
 

(VALİLİK KANALIYLA BAKANLIĞIMIZA İNTİKAL ETTİRİLECEKTİR) 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)  
BİLGİLENDİRME RAPORU 

 
 

1. YÖNETİCİ ÖZETİ  
 

Bu rapor Antalya ilinin Kaş ilçesinde Kaş Kınık Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
kurulmasını temin etmek gayesiyle hazırlanmıştır.  
Kaş Gıda İhitisas OSB müteşebbis heyetinde yer alacak olan Kumluca Ticaret ve 
Sanayi Odası ve Kaş Kınık OSB’ye yapılan taleplerden gerekse diğer OSB’lere 
yapılan taleplerden 3.000-5.000 m2 arası büyüklüklere ihtiyaç duyulduğu 
gözlenmiştir.  
Böyle bir OSB’nin Kaş ilçe sınırları içerisine her geçen gün artan nüfus ve buna 
dayalı artan işsizliğin giderilmesinin temini için alan Kınık Gıda İhtisas OSB alanı 
olarak önerilmesi planlanmıştır. 
Bölgemizde kaliteli ve pazar değeri yüksek ürünler yetiştirilmesine rağmen alt yapı, 

paketleme, lojistik ve pazarlamada yaşanan sıkıntılar ürünlerin değerinde 

satılamamasına neden olmaktadır. Kınık Toptancı Sebze Hali verilerine baktığımız 

zaman, siyasi politik ve mevsimsel nedenlerle geçen yılın bu aylardaki fiyatlara oranla 

%100-%120 düşüş olduğunu görüyoruz. Bu düşüş ve geçen yıllarda yaşanan 

sıkıntılarda üst üste gelince bölgemizde yaş sebze ve meyve sektörümüzün 

sıkıntılardan kurtulması ve Kaş ilçesi içerisindeki üç (3) hallleri (Yeşilköy, Ova, Kınık) 

Kınık toptancı hal olarak planlamış.  Kınık Toptancı hali olarak tek hal 2018 yılında 

yapılacak olması ve yakalanan ivmenin Kaş Kınık Gıda İhtisas Organize Sanayi 

Bölgesi’nin kurulması ile birlikte bir üst seviyeye çıkarılması için yeni bir alt yapıya ve 

organizasyona ihtiyaç olduğu gözükmektedir. 

Proje Alanı; Kaş İlçesinde Kınık mahallesi 175 ve 185 ada 429,430,439 ve 173 
parselde yapılması planlanan Kınık Toptancı Hali dışında kalan 368,696.00 m2lik 
alan aynı zamanda D 400 Karayoluna 1 km uzaklıkta olup, Kaş Belediyesi mücavir 
alan sınırları içindedir. Bölge Seydikemer, Fethiye, Demre ve Elmalı üretim 
havzalarına yakındır.  

Antalya’ya 226 km, İlçe merkezine de 48 km uzaklıktadır.  

Proje alanına ait yer bulduru haritası Aşağıdadır: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Önerilen alanın en önemli bitişik alandaki hal kompleks projesi ile bütünlük 
oluşturması;  Kaş Kınık  Gıda İhtisas OSB’nin iştigal konusuna uyum sağlaması, 
Kınık Toptancı Hallerinin sınırında olması, kullanılacak ham maddeye (yaş sebze 
meyve) erişiminin kolay olması, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım yollarının mevcut 
olması, altyapı ve inşaat maliyetinin düşük olması, yakında bulunan mevcut 
yatırımların (hallerde bulunan ihracatçılar) bulunması ile yatırımcı bulma kolaylığı 
sağlayacağı, genişleme imkanı ve en önemli konu mülkiyet sorunu olmaması 
nedenidir.  
 
Organize sanayi bölgeleri sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını 
sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kaynakları rasyonel 
kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir 
plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi 
parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı 
alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji 
geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi 
için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve 
hizmet üretim bölgeleri olarak tanımlanmaktadır.  
 
Bu alanda arzulanan büyüklüklerde sanayi parseli üretilmesi halinde ve arazinin 
konumu itibari ile teknik alt yapının çözülmesi ve teknik altyapının üretilmesi minimum 
maliyetlerin elde edilmesini sağlayacaktır. Enerji ihtiyacı kolaylıkla sağlanacak 
konumdadır. 
 
Yukarıda arz edilen bilgiler ışığında kurulması önerilen OSB’nin yer seçim sürecine 
değin ihtiyaç duyacağı finansal kaynak Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasınca, OSB 
kuruluş sürecindeki finansal kaynak ise Müteşebbis Heyetimizce karşılanacaktır. 
 
T.C.  Kalkınma Bakanlığı Planında Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 
içinde yer alan; “Türkiye’de yatırımların ve istihdamın artırılması, ihracatın ve 
KOBİ’lerin desteklenmesi, bölgesel dengesizliklerin giderilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin 
desteklenmesi gibi farklı amaçlarla çok sayıda teşvik programı uygulanmaktadır. 
Teşvik sisteminin en önemli unsuru olarak uygulanmaya devam eden yatırım 
teşvikleri, en bilinen teşvik biçimi olup genel sistemin omurgasını oluşturmaktadır. 
Yeni Teşvik Sistemi; Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımların 
Teşviki, Stratejik Yatırımların Teşviki ve Genel Teşvik Uygulamaları olmak üzere 4 
ana bileşenden oluşmaktadır. Yeni teşvik sisteminde; bölgesel teşvik uygulamalarına 
esas olan bölgesel kademelenme çalışması yenilenmiş ve oluşturulan 6 teşvik 
bölgesi, 2011 yılında yenilenen Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi temel alınarak 
oluşturulmuştur. Az gelişmiş bölgelere sağlanan teşvik oranlarında önemli 
iyileştirmeler yapılmıştır.” ifadeleri Kaş’da bir Gıda İhtisas OSB kurulması düşüncesini 
pekiştiren ifadeler olacaktır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2. GİRİŞ  

Bu rapor Antalya ilinin en önemli ilçelerinden biri olan Kaş’ta bir Gıda İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi kurulmasını önermek adına Kumluca Ticaret ve Sanayi 
Odasınca hazırlanmıştır. 
Rapor OSB kuruluşu için ihtiyaç duyulan yer seçimi yapılması içinde Kaş ve 
çevresinde yapılan ön incelemeler sonrasında Kaş Kınık Gıda İhtisas OSB kurulması 
için uygun olduğu düşünülen yerinde önerme ve tanıtımını da içermektedir. 
Kaş İlçesi konum itibariyle günümüzde Teke Yarımadası, eski çağda ise Likya olarak 
adlandırılan bölgede bulunmaktadır. Likya; doğuda Pamfilya, batıda Karya, kuzeyde 
ise Psidya ile çevrilidir. Teke Yarımadası'nın M.Ö. 3. bin yıldan beri iskan edildiği 
bilinmektedir. Fakat bu bölgede yapılan arkeolojik araştırmalar 2000 yıldan eskiye 
giden bir iskanı henüz tespit etmemiştir.(Oktay Akşit, Likya Tarihi s.66) Dilbilim 
yönünden yapılan araştırmalarla yörede kullanılan yer adlarının, Anadolu'nun çeşitli 
bölgelerinde görülen ve M.Ö. 3 bin yılla tarihlenen yer adlarıyla benzeşmesi Likya'da 
da M.Ö. 3 bin yıllarında yerleşmeler olduğu sonucunu vermektedir.  

 
              Likya ismi ve Likyalıların kökeni hakkında tarihçiler tarafından birçok görüş 
ileri sürülmüştür. Heredotos'a göre Likyalılar Girit'ten göç etmiş bir topluluktur. Oktay 
Akşit'e göre ise Eski Şark ve Mısır kaynaklarının da gösterdiği gibi, Lukka'lar yani 
Likya'lılar en az M.Ö. 2. bin yıl ortasından beri Likya'da oturan bir kavimdir. (Oktay 
Akşit, Likya Tarihi s.76)  
Doğu Akdeniz ticaretinin gelişmesi, önce Persleri, daha sonra Büyük İskender'i 
Likya'ya çekmiş ve İskender M.Ö. 330 yılında bütün Likya'yı denetimi altına almıştır. 
(Akşit, Helenistik ve Roma Devrinde Likya, s. 48) Likyalılar bu istilaya karşı 
koymamışlar ve teslim olmuşlardır. Bunun nedeni, Pers baskısının İskender ile 
tamamen ortadan kalkacağını umut etmeleridir. Fakat aksine İskender'in Likya'ya 
gelmesinden sonra Likya'lılar tam bağımsızlıklarını bir daha kazanamamışlardır. 
Büyük İskender'in ölümünden sonra denetimin zayıflaması, zaman zaman Suriye, 
Mısır ve Rodos'un Likya’da hegomonya kurmalarına yol açmış (Erel s.39), bu 
kargaşalık, Likya Birliği'nin Limyra Beyi Perikles tarafından M.Ö. 2. asrın başlarına 
doğru kurulmasıyla yerini tekrar istikrara bırakmıştır. Daha sonraki yıllarda sahillerin 
tekrar korsan yatağı haline gelmesi üzerine M.Ö. 67'de Pompeyüs büyük emir 
selahiyeti ile buralara gelip korsanlığı sona erdirmiş, M.S. 43'de de İmparator Cladius 
tarafından Likya ile Pamfilya birleştirilerek yeni eyaletin ismi Likya-Pamfilya 
(Çetinkaya s.23) yapılmıştır.  
 
