atölyeler�n arsaları kadar ek �nşaat yapma 
hakları vardır. 

2 2
1. T�p 100 m  Arsası, 66 m  Kapalı Alanı,

2 2 
2. T�p 180 m  Arsası, 80 m Kapalı Alanı,

2 23. T�p 350 m  Arsası, 120 m  Kapalı Alanı,
2 24. T�p 360 m  Arsası, 160 m  Kapalı Alanı,
2 2 

5. T�p 630 m Arsası, 240 m Kapalı Alanı,
2 2

6. T�p 900 m  Arsası, 320 m  Kapalı Alanı,
2 2 7. T�p 1500 m  Arsası, 540 m Kapalı Alanı,

KSS �çer�s�nde faal�yet gösteren kurum ve kuruluşlar:  T. Halk Bankası, T. İş Bankası, Yapı Kred� Bankası, KOSGEB, 
Gaz�antep Çıraklık Eğ�t�m Merkez�, Türk Telekom, İtfa�ye, KÜSGET Pol�s Karakolu. Sosyal tes�slerde,  bakkal, büfe, 
berber, lokanta, dürümcü, eczane, fırın ve muhtel�f oto yedek parça ve oto last�k satıcıları yer almaktadır. 
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Gerçekleşt�r�len anal�zler sonucunda;

·Feth�ye'de Küçük Sanay� S�tes� olarak kullanılab�lecek alternat�f alanların sınırlı olduğu gözükmekted�r. Bu 
sebeple yerleş�m alanı Feth�ye Seyd�kemer arasında bel�rlenm�şt�r.  

·Feth�ye'dek� sanay� bölges�n�n mevcut alanının, firmaların �ht�yaç duyduğu kapas�tey� karşılamadığı 
görülmekted�r. 

·Merkezdek� sanay� bölges� trafik, ulaşım, k�rl�l�k (çevre, görüntü, gürültü) bakımından sorunlar oluşturmaktadır. 
·Vatandaşlarla yapılan görüşmelere göre tam�r ve yedek parça bakımından sanay� s�tes�nde ver�len h�zmet 

sınırlıdır. 
·Mevcut sanay� alanı, özell�kle aksam saatler�, �lçe sak�nler� tarafından güvenl� olmayan b�r yer olarak 

algılanmaktadır. 
·Görüşülen vatandaşların %48,8'� mevcutta bulunan küçük sanay� s�tes�n�n yer�nden memnun değ�ld�r. Ankete 

katılan vatandaşların %82's� sanay� s�tes�n�n yen� bel�rlenecek yere taşınması gerekt�ğ�n� düşünmekted�r. 
·Görüşülen vatandaşların %62's� mevcutta bulunan sanay� s�tes�n�n alt yapısından memnun değ�ld�r, %73'ü 

mevcutta bulunan sanay� s�tes�n�n �şletmeler�ne ulaşmakta zorlandığını söylemekted�r.  
·Bölgedek� �şletmeler mevcut KSS'n�n �lçe merkez�nden dışarıda b�r yere taşınma konusunda, mesafen�n �şler�n� 

azaltacağı kaygısıyla temk�nl� yaklaşmaktadır. 
2 2·Ankete katılan �şletmeler�n %45,80'� kurulması planlanan yen� küçük sanay� s�tes�nde “100 m - 150 m  arası” 

kapalı alan büyüklüğüne �ht�yaç duyacağını bel�rtmekted�r.   
·Görüşülen �şletmeler�n %68,6'sı yen� küçük sanay� s�tes�ne taşındığında yen� eleman �st�hdam etmey� 

düşünmemekted�r. Kurulacak yen� küçük sanay� s�tes�nde anket� cevaplayanların �şletmeler�n %81,20's� 
“otopark”, %58,70'� “banka şubeler� ve bankamat�kler”, %53,40'ı �se “depolar” olmasını �stemekted�r.  

·“Kurulması planlanan yen� küçük sanay� s�tes�nde hang� sanay� �ş kolları olmalıdır?” sorusuna katılımcıların 
%64,30'u “presç�ler”, %60,10'u “�malatla uğraşan küçük sanay�c�”, %52,60'ı “mak�ne �malatıyla uğraşanlar” 
cevabını verm�şt�r.

·Küçük sanay� s�tes�n�n taşınması, karmaşayı azaltmaya, yen� yatırım ve �st�hdam alanları oluşturmaya ve çevresel 
k�rlenmey� azaltmaya yardımcı olacaktır. 

·Küçük sanay� s�tes�n�n taşınması �ç�n b�r kooperat�f kurulması gerekmekted�r. 

İzm�t Küçük Sanay� S�tes�

 Türk�ye'n�n en büyük sanay� s�teler�nden b�r� olan İzm�t Sanay� S�tes�'nde çoğu firma yurt dışına büyük ölçüde �hracat 
yapmaktadır.
·  Türk�ye'n�n en büyük sanay� s�teler�nden b�r� olan İzm�t Sanay� S�tes�'nde çoğu firma yurt dışına büyük ölçüde �hracat 
yapmaktadır.

2 
·  İzm�t Sanay� S�tes� 1966 yılında 411.936 m alan üzer�ne kurulmuştur. S�ten�n b�r�nc� kısmı 1983 yılında faal�yete 
geçm�şt�r. İk�nc� bölüm �şyerler� �nşaatı 1989'da başlamış ve 1997'de faal�yete geçm�şt�r. 
·  S�tede üç değ�ş�k t�pte 905 atölye, 221 adet acente satış �şyer�, 1 adet merkez �dare b�nası, 17 adet çay ocağı, 6 adet 
büfe, taks� durağı, berber, restoran, cam� ve müştem�latı, kanal�zasyon pompa �stasyonu bulunmaktadır. 
·  S�tede yatay kat mülk�yet� kurulmuştur. S�te �çer�s�nde arsası kooperat�fçe tahs�s ed�len ve M�ll� Eğ�t�m 
Bakanlığı'nca yaptırılan Meslek� Eğ�t�m Merkez�, devlet hastanes�ne bağlı çalışan pol�kl�n�k ve esnafların sorunları �le 
�lg�lenen Maden� Eşya ve Sanatkârlar Odası bulunmaktadır.
·  S�te güvenl�k h�zmetler� 3 vard�ya olarak, 24 adet s�lahlı özel güvenl�k belges� bulunan güvenl�k personel� �le 24 saat 
kes�nt�s�z olarak çalışmakta olup, s�te g�r�ş ve çıkışları 3 ana kapıdan kontrollü olarak sağlanmaktadır. S�tede 4 adet 
devr�ye saat�, 2 motos�klet aracı, 5 adet b�s�klet �le s�te �ç� devr�yede kullanılmaktadır. S�te g�r�ş kapılarımızda otomat�k 
kapı s�stem� mevcut olup, S�tem�zde kurulu bulunan mobese s�stem�ne bağlı 84 adet kamera �le s�te 24 saat 
�zlenmekted�r.
·  Terfi İstasyonu: S�tede tüm kanal�zasyon atıkları bu merkezde d�nlend�r�l�p, çökelt�l�p arıtılarak 42 evler arıtma 
tes�s�ne terfi ed�lmekted�r.
·  Mevcut PTT b�nası s�tedek� esnafın posta h�zmetler�n� karşılamaktadır.
·  S�ten�n cam� kapas�tes� 1500 k�ş�l�kt�r.  
·  S�te pol�kl�n�ğ�nde h�zmet veren devamlı olarak doktoru, hemş�res� bulunan sağlık merkez�m�zden üyeler�m�z, 
çalışanlar ve tüm esnafımız yararlanmaktadır. 
· S�tede doğalgaz mevcut olup, �steyen �şyerler� ısıtma ve üret�mde kullanmaktadır.
·  S�te �çer�s�nde Garant� Bankası, İş Bankası, T. Halk Bankası, Akbank şubeler�, s�ten�n yakın çevres�nde �se Yapı 
Kred�, TEB, F�nans Bank olmak kaydı �le 7 adet banka bulunmaktadır.
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6. MAL ve/veya HİZMETLERİN SATIŞ-ÜRETİM PROGRAMI

6.1. Satış Programı 

Değerlend�rme konusu küçük sanay� s�tes� yatırımının toplam 6 yıl �çer�s�nde tamamlanacağı öngörülmüş olup bu 
süren�n sonunda yatırımı tamamlanan �şyerler�n�n %80'� kooperat�f üyeler�n�n kullanımı �ç�n tahs�s ed�lecekt�r. 
İşyerler�n�n %20's�n�n �se küçük sanay� s�tes� g�derler�n�n karşılanması, kred� ger� ödemeler�ne katkı sağlaması �ç�n 
k�raya ver�lmes� öngörülmüştür.  

6.2. Üret�m Programı 

Küçük sanay� s�teler�n�n kuruluş süreçler�nde ve �şley�ş�nde her hang� b�r mal üret�m� bulunmamaktadır. Bu 
sebeple herhang� b�r üret�m teknoloj�s� �ht�yacı da söz konusu değ�ld�r. 
Dolayısı �le KSS'n�n �nşaatı dışında herhang� b�r teknoloj� kullanımı öngörülmemekted�r. 

6.3. Pazarlama Stratej�s� (fiyatlandırma, tanıtım ve dağıtım)

Sanay� bölgeler� çoğu gel�şmekte olan ve b�rçok gel�şm�ş ekonom�de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bölgeler�n çoğu 
mal� teşv�kler, gümrük verg�ler�nden ve tar�felerden muafiyet sunar; araz� er�ş�m�, �z�nler ve l�sanslar veya �st�hdam 
kuralları �le �lg�l� �ş dostu düzenlemeler ve �dar� düzene sokma ve kolaylaştırma yatırımları desteklemekted�r. Altyapı 
desteğ�, özell�kle bu bölgeler dışındak� �şletmeler �ç�n temel altyapının zayıf olab�leceğ� gel�şmekte olan ülkelerde b�r 
başka öneml� özell�kt�r. Küçük sanay� s�teler�, öneml� b�r yatırım teşv�k aracıdır. Kümelenme ve ortak yerleş�m 
ekonom�ler�n�n avantajları, yatırımcılar �ç�n öneml� b�r çek�md�r.

B�rçok sanay� s�tes�n�n performansı beklent�ler�n altında kalmaktadır. Ekonom�k büyümey� artırdıkları yerlerde, 
teşv�k geç�c� olma eğ�l�m�nded�r. İnşa dönem�nden sonra, çoğu bölge ulusal ekonom�yle aynı oranda büyümekted�r. 
Bugüne kadar, çok az ülke küçük sanay� s�teler�n�n performansını ve etk�s�n� s�stemat�k olarak değerlend�rm�ş ve daha 
da azı düşük performansla başa çıkmak �ç�n mekan�zmalar kurmuştur. 

Küçük sanay� s�teler�, doğrudan ekonom�k ve finansal kazanımların ötes�nde kalkınma faydaları sağlama, ekonom�k 
dönüşüm hedefler�n�, teknoloj� ve becer� gel�ş�m�n� ve pol�t�ka deneme fırsatlarını destekleme potans�yel�ne sah�pt�r. 
Bu kalkınma faydaları, bölgelerdek� kamu yatırımını haklı göstereb�l�r. Bununla b�rl�kte, bölgeler�n mal� ve mal� 
yaşaya b�l�rl�ğ�, uzun vadel� sürdürüleb�l�rl�k �ç�n öneml�d�r. Sürdürüleb�l�r kalkınma zorunluluğu, bugün pol�t�ka 
yapıcılar, bölge programı gel�şt�r�c�ler� ve bölge yönet�c�ler�n�n karşı karşıya olduğu tartışmasız en ac�l zorluktur.

5.2. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Gelecektek� Taleb�n Tahm�n�

Türk�ye'de 1960'lı yıllarda “Planlı Kalkınma Dönem�”nde başlayan Küçük Sanay� S�tes� yatırımları günümüzde halen 
artarak devam etmekted�r. 

Muğla �l� M�las Organ�ze Sanay� Bölges� ve 19 Küçük Sanay� S�tes� �le c�dd� b�r sanay� hafızasına sah�pt�r. Muğla'dak� 
OSB ve KSS'ler hem c�dd� b�r �st�hdam oluşturmakta, hem de sanay� sektörünün rekabet gücünü artırmaktadır. 

Mevcuttak� Feth�ye sanay� bölges� hem yerleş�m hem de alt yapı olarak yen� yatırımları desteklemekten uzaktır. 
 
 TR32 Düzey 2 Bölges� 2014-2023 Bölge Planı'nda da bel�rt�ld�ğ� g�b�,  bölgen�n sanay� üret�m� �ncelend�ğ�nde; 
Muğla'nın tur�zm faal�yetler�ndek� yoğunluğu ve olası sanay� üret�m�n�n potans�yel çevresel r�skler�, �l�n Aydın ve 
Den�zl�'ye göre sanay� sektörü açısından ger�de kalmasına yol açmaktadır. Bu kapsamda Muğla'nın çevresel 
hassas�yetler� de d�kkate alınarak b�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler� �le tem�z üret�m teknoloj�ler� g�b� sektörlerdek� 
g�r�ş�mler�n b�r fırsat oluşturacağı değerlend�r�lmekted�r

Büyükşeh�r yasası sonrası sanay� bölgeler�n�n altyapı sorunlarının çözülüp; bu alanlarda sektörün gelecek �ht�yaçlarını 
karşılayacak büyük projeler�n uygulanab�lmes�n�n daha kolay hale gelmes� beklenmekted�r. Sanay� alanlarının daha 
planlı olarak bel�rlenmes� ve uygulanacak plan ve projelerde karar mekan�zmasının daha hızlı �şlemes�, büyükşeh�r 
olan �llere yatırımcı çekme ve büyük yatırımlara ev sah�pl�ğ� yapma potans�yel�nde artış beklenmekted�r.

Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan alınan b�lg�ye göre Muğla loj�st�k anlamında da öneml� avantajları 
barındırmaktadır. M�las-Güllük l�manı, 2 ulusal ve uluslararası haval�manı, 9 den�z hudut kapısı, 24 yat l�manı ve kara 
yolu ağı �le gel�şm�ş b�r ulaşım altyapısına sah�pt�r.

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S�stem� ver�ler�ne göre Feth�ye 2019 yılında %16,55 oranla nüfus artış gösterm�şt�r. 
İlçen�n tur�zm potans�yel� de düşünüldüğünde özell�kle yaz ayları �lçedek� �nsan yoğunluğu artmaktadır. Tur�zm 
amacıyla şeh�rde bulunan �nsanlarında olası sorunlarda merkez sanay� bölges�ndek� �şletmeler� kullandığı göz önünde 
bulundurulmalıdır. Şeh�rdek� �nsan yoğunluğunun artması aynı zamanda araç sayısını da arttırmakta ve oto sanay� 
alanında faal�yet gösteren �şletmelere taleb� arttırmaktadır.

Y�ne tur�zm sektörünün canlandığı dönemlerde özell�kle yat, tekne vb. ulaşım araçlarının bakım ve onarım �ht�yacı 
artış göstermekted�r. Yoğun talep karşısında bu tarz araçların �malatı veya onarımı �ç�n faal�yet gösteren sanay� 
�şletmeler� dönemsel olarak gerçekleşen bu yoğunluğa cevap vermek zorundadır.

Gel�şen tur�zm, �malat sanay� ve tarım sektörler� yen� �st�hdam �ht�yacını da beraber�nde get�rmekted�r. 
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Pazarlama çalışmalarını �k� ana başlıkta değerlend�rmek mümkündür:

1. Taşınacak/Yatırımcı İşletmeler Açısından: Mevcut sanay� s�tes�ndek� �şletmeler �le potans�yel yatırımcıları yen� 
sanay� s�tes�ne taşınmak veya yer satın almak/k�ralamak konusunda teşv�k etmek amacıyla pazarlama yapılmalıdır. 
Bunun �ç�n taşınma konusuna kes�n olarak karar ver�lm�ş ve yen� sanay� s�tes�n�n yer�n�n de tesp�t ed�lm�ş olması 
gerek�r. Buradak� pazarlama; yen� sanay� s�tes�n�n �şletme yönüyle kolaylıklarının detaylı olarak anlatılması, 
avantajlarının sıralanması, araz�n�n değer�n�n vurgulanması, teşv�kler�n açıklanması, h�zmet, profesyonell�k ve 
karlılık konusunda avantajlarının ben�mset�lmes� g�b� konuları kapsamaktadır. 

2. H�zmet Alanlar Açısından: Küçük sanay� s�tes�nden h�zmet alan vatandaşların, yen� KSS'ye gelmeler�n� sağlayacak, 
cezbed�c� özell�k ve avantajların sunulması gerekmekted�r. Bunlar daha donanımlı destek, güvenl� h�zmet, daha kısa 
sürede h�zmet, sosyal alanları kullanım, ekonom�kl�k, daha az trafik sıkışıklığı, otopark kullanımı, düzenl� yerleş�m 
g�b� çeş�tlend�r�leb�l�r. 

Bu çerçevede Feth�ye ve Seyd�kemer KSS kurumsal �let�ş�m odaklı paydaş har�tası çıkarılmış, kurumsal �let�ş�m ve 
pazarlamaya yönel�k stratej�k faal�yetler aşağıda bel�rlenm�şt�r. İlet�ş�m planı �çer�s�ndek� başlıklar gen�şlet�leb�leceğ� 
g�b� daha spes�fik alt başlıklara da dönüştürüleb�l�r. 

Feth�ye ve Seyd�mer Küçük Sanay� S�tes�n�n M�syonu; Feth�ye ve Seyd�kemer'�n bölgede rekabet gücünü yükseltmek, 
sosyo-ekonom�k gel�ş�me katkı sağlamak, �novasyon ve sürekl� gel�ş�mle, üret�m ve pazarlama süreçler�n� 
sürdürüleb�l�r kılmaktır.  

Temel Değerler şu şek�lde sıralanmaktadır: Güven�l�rl�k, Şeffaflık, Paylaşımcılık, Esnekl�k, Tems�l Etme, İt�bar. 
Etk�n �let�ş�m�n öneml� şartlarından b�r�s�, �let�ş�m kurulacak hedef k�tlen�n özell�kler�ne göre mesajların tasarlanması 
ve tasarlanan mesajların da uygun �let�ş�m kanalları kullanılarak �let�lmes�d�r. 

Sanay� parkları veya sanay� s�teler� olarak da b�l�nen sanay� alanları, endüstr�yel gel�ş�m �ç�n ana hatları ç�z�len ve 
planlanan alanlardır. Sanay� bölgeler� t�p�k olarak şehr�n merkez� yerleş�m bölges�n�n dışında veya kenarlarında yer 
alır ve karayolu ve dem�ryolunu �çeren ulaşıma er�ş�m �le karakter�ze ed�l�r. Bu nedenle, endüstr�yel alanlar, b�rden 
fazla ulaşım türünün l�manlar, otoyollar, havaalanları ve dem�ryolları �le senkron�ze olduğu yakınlarda bulunab�l�r.

Feth�ye Küçük Sanay� bölges�, bundan 50 yıl önce planlandığı süreçte şeh�r merkez�nden uzakta b�r görünüm 
serg�l�yordu. Ancak bugün �lçe merkez�nde sıkışmış ve hatta sanay� bölges�n�n dışına taşmıştır. Bütün bu süreçte, 
kooperat�f yapılanması feshed�lm�ş, şahıslara ver�len tapular �le b�rl�kte karmaşa g�derek artmıştır. Sanay� bölges� 
yanına AVM ve otogar g�b� hayat� �k� yapının �nşa ed�lmes� de burayı değerl� hale get�rm�şt�r. Bu değer� �ş kapas�tes�, 
müşter� potans�yel� ya da h�zmet standartlarından değ�l, araz� bedel�nden �ler� gelmekted�r. 

Feth�ye'de yaşayanların sanay� bölges�n� akt�f olarak kullandığını söyleyeb�l�r�z. Bununla b�rl�kte yedek parça, araç 
park alanı ve h�zmet kal�tes� konusunda sorunlar bulunmaktadır. Bunların aşılması noktasında sanay� s�tes�n�n 
tamamının ya da bel�rl� sektörler�n taşınması söz konusu olmuştur. T.C. Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı'nın pol�t�kaları 
çerçeves�nde, şeh�r �ç�nde kalan küçük sanay� s�teler�n�n taşınması b�r zorunluluktur. Bununla b�rl�kte Bakanlık 2/3 
çoğunluğun rızası alınarak, gönüllü olarak taşınmanın daha uygun olduğu konusunda görüş b�ld�rm�şt�r. 

Görüşülen ve daha önce taşınma sürec�n� yaşamış küçük sanay� s�teler�n�n bel�rtm�ş olduğu g�b� taşınan sanay� 
s�teler�nde hâl�hazırda boş �şletme olmadığı g�b�, kapas�ten�n üzer�nde talep de bulunmaktadır. Küçük Sanay� S�tes� 
kooperat�fler�n�n yönet�mler�n�n gel�rler�, a�datlar, sosyal tes�s ve kooperat�fe a�t �şletmeler�n k�ralarından gelmekted�r.
 
Küçük Sanay� S�tes�nde pazar anal�z�nden söz ederken;

· Sanay�c�ler�n daha ver�ml� b�r b�ç�mde üret�mde bulunab�lmes� �ç�n planlanmış b�r ortam,
· İht�yaç duyulan bütün fonks�yonları en �y� şek�lde yer�ne get�reb�lecek şek�lde düzenlenen �ş yerler�,
· Genel �şler�n ve bölgesel �ht�yaçların �zlenmes�n� tak�p edecek kurumsal yapılar,
· Otopark ve bekleme alanları, 
· Sosyal alanlar
· Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Merkez�, 
· İl, �lçe, bölgen�n coğrafi özell�kler�, 
· H�zmet çeş�d� ve standartları da d�kkate alınmaktadır.   

Feth�ye ve Seyd�mer Küçük Sanay� S�tes�n�n V�zyonu; Feth�ye ve Seyd�kemer'�n potans�yel�n�, katılımcı ve 
profesyonel yönet�m anlayışıyla, bölgen�n gel�ş�m ve kalkınmasında öncü, uzman ve üret�m alt yapısı güçlü b�r kuruluş 
olarak l�der durumuna get�rmekt�r.  
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Tablo	12:	Fethiye	ve	Seydikemer	KSS	Kurumsal	İletişim	ve	Pazarlamaya	Yönelik	Stratejik	Faaliyetler

Tablo	11:	Fethiye	ve	Seydikemer	KSS	Kurumsal	İletişim	Odaklı	Paydaş	Haritası
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Kurulması planlanan Küçük Sanay� S�tes� �ç�n hazırlanan pazarlama stratej�s� �le KSS'n�n sektörel, bölgesel ve ulusal 
ölçeklerde tanınması sağlanacaktır.
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KSS Açılış Organ�zasyonu

Açılış organ�zasyonu �le Küçük Sanay� S�tes�n�n sektörde ve bölgede göstereceğ� katkının tanıtımı ve görünürlüğü 
sağlanacaktır. KSS �çer�s�nde sunulacak h�zmet�n b�r�nc� muhataplarının d�kkat� kazanılacak ve bu sayede hem bölge 
halkı tarafından b�l�n�rl�ğ� artacak, hem de �şletmeler �ç�n b�r �lg� unsuru olacaktır.

Basılı İlet�ş�m Araçları

· Broşürler ve El İlanları

Küçük Sanay� S�tes� el �lanlarının halka dağıtılması ekonom�k açıdan en uygun pazarlama yöntem�d�r. Bölgede 
yaşayan �nsanlar sanay� s�tes�n�n b�r�nc� sıradak� müşter� potans�yel�n� oluşturmaktadır. Görsell�ğ�n ön planda olduğu, 
net ve kısa mesajlar �çeren ve b�lg�y� hedef k�tleye �leten basılı reklam aracı olarak, müşter� yelpazes�nde bulunan 
k�tleye açık b�r mesaj vermey� sağlayacaktır. Broşürler �ncelend�ğ� anda d�kkat çek�c� görseller, sloganlar veya temel 
fiyat b�lg�s� �çermel�d�r. Açılış dönem�nde bütün �lanların basılı olması önem arz etmekted�r. İlerleyen süreçte �se bel�rl� 
organ�zasyonlar veya b�lg�lend�rmeler �ç�n e-broşür olarak tasarlanab�l�r. Bu sayede mal�yet daha fazla düşecek ve 
görünürlük alanı artacaktır.

· Gazete Reklamları

Gazeteler, tanıtımların yayınlanması �ç�n kullanılab�lecek öneml� b�r �let�ş�m aracıdır. Küçük Sanay� S�tes�'n�n �şler 
hale gelmes� �le b�rl�kte dönemsel olarak gazeteye �nsert �lan ver�lmel�d�r. Gazeten�n b�r sayfasından oluşan ve arkalı 
önlü, KSS yer ve durum b�lg�ler�yle doldurulmuş olan sayfa, gazete baskıları �le dağıtılmalıdır. Bu sayede hem yerel 
hem de ulusal anlamda b�r pazarlama aracı olarak kullanılab�lecekt�r. 

Onl�ne İlet�ş�m Araçları 

· Web S�tes�

KSS hakkında kuruluşundan �şley�ş�ne kadar geçen bütün süreçten bahsed�leceğ�, kooperat�f yönet�m kurulu, denet�m 
kurulu ve �dar� yönet�m hakkında b�lg�ler�n yer alacağı, KSS'n�n konumunun onl�ne har�tayla göster�leceğ�, KSS'de yer 
alan �şletmeler�n çalışma alanları konusunda b�lg�n�n yer alacağı, �şletmelerden �steyenler�n �let�ş�m b�lg�ler�n�n de 
sunulacağı b�r web s�tes� tasarlanacaktır. Türk�ye'de ve dünyada g�derek artış gösteren �nternet kullanımıyla web 
s�teler� marka değer� oluşturmak �ç�n öneml� b�r alan hal�ne gelm�şt�r. Etk�nl�kler�n arttırılması �ç�n tüm yazılı 
materyallerde web s�tes�ne atıf olması, e-bülten ve sosyal medya kullanımı �le s�te referans göster�lerek trafik 
yönlend�r�lmes� yapılması gerekmekted�r. 

Görsel İlet�ş�m Araçları

· Yerel	TV	Reklamları

Hedeflenen k�tleye er�ş�m açısından telev�zyon reklamları, yüksek etk�ye sah�pt�r. B�lg� verme ve pazarlama açısından 
b�nlerce �nsana aynı anda ulaşma kapas�tes�ne sah�p b�r mecradır. Özell�kle reyt�ng oranları yüksek yerel kanallarda 
ver�len reklamlarla, müşter� yelpazes�nde b�r�nc� sırada yer alan bölge halkına ulaşılmış olur. KSS'n�n hem açılış 
sürec�nde hem de �şley�şe geçt�ğ� dönemde aralıklı olarak ver�lecek TV reklamları, KSS'n�n b�l�n�rl�ğ�n� arttıracaktır.  
Telev�zyon reklamları aynı zamanda prest�j� yüksek çalışmalardır. Bu sayede sektörel tanınma ve öne çıkma da 
gerçekleşecekt�r. 
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7. PROJE YERİ/UYGULAMA ALANI

7.1. F�z�ksel ve Coğrafi Özell�kler

Projeye konu taşınması planlanan küçük sanay� s�tes� Feth�ye'ded�r. Feth�ye, Muğla �l�n�n b�r �lçes�d�r. 

Tablo	13:	Muğla	İl	Haritası

Kaynak: Muğla I� l Haritası, cografyahar�ta.com

Coğrafi Durum

Feth�ye çevres� 3. jeoloj�k zamanda yoğun tekton�k hareketlere uğramış, meydana gelen çökme ve yükselmeler yüksek 
dağların yanı sıra çok sayıda koy ve burunların oluşmasına yol açmıştır. Bölge çoğunlukla dağlık b�r yapıya sah�pt�r. 
Orta ve Batı Toroslar'ın batı uçları, den�ze paralel olarak �lçen�n kuzey�nde b�r duvar g�b� yüksel�r. Güneydoğuda, 
Ölüden�z'�n yanı başında yükselen Babadağı 1.960 m yüksekl�kte, dünyada z�rves� den�ze en yakın (5 km) dağ olma 
özell�ğ�nded�r ve Patara (Kumluova) kumsalına kadar den�ze d�k �nen s�ls�len�n en yüksek batı uzantısıdır. 
Kuzeydoğudak� Akdağ s�ls�les� 3.050 m, kuzeydek� Boncuk dağları 2.700 m, Çal dağı �se 2.200 m yüksekl�kte, doğu-
batı doğrultusunda sıralanır.

Mendos (Arı) Dağı: 1750 metre uzunluğunda olup hemen bütün yönlerden faylı ve gen�ş b�r dağlık alandır. Batı 
yamacı �se Feth�ye Ovası'na �nmekted�r. 

Babadağ: Mendos dağının güney�nde yer alır. Jeomorfoloj�k olarak Mendos dağının devamını oluşturmaktadır. Den�z 
sev�yes�nden 2000'm ye kadar ulaşmakta olup bölgen�n en öneml� yükselt�s�n� meydana get�rmekted�r. Sıcaklık ve 
rüzgar konusunda ılıman b�r bölgede bulunmaktadır. Babadağ'ın etrafını saran Toros Dağları sayes�nde sert 
rüzgarlardan korunmakta ve yamaç paraşütü �ç�n çok elver�şl� b�r alan sunmaktadır. 