              Bizans döneminde kısa dönemli Arap saldırı ve işgallerini yaşayan bölge, 
Bizans hakimiyetinden sonra 1207-1308 yılları arasında Anadolu Selçuklu 
hakimiyetinde kalmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yöreye Teke Boyu 
yerleştirilmiştir. Daha sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılması üzerine 1308-1361 
yıllarında Teke Oğulları Beyliği'nin hakimiyetinde kalan yörede, Teke Oğulları 
Beyliği’nin Osmanlılar tarafından ortadan kaldırılmasıyla 1426 yılında Osmanlı idaresi 
başlamıştır.  
 
              Osmanlı döneminde Elmalı Kazasına bağlı bir bucak merkezi olarak idari 
yapıda yer alan ilçe o dönemde İğdir maa Kardiç (İğdir ve Kardiç) adıyla anılırdı. 
 
Kaş ilçesi, Akdeniz Bölgesinin Batı Akdeniz Bölümünde, Antalya Körfezi'nin batı 
kısmındaki Teke Yarımadası diye adlandırılan Antalya Körfezi ile Fethiye Körfezi 
hizasında Akdeniz'e doğru uzanan uzantı üzerinde yer almaktadır. İlçenin güneyinde 
Akdeniz, kuzeyinde Elmalı ilçesi, doğusunda Demre(Kale) ilçesi, batısında Fethiye 
ilçesi bulunmaktadır. 



 

İlçemiz Akdeniz kıyısında turistik bir merkezdir. Toprak yönünden Antalya’nın 4. 
büyük ilçesidir. Kıyısı, batıda Eşen çayından başlayarak, doğuda Üçağız merkezine 
kadar uzanır. Toplam uzunluğu 90 km dir. Akdeniz'de tam karşısında, 1.500 m 
mesafede Meis Adası bulunur. İlçe bitki örtüsü bakımından çok zengindir. Yüzey şekli 
itibarıyla Toros dağlarının eteklerinde bulunan köylerimiz, dağlık ve ormanlık 
bölgelerde kurulmuştur. Kaş’ın kıyı bölgesi yanı sıra pek çok köy yerleşiminin olduğu 
geniş dağlık ve kırsal bir hinterlandı mevcuttur. İlçenin hemen kuzeyinde başlayan 
Toros dağlarında Gömbe Yaylası ve Kasaba ovası gibi tarıma elverişli köy ve yaylalar 
mevcuttur. Batısında bulunan Kalkan Mahallesi gelişen turizmi ile Yeşilköy, Ova ve 
Kınık mahallelerinde ise sera ve zeytincilik ile geçim sağlamaktadır Yöre sera 
alanlarının fazlalığı ve sera üretim tekniği yönünden ülkemizde en iyi durumdadır. 
Yaylada ise elma ve nar gibi meyveler yetiştirilmektedir. Doğu, batı ve kuzey 
kesimlerinde ormanlık alanlar ve yükseklerde yaylalar vardır. Kaş ovası bağlık 
bahçeliktir. Bahçelerde en çok portakal, limon, mandalina, zeytin, iğde, nar ve yeni 
dünya gibi meyve ağaçları yetiştirilmektedir. Bölge de Kaş ilçesine bağlı Ova, Kınık, 
Yeşilköy, Çavdır, Çayköy, Palamut mahallelerinde sera sebze üretiminde ana ürünler 
domates, biber, hıyar ve patlıcan'dır. Son yıllarda süs bitkilerinin yetiştirilmesine de 
başlanmıştır. Bölgede sonbahar ve ilkbahar yetiştiriciliği yapılan bazı mikro klima 
yörelerinde ısıtma masrafı tümüyle ortadan kalkmaktadır. Ülkemiz seracılığı 
Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde dağılma ve gelişme göstermektedir. Bu 
dağılım içerisinde yer yer yoğun üretim alanları doğmuştur. En kuzeyde Yalova 
çevresindeki mikro klimada görülen seracılık, batıda İzmir ve Muğla çevresinde, 
güneyde Antalya ve Mersin dolaylarında yoğunlaşmakta ve Hatay ilinin Samandağ 
ilçesine kadar varmaktadır. Ülkemizdeki sera alanlarının son yıllardaki dağılımına 
rakamsal olarak bakacak olursak, Türkiye'de sera alanlarının yaklaşık %65’i 
Antalya'da % 21'i. Mersinde. % 7'si Muğla'da, % 2, İzmir' de ve % 1'i İstanbul' da 
bulunmaktadır. Bu dağılımda göstermektedir ki, Türkiye'de seracılık kış aylarının en 
sıcak geçtiği Akdeniz yöresinde toplanmıştır.  
Gömbe , Kasaba  gibi yüksek kesimlerde ise elma,şeftali, kayısı,erik, fındık, incir, 
üzüm, ceviz, ayva, dut yetişir, Maki topluluğu olarak mersin, hayıt ve çaltı en çok 
yetişen bitkilerdendir. Kaş'ta Akdeniz İklimi hüküm sürer. Yazları sıcak ve kurak, 
kışları ılık ve yağışlıdır. Deniz seviyesinden 700 m. yüksekliğe kadar Akdeniz iklimi 
etkisi görülür. Yüksek kesimler ise Karasal İklim etkisindedir. İlçemizin en büyük dağı 
olan Akdağ’ın tepesinde Karagöl, Kartal gölü ve Gömbe de Çukurbağ köyünün üst 
kısmında 1850 m. de 0,8 ha büyüklüğünde Yeşilgöl vardır. Ayrıca Gömbe de 
Çayboğazı baraj gölü bulunmaktadır. Kaş ilçesi, toplam alan içerisinde %66’lık orman 
alanı oranına sahiptir. Orman durumunun 1635,90 ha orman alanı, 211,17 ha 2B 
vasıflı alanlara ait ve 734,40 ha Tarım alanına aittir. 
 
Kaş ilçesinin yüzölçümü 2.231 km2’dir.  
 
 
Önerilen OSB 'nin yer seçim sonrası finansman ihtiyacı kurulacak müteşebbis 
heyetçe karşılanacaktır. Böylece hem ulusal kalkınma planlarındaki hedeflere 
ulaşılmasına katkı sağlanacak, hem de kamu kaynaklarına yük getirilmeyecektir. 
 
 
 
 
 
 



 

 
3. PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI  

 
Projenin Adı  
 
KAŞ KINIK GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PROJESİ 
 

 Amacı  
 
Kaş Kınık Gıda İhtisas OSB tüm Türkiye sathında ve özellikle Batı Akdeniz Bölgesi ile 
Antalya’nın çevre illerinde, tarımın gelişmesi ve istihdamın artırılması maksadıyla, 
bölgede elde edilen ürünleri işlenmesi neticesinde, inovasyonlara fırsat vermeyi, 
kaliteli ve güvenilir ürün arzının devamlılığını sağlamayı, OSB bünyesinde üretim 
yapan işletmelerin yurtdışına ve yeni pazarlara açılarak dış ticaretlerini 
geliştirmelerine olanak sağlamayı ve böylece dünya pazarlarında Türk firmalarının 
sektörlerinde  rekabet gücünü artırmayı, bu sayede Türkiye’deki yatırım ve 
istihdamın arttırılmasına katkı sağlamayı amaç edinmiş bir Tarıma dayalı Organize 
Sanayi Bölgesidir. Ayrıca konumu itibariyle Muğla-Fethiye İl-İlçesi’ne toptancı hal 
komplekslerine yakın olması münasebetiyle Ege Bölgesiyle de köprü görevi yaparak 
bölgenin ihtiyacını karşılayacaktır. 
 