İkl�m

Bölgen�n �kl�m� Akden�z �kl�m�d�r. N�speten kışları kısa sürel� ve ser�n, yazları sıcak ve kurak b�r hava tak�p etmekted�r. 
En fazla yağmur Kasım ve Mayıs aylarında düşer. Uzun kuraklıklar yaygındır. Kar yağışı �st�sna� b�r durumdur. Kentte 
mutlak nem oranı yüksekt�r. Kurak mevs�m süres�nce akşamları nem yoğunlaşarak, b�tk�ler�n ve toprağın üzer�nde 
görülmekted�r. Yaz mevs�m� süres�nce rüzgârlar Kuzeydoğudan, kış mevs�m�nde �se Güneybatıdan eser.
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Sıcaklık ve Yağış

Tablo	14:	1975	–	2018	Yılları	Arasında,	Fethiye	İlçesindeki	Ortalama	Sıcaklık,	Ortalama	Güneşlenme	Süresi,	Ortalama	Yağış	Miktarı

AYLAR 
Ortalama 

Sıcaklık (0C) 

Ortalama En 

Yüksek 

Sıcaklık (0C) 

Ortalama En 

Düşük Sıcaklık 

(0C) (0C) 

Ortalama 

Güneşlenme Süres� 

(Saat) 

Ortalama 

Yağışlı Gün 

Sayısı 

Ortalama 

Yağış 

M�ktarı   

(kg/m2 )g/ 

Ocak 10,2 16,0 5,6 4,6 13,71 183,6 

Şubat 11,0 16,6 6,1 5,4 11,14 117,4 

Mart 13,2 19,1 7,6 6,8 9,86 83,3 

N�san 16,4 22,3 10,6 8,1 8,50 50,1 

Mayıs 20,5 26,6 14,4 9,6 6,43 28,2 

Haz�ran 25,0 31,6 18,0 11,4 2,29 6,4 

Temmuz 28,0 34,7 21,1 11,7 0,50 3,0 

Ağustos 27,9 34,7 21,1 10,9 0,36 6,4 

Eylül 24,6 31,5 17,7 9,5 2,64 20,9 

Ek�m 19,8 26,7 13,6 7,7 8,57 69,0 

Kasım 14,8 21,4 9,6 5,6 10,57 119,2 

Aralık 11,4 17,3 6,9 4,2 13,64 182,1 

                                 Kaynak: FTSO

Rüzgâr:

Feth�ye'de rüzgâr yönü ve hızı üzer�nde araz� yapısı ve kara den�z �l�şk�s� etk�l�d�r. Yıl boyunca ENE (Doğu, 
Kuzeydoğu) yönlü rüzgârlar d�ğer yönlere göre daha fazladır.

Feth�ye'de rüzgâr yönünü ortalama 2000 metre yüksekl�ktek� dağlardan kıyı ovaya doğru �lerleyen hava akımları 
bel�rlemekted�r. Mevcut araz� yapısı ve dağların uzanış durumu rüzgâr yönünde fazla b�r değ�ş�kl�ğe yol açmaz. Yaz 
aylarında den�z ve karanın ısınma farkından dolayı b�r m�ktar güneyl� rüzgârlarda artış görülmekted�r. Ayrıca 
meltemler yazın ser�nlet�c� özell�ğ� �le bunaltıcı havanın etk�s�n� b�r nebzede olsa hafiflet�r. Feth�ye'n�n ortalama rüzgâr 
hızı 1,6 m/san�yed�r. Bu �t�barla rüzgâr yönünden çok sak�n b�r konumdadır. Yılda ortalama 2-3 gün (Rüzgâr hızı: 60 
Km/saat veya daha fazla ) fırtına, y�ne yıl �ç�nde ortalama 22 kuvvetl� rüzgârlı gün yaşanmaktadır.
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B�tk� Örtüsü

Küçük Kargı, İnl�ce çevres�nde Sığla ağacı yet�ş�r. Karadan tüm körfez� çevreleyen 805.37 km²'l�k alan 1990'da 
Feth�ye-Göçek Özel Koruma Bölges� �lan ed�lm�şt�r. Tar�h� ve doğal güzell�kler�, Caretta caretta'ların üred�ğ� 
kumsalları, endem�k sığla ağaçlarının korunması amaçlanmıştır. Bölge b�tk� örtüsü, kıyıda mak�ler ve daha yüksek 
yerlerde Kon�fer ormanlarından meydana gel�r. Bu ormanlar P�nus n�gra (Karaçam), P�nus bru�ta (Kızılçam) ve 
Cedrus sp. (Sed�r) ormanlarıdır. Kıyılarda fundalıklar, zeyt�nl�kler, meşel�kler ve narenc�ye bulunmaktadır. Ayrıca 
dere �çler�nde, deltalarda ve taban suyunun yüksek olduğu yerlerde yet�şen L�qu�dambar or�ental�s (Günlük ağacı) 
ormanları endem�k türler arasında yer alır. Günlük ağacından elde ed�len sığla yağı kozmet�k ve �laç sanay�de 
kullanılmaktadır. Ayrıca mak�ler arasında öneml� yer tutan palamut ağacı, del�ce zeyt�n, ahlat, sandal, akçakesme, 
meneng�ç, keç� boynuzu, defne, hayıt, mers�n, tesp�h ağacı, andız, söğüt, akasya sumak, karamuk g�b� başlıca ağaç 
türler� bulunmaktadır. Dere ve su kenarlarında �se çınar, kavak, kızılağaç bol m�ktarda görülmekted�r. Bölgen�n öneml� 
ot türler� �se tırtıl, deve d�ken�, efek, kanyaşı, ayrık, topalak, s�rken, yaban� yulaf, yaban� çulluk, narpız, tuzluk, ada 
çayı, salep, bağd�b�, kara d�ken, sakız d�ken�, Çakır d�ken�d�r.  

Muğla İl�ndek� tarıma elver�şl� toprakların büyük bölümü Feth�ye �lçes�nded�r. İlçe merkez�n�n çevres� son derece 
ver�ml� 1. sınıf sulu tarıma elver�şl� topraklar �le çevr�l�d�r. İlçen�n yüzölçümünün %22's� olan 67,300 hektar tarım 
araz�s�d�r. Bu araz�n�n 35.000 hektarı sulanmaktadır ve sulanan araz�lerden yılda üç kez ürün alınmaktadır.

Su Kaynakları

Kargı ve Eşen Feth�ye'den geçen öneml� akarsulardan olup, Eşen Çayı Muğla İl'�n�n de en öneml� 3 akarsuyundan 
b�r�s�d�r. Eşen Çayı, çevre dağlardan ve Yazır Gölünden �nen derelerle beslenerek Sek� Ovasından geçer, burada Sek�r 

3
Çayı adını alır ve Akden�z'e dökülür. Eşen çayının su potans�yel� 1.800 m /yıldır. Eşen Çayının doğduğu Akdağların 
bol kar alması ve çayın sularının toplandığı bölgede karst�k kaynaklarının çokluğu Eşen Çayında yaz ve kış 
mevs�mler�nde bol m�ktarda su mevcud�yet� sağlar. Eşen Çayı sulama, �çme suyu ve enerj� amacıyla kullanılmaktadır. 
Sulama �ç�n brüt kullanılan alan 5.749 ha olup, net olarak 4.155 ha alan sulanmaktadır. Eşen Çayı üzer�ndek� tarım, 
alabalıkçılık ve HES faal�yetler� suyun m�ktarında değ�ş�kl�klere neden olmakta, azot, fosfor ve organ�k k�rl�l�k 
yaratarak su kal�tes�n� etk�lemekted�r.

Karaçulha Deres�: Feth�ye Ovası köyler�n�n ana su kaynağı görev� görmekted�r. Feth�ye kent� �ç�nden Körfeze ulaşır.

G�rdev Gölü: G�rdev Gölü, �l�n doğusunda Antalya İl� sınırında yer almaktadır. Feth�ye İlçes� sınırlarındak� göl, Sek�-
Erendağı Tur�zm Merkez� sınırları �ç�nde kalmakta olup, sulak alan statüsü taşımaktadır. Elmalı Polyes�'n�n batısında 
ve yaklaşık 8 km kuzeybatısındak� G�rdev Gölü, öneml� b�r su potans�yel� �çermekted�r. Tr�tyum ve Oks�jen - 18 �zotop 
anal�z sonuçlarına göre, G�rdev Gölü suları �le yeraltı sularının aynı yaşta olab�leceğ� ve G�rdev Gölü sularının �zotop�k 
kompoz�syonunda değ�ş�kl�ğe uğramadan düdenlerle yeraltı suyunu besled�ğ� düşünülmekted�r.
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7.2. Ekonom�k ve F�z�ksel Altyapı  

İhracat

2019 yılında Muğla'dan toplam 550 m�lyon dolarlık �hracat gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bunun 39 m�lyon 889 doları 
Feth�ye'den, 6 m�lyon 960 b�n doları �se Seyd�kemer'den yapılan �hracattır.

TÜİK 2020 Eylül ayı dış t�caret �stat�st�kler�ne göre Muğla'nın b�r öncek� yıla oranla �hracatı yüzde 34,1, �thalatı �se 
yüzde 15,1 artmıştır. İhracat 2020 yılı Eylül ayında, b�r öncek� yılın aynı ayına göre 58 m�lyon 356 b�n dolar, �thalat �se 
24 m�lyon 540 b�n dolar olarak gerçekleşm�şt�r.   

Feth�ye'de başta domates olmak üzere 2020 yılının �lk 9 ayında 34 b�n 437 ton �hracat gerçekleşt�r�lm�şt�r. Feth�ye'den 
başta Rusya, Ukrayna, Romanya, Suud� Arab�stan, Duba�, Kosova, Gürc�stan, Yunan�stan, Makedonya ve 
Kazak�stan'a olmak üzere 24 ülkeye tarım ürünü �hraç ed�lm�şt�r. İhraç ed�len ürünlerden 32 b�n 656 tonu domates, 186 
tonu yeş�lb�ber, 115 tonu salatalık, 67 tonu kabak olmak üzere d�ğer sebze ve meyvelerd�r. 

Ulaşım

Feth�ye Türk�ye'n�n güneybatısında yer alan gözde b�r tur�zm merkez�d�r. Ulaşım özell�kle karayolu �le yapılmaktadır. 
Dalaman Haval�manının �lçeye 55 km uzaklıktadır.  Karayolu �le yapılan ulaşımda Antalya, Muğla, Burdur bağlantılı 
üç karayolu �le düzenl� otobüs seferler� yapılmaktadır. Den�z yolu �le tar�fel� ulaşım yoktur. Ancak yaz aylarında 
Yunan�stan'ın Rodos Adası'na fer�bot seferler� düzenlenmekted�r. Ayrıca yaz ayları boyunca Feth�ye-Kaş, Feth�ye-
Marmar�s, Feth�ye-Bodrum yönler�ne Mav� Yolculuk turları ve körfez �ç�ndek� adalara günüb�rl�k turlar 
düzenlenmekted�r.
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Şekil	20:	Muğla	Karaylu	Ağı

 
Kaynak: Muğla BüyükĢeh�r Beled�yes�, 2018  

7.3. Sosyal Altyapı 

Nüfus
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S�stem� sonuçlarına göre, 2020 yılı �t�bar�yle Feth�ye'n�n nüfusu 162.686'dır. Erkek nüfus 
oranı %50.19 (81.656 k�ş�), kadın nüfusun oranı �se %49.81 (81.030 k�ş�)'d�r. Muğla �lçeler� nüfus büyüklüğü 
sıralamasına göre Feth�ye,162.686 k�ş�l�k nüfusla 2'�nc� sırada yer almaktadır. Feth�ye nüfus artış hızı %16.55 d�r.

Eğ�t�m
Feth�ye nüfusunun eğ�t�m düzey�ne göre dağılımına bakıldığında nüfusun büyük çoğunluğunun günümüzde hala 
�lkokul ve l�se mezunu olduğu görülmekted�r. Bu oran Feth�ye �ç�n Türk�ye ortalamasından daha fazla yüksekt�r. D�ğer 
yandan yüksekokul veya fakülte mezunu k�ş�ler�n sayılarının yavaş b�r şek�lde arttığı gözlemlenmekt�r (TÜİK).
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Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TUİK) ver�ler�ne göre; Feth�ye'de 2019 yılında 6 yaş ve üzer� nüfusta okuma yazma 
b�lmeyenler�n oranı  %15.58; %71.61 �lköğret�m mezunu,  %18.97 Ün�vers�te ve üzer�, %9.42 d�ğer eğ�t�m 
düzeyler�nded�r. 

İşgücü 
Türk�ye İstat�st�k Kurumu 2019 yılı İşgücü İstat�st�kler�ne göre, TR32 bölges�nde yer alan Aydın, Den�zl� ve Muğla 
�ller�nde �şs�zl�k oranı yüzde 9,2 olarak gerçekleşm�şt�r. TR32 Bölges� 26 bölge arasında yüzde 9,2 değer�yle �şs�zl�k 
oranının en düşük olduğu 5. bölge olmuştur. TÜİK'�n 2019 ekonom�k faal�yetlere göre �st�hdam ed�lenler raporunda 
�st�hdamın büyük ölçüde h�zmet sektöründe yoğunlaştığı görülmekted�r. Aydın, Den�zl�, Muğla �ller�nde 2018 yılında 
h�zmet sektöründe oran yüzde 51,3 �ken 2019 yılında 54,1'e yükselm�şt�r. Muğla'da 2018 yılında İl genel�nde 80 b�n 58 
k�ş� özel sektörde �şe yerleşt�r�lm�ş, �ş başı eğ�t�m programı kapsamında 4 b�n 566 k�ş� kalıcı �st�hdam ed�lm�şt�r.

GSYH
Türk�ye İstat�st�k Kurumu 2018 yılı, İl Bazında Gayr�safi Yurt�ç� Hâsıla İstat�st�kler�ne göre Muğla'da k�ş� başına 
Gayr�safi Yurt�ç� Hâsıla değer� 44 b�n 594 l�radır. Muğla 2018 yılında 44 b�n 594 TL olan k�ş� başına Gayr�safi Yurt�ç� 
Hâsıla (GSYH) değer� �le 45 b�n 750 l�ra olan Türk�ye ortalamasının altında yer almaktadır.  Muğla ayrıca k�ş� başına 
GSYH değer�n�n en yüksek olduğu 15. �ld�r.  Muğla'da 2018 yılında 42 m�lyar 503 m�lyon 787 b�n l�ra olan GSYH 
değer� 3 tr�lyon 724 m�lyar 387 m�lyon 936 b�n TL olan Türk�ye değer�n�n yüzde 1,14'ünü oluşturmaktadır. 2018 
yılında 42 m�lyar 503 m�lyon 787 b�n TL olan GSYH değer�n�n sektörlere göre dağılımı �ncelend�ğ�nde; %59,7's� (25 
m�lyar 392 m�lyon 245 b�n TL) h�zmetler, %16,9'u (7 m�lyar 193 m�lyon 732 b�n TL) Sanay�, %12,9'u (5 m�lyar 476 
m�lyon 436 b�n TL) tarım sektörler�nde gerçekleş�rken, %10,4'ü �se (4 m�lyar 441 m�lyon 374 b�n TL) verg�-
sübvans�yon olarak gerçekleşm�şt�r. 

7.4. Kurumsal Yapılar

Feth�ye T�caret ve Sanay� Odası, Feth�ye Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Seyd�kemer Esnaf ve Sanatkârlar Odası, 
Feth�ye Şoförler Otomob�lc�ler Esnaf Odası, Feth�ye Esnaf ve Sanatkârlar Kred� ve Kefalet Kooperat�fi, Feth�ye 
Beled�yes�, Feth�ye Kaymakamlığı, Feth�ye Tapu Müdürlüğü, Seyd�kemer Beled�yes�, Seyd�kemer Kaymakamlığı, 
Seyd�kemer Tapu Müdürlüğü, Feth�ye Çevre Şube Müdürlüğü, Feth�ye Al� Sıtkı Mefharet Koçman Meslek 
Yüksekokulu, Feth�ye ve Seyd�kemer'dek� kurumlardan bazılarıdır. 

7.5. Çevresel Etk�ler�n Ön-Değerlend�rmes� 

25.11.2014 tar�h 29186 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe g�re ÇED (Çevresel Etk� Değerlend�rmes�) 
Yönetmel�ğ�, Ek 1'de Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Uygulanacak Projeler L�stes�, Ek 2'de de seçme-eleme kr�terler� 
uygulanacak projeler l�stes� ver�lm�şt�r. Yönetmel�k Ek 1 'de “İht�sas Organ�ze Sanay� Bölgeler�” yer almakta olup 
Küçük Sanay� S�teler�ne �l�şk�n herhang� b�r hüküm bulunmamaktadır.
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Değerlend�rme konusu küçük sanay� s�tes� yatırımı yerleş�m parselasyonunda d�kkate alınan oto tam�r ve �malatçıları, 
tarım aletler� satış ve onarım vb. �şyerler� de tek tek değerlend�r�ld�ğ�nde de söz konusu yönetmel�k Ek 1 ve Ek 2 
kapsamına g�rmemekted�r.

7.6. Alternat�fler, Yer Seç�m�nde Göz Önüne Alınan Faktörler ve Araz� Mal�yet� 

Mevcut Durum 
2 

Mevcut Feth�ye Küçük Sanay� S�tes� 261 b�n 886 m alana, sah�pt�r. 1990'lı yıllara kadar b�r kooperat�f tarafından 
�şlenmekte olan Feth�ye sanay�nde; �şletmelere �skân çıkmasıyla kooperat�f feshed�lm�ş, her �şletme tapusunu alarak 
bağımsızlaşmıştır. 

Mevcut Feth�ye Küçük Sanay� S�tes�nde, Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na kayıtlı yaklaşık 600 �şletme bulunmaktadır. 

2 2 2İşletmeler alan bakımından 40 m  ve 80 m  olmak üzere �k�ana gruba ayrılmaktadır. 40 m  büyülüğündek� �şletmeler�n 
aylık k�rası 2.500 TL, satış fiyatı �se 800 b�n TL �le 1 m�lyon TL arasında değ�şmekted�r. F�yat değ�ş�kl�ğ�nde �şletmen�n 

2
konumu ve fiz�ksel durumu etk�l� olmaktadır. 80 m  büyülüğündek� �şletmeler�n k�raları �se 4.500-5.000 TL olup, satış 
fiyatı �se �şletmen�n konumuna göre 3 m�lyon TL'ye kadar ulaşmaktadır.  

· Sanay�, dağınık yerleş�m ve alan yeters�zl�ğ� sebeb�yle şeh�r �ç�ne ve yol kenarlarına kadar taşmıştır.  
· Sanay� �ç�nde alışver�ş ve ortak kullanım alanları planlanmış b�r b�ç�mde olmayıp, �şletmeler yakındak� 

alışver�ş merkez�n� kullanmaktadır. 
· Otopark, mesc�t g�b� alanlar yeters�zd�r. Otopark ve mesc�t g�b� sosyal alanlar, sanay� bölges� alanı �çer�s�nde 

özelleşmey�p bölgen�n yakınlarında bulunmaktadır. İşletmeler plan düzlem�nde düzens�zd�r ve tabelalarda 
standart bulunmamaktadır. 

· İşletmeler�n önüne park ed�len araçlar, d�ğer araçların geç�ş�n� ve yaya kullanımını engellemekted�r. 
İşletmeler�n ve b�naların önüne araç park ed�ld�ğ� �ç�n yaya er�ş�m� ve trafik sıkışıklığı bulunmaktadır. Mevcut 
sanay� bölges� b�r sanay� s�tes� olarak tasarlanmadığı �ç�n yan� herhang� b�r g�r�ş takı (sanay� s�tes� olduğunu 
gösteren g�r�ş tabelası) bulunmamaktadır. Ara yollarla kontrolsüz b�r şek�lde sanay� bölges�ne er�ş�m 
mevcuttur.  

· Sanay� bölges�n�n su, kanal�zasyon ve atık bertaraf alt yapısı zayıftır. Sanay� s�tes� �ç�nde �şletmeler b�t�ş�k 
n�zamda bulundukları �ç�n, �şletmeler arası farklılaşma bel�rg�n değ�ld�r.  Arıtma tes�s� bulunmamaktadır. 

· Eğ�t�m merkez� ve sağlık kab�n� bulunmamaktadır.
· Sanay� bölges� yakınlarında lokantalar gel�ş� güzel yerleşm�ş olup ağırlıklı olarak fast food tarzı hazır gıda 

�şletmeler� bulunmaktadır. Cafe ve �çecek serv�s� yapan mekanlar sanay� bölges� yakınlarındak� AVM 
�çer�s�nde bulunmaktadır. 
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· Sanay� bölges�ne a�t umum� tuvalet bulunmamaktadır. İşletmeler�n b�r kısmı,  �şletme �ç�nde bulunan seyyar 
tuvaletlerle �ht�yacını karşılamakta olup, seyyar tuvalet bulunmayan �şletmeler �se bölge yakınlarında olan 
y�ne sanay� bölges�ne a�t olmayan mesc�tlerdek� tuvaletler �le  umum� tuvaletler� kullanmaktadır.

· İşletmeler�n depolama ve stok alanları yoktur. Depolama �şlevler�n�, �şletme �ç�ndek� mekânsal bölmelerle 
sağlamaktadırlar. Mal �nd�rme/b�nd�rmeye uygun alan olmadığından sürekl� trafik sıkışıklığı, bununla b�rl�kte 
gürültü k�rl�l�ğ� oluşmaktadır. 

· Feth�ye sanay�nde özel güvenl�k bulunmamaktadır. 
·    Dağınık yerleş�m, dış cephe tasarımı olarak �şletmelerde ortak b�r d�l kullanılmayıp, üst örtü (çatı) ve cephe de 

bütünlük sağlanmamıştır. 
· İşletmeler, üret�m tezgâhlarının uygun şek�lde konulup çalıştırılması ve kal�tel� h�zmet ver�lmes� �ç�n yeterl� 

alana sah�p değ�ld�r. Araç/oto bakım �şletmeler�nde yeterl� alanın olmaması eş zamanlı çalışmayı 
zorlaştırmakta ve kuyruklara sebep olmaktadır. 

Şekil	21:	Mevcut	Merkez	Fethiye	Küçük	Sanayi	Bölgesi	Yerleşimi
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Şekil	22:	Mevcut	Fethiye	Sanayi	Bölgesinden	Görüntü

2
Seyd�kemer Sanay� S�tes� 39 b�n 554 m  alana sah�pt�r. Seyd�kemer sanay�nde Uğurlu'da 40, Ger�şburnu'nda 150 olmak 
üzere 190 �şletme bulunmaktadır. 

Kuruluş sürec�nde Seyd�kemer KSS'de kooperat�f olmakla b�rl�kte, tapu dağıtımı �le b�rl�kte kooperat�f feshed�lm�ş ve 
�şletmeler bağımsızlaşmıştır. 

Uğurlu'dak� sanay�de yağmur suyu drenaj hattı beled�ye tarafından döşenm�ş olup, sanay� s�tes�ndek� sokaklar, k�l�t 
parke �le kaplıdır. Dükkânlar sıralı ve düzenl�d�r. Yoğun tekn�k çalışma gerekt�ren konularda Seyd�kemer'de 
yaşayanlar Feth�ye Sanay�'ne g�tmekted�r. 
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Seyd�kemer sanay�nde mevcuttak� dükkânların hemen hemen tamamı mülk sah�pler�n�nd�r. K�ralık �şletme sayısı 
2 2 

b�rkaç taned�r. Uğurlu'dak� dükkânlar ortalama 90 m  alana,  Ger�şburnu'ndak� �şletmeler �se 70 m alana sah�pt�r. 
İşletmeler�n satış ve k�ralama bedeller� yol kenarında olmaları ve konumlarına göre farklılık göstermekted�r. Uğurlu'da 
�şletme k�raları 400-600 TL, Ger�şburnu'nda �se 600-800 TL'd�r. Uğurlu'da �şletmeler 400.000 TL-600.000 TL 
arasında satılırken, Ger�şburnu'nda dükkân satış fiyatları 600.000 TL-900.000 TL arasında değ�şmekted�r. 

Şekil	23:	Mevcut	Seydikemer	Sanayi	Sitesinden	Görüntü

Alternat�fler�n Değerlend�r�lmes�
 
Muğla Büyükşeh�r Beled�yes�'nden alınan 1/25000 İmar Planı ve Feth�ye Beled�yes�'nden alınan 1/1000 Hâl�hazır 
Har�ta �le mevcutta bulunan Merkez Feth�ye Küçük Sanay� S�tes�'n�n yer�, konumu �t�bar�yle bölgesel taraması 
yapılmıştır. 

Ayrıca sahada b�reb�r �ncelemeler yapılmış, Feth�ye Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Seyd�kemer Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası, Muğla Büyükşeh�r Beled�yes�, MUSKİ, Feth�ye Beled�yes�, Seyd�kemer Beled�yes�, Muğla'dak� d�ğer küçük 
sanay� s�teler� �le görüşmeler gerçekleşt�r�lm�şt�r. Odak grup görüşmeler�ne ve arama konferansına katılan 
katılımcıların düşünceler� de bu süreçte değerlend�r�lm�şt�r. Ayrıca Feth�ye ve Seyd�kemer sanay� bölgeler�ndek� 
�şletmelerle de yüz yüze görüşmeler gerçekleşt�r�lm�şt�r. 
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Çalışma çerçeves�nde gerek kurumlar ve meslek örgütler�, gerekse �şletmelerden gelen alternat�f seçenekler� �le tekn�k 
�ncelemeler sonrasında ortaya çıkan alternat�fler aşağıda sıralanmış olup; en �y� ve en �y� �k�nc� alternat�fler 
bel�rlenm�şt�r. 

Alternat�fler�n Değerlend�rme Kr�terler�:

· İmar Planı
· Araz� Yapısı
· Coğrafi Özell�kler
· İht�yaca Göre Yeterl� Alan Büyüklüğü
· Alanın Alt Yapı İht�yacı
· Alan İçer�s�nde Yer Alan Yapılar ve Çakışma Unsurları
· Sanay�n�n Gen�şlet�leb�lme İmkânı
· Mülk�yet Durumu
· Orman Alanlarına Yakınlık
· Ulaşım İmkânları
· İlçe Merkez�ne Olan Mesafe
· İşletme, Kurum ve Vatandaşların Beklent�ler�

A2 ALTERNATİFİ (EN İYİ İKİNCİ ALTERNATİF):
 
Şekil	24:	En	iyi	İkinci	Alternatif	Haritada	Görünüm
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Seç�len 2 numaralı bölge en �y� �k�nc� alternat�f olup Feth�ye-Antalya karayoluna cephel�, Esenköy Mahalles� sınırları 
�çer�s�nde olup Zorlar mahalles�ne sınırdadır. 

İlg�l� alanda Muğla Büyükşeh�r Beled�ye Mecl�s�'n�n 12 Kasım 2017 tar�hl� ve 330 sayılı kararı �le 1/25000 ölçekl� 
Nazım İmar Planında herhang� b�r çalışma yapılmamıştır. Mevcuttak� alanın b�r bölümünde Akden�z Off Road Park 
bulunmaktadır.

Araz� Feth�ye'ye 11,9 km uzaklıktadır; Seyd�kemer'e 42,4 km uzaklıktadır. Nazım İmar planında araz�de sanay� s�tes� 
�ç�n yer ayrılmamıştır. 

Feth�ye'n�n gel�ş�m sürec� göz önüne alındığında bu bölgen�n de önümüzdek� 10 yıl �ç�nde şehr�n �ç�nde kalab�lmes� 
söz konusudur. Alan engebel�, gen�şlet�lmes� sürec�n�n hem zor, hem mal�yetl�d�r. Bu sebeple “En İy� İk�nc� Alternat�f” 
olarak seç�lm�şt�r.

A1 ALTERNATİFİ (EN İYİ ALTERNATİF): 

İncelemeler sonucunda 1/25000 Nazım İmar planında sanay� alanının ayrılması, Feth�ye'n�n büyümes�n� 
etk�lemeyecek olması, ormanlık alanların en az düzeyde etk�lenmes� ve alanda engeben�n az olmasından ötürü Uğurlu 
bölges� en �y� alternat�f olarak seç�lm�şt�r. 

2  Yen� Feth�ye ve Seyd�kemer Küçük Sanay� S�tes�'n�n kurulacağı alan (Seyd�kemer dah�l) brüt olarak 550.000 m olarak 
bel�rlenm�şt�r.

Taşınacak ve yen� kurulacak sanay� s�tes�n�n yer� Antalya yolu üzer�nde Seyd�kemer Uğurlu Mahalles�'nde, Muğla �l 
sınırları �ç�nde bel�rlenm�şt�r. 

İlg�l� alanın b�r kısmı Muğla Büyükşeh�r Beled�ye Mecl�s�n�n 12 Kasım 2017 tar�hl� ve 330 sayılı kararı �le 1/25000 
ölçekl� Nazım İmar Planında Sanay� kullanımına ayrılmıştır. 

Ayrılan bu alanın kurulacak olan sanay� s�tes�ne yeters�zl�ğ�nden dolayı planda gen�şlet�lmeye g�d�lerek plan 
değ�ş�kl�ğ�n�n kısmen yapılması gerekmekted�r.

İlçen�n kuzeybatısında, Zorlu, kuzey�nde Uğurlu, kuzeydoğusunda Kıncılar; güneydoğusunda G�rmeler, güney�nde 
Çobanlar ve batısında da Feth�ye �lçes� yer almaktadır.
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Şekil	25:	1/25000	ölçekli	Nazım	İmar	Planında	En	İyi	Alternatif	Olarak	Seçilen	Bölgenin	Konumu

F�z�ksel Özell�kler ve İmar Durumu

KSS yer�; Seyd�kemer �lçe Merkez� kuzey�nde, D400 Feth�ye–Antalya Karayolu cephel�d�r. D330 Karayolu 
kavşağındadır. Alan Seyd�kemer Beled�ye sınırları �çer�s�nded�r. Araz� Feth�ye'ye 24,9 km uzaklıktadır; Seyd�kemer 
Kaymakamlığına 5,5 km, Dalaman Haval�manına 67 km, Feth�ye Devlet hastanes� 26,4 km, Feth�ye Küçük Sanay� 
S�tes�ne 25,1 km, Seyd�kemer Sanay� s�tes�ne 4,8 km uzaklıktadır. Araz� �ç�nde hafr�yat, d�nlenme tes�s� 
bulunmaktadır. Seç�len yer�n %60'ı tarımsal alandır.
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 1/25000 ölçekl� Muğla Nazım Planında araz�n�n %30'u Sanay� bölges� olarak ayrılmıştır. Bu durumda yen� b�r yer 
bulmaktan z�yade ayrılmış yer�n gen�şlet�lerek kullanılmasında plan değ�ş�kl�ğ�ne g�d�lmes�n� büyük oranda ortadan 
kaldırmıştır. Ayrıca alanın kuzey yönünde olası kurulab�lecek Oto galer�c�ler s�tes� �ç�n uygunluğu tesp�t ed�lm�şt�r.