 
Türü 
  
GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
 
Teknik içeriği  
 
Orta ölçek yüzölçümlü parseller ağırlıklı olmak üzere burada kurulacak işletmelerin 
sosyal ve teknik ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve Kentsel altyapıları kapsayan, imar 
başta olmak üzere tüm teknik altyapı planlamalarının yapılması.  
 
 
Büyüklüğü  
 
368,696.00 m2 
 
Uygulama süresi 
 
1 yıl etüd ve proje, 3 yıl teknik alt yapı uygulama 
 
Uygulama yeri veya alanı  
 
Uygulama yeri Kınık mahallesi 175 ve 185 ada 429,430,439 ve 173  Parsel olup, 
yapılması planlanan OSB Alanı Kınık Toptancı Hali dışında kalan 368,696.00 m2lik 
alan aynı zamanda D 400 Karayoluna 1 km uzaklıkta olup, Kaş Belediyesi mücavir 
alan sınırları içindedir. Kaş İlçesi’ne  48 km, Fethiye İlçesi’ne 66 km uzaklıktadır.   
 

Önerilen alanda %65-70 oranında sanayi parseli, yaklaşık %30-35’lik oranda ise 
sosyal ve teknik donatı alanı planlanması öngörülmektedir. Talep edilebilecek 
maksimum parsellerinde karşılanabilmesi göz önünde tutularak tevhide uygun yapı 
alanlarının uygulanmasına özen göstermek kaydıyla yaklaşık 3000-5000 m2 arası 40 



 

adet parsel üretilmesi planlanmaktadır. Yaklaşık olarak 5000 kişinin istihdam edilmesi 
öngörülmektedir.  

 

 
Hedef aldığı kitle ve/veya bölge  
 
Orta ölçekli büyüklükte parsel arayışı içerisinde olan tüm tarım ürünlerinin işlenmesi 
ve paketlenmesi işi ile ilgilenen yatırımcıları ve Akdeniz Bölgesi, Antalya ve çevre 
illerinde bulunan işgücünü kapsamaktadır. Ayrıca konumu itibariyle Muğla-Fethiye İl-
İlçesi’ne toptancı hal komplekslerine yakın olması münasebetiyle Ege Bölgesiyle de 
köprü görevi yaparak bölgenin ihtiyacını karşılayacaktır. 
Uygulama Alanının konumu itibariyle Seydikemer, Karaköy, Karadere, Kumluova, 
Yeşilköyde üzüm bağları ve zeytinliklere Eşen’deki muz seralarına yakınlığı OSB’nin 
ürün beslemesi açısından büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca bölgede adaçayı 
,kekik ile endemik türlerin çokluğu gıda sektöründe yeni ürünlerin oluşumuna imkan 
sağlayacaktır. 
Kaş ilçesi çam koşnilinin yoğun olduğu yer olması nedeniyle sonbaharda çam balı 
elde edilmesi ve koloni başına bal veriminin yüksek olması nedeniyle  bal üretimi 
konusunda da önemli bir yere sahip olup, bal üretimi 270.980 KG, Koloni Sayısı 
15.940 Adet, Balmumu Üretimi 20.722  KG ve Ek Kapasite 22.350’dir.Mevcut 
potansiyel OSB alanında bal paketleme tesisi varlığını da beraberinde getirecektir. 
Bölge ihtiyaçlarına yönelik balıkçılık Balıkçılar Kooperatifince sürdürülmektedir. Genel 
olarak tutulan balık ilçe içinde tüketilmektedir. En çok bulunan balıklar Grida-Orfoz, 
Iskaroz, sokar ve mercandır. Ayrıca Gömbe baraj gölünde, İslamlar ve Aklar 
mahallelerinde alabalık üreticiliği yapılmaktadır. Yıllık üretim yaklaşık 260 ton 
civarındadır.Bu üretim ile Organize sanayide işlenmiş ve ya donmuş balık üretimi 
tesisi kurulacaktır. 
 
Proje sahibi kuruluş ve yasal statüsü, yürütücü kuruluş 
 
Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde oluşturulacak olan OSB Müteşebbis 
Heyeti, 4562 sayılı OSB kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği, ilgili mevzuat, 
yürütücü kuruluş olarak oluşturulacak OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı ve OSB Bölge 
Müdürlüğü. 
 
4.PROJENİN ARKA PLANI 
 
Sosyo-Ekonomik Durum  
 
 Kaş İlçesi, turfanda sebze ihtiyacının karşı- lanmasında Antalya hatta Türkiye 
ölçeğinde önemli bir paya sahiptir. Ülkemize 1940 yıllarında girip 1960’lı yıllarda 
gelişen seracılık, 1980’li yılarda Kaş halkı tarafından benimsenmiştir. Relief, iklim, 
toprak ve su şartlarının elverişli olması seracılığın bu yörede gelişmesini sağlamıştır. 
Verimli Kaş Ovası’nda modern araç ve gereçlerle cam ve plastik seralarda turfanda 
sebze üretimi yapılmakta ve İlçe ekonomisinin can damarını oluşturmaktadır. Kaş 
halkının %80’ninin geçim kaynağı tarım olup, bu sektör İlçe ekonomisinde önemli bir 
yer tutmaktadır. İklim faktörlerinin uygunluğu İlçede sebze ve meyve üretiminde 
kaliteyi beraberinde getirmiştir. 
Kurulması önerilen Kaş Kınık Gıda İhtisas OSB biryandan Ulusal Kalkınma 
Planlarına katkı sağlarken bir yandan en önemli görevini yerine getirecektir. 
İşletmeler için ülkenin en iyi koşullarını sunabilen bir bölgede sanayi parseline 



 

ulaşmak, nitelikli işgücü içinse sosyal bağlarını kopartmadan bilgi ve yeteneklerini 
kullanabilecekleri işe sahip olacaklardır. 
 

Sektörel Ve/Veya Bölgesel Politikalar Ve Programlar  

1960 yılında başlayan planlı kalkınma döneminde, tarımın “lokomotif” sektör olduğu 
saptanmış ve ekonomik dengenin kurulması, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın 
birlikte gerçekleştirilmesi, belli bir hızda büyümeye önem verilmesi gibi uzun vadeli 
hedefler belirlenmiştir. 

Belirlenen hedefler doğrultusunda; ülkede sanayinin geliştirilmesi amacıyla 
uygulamaya konulan pek çok teşvik tedbirlerinden biri olan OSB uygulamalarına, ilk 
olarak 1962 yılında Bursa OSB’nin kurulmasıyla başlanmıştır. Bursa OSB, Dünya 
Bankası’ndan alınan kredi ile gerçekleştirilmiştir. Antalya da da 1976 yılında başlayan 
OSB çalışmaları 1990 yılında işletme dönemine geçmesi ile birlikte oldukça 
büyümüştür.  

 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bir fon oluşturulmuş, devlet 
bütçesinden fona kaynak aktarılmış ve bu fondan OSB’ler kredilendirilerek, 
yapımlarına başlanmıştır. OSB’lerin kurulması, o tarihlerde 5 yıllık kalkınma 
planlarındaki hedefler doğrultusunda, Bakanlar Kurulu Kararları ile gerçekleştirilmiştir. 
Bakanlar Kurulu kararı ile OSB kurulması kararlaştırıldıktan sonra OSB’lerin alt yapı 
yatırımlarının % 99’u kurulan bu fondan karşılanmıştır. % 1’i ise, OSB’yi kuran Ticaret 
ve Sanayi Odaları/Sanayi Odaları veya Ticaret Odaları ile yerel yönetimler tarafından 
karşılanmıştır.  
 
II, III, IV ve V nci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında, Türkiye’de pek çok OSB kurulması 
öngörülmüş, ancak fon için ayrılan ödenek miktarları bu OSB’lerin alt yapısını 
karşılayamaz hale gelmiştir. Maalesef bu arada, politik kararlar nedeniyle, yanlış 
seçimler de yapılmıştır. V nci Beş Yıllık Kalkınma Planı öngörüleri doğrultusunda 
kurulan Gebze OSB, yaptığı bir araştırma ile en büyük sorunun bürokrasi ve 
finansman olduğunu belirlemiş, % 99 kredi alabilecekken, alabileceği kredi miktarının 
yetersizliğini göz önüne alarak, kredi kullanmadan tamamen yatırımcının finansmanı 
ile gerçekleşen yeni bir model geliştirmiştir. Bu model şu anda Türkiye’de pek çok 
OSB tarafından da kullanılmaktadır. 

Türkiye’de 2000 yılında çıkan OSB Kanunu ile üç tip OSB kurulabilmektedir. 