2Alan yaklaşık 550.000 m  büyüklüğünded�r. KSS kurulması planlanan alanın yaklaşık %12,33'lık kısmı mal�ye 
haz�nes� mülk�yet�nded�r. 

Araz� çevres� ormanla çevr�l�d�r. 32 adet parsel bulunmaktadır bunların 8 tanes� haz�neye a�tt�r. D�ğerler� �se 
kamulaştırma yapılacak olan, şahıslara a�t özel mülklerd�r. 

Şekil	26:	Bölgenin	Uydu	Görünümü                                                                                  

109 110

Şekil	7:	Bölgenin	Fotoğrafı	ve	Fotoğrafın	Çekildiği	Konum

Hâk�m rüzgâr yönü; güney, güney-batıdır. Alan 1. Derece deprem kuşağında olup yapılaşma yapılırken bu durum 
d�kkate alınmalıdır. Sanay� s�tes�n�n kent merkez�ne uzak olmasından dolayı atık, gürültü, hava k�rl�l�ğ�n�n kent� 
etk�lemeyeceğ�, �ler�ye dönük gen�şlet�leb�lme �mkânının olması ve sürdürüleb�l�r tasarım anlayışı �çer�s�nde ve 
yapılan görüşmeler, anketler, beled�yen�n �mar planı göz önüne alınarak yer seç�m� yapılmıştır.

Alana ulaşım oldukça kolay olup yol ve trafik durumunda b�r sakınca bulunmamaktadır.  Seç�len araz� �ç�nde kalan 
d�nlenme tes�s� ve petrol ofis� sanay� �ç�n b�r engel bulunmamasından hatta yararlı olab�leceğ�nden ötürü tes�s�n araz� 
�çer�s�nde mevcut konumunu korunması düşünülmüştür.

Seç�len Bölgen�n Özell�kler�

Olumlu Yönler�

1. Bölgen�n �ler�ye dönük gen�şleme alanının bulunması,
2. Muğla-Feth�ye-Seyd�kemer-Antalya karayolu kavşak noktasında yer alması,
3. 1/25.000 Nazım İmar Planında b�r kısmının Sanay� bölges� olarak bel�rlenm�ş olması,
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4. Seyd�kemere yakın olduğundan dolayı Seyd�kemer'�n kalkınmasına faydalı olması,
5. Kırsal bölgeye �mkân tanıması ve ucuz �ş gücü �mkânının bulunması,
6. Mevcutta bulunan D400 Antalya-Feth�ye karayolu üzer�nde bulunması,
7. Şeh�rden uzak olarak konumlanmasından dolayı kent merkez�nde hava, gürültü ve atık k�rl�l�ğ�n�n olmaması,
8. Feth�ye merkez�ne göre araz�ler�n daha ucuz kamulaştırılab�lme �mkânı,

Olumsuz Yönler�

· Haz�ne araz�ler�n�n az olması ve kamulaştırılma gerekt�rmes�,
· Kent merkezler�ne uzak konumda olması

Şekil	27:	Fethiye	Seydikemer	KSS	Yerleşim	Planı
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A BÖLGESİ:

2Oto tam�r, �malat sektörler� olup toplam yerleş�m alanı 110.000 m 'd�r. 
Düşünülen �şletme sayısı 450 adet olup;

2· 100 adet 100 m , 
2· 100 adet 150 m , 
2· 100 adet 200 m , 
2· 100 adet 250 m , 

2   · 50 adet 350 m  şekl�nde öngörülmüştür.
2(Dükkânlar �ç�n ayrılan alan m�n:100 m2 max:450 m )

Şekil	28:	Fethiye	ve	Seydikemer	KSS	Taslak	Yerleşim	Planı
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B BÖLGESİ:
 

2
Elektr�k, elektr�k mak�ne ve aletler� sektörler� olup toplam yerleş�m alanı 52.000 m 'd�r. 
Düşünülen �şletme sayısı 70 adet olup; 

2
· 10 adet 200 m , 

2· 10 adet 250 m , 
2

· 20 adet 300 m , 
2· 20 adet 400 m , 
2

· 10 adet 450 m   şekl�nde öngörülmüştür. 
2 2

(Dükkânlar �ç�n ayrılan alan m�n:150 m  max:750 m )

C BÖLGESİ:

2
Tarım aletler� satış ve onarım sektörler� olup toplam yerleş�m alanı 58.000 m 'd�r. 
Düşünülen �şletme sayısı 65 adet olup; 

2
· 20 adet 300 m , 

2· 10 adet 400 m , 
2· 20 adet 500 m , 
2

· 10 adet 600 m , 
2· 5 adet 700 m  şekl�nde öngörülmüştür. 

2 2
(Dükkânlar �ç�n ayrılan alan m�n: 300 m  max:700 m )

D BÖLGESİ: 

2Last�k, Plast�k, Ambalaj sanay� sektörler� olup toplam yerleş�m alanı 85.000 m 'd�r.
Düşünülen �şletme sayısı 100 adet olup; 

2· 20 adet 250 m , 
2

· 10 adet 350 m , 
2· 20 adet 400 m , 
2

· 10 adet 500 m , 
2· 10 adet 600 m , 
2

· 20 adet 700 m , 
2

· 5 adet 900 m , 
2· 5 adet 1000 m  şekl�nde öngörülmüştür.

2 2
(Dükkânlar �ç�n ayrılan alan m�n.: 250 m  max:1000 m )
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E BÖLGESİ: 

2Mob�lya ve Ahşap üret�m, montaj sanay� sektörler� olup toplam yerleş�m alanı 80.000 m 'd�r.
Düşünülen �şletme sayısı 80 adet olup; 

2· 30 adet 150m , 
2· 20 adet 300m , 
2· 10 adet 400m , 
2

· 10 adet 500m , 
2

· 5 adet 700m , 
2

· 5 adet 1000m  şekl�nde öngörülmüştür.
2 2

(Dükkânlar �ç�n ayrılan alan m�n:100 m  max:1000 m )

F BÖLGESİ: 

2
Ambar, depo mekânları olup toplam yerleş�m alanı 30.000 m 'd�r.

2 2
(Depolar �ç�n ayrılan alan m�n:250 m  max:2000 m )

T1-T2 BÖLGESİ:

2T�caret mekânları �ç�n ayrılmış bölüm olup  (90.000 m ) bu alanda otopark, lokanta, sağlık merkez�, AVM,  mesc�t, 
meslek� eğ�t�m merkez� ve �dare bloğu bulunmaktadır.

M BÖLGESİ: 

Mevcutta bulunan d�nlenme tes�s� ve Petrol Ofis�'d�r.

Mevcutta küçük sanay� s�teler�nde yer alan 790 �şletmen�n bel�rl� b�r ön planlama �le yapılmış organ�zasyon �le 
yerleşt�r�lmem�ş olduğu, �çler�nde küçük sanay� s�tes�nde yer almaması gereken sektörler� de barındırdığı tesp�t 
ed�lm�şt�r. Küçük sanay� s�teler�nde gıda üret�m�, büfe, pazarlamacılar, matbaa g�b� �şyerler� �le  sanay� �le doğrudan 
bağlantısı olmayan ofis n�tel�ğ�ndek� �ş yerler�  de yer almaktadır. 

Yapılan anketler sonucunda bu �şletmeler�n sayısının yaklaşık 130 adet olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. Mevcut 790 adet 
�şletmeden bu n�tel�ktek� 130 adet �şletme çıkarıldığında 660 adet �şletmen�n taşınab�l�r n�tel�kte olduğu görülmüştür. 
Kaldı k� 660 adet �şletmeden heps�n�n taşınma �steğ�nde bulunmadığı da anket sonuçlarından saptanarak 765 adet 
�şletme kurulumu ön görülmüştür.
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KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNDE İŞLETMELER DIŞINDAKİ TESİSLER 

 İdare/Kooperat�f Bloku 

2Feth�ye Seyd�kemer Küçük Sanay� S�tes� Kooperat�fi İdare B�nası �ç�n 562 m  alan bel�rlenm�şt�r. B�na �çer�s�nde 
2 2 2

yönet�m ve ortak kullanım mekânları: Müdür odası 34 m , sekretarya 20 m , toplantı ve eğ�t�m salonu 50 m , kafeterya 
2 2 2 2150 m , arş�v ve depo 30 m2, b�lg�sayar odası (10 b�lg�sayar) 26 m , tuvalet ve lavabo 32 m , mesc�t 40 m , d�ğer 

2
(kor�dor, havalandırma vb.) 180 m 'd�r. 

 İbadethane
 

2 
Küçük sanay� s�tes�ndek� �şletmeler�n, h�zmet alanların ve bölgedek� vatandaşların kullanımına yönel�k 7000 m alanda 
b�r cam� yapılması öngörülmüştür. 

 Alışver�ş Merkez� 

2
Küçük sanay� s�tes�ndek� �şletmeler�n ve h�zmet alanlar �le bölgeden geçenler�n kullanımına yönel�k 6500 m  alan 
üzer�nde b�r alışver�ş merkez� yapılacaktır. 

 Otopark

2 Araç yoğunluğunu azaltmak ve düzenl� hale get�rmek amacıyla 4500 m  alan üzer�nde açık otopark yapılacaktır.
 
Ortak Yaşam Alanı 

2
Küçük Sanay� S�tes� �çer�s�nde, lokantalar, market ve eczane g�b� b�r�mler�n bulunduğu 12000 m  ortak yaşam alanı 
kurulacaktır. Burada Sağlık Kab�n�, Ortak Sağlık ve Güvenl�k B�r�m� ve Meslek� Eğ�t�m Merkez� de yer alacaktır.
 
 Sağlık Kab�n� 

Sağlık Kab�n� Sağlık Bakanlığı'nın 25.03.1997 tar�h ve 6091 sayılı Sağlık Kab�nler�n�n Açılış ve İşley�ş� Genelges�n�n 
2 

1. maddes�ne göre kurulacaktır. Sağlık kab�n� müstak�l b�r b�nada ve 300 m olacak şek�lde yer alacaktır. Sağlık 
kab�n�nde b�rb�r�nden ayrılmış hasta bekleme veya kabul bölümü �le hemş�re ve sağlık memurunun hastaya yönel�k 
müdahaleler�n� gerçekleşt�recekler� tedav� bölümü yer alacaktır. Sağlık kab�n�nde ac�l yardım uygulamaları, her türlü 
pansuman ve küçük cerrah� müdahale, her türlü enjeks�yon, serum takılması, sünnet, kulak lavajı, gebel�k test�, 
hemoglob�n ölçümü, gebe �zlem, fiz�k tedav�, kan şeker� ve tans�yon ölçümü, evde hasta bakım h�zmetler� vb. 
ver�lecekt�r. Sağlık kab�n� çevre köylerdek� vatandaşlarca da kullanılab�lecekt�r. 
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 Ortak Sağlık ve Güvenl�k B�r�m� (OSGB)

Ortak Sağlık ve Güvenl�k B�r�m� (OSGB) yasal olarak; “Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı tarafından 
yetk�lend�r�lm�ş, İşyerler�ne İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� H�zmetler�n� vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerekt�rd�ğ� 
fiz�k� ve tıbb� donanıma sah�p, �ş sağlığı ve güvenl�ğ� profesyoneller�n�n (İşyer� Hek�m�, İş Güvenl�ğ� Uzmanı ve D�ğer 

2Sağlık Personel�n�n) oluşturduğu özel kuruluşlar” şekl�nde tanımlanmaktadır. Bu çerçevede 150 m  alanda Ortak 
Sağlık ve Güvenl�k B�r�m� kurulacaktır. 

 Meslek� Eğ�t�m Merkez� 

Feth�ye Seyd�kemer Küçük Sanay� S�tes�nde ara eleman �ht�yacının karşılanması amacıyla M�llî Eğ�t�m Bakanlığı'na 
bağlı, Özel Meslek� Eğ�t�m Merkezler� açılacaktır. Küçük sanay� s�teler�nde müstak�l b�nada olmak kaydıyla Meslek� 
Eğ�t�m Merkez� açılab�lmekted�r. Merkez�n açılacağı yerleş�m b�r�m�nde, merkezde eğ�t�m� yapılacak alan/dallarla 
�lg�l� �şletmelerde meslek� eğ�t�me uygun ve yeterl� kapas�tede �ş yer�n�n bulunması yeterl� şarttır. Meslek� Eğ�t�m 

2
Merkez� müstak�l b�nada 4.400 m  alan üzer�nde kurulacaktır.

8. TEKNİK ANALİZ ve TASARIM

8.1. Kapas�te Anal�z� ve Seç�m 

Tablo	15:	Fethiye	Seydikemer	KSS	Öngörülen	Ortak	Kullanım	Alanları	Dağılımı

KSS Ortak Kullanım Alanları Ortak Alan Dağılımı (m2 ) 
Müdür Odası 34 m2 

Sekretarya 20 m2 
Toplantı ve Eğ�t�m Salonu 50 m2 

Kafeterya 150 m2 
Arş�v ve Depo 30 m2 

B�lg�sayar Odası 26 m2 
Tuvalet ve Lavabo 32 m2 

Mesc�t 40 m2 
D�ğer (Kor�dor, Havalandırma vb.) 180 m2 

TOPLAM 562 m2 
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Tablo	16:	Fethiye	Seydikemer	KSS	Öngörülen	Alan	Hesapları

8.2. Alternat�f Teknoloj�ler�n Anal�z� ve Teknoloj� Seç�m� 

KSS �dar� b�nası �le �şyerler�n�n �nşasında kullanılacak malzemen�n ve ek�pmanın n�tel�ğ� açısından �nşaatı 
gerçekleşt�recek yüklen�c� Yapım İşler� Genel Şartnames�'ne uygun şek�lde teknoloj� seç�m�n� yapmakla yükümlü 
olacaktır.

8.3. Seç�len Teknoloj�n�n Çevresel Etk�ler�, Koruma Önlemler� ve Mal�yet�

Kanal�zasyon, �çme suyu şebekeler� kurulması �ç�n bel�rt�len konularda KSS kurulma sürec�nde yatırım yapılması 
planlanmaktadır. Buna da�r mühend�sl�k çalışmaları, �nşaat fiz�b�l�teler�, keş�f ve metrajlar yapım �ş� önces�nde ortaya 
konulacaktır. Katı atık, sıvı atık arıtma ve bertaraf s�stemler�n�n kurulması �le �lg�l� yatırımlar �se �şletmeler�n faal�yet 
alanları, atık m�ktarı ve atık türler� tesp�t ed�ld�kten sonra yatırım sürec�nde planlanab�lecekt�r.