Mer'i mevzuata göre dört tip OSB tanımı bulunmaktadır. Bunlar: 

 Farklı sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı Karma OSB' ler,  

 Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dahil alt sektörlerde faaliyet 

gösteren tesislerin yer aldığı İhtisas OSB' ler,  

 4562 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre özel hukuk tüzel kişilerince veya 

gerçek kişilerce kurulan Özel OSB’ler,  

 Organize Küçük Sanayi Bölgeleri (OKSB) dir. 



 

 

Ayrıca, OSB’ler yatırım konularına göre de, kendi içinde karma ve ihtisas 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

 
2000 yılında çıkan OSB Kanunu ile OSB yönetimlerine pek çok yetki verilmiştir. Bu 

yetkileri kısaca özetleyecek olursak; fabrika inşaatlarının projelendirilmesi, yapılması 

ile ilgili verilecek ruhsatlar, OSB yönetimleri tarafından verilmektedir. Elektrik, su, 

doğal gaz, haberleşme gibi tüm alt yapıların üretimi ve dağıtılması gibi yetkiler, 

kanunla OSB yönetimlerine tanınmıştır. Tek durak ofis şeklinde hizmet vermeye 

başlamıştır.  

 

1961 yılından günümüze kadar, 296 OSB kurulmuş olup, bu OSB’lerin toplam alanı 

yaklaşık 87.077 ha’dır. Ancak, bu 296 OSB’den şu an için 54.865 hektar 

büyüklüğünde, 223 adedi faaliyete geçmiş durumdadır.  

 
Türkiye’de yapılan çevre şuralarında, OSB dışında sanayi tesisi kurulmaması için 
yerel yönetimlere ve hükümete tavsiye kararları alınmıştır. Uzun yıllar boyunca, 
OSB’ler verilen teşvikler ile desteklenmiş, ancak son yıllarda teşvikler yok denecek 
kadar azalmıştır. Ancak, bu arada yatırımcı da, OSB içinde yer alarak, alt yapı 
sorunlarından etkilenmeme ve alt yapı maliyetlerini daha ucuza getirme bilinci yeni 
yeni oluşmaya başlamıştır.  
 
Ülkemizde son yıllarda yatırım yapan yabancı sermayeli kuruluşlardan, hizmet 
sektörü dışındakilerin büyük bir bölümü faaliyetlerini OSB’lerde 
gerçekleştirmektedirler.  
 
Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat 
 
Uzun yıllar herhangi bir kanunu olmadan bazı düzenlemeler ile kurulan ve işletimi 
sağlanan OSB’lerin kuruluş ve işleyiş sürecinde düzenin sağlanması ve yasal bir 
statüye kavuşturulmaları için düzenlenen OSB Kanunu, ancak 2000 yılında 
çıkarılmıştır. OSB’lerin kuruluş, yapım ve işletilmesi esaslarını düzenleyen 
12/04/2000 tarih ve 4562 sayılı OSB Kanunu`nda OSB’ler; “Sanayinin uygun görülen 
alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını 
önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli 
bir plan dâhilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla, sınırları tasdikli arazi 
parçalarının gerekli altyapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler 
ve teknoparklar ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için 
tahsis edilmesiyle oluşturulan ve OSB Kanunu hükümlerine göre işletilen mal ve 
hizmet üretim bölgeleri” olarak tanımlanmaktadır. 
Ayrıca; 

 Sanayinin disipline edilmesi, 

 Şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulması, 



 

 Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir 

arada ve bir program dâhilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve 

kar artışının sağlanması, 

 Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması 

 Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesi, 

 Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması, 

-  Müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi, 
 
-  Bölgelerin devlet gözetiminde, kendi organlarınca yönetiminin sağlanması, 
 
   OSB’lerin Kuruluşunda temel hedef olarak  belirlenmiştir. 

OSB’lerin kuruluşu ve işletilmesi 4562 sayılı Kanuna göre OSB, Yer Seçimi 
Yönetmeliğine göre uygun görülen yerlerde Bakanlığın onayı ile kurulur. 

 
Yararlanılabilecek Muafiyetler  
 
19/6/2012 tarih ve 28328 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan 
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda belirtilen Devlet Yardımlarından 
Organize Sanayi Bölgelerine sağlanan tüm yardımlardan yararlanılmaktadır. Bu 
kapsamda yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararının 18. Maddesine göre yatırım 
organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi durumunda yatırım bir alt bölge 
desteğinden yararlanacaktır.  



 

 

Tüzel kişilik kazanan OSB’ler, bölgeyle ilgili, imar planı, proje hazırlama ve bölgenin 
tüm inşaat işlerini yürütme görevini üstlenmektedir. 

OSB’lerin yer seçimleri, çevrenin, doğal ve kültürel kaynakların korunması, diğer 
kurumların projeleriyle birlikte, imar ve çevre düzeni planlarıyla uyumlu çalışmaların 
yürütülmesi kriterleri esas alınarak yapılmaktadır. 

Yörede projesi olan bütün kurumların çalışmaları irdelenerek, yürütülen projeleri 
engellemeyen ve onlarla uyumlu, yörenin coğrafi ve ekonomik koşullarını göz önüne 
alan ve doğal kaynakların kirlenmesine yol açmayacak  yerlerde alternatif alanlar 
tespit edilmektedir. 

 

OSB'lere hali hazırda uygulanan teşvikler aşağıdaki tabloda özet olarak verilmektedir: 
 

VERGİ TÜRÜ OSB TÜZEL KİŞİLİĞİ OSB'LERDE YER ALAN İŞLETMELER 

Emlak Vergisi 

Muaf 

(İnşaat bitim tarihini takip eden 
Bütçe yılından itibaren 5 yıl ) 

Muaf 

(İnşaat bitim tarihini takip eden Bütçe 
yılından itibaren 5 yıl ) 

Atıksu Bedeli 

Muaf 

(Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi 
İşleten Bölgeler) 

Muaf değil 

(Merkezi Atıksu Arıtma tesisi işletmeyen 
bölgelerdeki işletmeler) 

Elektrik ve 

Havagazı 

Tüketim Vergisi 

Muaf 

(OSB'nin kendi binalarının 
tüketeceği elektrik ve havagazı için) 

Muaf Değil 

KDV 

Muaf 

(Arsa ve işyeri teslimleri ) 

(Arsa ve işyeri dışındaki teslimleri 
ile bölge dışındaki arsa ve işyeri 

teslimleri KDV'ye tabi) 

Muaf Değil 

(Teşvik Belgesi Kapsamında yapılacak 
makine ve teçhizat teslimleri KDV'den 

muaftır) 

Bina İnşaat Harcı 

ve Yapı 

Kullanma İzni 

Harcı 

Muaf Muaf değil 

Kurumlar Vergisi 

Muaf 

(OSB'nin esas faaliyetleri dışındaki 
faaliyetleri nedeniyle elde edeceği 
gelirleri kurumlar vergisine tabidir) 

Muaf Değil 

Çevre Temizlik 

Vergisi 

Muaf 

(Belediye sınırları ve mücavir 
alanlar içinde bulunan ancak 
belediyelerin çevre temizlik 

hizmetlerinden yararlanmayan 
OSB'ler) 

Muaf değil 

(Belediyelerin çevre temizlik 
hizmetlerinden yararlanmayan 

işletmeler ) 

Tevhid ve İfraz 

İşlem Harcı 

Muaf Muaf değil 



 

Mer'i Mevzuata Göre Bir OSB' nin Kuruluş Aşamaları 

OSB'lerin kuruluş ve işletme işlemleri; 15.04.2000 tarih ve 4562 sayılı Organize 
Sanayi Bölgeleri Kanunu ile bu Kanuna göre yeniden hazırlanarak 22.08.2009 tarih 
ve 27327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama 
Yönetmeliği' ne göre yapılmaktadır. (“4562 sayılı OSB Kanunu” ve “OSB Uygulama 
Yönetmeliği” OSB Üst Kuruluşu'nun web sitesinde “www.osbuk.org.tr” yer 
almaktadır.) 

OSB'ler, 4562 sayılı OSB Kanunu'nun 3 üncü maddesinde; "Sanayinin uygun görülen 
alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, 
kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim 
teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi 
ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki 
oranlar dâhilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve 
tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp 
planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle 
oluşturulan ve bu Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleri" 
olarak tanımlanmıştır. 