8.4. Tekn�k Tasarım 

Değerlend�rme konusu küçük sanay� s�tes�nde, beş adet �şyer� bloku yer alacak olup, özell�kler� aşağıda tablo olarak ver�lm�şt�r. 
Ayrıca ambar, depo alanları �le t�car� alanlar, sağlık merkez�, yönet�m bölümü, mesc�t vb. genel kullanım amaçlı alanlar da yer 
alacaktır.
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Tablo	17:	İşyeri	Blokları	ve	Özellikleri

A Bölgesi (Oto Tamir ve 
İmalatçılar ) 

B Bölgesi (Elektrik Makine ve 
Aletleri)  

C Bölgesi (Tarım Aletleri Satış ve 
Onarım)  

D Bölgesi  (Lastik, Plastik, 
Ambalaj)  

İşletme 
Sayısı  

İşletme 
Büyüklüğü 

(m2) 

Toplam 
Kapalı 

Alan (m 2) 

İşletme 
Sayısı  

İşletme 
Büyüklüğü 

(m2) 

Toplam 
Kapalı 

Alan (m 2) 

İşletme 
Sayısı  

İşletme 
Büyüklüğü 

(m2) 

Toplam 
Kapalı Alan 

(m2) 

İşletme 
Sayısı  

İşletme 
Büyüklüğü 

(m2) 

Toplam 
Kapalı Alan 

(m2) 

100 100 10.000  10 200 2.000  20 300 6.000  20 250 5.000  

100 150 15.000  10 250 2.500  10 400 4.000  10 350 3.500  

100 200 20.000  20 300 6.000  20 500 10.000  20 400 8.000  

100 250 25.000  20 400 8.000  10 600 6.000  10 500 5.000  

50 350 17.500  10 450 4.500  5 700 3.500  10 600 6.000  

         20 700 14.000  

         5 900 4.500  

         5 1.000  5.000  

450 194 87.500  70 329 23.000  65 454 29.500  100 275 27.500  

 Ortalama    Ortalama    Ortalama    Ortalama   

 
E Bölgesi  (Mobilya ve Ahşap) F Bölgesi (Ambar, Depo) 

T1-T2 Bölgesi (Ticari Mekânlar, Sağlık 
Merkezi, Yönetim Bölümü, Mescit vb.) 

İşletme 
Sayısı 

İşletme 
Büyüklüğü (m2) 

Toplam Kapalı 
Alan (m2)  

İşletme 
Sayısı 

İşletme 
Büyüklüğü 

(m2) 

Toplam Kapalı 
Alan (m2)  

İşletme 
Sayısı 

İşletme 
Büyüklüğü (m2) 

Toplam 
Kapalı Alan 

(m2)  

30 150 4.500       

20 300 6.000       

10 400 4.000       

10 500 5.000       

5 700 3.500       

5 1.000 5.000       

80 288 23.000   30.000   90.000 

 Ortalama        

 
Küçük sanay� s�tes�n�n ana ün�teler �t�bar�yle kapalı alan dağılımı aşağıdak� tabloda toplu olarak ver�lm�şt�r.
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Tablo	18:	Ana	Üniteler	İtibariyle	Kapalı	Alan	Dağılımı

8.5. Yatırım Mal�yetler� 

2Araz�: Kurulacak küçük sanay� s�tes� �ç�n öngörülen araz� büyüklüğü 550.000 m  olup, öneml� b�r kısmı özel mülk�yet 
2araz�s�d�r. Yapılan değerlend�rmelerde kamulaştırma bedel�n�n 217 TL/m  olacağı, bölgede kamu mülk�yet�nde olan 

2
araz�ler�n de aynı bedelle tem�n ed�leceğ� öngörülmüştür. Bu tutar esas alındığında araz� tem�n bedel�n�n (550.000 m  * 

2
217  TL/m =) 119.350.000.- TL  olarak gerçekleşmes� beklenmekted�r. Değerlend�rme çalışmalarında bu değer 
yaklaşık 120 M�lyon TL olarak alınmıştır.

Küçük sanay� s�tes� yatırımı kapsamında yer alan �şyerler� ve d�ğer �nşa� faal�yetler�n dağılımı, 2020 yılı yapı yaklaşık 
b�r�m fiyatları �le toplam �nşaat harcamaları, aşağıdak� tabloda ver�lm�şt�r:

Tablo	19:	İnşaat	Maliyetleri

A-E 
Bölgesi 

TOPLAM 
İŞYERİ 
SAYISI 

765 

TOPLAM 
İŞYERİ 
KAPALI 

ALANI (m2) 
190.500 

ORTALAMA 
İŞYERİ 
KAPALI 
ALANI  
(m2) 

249 

T1-T2 Bölgesi  
 

(Ticari Mekânlar, Sağlık 
Merkezi, Yönetim Bölümü, 

Mescit vb. m2) 

90.000 

F Bölgesi  
 
(Ambar, Depo, 
m2) 

30.000 

 

İnşaatın Türü 
Kapalı 

Alan (m2) 
Yapı Sınıfı 

2020 Yılı 
B�r�m F�yat  

(TL/m2) 

Toplam İnşaat 
Harcaması  

(TL) 

İş yerler� toplam kapalı alanı (m2) 190.500 III. A 1.100 209.550.000 

T1-T2 Bölges� (T�car� Mekânlar, Sağlık 
Merkez�, Yönet�m Bölümü, Mesc�t vb. m2) 

90.000 IV. A 1.550 139.500.000 

F Bölges� (Ambar, Depo, m2) 30.000 II. C 820 24.600.000 

TOPLAM 310.500 
Ortalama 

B�r�m F�yat 
1.203 373.650.000 

 
İnşa� yatırımlar kapsamında yer alan harcamaların �cmal tablosu aşağıda ver�lm�şt�r:

- Araz� Düzenleme ve Alt Yapı Harcamaları: ≈ 15 M�lyon TL
- İş Yerler� Yapımı Harcamaları: ≈ 210 M�lyon TL
- T�car� Mekânlar, Sağlık Merkez�, Yönet�m Bölümü, Mesc�t vb. Yapımı Harcamaları: ≈ 140 M�lyon TL
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- Ambar, Depo Yapımı Harcamaları: ≈ 25 M�lyon TL
- Otopark, Çevre Düzenleme ve D�ğer İnşaat Harcamaları: ≈ 15 M�lyon TL
- D�ğer Sab�t Yatırım Harcamaları (Mak�ne Teçh�zat, Araçlar, Dem�rbaşlar, yukarıda sayılanlar dışındak� 

d�ğer g�derler): ≈ 20 M�lyon TL
Toplam: ≈ 425 M�lyon TL (2020 yılı b�r�m fiyatları �le), 

2020 yılı b�r�m fiyatları �le tesp�t ed�len bu tutar, değerlend�rme tar�h� �t�bar�yle Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı 2021 
yılı b�r�m fiyatları henüz açıklanmadığı �ç�n % 10 fiyat artışı uygulanarak 2021 yılına güncellenm�ş olup bu tutar 468 
M�lyon TL olarak öngörülmüştür.

Yönet�m b�nasında kullanılacak mak�ne ek�pman, mob�lya ve dem�rbaşların l�stes� ve tutarları aşağıda tablo olarak 
ver�lm�şt�r:

Tablo	20:	Yönetim	Binasında	Kullanılacak	Makine	Ekipman,	Mobilya	ve	Demirbaşların	Listesi

No Mak�ne Ek�pman ve Tefr�şatlar Adet 
B�r�m 
F�yat 

Toplam 

1 Müdür Odası Mob�lya Takımı 1 10.000 10.000 

2 Sekreter Mob�lya Takımı 1 5.000 5.000 

3 Sekreter Masaüstü B�lg�sayar 1 10.000 10.000 

4 D�züstü B�lg�sayar 1 12.000 12.000 

5 
Ortak Kullanım Alanı Masaüstü 
B�lg�sayar 

10 10.000 100.000 

6 Çok Fonks�yonlu Yazıcı 1 3.500 3.500 

7 Projeks�yon C�hazı ve Perdes� 1 6.200 6.200 

8 Toplantı Masası Takımı 1 12.000 12.000 

Toplam Tutar 158.700 

 
15 Şubat 2018 tar�h ve 30715 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Yerleş�m Alanı İçer�s�nde Kalan Sanay� S�teler� İle 
Sanay� İşletmeler�n�n Dönüşüm ve Gel�ş�m Projeler�n�n Kred�lend�r�lmes� Hakkında Yönetmel�ğe göre; yerleş�m 
alanları �ç�nde kalmış sanay� s�teler�n�n planlı sanay� alanlarına taşınması �ç�n, sanay� s�tes� yapı kooperat�fler�, �l özel 
�dareler�, büyükşeh�r beled�yeler� veya beled�yelerce yapılacak sanay� s�teler�n�n;

· Altyapı ve üstyapı yatırımlarının tamamına kadar olan kısmı �le
·  İdar� ve sosyal tes�s b�naları, 
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· Arsa bedeller�, 
· Mülk�yet�n ed�n�lmes� masrafları, 
· M�marlık ve mühend�sl�k h�zmetler�, 
· Taşınma masrafları dâh�l,

kred� �le desteklenmekted�r. Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı'ndan alınan b�lg�ye göre,  sanay� s�teler�n�n yapımı �ç�n 
altyapının tamamı ve üst yapının �se %70'�ne kadar kısmı kred�lend�r�lmekte olup, kullandırılan kred�ler�n fa�z oranı 
yıllık %3, ger� ödeme süres� 3 yılı anapara ödemes�z dönem dâh�l toplam 13 yıldır. 

Bakanlık kred�s� kullanmayan sanay� s�teler�, yapı kooperat�fler� aracılığı ve ortaklarının ekonom�k �mkânları �le 
gerçekleşmekted�r.

TMMOB Mak�ne Mühend�sler� Odası Organ�ze Sanay� Bölgeler� ve Küçük Sanay� S�tes�, Teknoparklar(2017) oda 
raporunda, İstanbul Dudullu DES küçük sanay� s�tes�nde 705 �şletme bulunup yıllık elektr�k enerj� �ht�yacı 50.400 MW 
tüket�m mevcuttur. Ayrıca İMES küçük sanay� s�tes�nde 682 �şletme bulunup yıllık elektr�k enerj� �ht�yacı 42.000 MW 
tüket�m mevcuttur. Bu b�lg�ler doğrultusunda, 765 �şletme öngörülen Feth�ye-Seyd�kemer KSS �ç�n yıllık elektr�k 
enerj� tüket�m� 55.000 MW öngörülmekted�r. 

Değerlend�rme çalışmalarında, yatırım dönem� fiyat artışları dâh�l sab�t yatırım tutarının %70'�n�n kred�, %30'unun �se 
küçük sanay� s�tes� kooperat�fi ortaklarının sağlayacağı öz kaynaklarla karşılanacağı öngörülmüştür.
Yatırımın finansman �ht�yacı ve kaynaklarının dağılımı, finansman tablosunda ver�lm�şt�r.

9.PROJE GİRDİLERİ

9.1. G�rd� İht�yacı

Küçük sanay� s�tes� yatırımı, �malat sanay� veya h�zmet sektörü yatırımları g�b� değerlend�r�lememekte olup 
kend�ne özgü �ş akışı ve planlamaya sah�pt�r.
 
9.2. G�rd� F�yatları ve Harcama Tahm�n�

Küçük sanay� s�tes� yatırımı �ş akışı ve yaklaşık harcama tutarları Şek�l 30'da toplu olarak ver�lm�şt�r.

10. ORGANİZASYON YAPISI, YÖNETİM ve İNSAN KAYNAKLARI

10.1. Kuruluşun Organ�zasyon Yapısı ve Yönet�m�
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Şekil	29:	Organizasyon	Şeması

Kooperatif	
Genel	Kurulu 	

Kooperatif	
Yönetim	Kurulu 	

Başkanı 	

Kooperatif	
Müdürü 	

Sekreterya 	
Güvenlik	
Personeli

	

Diğer	
Kooperatif	
Personeli

	

Kooperatif	
Denetim	
Kurulu 	

Küçük Sanay� S�teler� yapı kooperat�fler� altında kurulab�len organ�zasyonlardır. Bu sebeple Küçük Sanay� S�tes� 
Kooperat�fin�n �şley�ş�n� sağlayacak ana organ Genel Kurul'dur. 

Genel Kurul: Kooperat�fe katılan bütün ortakları tems�l eden en yetk�l� organ olup, aynı zamanda KSS'n�n en üst karar 
organıdır. Her �şletmeden b�r tems�lc�n�n yer alacağı genel kurul üyeler� 2 yıllığına seç�l�rler. Yönet�m ve Denet�m 
Kurulu üyeler�n� seçmek, yıllık b�lanço hakkında karar almak g�b� temel görevler� bünyes�nde bulundurur.

Yönet�m Kurulu: Genel kurulun seçeceğ� en az üç as�l üç yedek olmak üzere en az b�r, en çok dört yıllığına 
seç�leb�l�rler. Yönet�m kurulu üyeler� kooperat�f ortağı olmalı ve aynı türde başka b�r kooperat�fte yönet�m kurulu 
üyes� olmamalıdır. Yönet�m Kurulu, kooperat�fin ana faal�yet�n� yöneten ve onu tems�l eden �cra organıdır.

Denet�m Kurulu: Genel kurulun seçeceğ� en az 2 as�l 2 yedek üye olmak üzere, genel kurulca süre tesp�t� 
yapılmamışsa 1 yıl �ç�n seç�lm�ş sayılırlar.
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Kooperat�f Müdürlüğü: Gerekl� sayıdak� �dar� ve tekn�k personelden oluşmaktadır.  Kooperat�f Müdürü, kanun, 
yönetmel�k, ana sözleşme ve benzer� bütün �dar� düzenlemeler ışığında yönet�m kurulu kararlarını uygulamak ve 
Küçük Sanay� S�tes�n�n �dares�n� yürütmekle görevl�d�r.

Şekil	30:	Küçük	Sanayi	Sitesi	Kurulması	İş	Akışı
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10.2. Organ�zasyon ve Yönet�m G�derler� 

Küçük Sanay� S�tes� Kooperat�fi, başlangıçta kurucu yönet�m kurulu ve müteak�ben kooperat�f genel kurulu 
tarafından seç�len yönet�m kurulu tarafından sevk ve �dare ed�l�r. Yönet�m Kurulu bu görev�n�, müdür ve d�ğer 
çalışanların oluşturduğu �cra organı vasıtasıyla yürütür. 

10.3. İnsan Gücü İht�yacı ve Tahm�n� G�derler

Küçük Sanay� S�tes� faal�yetler�n� aşağıda n�tel�kler� ve ücretler� ver�len çalışanları vasıtasıyla yürütecekt�r.

Tablo	21:	İnsan	Kaynağı	İhtiyacı	ve	Ücretleri

No Poz�syon 
Aylık Brüt 
Ücret (TL) 

Personel  
Sayısı 

Yıllık Brüt Ücret (TL) 

1 Müdür 10.000 1 120.000 

2 Sekreter 7.500 1 90.000 

3 Kooperat�f Elemanı  7.500 1 90.000 

4 Yardımcı Eleman 5.000 1 60.000 

5 Güvenl�k Görevl�s�  6.000 4 288.000 

Toplam 8 648.000 

 

11. PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA PROGRAMI

 11.1. Proje Yürütücüsü Kuruluşlar ve Tekn�k Kapas�teler�

Feth�ye ve Seyd�kemer arasında kurulması planlanan Küçük Sanay� S�tes� (KSS) �ç�n başta Feth�ye T�caret ve 
Sanay� Odası, Feth�ye Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Seyd�kemer Esnaf ve Sanatkârlar odası olmak üzere, KSS 
kooperat�fi �çer�s�nde ortak sıfatıyla bulunan bütün �şletmec�ler�n ve kurumların KSS'n�n �ht�yaç duyduğu 
finansmanı karşılaması beklenmekted�r.

11.2. Proje Organ�zasyonu ve Yönet�m  (karar alma sürec�,  yapım yöntem� vb.)

Küçük Sanay� S�teler�n�n Kred�lend�r�lmes�ne İl�şk�n Yönetmel�k kapsamında, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı kred� 
desteğ� �le gerçekleşen küçük sanay� s�teler� yatırımında aşağıda bel�rt�len ana safhaların gerçekleşmes� 
gerekmekted�r:

Kooperat�f 
Kurulması ve 
Üye Tem�n�

(Term�n Süres� 1 Yıl)

Küçük Sanay� S�tes� Kooperat�fi asgar� 7 k�ş� �le kurulab�l�r. 550 dönüm araz� 
üzer�nde 765 bağımsız �ş yer� yatırımı gerçekleşt�r�lecekt�r. İş yerler�n�n 
max�mum %80'�ne (612 �ş yer�) karşılık gelecek sayıda üye kaydı 
yapılab�lecekt�r. Ger�ye kalan 153 �ş yer� Küçük Sanay� S�tes�ne gel�r sağlamak 
amacıyla satılab�ş�r ve/veya k�raya ver�leb�l�r.

Kurulacak küçük sanay� s�tes� �ç�n öngörülen araz� büyüklüğü 550.000 m2 
olup, öneml� b�r kısmı özel mülk�yet araz�s�d�r. Yapılan değerlend�rmelerde 
kamulaştırma bedel�n�n 217 TL/ m2 olacağı, bölgede kamu mülk�yet�nde olan 
araz�ler�nde aynı bedelle tem�n ed�leceğ� öngörülmüştür. Bu tutar esas 
alındığında araz� tem�n bedel�n�n (550.000 m2*217 TL/m2=) 119.350.000 TL 
olarak gerçekleşmes� beklenmekted�r. 120 M�lyon TL olarak d�kkate alınmıştır.

TOPLAM İŞ YERİ SAYISI 765 TOPLAM İŞ YERİ
KAPALI ALANI

190.500

F Bölges� (Ambar,
Depo, m2) 30.000

T1 - T2 Bölges� (T�car� 
Mekanlar,Sağlık Merkez�, 

Yönet�m Bölümü,Mesc�t vb. m2)
90.000

Araz� Tem�n�,
Kamulaştırılması

ve/veya Satın
Alınması, Konsepte

Karar Ver�lmes�
(Term�n Süres� 2 Yıl)

Sab�t Yatırım
Harcamaları

(Term�n Süres� 3 Yıl)

İş Yerler�n�n
Kura İle Tesl�m�

- Şerefiyle Çalışması,
- Üyeler�n kullanımına sunulan �şyer� sayısı (%80):612
-Mülk�yet� Küçük Sanay� S�tes�nde bulunacak �şyer� sayısı (satış ve/veya k�ralama
şekl�nde değend�r�leb�l�r):153

- İşyerler�n�n Kura �le Tahs�s�
- Tahs�s Fazlası İş Yerler�n�n
Satışı veya K�ralanması

- Araz� Tem�n�=120 M�lyon TL
- İmar Planı, Altyapı ve Üst Yapı
Projeler�n�n Hazırlanması ve
Uygulanması, Etüt Proje
Harcamaları=10 M�lyon TL
Toplam = 130 M�lyon TL

- Araz� Tem�n�
- İmar Planı, Altyapı 
ve Üst Yapı
Projeler�n�n
Hazırlanması

- Araz� Düzenleme ve Alt Yapı Harcamaları = 15 M�lyon TL
- İş Yerler� Yapımı Harcamaları = 210 M�lyon TL
- T�car� Mekanlar, Sağlık Merkez�, Yönet�m Bölümü, Mesc�t vb.
Yapımı Harcamaları = 140 M�lyon TL
- Ambar, Depo Yapımı Harcamaları = 25 M�lyon TL
- Otopark, Çevre Düzenleme ve D�ğer 
İnşaat Harcamaları = 15 M�lyon TL
- D�ğer Sab�t Yatırım Harcamaları (Mak�ne Teçh�zat, Araçlar,
Dem�rbaşlar, yukarda sayılanlar dışındak� d�ğer g�derler) =
20 M�lyon TL

Toplam = 425 M�lyon TL(2020)            468 M�lyon TL(2021)

Yatırımın F�nansmanı:

TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI

A - Arsa Yatırımı

B - Sab�t Tes�s Yatırımı

C - Yen�den Değerlenme Değer Artışı

D - F�yat Artışları

E - F�nansman G�derler�

F - Kâr Farkları

TOPLAM

120.000.000

492.476.311

0

40.347.631

56.309.344

0

Sab�t Yatırım Toplamı 723.533.286

Yatırım dönem� fiyat artışları dah�l sab�t tes�s yatırımının(yaklaşık

547 M�lyon TL) %70 �n�n kred� �le (yaklaşık 383 M�lyon TL) finanse

ed�leceğ� öngörülmüştür.
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· Tam�rat, �malat n�tel�ğ�ndek� meslek gruplarına mensup ortaklardan oluşan küçük sanay� s�tes� yapı 
kooperat�fin�n kurulması,

· B�lg�lend�rme raporu, genel ortak l�stes� ve kuruluş yer�ne �l�şk�n belgeler� �çeren başvuru dosyasının Val�l�kçe 
Bakanlığa gönder�lmes�,

· Kuruluş yer�n�n, Bakanlıkça uygun görülmes� ve �mar planının ruhsat makamınca onaylanması,
· Küçük sanay� s�tes� uygulama projeler�n�n, ruhsat makamınca onaylanmasını müteak�p kred� şartları açısından 

Bakanlıkça v�ze ed�lmes�, keş�f özetler�n�n Küçük Sanay� S�tes� Yapı Kooperat�fi Başkanlığınca onaylandıktan 
sonra kred�lend�rmeye esas olmak üzere Bakanlığa sunulması,

· Küçük sanay� s�tes�n�n, Bakanlık yatırım programına alınması,
· Yatırım programına göre ödenek tahs�s ed�len küçük sanay� s�tes� yapım �hales�n�n, Bakanlıkça bel�rlenen esas 

ve usuller çerçeves�nde gerçekleşt�r�lmes�,
· Yapım aşamasında üstyapı �nşaatlarının %70 '�ne kadar olan kısmı, altyapı �nşaatlarının tamamının Bakanlık 

kred� desteğ� ve tak�b�nde tamamlanması,
· Tamamlanan küçük sanay� s�tes� �şyerler�n�n, Kooperat�f Yönet�m�nce kur'a çek�m� yapılarak ortaklara tesl�m 

ed�lmes�.

Bakanlık kred�s� kullanmayan küçük sanay� s�teler�, yapı kooperat�fler� aracılığı ve ortaklarının ekonom�k �mkânları 
�le gerçekleşmekted�r.

11.3. Proje Uygulama Programı

Tablo	22:	Termin	Planı

Faal�yetler / Yıllar 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 6. Yıl 

Küçük Sanay� S�tes� (KSS) Kooperat�f�n�n Kurulması ve Üye Kayıtları        

KSS tanıtım, pazarlama faal�yetler�       

KSS personel yapısının oluşturulması       

KSS  kuruluş yer� seç�m� ve satın alma / kamulaştırma �şlemler�        

Plan ve projelend�rmen�n yapılması       

Bakanlık kred�s� �ç�n başvuru yapılması       

İhale �şler�n�n gerçekleşt�r�lmes�       

KSS altyapı üst yapı ve �şyer� �nşaat yatırımlarının gerçekleşt�r�lmes�       

G�r�ş�mc� f�rmaların KSS'ye başvurularının alınması ve değerlend�r�lmes�       

KSS'de �şletmelere �ş yer� tahs�s�n�n yapılması       
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12. İŞLETME DÖNEMİ GELİR VE GİDERLERİ

Küçük Sanay� S�tes� yatırımının tamamlanmasını müteak�p mülk�yet sah�b� �şyerler�nden aylık a�dat, mülk�yet� 
KSS'ye a�t �şyerler�nden �se k�ra gel�r� elde ed�lecekt�r. Mevcut küçük sanay� s�teler� yönet�m� �le yapılan görüşmelerde 

2
�şyer� aylık a�datının 500 TL/ay, k�ra bedel�n�n �se 62,5 TL/m  olarak alınmasının gerçekç� olacağı tesp�t ed�lm�şt�r. 

Yatırımın tamamlanması sonrası tam kapas�tede �şletme gel�rler� ve �şletme g�derler� aşağıda tablo olarak ver�lm�şt�r.

Tablo	23:	Tam	Kapasitede	Yıllık	İşletme	Gelirleri

YATIRIMIN TAMAMLANMASI SONRASI TAM KAPASİTEDE YILLIK İŞLETME GELİRLERİ  

          TUTARI 

MAMÜLÜN CİNSİ  MİKTARI BİRİM BİRİM FİYATI CİNSİ (TL) 

            

 K�ralama Gel�rler� (Mülk�yet� KSS'ye a�t �şyerler�nden) 153 Adet 15.500 TL/Adet 2.371.500  

 A�dat Gel�rler� (Mülk�yet Sah�pler�nden) 612 Adet 500 TL/Adet     306.000  

            

TOPLAM İŞLETME GELİRLERİ         2.677.500 
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Tablo	24:	Tam	Kapasitede	Yıllık	İşletme	Giderleri

TAM KAPASİTEDE YILLIK İŞLETME GİDERLERİ (TL)  

GİDER UNSURLARI   % MİKTAR  BİRİM  FİYAT  CİNSİ  TUTAR  

A - Üret�m G�derler�              

     1 - Personel G�derler�    8  K�ş�      648.000  

     2 - Elektr�k G�derler�            3.000  

     3 - Yakıt G�derler�            7.200  

     6 - Su           2.400  

     9 - Genel G�derler  2,0%         13.212  

   10 - Bekleneb�lecek Farklar       2,0%         13.476  

              

TOPLAM ÜRETİM GİDERLERİ            687.288  

              

B - Reklam, Tanıtım G�derler�            6.873  

              

TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ            694.161  

              

 

13. TOPLAM YATIRIM TUTARI VE YILLARA DAĞILIMI

13.1. Toplam Yatırım Tutarı 

Değerlend�rme çalışmasında hesaplamalar KDV's�z tutarlar üzer�nden yapılmıştır.

13.1.1 Araz� Bedel� 

Yapılan �nceleme, araştırma ve alternat�fler�n değerlend�r�lmes� sonucu, Feth�ye'n�n şeh�r olarak büyümes�n� ve 
gel�şmes�n� en az olumsuz etk�leyecek olması, ormanlık alanların en az düzeyde etk�lenmes� ve alanın engebes�n�n az 
olmasından ötürü Uğurlu bölges� olarak adlandırılan 1 numaralı bölge en �y� alternat�f olarak seç�lm�şt�r. 

2  
Küçük Sanay� S�tes�'n�n kurulacağı alan brüt olarak 550.000 m olarak bel�rlenm�şt�r. Küçük sanay� s�tes�n�n yer� 
Antalya yolu üzer�nde Seyd�kemer Uğurlu Mahalles�'nde, Muğla �l sınırları �ç�nde bel�rlenm�şt�r. İlg�l� alan Muğla 
Büyükşeh�r Beled�ye Mecl�s�n�n 12 Kasım 2017 tar�hl� ve 330 sayılı kararı �le 1/25000 ölçekl� Nazım İmar Planında 
Sanay� kullanımına ayrılmıştır.
 
Değerlend�rme konusu küçük sanay� s�tes� �ç�n öner�len araz�n�n yaklaşık %12's� kamu mülk�yet�nde, ger�ye kalan 

2
kısım �se özel mülk�yetted�r. Yapılan araştırmalarda bölgede kamulaştırma bedel�n�n 217 TL/m  olacağı, kamu 
mülk�yet�nde olan araz�ler�n de aynı bedelle tem�n ed�leceğ� öngörülmüştür. Bu değer, Türk�ye gayr�menkul p�yasası 
üzer�ne �stat�st�k� ver�ler üreten endeksa (https://www.endeksa.com/tr/) değerlend�rmeler�ne yakın olduğu �ç�n 
hesaplamalarda d�kkate alınmıştır. Küçük sanay� s�tes� yatırımı �ç�n öner�len araz�n�n sınırları �çer�s�nde yer aldığı 

2
Seyd�kemer �lçes� �ç�n Endeksa, 224 TL/m  ortalama b�r�m fiyat öngörmekte olup aşağıda ver�lmekted�r. Bu değer, 

2 
araştırmada bulunan 217 TL/m değer� �le uyumlu olduğu �ç�n, araz� satın alma / kamulaştırma hesaplamalarında bu 
değer esas alınmıştır. 
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2 2 2217 TL/m değer� esas alındığında araz� tem�n bedel�n�n (550.000 m  * 217  TL/m =) 119.350.000.- TL  olarak 
gerçekleşmes� beklenmekted�r. Değerlend�rme çalışmalarında bu değer yaklaşık 120 M�lyon TL olarak alınmıştır.

13.1.2. Sab�t Yatırım Tutarı

Yukarıda ayrıntılı olarak ver�len yatırım harcamaları d�kkate alınarak, küçük sanay� s�tes� yatırımının sab�t yatırım 
tutarı ve toplam yatırım tutarı aşağıda tablo olarak ver�lm�şt�r:

Tablo	25:	Toplam	Yatırım	Tutarı	ve	Yıllara	Göre	Dağılımı

13.1.3. Yatırım Dönem� Fa�zler�

Yatırım dönem� 6 yıl olarak öngörülmüş olup, yatırım dönem� fa�z g�derler� 57.800.628.- TL olarak hesaplanmıştır. 

13.1.4. İşletme Sermayes�

İşletme sermayes� �ht�yacı tablosu aşağıda ver�lm�şt�r.