OSB'ler; kurulması öngörülen yerde varsa sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi 
odası, o da yoksa ticaret odasından en az biri ile talepleri halinde il özel idaresi veya 
OSB’nin içinde bulunacağı il, ilçe veya belde belediyesinin, büyükşehirlerde ayrıca 
büyükşehir belediyesinin temsilcilerince imzalı ve valinin olumlu görüşünü muhtevi 
kuruluş protokolünün Bakanlıkça onaylanması ve sicile kaydı ile tüzel kişilik 
kazanır.(4562 S.K.Md.4/9) 

Yer seçimi talebi, OSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler tarafından hazırlanan 
OSB Bilgilendirme Raporu ile OSB Yer Seçimi Yönetmeliği gereğince yapılacak 
işlemler Valilik uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa sunulur. Yeni bir OSB ve ilave alan 
yer seçimi taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, il genelindeki ihtisas 
OSB’ler hariç, diğer OSB’lerde bulunan toplam sanayi parsellerinin en az   % 75 inde 
üretim veya inşaata başlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca aynı sektör grubunu 
içeren ihtisas OSB’lerde de yukarıdaki oran aranır. Ancak, Özel OSB’ler ile Yatırım 
Destek ve Tanıtma Ajansının yatırımcı temin ettiği projelerde bu oran aranmaz. Yer 
seçiminin sonuçlandırılmasına kadar olan faaliyet, OSB kuruluşuna katılacak kurum 
ve kuruluşlar tarafından Valilik kanalıyla yürütülür. Kurulması düşünülen OSB' de, 
kurucu olmak isteyen kurum/kuruluş temsilcileri, gerekçeli rapor hazırlayarak 
müşterek bir dilekçe ekinde Valiliğe sunarlar. Söz konusu başvurunun Valilik 
tarafından uygun bulunması halinde, talep Vali tarafından Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'na müracaatta bulunur. Söz konusu raporda, kuruluş yeri olarak belirlenen 
alternatif alanlarla ilgili de bilgi verilir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
uzmanlarınca 17.01.2008 Tarih ve 26759 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan OSB 
Yer Seçimi Yönetmeliği gereğince, teklif edilen OSB mahallinde etüt çalışmaları 
yapılır. Ancak öneri alanların bulunması halinde yine aynı Yönetmelik gereği, söz 
konusu alan için il özel idaresinin, belediye sınırları veya mücavir alan sınırları 
içerisinde olması halinde ilgili belediyenin olumlu görüşünün alınması gerekmektedir. 

Etüt çalışmalarını müteakip Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde 
9 ayrı Kurum ve Kuruluş temsilcilerinden oluşan Yer Seçimi Komisyonuna bilgi 
verilerek toplantıya davet edilir. Müteşebbis Teşekkül olmak isteyen Kurum ve 



 

Kuruluşlar ile koordinasyon halinde önerilen il veya ilçede toplanan Yer Seçme 
Komisyonu; öncelikle salon toplantısında bilgilendirilir ve daha sonra alternatif 
alanlarda inceleme yapılır. Yer Seçimi Yönetmeliği OSB yer seçme kararının "Oy 
Birliği" ile alınması hükmüne amirdir. Oy birliği kararı alınabilmesi için Kurum/Kuruluş 
temsilcilerinin ek bilgi talepleri karşılanır ve oy birliği sağlanan alan OSB yeri olarak 
seçilmiş olur. Oy birliği kararı sağlanamayan alanlarda OSB kuruluş işlemleri 
yapılamaz. Yer Seçme Komisyonu'nun oy birliği kararı ile uygun bulunan alanın, 
öncelikle jeolojik ve jeoteknik etüdün yapılması, jeolojik etüdün uygun olması halinde 
İhtisas OSB' ler için ÇED olumlu belgesinin alınması ve daha sonra arazide mera var 
ise meralık vasfının kaldırılması çalışmaları Müteşebbis Teşekkül olmak isteyen 
Kurum ve Kuruluşlar tarafından yaptırılarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' na 
sunulur. 

Tüm çalışmaların olumlu olması halinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yer 
seçimi kesinleştirilen OSB, Yatırım Programına teklif edilir. Kredi talebi olmayan 
OSB'lerin Yatırım Programında yer almadan da yer seçimi işlemleri devam edebilir. 

Yer Seçimi kesinleşen OSB'nin planlara işlenmesi için (Belediye sınırları dâhilinde) 
ilgili belediyeye, (Belediye sınırları haricinde) Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü'ne; 
Kamu Yararı Kararı talebi, Kamulaştırma, proje ve altyapı çalışmalarına başlanması 
için ise ilgili Valiliğe, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bildirilir. 

Bu aşamada Müteşebbis Teşekkül olmak isteyen Kurum ve Kuruluşlar "Kuruluş 
Protokolü" gereğince kurum temsilcilerini tespit ederek Müteşebbis Teşekkül ve diğer 
organlar oluşturularak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Sicil Numarası 
alınarak OSB Tüzel Kişiliği oluşturulur. 

4562 sayılı Kanun'un 5 inci maddesine göre Kamulaştırma yetkisi olan OSB Tüzel 
Kişiliği, OSB alanında kamulaştırma yapabilir. Kamulaştırma/Satın alma yöntemleri 
ile mülkiyetinin tamamı OSB Tüzel Kişiliğine geçen alan üzerinde yapılacak imar ve 
parselasyon planları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayına sunularak İl 
İdare Kurulu Kararı ile İmar Planı kesinleşerek yürürlüğe girer. Onaylı OSB İmar 
Planları ilgili kurumlara bilgi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
gönderilir. Bundan sonra da altyapı ve arsa tahsis işlemleri ilgili Kanun ve Yönetmelik 
hükümlerine göre yapılır.  

 
Proje Fikrinin Kaynağı ve Uygunluğu 

1. Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına Uygunluğu 

 

Yüksek Planlama Kurulu tarafından 2003 yılında hazırlanan 2004-2006 Ön Ulusal 

Kalkınma Planında (ÖUKP) Türkiye'de sanayi kuruluşları için altyapı geliştirmenin 

yollarından biri orta ölçekli sanayiler için OSB, küçük ölçekli sanayiler için ise KSS 

kurmaktır. Planlı dönemin başlangıcından günümüze değin uygulanmakta olan OSB 

ve KSS politikası, yerel sermaye birikiminin il dışına çıkmasını engellemede ve yerel 

sanayiye transferinde önemli bir kalkınma aracı olarak işlev görmektedir. OSB ve 

KSS’lerin dışsal ekonomilerin oluşumunda, sanayinin yöreselleşmesinde ve sanayi 

birimleri arasında tamamlayıcılık ilişkilerinin gelişmesinde önemli katkıları olmaktadır. 

Ayrıca, OSB ve KSS’ler, yerel düzeyde küçük ve orta ölçekli işletmelerin 



 

gelişmelerine elverişli bir ortam sağlayarak sanayinin yerelleşmesine ve böylece 

sanayinin bölgeler arasında daha dengeli dağılımına da önemli ölçüde katkı 

sağlamaktadır.  

Yine DPT tarafından 2003 yılında hazırlanan Türkiye Sanayi Politikası (AB Üyeliğine 
Doğru) Belgesinde “3.2.8. Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Siteleri ve Endüstri 
Bölgeleri;”Yerel girişimciliğin canlandırılmasına ve Organize Sanayi Bölgelerinin 
geliştirilmesine önem verilecektir. Sanayileşmenin kentsel gelişim üzerindeki olumlu 
etkilerinden faydalanmak amacıyla, orta ölçekli şehirlerde gerekli alt yapıya sahip 
Organize Sanayi Bölgeleri kurulacaktır.  
İşletmelerin Organize Sanayi Bölgelerinde, Endüstri Bölgelerinde ve Sanayi 
Sitelerinde kümeleşmesinin teşvik edilmesi için yeni politika ve stratejiler 
geliştirilecektir.” denildiğinden Kaş Kınık Gıda İhtisas OSB’nin kurulması AB yolunda 
bir adım daha atılması anlamına gelecektir.  

2. Projenin geçmiş, yürüyen ve planlanan diğer projelerle ilişkisi (mevcut 

OSB ve KSS’lerle ilişkisi, diğer kurumların projeleriyle ilişkisi) 

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası aracılığı ile Kaş Bölgesine tarım ve gıda ağırlıklı 

tesislerin kurulacağı bir ihtisas organize sanayi bölgesi kuruluşu için Antalya İli Kaş 

İlçesi Kınık Mahallesin de bulunan 368,696.00 m2lik  alan uygun görülmüştür. 

Projenin, idarenin stratejik planı ve performans programına uygunluğu  

Kaş İlçesinde sanayileşme faaliyetleri denetim altına alınacak, belirlenmiş organize 
sanayi bölgelerinin dışında kalan alanlarda sanayi tesisi yapılmasına izin 
verilmeyecektir. Gereklilik doğması halinde yeni organize sanayi bölgelerinin 
oluşturulması için çalışılacaktır. 

3. Projeyle ilgili geçmişte yapılmış etüt, araştırma ve diğer çalışmalar 

OSB’nin kurulması için önerilen ve kurulması planlanan alanda ön inceleme ve 

araştırma sürdürülmektedir. Bahse konu bu sahanın Organize Sanayi Bölgesi olarak 

planlanması hem kaynak tasarrufunu hem zaman tasarrufunu sağlayacaktır. Ancak 

önerilen alan sınırları içerisinde yer seçimi anlamında herhangi bir etüt yapılmamıştır. 

4. PROJENİN GEREKÇESİ 

Ulusal ve bölgesel düzeyde talep analizi 
Talebi Belirleyen Temel Nedenler Ve Göstergeler 

Hammadde ve pazara çok kolay ulaşılabilen konumda olması işgücü temininin 
kolaylığı, sosyo - ekonomik göstergeler itibari ile ülkenin birçok ilçesinden daha büyük 
ve gelişmiş düzeyde olması, sahip olduğu eğitim sağlık sanayi ticaret vb. altyapısı 
nedeni ile doğal bir cazibe merkezi olması bir sanayi tesisi kurmak ve işletmek için 
minimum harcamalarla maksimum faydanın sağlanabiliyor olması öncelikle Kaş 
ilçesine ve dolayısıyla OSB’ye ilgiyi ve talebi arttırmaktadır.  

 



 

Talebin Geçmişteki Büyüme Eğilimi, Mevcut Talep Düzeyi Hakkında Bilgiler ve 

Talebin Gelecekteki Gelişim Potansiyeli Ve Talebin Tahmini ile Organize Sanayi 

Bölgesi Değerlendirme Notları 

Kaş İlçesi Fiziksel ve coğrafi özellikler 

  Kaş İlçesi, Antalya ili’nin batısında, Akdeniz kıyısında turistik bir merkezdir. Kaş 

İlçesi yüzölçümü; 2231 km2 olup; toprak yönünden Antalya’nın 4. büyük ilçesidir. 
Kıyısı, batıda Eşen çayından başlayarak, doğuda Üçağız merkezine kadar uzanır. 
Toplam uzunluğu 90 km dir. Akdeniz'de tam karşısında, 1.500 m mesafede Meis 
Adası bulunur. 
        Yüzey şekli itibarıyla Toros dağlarının eteklerinde bulunan köylerimiz, dağlık ve 
ormanlık bölgelerde kurulmuştur. Kaş’ın kıyı bölgesi yanı sıra pek çok köy 
yerleşiminin olduğu geniş dağlık ve kırsal bir hinterlandı mevcuttur. İlçenin hemen 
kuzeyinde başlayan Toros dağlarında Gömbe Yaylası ve Kasaba ovası gibi tarıma 
elverişli köy ve yaylalar mevcuttur. Batısında bulunan Kalkan Mahallesi gelişen 
turizmi ile Yeşilköy, Ova ve Kınık mahallelerinde ise sera ve zeytincilik ile geçim 
sağlamaktadır. Yaylada ise elma ve nar gibi meyveler yetiştirilmektedir. Kaş'ta 
Akdeniz İklimi hüküm sürer. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Deniz 
seviyesinden 700 m. yüksekliğe kadar Akdeniz iklimi etkisi görülür. Yüksek kesimler 
ise Karasal İklim etkisindedir. 
        İlçenin en büyük dağı olan Akdağ’ın tepesinde Karagöl, Kartal gölü ve Gömbe 
de Çukurbağ köyünün üst kısmında 1850 m. de 0,8 ha büyüklüğünde Yeşilgöl vardır. 
Ayrıca Gömbe de Çayboğazı baraj gölü bulunmaktadır. Kaş ilçesi, toplam alan 
içerisinde %66’lık orman alanı oranına sahiptir. Orman durumunun 1635,90 ha orman 
alanı, 211,17 ha 2B vasıflı alanlara ait ve 734,40 ha Tarım alanına aittir. 
Kaş ilçesinin yüzölçümü 2.231 km2’dir. 

KAŞ SOSYO KÜLTÜREL YAPI 

Nüfus 

2017 Yılı verilerine göre Kaş’ın toplam Nüfusu 57.123 kişidir. Bunun 29.338 kişisi 

erkek, 27.785 kişisi de kadındır. 2017 yılı verilerine göre toplam nüfus 57.123’dür. 

Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı dikkate alınırsa, Kaş genç nüfusa sahiptir. 

Yıllara Göre Kaş Nüfusu 

Yıl Kaş Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu 

2017 57.123 29.338 27.785 

2016 56.720 29.122 27.598 

2015 56.386 28.984 27.402 

2014 55.574 28.560 27.014 

2013 55.061 28.244 26.817 

2012 53.633 27.378 26.255 

2011 53.588 27.502 26.086 



 

2010 53.145 27.294 25.851 

2009 52.564 26.968 25.596 

2008 50.786 25.994 24.792 

2007 49.629 25.306 24.323 

 

 

Kaş İlçesi Tabloda da görüldüğü üzere “Adrese Dayalı Kayıt Sistemi’ne(ADNKS) göre  
ilçe nüfusu 2011 yılında,  2010 yılı 53.145 kişi nüfusu  % 0,85 oranında artarak 
53.588’e çıkmıştır. 2011 yılında şehir merkezi 7.192 kişi, beldeler 18.368 kişi ve 
köyler 28.028 kişi nüfusa sahiptir. Köylerin içinde en çok nüfusa sahip köy 2.958 
kişiyle Çavdır Köyü bulunmaktadır. En az nüfusa sahip köy ise 46 kişiyle Belkonak 
Köyüdür. 
Kaş İlçesi 2011 yılı 53.588 kişi olup yaz sezonunda turizm sezonunda yerli ve 
yabancı konukların tatil amaçlı aldıkları evleri, kendilerinin olmadığı dönemlerde de 
kiraya vermeleri ile boş kalmamakta, bu yüzden de bu sayı yaz döneminde arttığı 
görülmektedir.  
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Kaş İlçesinin toplam nüfusu (2014) 55574 
dir. Kaş ilçesinde, kırsalda yaşayan nüfus 47503, ilçe merkezinde yaşayan nüfus ise 
8071’dir. Dolayısıyla kırsal nüfus şehir ve kasaba nüfusundan daha fazladır. İlçe 
merkezi, Kalkan ve Gelemiş Mahallelerinin turizm yöresi olması nedeniyle yaz 
aylarında % 50 nüfus artışı meydana gelmektedir. 
 
2017 Yılı Kaş  İlçesi'ne Bağlı Mahalle Nüfusları 

 

 

MAHALLE ADI 

                                      

TOPLAM ERKEK KADIN 

AĞULLU 949 495 454 

AHATLI 230 117 113 

AKLAR 381 198 183 

AKÖRÜ 407 214 193 

ANDİFLİ 8.320 4.360 3.960 

BAYINDIR 756 372 384 

BELDİBİ 274 148 126 

BELENLİ 550 277 273 

BELKONAK 27 13 14 

BEZİRGAN 1.737 874 863 

BOĞAZCIK 185 97 88 

CEMRE 288 149 139 

ÇAMLIKÖY 223 113 110 

ÇAMLIOVA 185 94 91 



 

ÇATALOLUK 145 79 66 

ÇAVDIR 3.377 1.739 1.638 

ÇAYKÖY 1.404 712 692 

ÇERLER 90 48 42 

ÇEŞME 174 100 74 

ÇUKURBAĞ 594 313 281 

DERE 162 86 76 

DİRGENLER 912 475 437 

DOĞANTAŞ 645 332 313 

GELEMİŞ 776 399 377 

GÖKÇEÖREN 1.246 622 624 

GÖKÇEYAZI 121 67 54 

GÖMBE 1.363 687 676 

GÜRSU 227 107 120 

HACIOĞLAN 248 118 130 

İKİZCE 192 102 90 

İSLAMLAR 2.514 1.323 1.191 

KALKAN 3.369 1.764 1.605 

KARADAĞ 1.249 631 618 

KASABA 1.303 676 627 

KEMER 550 276 274 

KINIK 5.619 2.818 2.801 

KIZILAĞAÇ 205 102 103 

ORTABAĞ 194 89 105 

OVA 5.195 2.663 2.532 

PALAMUT 1.045 528 517 

PINARBAŞI 122 60 62 

SAHİLKILINÇLI 229 119 110 

SARIBELEN 910 474 436 

SARILAR 160 84 76 

SİNNELİ 152 81 71 

SÜTLEĞEN 912 462 450 

UĞRAR 849 431 418 

ÜZÜMLÜ 1.350 682 668 

YAYLAKILINÇLI 344 159 185 

YAYLAPALAMUT 246 122 124 

YENİKÖY 137 83 54 

YEŞİLBARAK 433 212 221 

YEŞİLKÖY 3.519 1.816 1.703 

YUVACIK 329 176 153 

 