Tablo	26:	İşletme	Sermayesi	Hesabı

İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI HESABI  (TL) 

UNSURLAR  
SÜRE 
(GÜN) 

YILLIK 
TUTAR 
(SABİT)  

YILLIK 
TUTAR 

(DEĞİŞKEN)  

İŞLETME  
SERMAYESİ  

TUTARI  
(SABİT)  

İŞLETME  
SERMAYESİ  

TUTARI  
(DEĞİŞKEN)  

İŞLETME  
SERMAYESİ  

TUTARI  
(TOPLAM)  

 1 . Personel G�derler�  30 648.000  0  54.000  0  54.000  

 2 . Elektr�k G�derler�  30 3.000  0  250  0  250  

 3 . Yakıt G�derler�  30 7.200  0  600  0  600  

 4 . Nak�t İht�yacı  30 35.961  0  2.997  0  2.997  

TOPLAM   2.075.610  0  57.847  0  57.847  

 
13.2. Yatırımın Yıllara Dağılımı 

Yatırımın yıllara dağılımı, toplam yatırım tutarı ve yıllara dağılımı tablosunda (Tablo 25) ver�lm�şt�r.

14. PROJENİN FİNANSMANI

14.1. Yürütücü ve İşletmec� Kuruluşların Mal� Yapısı

Değerlend�rme konusu küçük sanay� s�tes� yatırımı, 1163 sayılı kanuna göre en az 7 k�ş�den müteşekk�l kurucular 
tarafından kurulacak küçük sanay� s�tes� yapı kooperat�fi tarafından gerçekleşt�r�lecekt�r.

Küçük sanay� s�tes� kooperat�fin�n mal� yapısını üyelerden alınacak a�datlar oluşturacaktır. Arsa alımı ve kred� �le 
finanse ed�lemeyecek yatırımlar kooperat�f üyeler�n�n katkıları �le gerçekleşt�r�lecekt�r. 

14.2. F�nansman Yöntem� (öz kaynak, dış kred�, h�be, YİD vb.)

Değerlend�rme çalışmalarında, yatırım dönem� fiyat artışları dâh�l sab�t yatırım tutarının %70'�n�n kred�, %30'unun �se 
küçük sanay� s�tes� kooperat�fi ortaklarının sağlayacağı öz kaynaklarla karşılanacağı öngörülmüştür.
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14.3. F�nansman Kaynakları ve Koşulları

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı'ndan alınan b�lg�ye göre,  sanay� s�teler�n�n yapımı �ç�n altyapının tamamı ve üst 
yapının �se %70'�ne kadar kısmı kred�lend�r�lmekte olup, kullandırılan kred�ler�n öngörülen fa�z oranı yıllık %3, 
ger� ödeme süres� 3 yılı anapara ödemes�z dönem dâh�l toplam 13 yıldır.

14.4. F�nansman Mal�yet�

Kullanılması öngörülen kred� �le �lg�l� hesaplamalar proforma tablolarda ayrıntılı olarak ver�lm�şt�r.

14.5. F�nansman Planı

Yatırım %70 yabancı kaynak, %30 öz kaynak kullanılarak finanse ed�lecek olup, kred�n�n küçük sanay� s�tes�n�n 
kuruluşunu, araz� tem�n�n� ve projeler�n hazırlanmasını müteak�p �k�nc� yılda kullanılması hedeflenmekted�r.

15. PROJE ANALİZİ

15.1. F�nansal Anal�z

Küçük sanay� s�tes� yatırım projes�, karlılık amacı taşıyan �malat sanay� veya h�zmet sektörü yatırımları �le 
benzerl�k göstermed�ğ� �ç�n, bu sektörlerdek� çalışmaların değerlend�r�lmes�nde kullanılan finansal tabloların 
hazırlanması veya finansal oranların hesaplanması gerçekç� olmamaktadır.

Küçük sanay� s�tes� projeler�, plansız ve denet�ms�z b�r şek�lde yapılaşmış, çevre k�rl�l�ğ� ve plansız kentleşmeye neden 
olan dağınık şek�ldek� �şyerler�n� b�r araya toplamak suret�yle, çevre sağlığına ve şehr�n planlı gel�şmes�ne katkıda 
bulunmak amacıyla organ�ze ed�lmekted�r. Benzer �ş kollarında çalışan ve b�rb�r�n� tamamlayıcı üret�m yapan 
�şletmeler�n aynı s�te �ç�nde toplanmasıyla, ver�ml�l�ğ�n ve kar artışının sağlanması, �ht�yaçların daha ekonom�k 
karşılanması hedeflenmekted�r.Küçük sanay� s�tes� yatırımları, yukarıda da bel�rt�len amaçlara ulaşmak �ç�n 
gerçekleşt�r�len,  karlılık amacı gütmeyen, sosyal amaçlı projelerdend�r. 

Değerlend�rme konusu küçük sanay� s�tes� yatırımı da, şeh�r merkez�nde dar b�r alanda sıkışıp kalmış, büyüme 
potans�yel�n� tamamen kaybett�ğ� g�b� ulaşım, altyapı vb. sorunlar sebeb�yle beklenen ver�ml�l�kte çalışma kab�l�yet�n� 
kaybetm�ş mevcut sanay� s�tes�n�n daha uygun b�r alana taşınmasını sağlama projes�d�r.

Yukarıda bel�rt�len b�lg�ler çerçeves�nde bu bölümde değerlend�rme çalışmalarına �l�şk�n finansal hesaplama tabloları 
ver�lmeye çalışılmıştır. 
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Tablo	27:	Toplam	Finansman	İhtiyacı	ve	Kaynakları

TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI VE KAYNAKLARI TABLOSU (TL)  

YILLAR   KÜMÜLATİF   1   2   3   4   5   6   

TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI TOPLAM İÇ DIŞ İÇ DIŞ İÇ DIŞ İÇ DIŞ İÇ DIŞ İÇ DIŞ İÇ DIŞ 

A - Arsa Yatırımı 120.000.000  120.000.000  0  60.000.000  0  60.000.000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

B - Sab�t Tes�s Yatırımı 497.476.311  497.476.311  0  5.212.404  0  63.474.804  0  156.070.404  0  156.080.808  0  116.576.820  0  61.071  0  

C - F�yat Artışları 64.240.191  64.240.191  0  521.240  0  6.982.228  0  18.884.519  0  20.774.356  0  17.068.012  0  9.836    

D - F�nansman G�derler� 57.800.628  57.800.628  0  0  0  11.796.047  0  11.796.047  0  11.796.047  0  11.796.047    10.616.442    

     Sab�t Yatırım Toplamı  739.517.131  739.517.131  0  65.733.644  0  142.253.079  0  186.750.969  0  188.651.210  0  145.440.879  0  10.687.349  0  

E - İşletme Sermayes� Yatırımı 57.847  57.847  0  57.847  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

F - F�yat Artışları 5.785  5.785  0  5.785                        

     İşletme Sermayes� Toplamı 63.631  63.631  0  63.631  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

GENEL YATIRIM TUTARI 739.580.762  739.580.762  0  65.797.276  0  142.253.079  0  186.750.969  0  188.651.210  0  145.440.879  0  10.687.349  0  

(TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI)                               

TOPLAM FİNANSMAN 
KAYNAKLARI 

  KÜMÜLATİF   1   2   3   4   5   6   

TOPLAM İÇ DIŞ İÇ DIŞ İÇ DIŞ İÇ DIŞ İÇ DIŞ İÇ DIŞ İÇ DIŞ 

A - Öz kaynaklar 346.379.210  346.379.210  0  65.797.276  0  92.933.156  0  64.282.523  0  64.852.596  0  51.889.496  0  6.624.163  0  

     1 - Sermaye 0  0  0                          

     2 - Öngörülen Sermaye Artırımı 346.379.210  346.379.210  0  65.797.276    92.933.156    64.282.523    64.852.596    51.889.496    6.624.163    

B - Yabancı Kaynaklar 393.201.552  393.201.552  0  0  0  49.319.923  0  122.468.446  0  123.798.614  0  93.551.383  0  4.063.186  0  

     1 - Orta ve Uzun Vadel� Borçlar 393.201.552  393.201.552  0  0  0  49.319.923  0  122.468.446  0  123.798.614  0  93.551.383  0  4.063.186  0  

                                

TOPLAM FİNANSMAN 
KAYNAKLARI 

739.580.762  739.580.762  0  65.797.276  0  142.253.079  0  186.750.969  0  188.651.210  0  145.440.879  0  10.687.349  0  
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Tablo	28:	Proforma	Nakit	Akım	Tablosu	(Yatırım	Dönemi)

PROFORMA NAKİT AKIM TABLOSU  (Yatırım Dönem�)  

AÇIKLAMALAR / YILLAR        1 2 3 4 5 6 

KKO       0% 0% 0% 0% 0% 0% 

A - Nak�t g�r�şler�        0  0  0  0  0  0  

     1 - Net İşletme Gel�r� (a -b-c)       0  0  0  0  0  0  

B - Nak�t Çıkışları        694.161  12.559.624  12.559.624  12.559.624  51.879.779  50.700.174  

     1 - İşletme Dönem� Yatırım Harcamaları    0  0  0  0  0  0  

     2 - Net İşletme G�derler� (a -b-c)     694.161  763.577  763.577  763.577  763.577  763.577  

          a . İşletme G�derler�      694.161  763.577  763.577  763.577  763.577  763.577  

     4 - Kred� Ödemeler�      0  11.796.047  11.796.047  11.796.047  51.116.202  49.936.597  

          a . Fa�zler     0  11.796.047  11.796.047  11.796.047  11.796.047  10.616.442  

          b . Anapara Ger� Ödemeler�      0  0  0  0  39.320.155  39.320.155  

                    

C - Nak�t Farkı (A -B)       (694.161) (12.559.624)  (12.559.624)  (12.559.624)  (51.879.779)  (50.700.174)  

D - Borç Ödeme Gücü (A -(B1+B2+B3)) / B4  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

E - Brüt Nak�t Akımı (A -B2)       (694.161) (763.577) (763.577) (763.577) (763.577) (763.577) 

 

Tablo	29:	Proforma	Nakit	Akım	Tablosu	(Yatırım	Dönemi	Sonrası)

PROFORMA NAKİT AKIM TABLOSU (Yatırım Dönem� Sonrası) 

AÇIKLAMALAR / YILLAR     7 8 9 10 11 12 13 

KKO     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

A - Nak�t g�r�şler�     2.945.250  2.945.250  2.945.250  2.945.250  2.945.250  2.945.250  2.945.250  

     1 - Net İşletme Gel�r� (a-b-c)     2.945.250  2.945.250  2.945.250  2.945.250  2.945.250  2.945.250  2.945.250  

B - Nak�t Çıkışları     49.520.570  48.340.965  47.161.360  44.815.105  43.665.934  42.516.764  41.367.594  

     1 - İşletme Dönem� Yatırım 
Harcamaları 

0  0  0  0  0  0    

     2 - Net İşletme G�derler� (a-b-c)   763.577  763.577  763.577  763.577  763.577  763.577  763.577  

          a . İşletme G�derler�   763.577  763.577  763.577  763.577  763.577  763.577  763.577  

     4 - Kred� Ödemeler�   48.756.992  47.577.388  46.397.783  44.051.527  42.902.357  41.753.187  40.604.017  

          a . Fa�zler   9.436.837  8.257.233  7.077.628  5.745.851  4.596.681  3.447.511  2.298.341  

          b . Anapara Ger� Ödemeler�   39.320.155  39.320.155  39.320.155  38.305.676  38.305.676  38.305.676  38.305.676  

                    

C - Nak�t Farkı (A-B)     
(46.575.32

0) 
(45.395.71

5) 
(44.216.11

0) 
(41.869.85

5) 
(40.720.68

4) 
(39.571.51

4) 
(38.422.34

4) 

D - Borç Ödeme Gücü (A-(B1+B2+B3)) 
/ B4 

0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

E - Brüt Nak�t Akımı (A-B2)     2.181.673  2.181.673  2.181.673  2.181.673  2.181.673  2.181.673  2.181.673  
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Özell�kle 1970'l� yıllarda kurulan küçük sanay� s�teler�, günümüzde şeh�r merkezler�nde sıkışıp kalmış, şehr�n 
büyümes� önünde büyük b�r engel teşk�l ett�ğ� g�b�, çalışanın ve h�zmet alanın memnun kalmadığı b�r hale 
dönüşmüştür. Trafik, otopark sorunu, çevre ve gürültü k�rl�l�ğ� en öneml� sorunlar hal�ne gelm�şt�r.

Şeh�r merkezler�nde halen faal�yetler�ne devam eden bu tür �şletmeler�n şeh�r dışında planlı, organ�ze yen� sanay� 
s�teler�ne taşınması, mevcut küçük sanay� s�teler�n�n de yıkılarak şeh�r estet�ğ�ne katkı sağlayacak yapılara 
dönüştürülmes� önem arz etmekted�r.

Değerlend�rme konusu yen� sanay� s�tes�n�n kurulması ve halen yeters�z kalan mevcut küçük sanay� s�tes�n�n bu alana 
taşınması �le yen� �ş yerler�n�n açılması, �lave �st�hdam sağlanması, kal�tel� ve teknoloj�k �malat ve h�zmet sağlaması 
açısından hem �malatçıyı hem de h�zmet satın alanı memnun edeceğ� düşünülmekted�r. 

Tablo	30:	Uzun	Vadeli	Yatırım	Kredisi	İtfa	Planı

    UZUN VADELİ YATIRIM KREDİSİ  İTFA PLANI (TL)    

            

KREDİ TUTARI  : 393.201.552    
AÇILIŞ TARİHİ  : 2    

KREDİ BAKİYESİ  : 393.201.552     

VADE   : 3/13    

FAİZ ORANI  : 3%    

            

YILLAR  ANAPARA  TAKSİT  FAİZ TOPLAM  

1. Yıl 393.201.552  0  0 0  

2. Yıl 393.201.552  0  11.796.047  11.796.047  

3. Yıl 393.201.552  0  11.796.047  11.796.047  

4. Yıl 393.201.552  0  11.796.047  11.796.047  

5. Yıl 353.881.397  39.320.155  11.796.047  51.116.202  

6. Yıl 314.561.241  39.320.155  10.616.442  49.936.597  

7. Yıl 275.241.086  39.320.155  9.436.837  48.756.992  

8. Yıl 235.920.931  39.320.155  8.257.233  47.577.388  

9. Yıl 196.600.776  39.320.155  7.077.628  46.397.783  

10. Yıl 157.280.621  39.320.155  5.898.023  45.218.178  

11. Yıl 117.960.466  39.320.155  4.718.419  44.038.574  

12. Yıl 78.640.310  39.320.155  3.538.814  42.858.969  

13. Yıl 39.320.155  39.320.155  2.359.209  41.679.364  

14. Yıl 0  39.320.155  1.179.605  40.499.760  

            

TOPLAM    393.201.552  100.266.396  493.467.948  

            

 
15.2. Ekonom�k Ve Sosyal Anal�z

Küçük sanay� s�tes� uygulamalarına; çarpık sanay�n�n önlenmes� ve sanay� yapılaşmalarının d�s�pl�ne ed�lmes� 
amacıyla, planlı kalkınma dönem� olan 1960'lı yıllarda başlanmıştır. Bu amaca yönel�k olarak, küçük sanay� s�tes� 
yapı kooperat�fler� büyük oranda altyapı ve üstyapı yapım kred�s� �le desteklenm�şt�r.
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