 

Yukarıdaki tabloda nüfusun cinsiyetlerine göre dağılımına baktığımızda 2011 yılında 
toplam 53.588 olan şehir nüfusunun %51’ini erkekler (27.502 kişi), %49’unu kadınlar 
(26.086 kişi) oluşturmaktadır. 2011 yılında erkek nüfus, kadın nüfusundan 1.416 kişi 
fazla olduğu görülmektedir. 
Yerinde yapılan anketlerde planlama alanı içerisinde yaşayan yerleşik nüfusun % 
53’ünü Kaş Merkez doğumlu,% 12’sini çevre köylerden gelenler, % 5’ini çevre 
ilçelerden gelenler, % 29’unu başka illerden gelenler, % 1’ini de yurt dışından 
gelenler oluşturmaktadır. Bu veriler doğrultusunda Kaş ilçe sınırları içerisinde doğan 
ve Kaş İlçe merkezde yaşayanların toplam oranı % 65’ dir. Geriye kalan % 35’ lik 
oran ilçeye gerek başka şehir ve ilçeden, gerekse yurt dışından gelen ve yerleşen 
nüfustur. Çevre köylerden ilçeye göç nedeni incelendiğinde ilk sıralarda % 70 oran ile 
evlilik, % 25 oran ile iş bulma nedeni, % 5 oran ile de ilçede eğitim ve diğer nedenler 
sıralanmaktadır. Çevre ilçelerden gelen göç nedeni ise % 60 oranında iş bulma, % 35 



 

oranında evlilik, % 5 oranında da diğer nedenler olarak tespit edilmiştir. Başka 
şehirden gelen göç nedenleri de %15 oranında tayin, % 20 oranında iş bulma ve % 
65 oranında dönemsel ( turizm amaçlı) yerleşme ve yaşamadır. Yurt dışından gelen 
göç nedeni tamamıyla turizm amaçlı olup dönemsel yerleşimi içermekle birlikte küçük 
oranda da olsa tamamen yerleşimi de içermektedir. 

Eğitim 

Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan okul ve eğitim kurumlarına ilişkin 
bilgiler aşağıda incelenmiştir. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

Kültür 

 Kaş Likya Kültür Ve Sanat Festivali: 

 

Kaş Belediye Başkanlığınca her yıl 01 – 04 Eylül tarihleri arasında Kaş Likya Kültür 

ve Sanat Festivali düzenlenmektedir. 

 

Kalkan Denizcilik Bayramı Şenliği: 

 

Kalkan Belediye Başkanlığınca her yıl 1 Temmuz günü düzenlenmektedir. 

Kültürel Kuruluşlar 

İlçe Merkezi ve Kalkan Beldesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Halk 

Kütüphaneleri bulunmaktadır.  

El Sanatlar 

Kaş ve çevresinde el yapımı kilim ve dokumalar üretilmektedir.Yöreye özgü “Barak 

Kilimi” ve keçi tüyünden üretilerek dokunan Kıçlar ünlüdür. Dastar, tülbent, yemeni 

üretilerek hediyelik eşya olarak satılmaktadır.Ayrıca ceziz ağacından süslemeli çeyiz 

sandıkları, ağaçtan sehpalar, tahta kaşıklar ve oklavalar yörenin el sanatlarındandır. 

 

 

 

 

 

 



 

KAŞ EKONOMİK YAPI 

Arazi kullanım tablosu; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
       Kaş İlçesinde Bulunan Meslek Gruplarına Ait Üye Sayıları 
 

1. GRUP Gıda Maddeleri Perakende Ticareti 85 

2. GRUP Giyim Perakende Ticareti. Dayanıklı Tüketim Malları 30 

3. GRUP Mobilya ve Kereste Ticareti 17 

4. GRUP Taşıt Araçları, Tarım Makine ve Aletleri ile Diğer Makine-Motor 

Perakende Ticareti  ve İlaç Satıcıları 
153 

5. GRUP Yapı Malzemeleri Perakende Ticareti 65 

6. GRUP Akaryakıt, Hediyelik Eşya, Değerli Maden Satış Yerleri. 

Galericiler 
28 

7. GRUP Otel, Motel, Pansiyon, Kamping, Lokanta, Kahvehaneler ve Diğer 

Konaklama ile Yeme, İçme Yerleri 
194 

8. GRUP Mali Kuruluşlar ve Sigortalar 222 

9. GRUP Yaş Sebze ve Meyve Toptan Ticareti 85 

10. GRUP Mimarlık Hizmetleri ve Kooperatifler 54 

11. GRUP Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları 103 

12. GRUP Müteahhitlik Hizmetleri 130 

TOPLAM 1166 

 

 

Kamu gelirleri kamu giderlerinden daha fazla olan sayılı ilçeler arasında yer 

almaktadır. (Kamu Gelirlerinin Kamu Giderlerini Karşılama Oranı % 1.60 dır. Bunun 

manası, Kaş devletten 1 alıyor, buna karşılık devlete 1.60 veriyor.) 

 

 

 



 

Tarım ve Hayvancılık 

Kaş halkının %80’ninin geçim kaynağı tarım olup, bu sektör İlçe ekonomisinde önemli 

bir yer tutmaktadır. İklim faktörlerinin uygunluğu İlçede sebze ve meyve üretiminde 

kaliteyi beraberinde getirmiştir. Türkiye örtüaltı sebze üretiminin üçte biri Kaş’ta 

yapılmaktadır.(Eylül-Haziranayları) 

 

İLÇE 
Yüzölçümü 

(da) 

Tarım Alanı Çayır ve Mera Tarım Dışı Arazi 

Miktar 

(da) 
Oran 
(%) 

Miktar 

(da) 
Oran 
(%) 

Miktar (da) Oran 
(%) 

KAŞ 1.867.000 225.360 12 98.531,80 5,3 1.543.108,20 82,7 

 

 

 

Kaş’ta 2011 yılında 46.135 dekarlık alanda 130.138,85 ton meyve üretimi gerçekleşmiştir. 

31.500 dekarlık alanda 115.425 ton üretim ile ilk sırayı portakal almaktadır. İkinci sırayı ise 

6.500 dekarlık alanda 7.200 ton üretimle nar almaktadır. Bu üretilen ürünler yurt içi ve yurt 

dışı market ve pazarlarda tüketilmektedir. 

903.100 kg kültür balığı, 36.750 kg deniz balığı ve 3.880 kg yumuşakça ve kabuklu canlılar 

üretimi yapıldığı ve toplamda 5.202.400 TL üretim değeri bulunmaktadır. 

             

 

İlçemizde tarımsal gelirin büyük bir bölümü örtü altı sebze üretiminden 
sağlanmaktadır. İlçemizde 22.000 dekar örtü altı sera varlığı (Kınık, Ova, Yeşilköy, 
Çayköy, Çavdır, Dirgenler, Karadağ, Kasaba vb.) mevcut olup, örtü altında yetiştirilen 
en önemli ürünler domates ve biberdir. Meyve üretiminde ise zeytin (30.000 dekar) ve 



 

Gömbe bölgesinde ise elmacılık(12.000 dekar) gelişmiştir. Tarımsal üretim değeri 
içinde tarla bitkilerinin ise önemli bir payı bulunmamaktadır. İlçemizde iki adet Su 
Ürünleri Kooperatifi, dört adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve bir adet Tarımsal 
Sulama Kooperatifi bulunmaktadır. 

Hayvancılıkta ise ilçemiz küçükbaş hayvancılığın çok yoğun (S.Kılınçlı, Boğazcık, 
Kasaba, Karadağ, Dirgenler) olarak yapıldığı, Çam Balı için florasının uygun olması 
nedeni arıcılığın son yıllarda büyük gelişme gösterdiği (Doğantaş, Üzümlü, İslamlar, 
Akörü vb.) ilçelerden bir tanesidir. İlçemizde beş adet Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisi 
ve elli üç adet ruhsatlı Balıkçı Teknesi bulunmaktadır. 

 

Hayvancılıkta ise ilçemiz küçükbaş hayvancılığın çok yoğun (S.Kılınçlı, Boğazcık, 
Kasaba, Karadağ, Dirgenler) olarak yapıldığı, Çam Balı için florasının uygun olması 
nedeni arıcılığın son yıllarda büyük gelişme gösterdiği (Doğantaş, Üzümlü, İslamlar, 
Akörü vb.) ilçelerden bir tanesidir. İlçemizde 4 adet Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisi ve 
70 adet ruhsatlı Balıkçı Teknesi bulunmaktadır. 



 

 

Turizm 

Deniz seviyesinden yüksekliği 700 metre olup 1/4 oranında Akdeniz iklimi, 3/4 

oranında göller bölgesi kara iklimi hüküm sürer. Yılın dört mevsimi bariz olarak 

görülen ilçede hava sıcaklığı ortalaması kış aylarında genel olarak -5 derece ve yaz 

aylarında +25 derece olmaktadır.  

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Serbest Dalış Outdoor 

Türkiye Şampiyonasının Türkiye ayağı her yıl Kaş sınırları içerisinde yapılmaktadır. 

 

 



 

Düşük sezon Ocak, Şubat Mart ayları doluluk oranı %7 olup bölgenin Turizm Sezonu 

olan Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları Doluluk Oranları 

ortalaması çok yüksektir. 

Sanayi ve Ticaret 

  İlçede Sanayi pek gelişmemiş olup bu alanda 2018 yılı ilk 6 aylık dönem itibariyle 

(aktif kapasite raporlarına istinaden) 2 Zeytinyağı Fabrikası, 1 Mermer Ocağı, 1 Kum-

Çakıl Taş Ocağı, 1 Hazır Beton Fabrikası, 1 Un Fabrikası ve 1 Hazır Yemek 

Fabrikası ve 1 Sıcak Asfalt Üretim Tesisi olmak üzere özel sektöre ait toplam 8 adet 

sanayi tesisi bulunmakta olup bu alanda 207 kişi çalışmaktadır. İlçede genel itibariyle 

1891 esnaf ve sanatkâr ile 855 tacir bulunmaktadır.  

 

 

 

Kumluca Ticaret Ve Sanayi Odası’na Kayıtlı Kumluca-Finike-Demre ve Kaş 

İlçeleri Kapasite Raporu Sahibi Firmalar 

 

No Unvan Uretim Konusu 
Toplam 
Personel 

1 BULUT HAFRİYAT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. 

MANGANEZ VE 
ÇÖRT MADEN 
ÜRETİMİ 5 

2 
US-KA MİMARLIK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ-KUMLUCA ŞUBESİ 

MODERN SERA 
KONSTRÜKSİYON 
VE 
AKSESUARLARI 
İMALATI. 12 

3 
US-KA MİMARLIK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ-KUMLUCA ŞUBESİ 

MODERN SERA 
KONSTRÜKSİYON 
VE 
AKSESUARLARI 
İMALATI. 12 

4 
US-KA MİMARLIK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ-KUMLUCA ŞUBESİ 

MODERN SERA 
KONSTRÜKSİYON 
VE 
AKSESUARLARI 
İMALATI. 12 

5 
KUMLUCA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

MEYVE VE SEBZE 
PAKETLEME 6 

6 
ALBAYRAK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ-KAŞ 
ŞUBESİ 

KUM,ÇAKIL,HAZI
R BETON,KİLİTLİ 
PARKE 
TAŞI,BORDÜR,BE
TON BORU 
(BÜZ),BRİKET 23 

7 
YABA UN YEM TARIM TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ UN-KEPEK 7 



 

8 
ALBAYRAK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ-KAŞ 
ŞUBESİ 

KUM,ÇAKIL,HAZI
R BETON,KİLİTLİ 
PARKE 
TAŞI,BORDÜR,BE
TON BORU 
(BÜZ),BRİKET 43 

9 
YEŞİLKÖY UNLU MAMÜLLERİ TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ EKMEK 6 

10 
GÜNEY-BATI MERMER MADENCİLİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT 
TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

BLOK MERMER 
ÜRETİMİ 12 

11 
BEKİK GIDA SANAYİ ULUSLAR ARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

YAŞ SEBZE-
MEYVE İŞLEME 
VE PAKETLEME 8 

12 
AKDENİZ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ 

KERESTE 
İMALATI VE 
TİCARETİ 16 

13 KUMLUCA BELEDİYESİ OTOBÜS SU İŞLETMELERİ MÜESSESESİ 

KIRMA TAŞ 
İMALATI ( MICIR- 
TAŞ TOZU ) 30 

14 HAS GIDA TİC.LTD.ŞTİ.   0 

15 
ONUR MERMER MADENCİLİK TURİZM TARIM GIDA TEKSTİL 
TİC.VE SAN.A.Ş.   33 

16 EKER TARIM ÜRN.TURZ.İNŞ.PAZ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.   0 

17 ALBAYRAK İNŞ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.   0 

18 STAR UNLU MAML.SAN.TİC.VE PAZ.LTD.ŞTİ.   0 

19 İSMAİL EROL-YEŞİLYURT ŞUBESİ   0 

20 ÇETİNKAYALAR TARIM SAN.TİC.VE TURİZM LTD.ŞTİ.   0 

21 KARAKİTAPLAR TARIM GIDA TAŞ.TURZ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.   0 

22 HAŞİM ULUSOY-ULUSOY TARIM SOĞUK HAVA DEPOSU   0 

23 FİNİKE İNŞAAT VE TİC.LTD.ŞTİ. FİNİKE MERMER ŞB.   0 

24 
KIZILCA PLASTİK SAN. İNŞ. TARIM TURİZM VE TİCARET A.Ş. 
FİNİKE ŞB.   0 



 

25 ÇETİNLER TARIM TİC.VE PAZ. LTD.ŞTİ.   34 

26 MAVİKENT ORMAN ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ   0 

27 BAYSARI TARIM ÜRN.TUR.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.   0 

28 MEYSAN MEYVE İŞL.SAN.İTH.İHR.PAZ.VE DAHİLİ TİC.LTD.ŞTİ.   0 

29 GÜÇLÜ MERMER HARF.İNŞ.TAAH.TİC.VE SAN.A.Ş.   0 

30 
DESPAK TARIM ÜRNL.PAKETLEME GIDA VE 
TURZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.   0 

31 
PEHLİVAN MARKETÇİLİK GIDA İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ TİC. 
İTH. İHR.LTD.ŞTİ.   0 

32 ALİ KARATAÇ BİZİM SES GAZATESİ   0 

33 ANTBİR UNLU MAMULLER AYSEL MECİT   0 

34 MEHMET ÇİFTÇİ ŞAHİN SEBZE MEYVE KOM.   0 

35 MEHMET ESEN ESEN MAKİNA   0 

36 AKYÜZLER TARIM TURİZM TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.   0 

37 HAMDİ KARAKOYUNLU DIRMAN NAR.PAK.TES.   0 

38 
ONUR DOĞALTAŞ MERMER İŞLEME PAZARLAMA 
İNŞ.NAKL.TİC.VE SAN.AŞ   0 

39 HÜSEYİN ÇİLENTİ ÇİLENTİ TİCARET   0 

40 HİDAYET KANSU   0 

41 İYİ UNLU MAMÜLLERİ VE GIDA TİC.LTD.ŞTİ.   0 

42 ŞEVKİ ÇOBAN   0 

43 AVCI TARIM ÜRÜN.TUR.TİC.VE SAN.A.Ş.   0 



 

44 NATÜRELMAR MAD.SAN.VE TİC.A.Ş.DEMRE ŞUBESİ   0 

45 MAHMUT DURMUŞ   0 

46 YENİ TİC.LTD.ŞTİ.   0 

47 METAMAR GRANIT MAD.SAN.VE TİC.A.Ş.   83 

48 EROL TARIM ÜRÜNLERİ TURİZM TİC.VE SAN.A.Ş.   0 

49 
ONUR MERMER MADENCİLİK TURİZM TARIM GIDA TEKSTİL 
TİC.VE SAN.A.Ş.   33 

50 YUSUF ERCÜMENT ERGEN   0 

51 
KOPARICI İNŞAAT HARFİYAT NAK.SERA MALZ.SAN. VE 
TİC.LTD.ŞTİ.   0 

52 B.O.G.E.M. MERMER VE İNŞ. SAN. TİC.LTD.ŞTİ.-KAŞ ŞUBESİ   0 

53 BAHÇECİ MERMER İNŞ.TURZ.GIDA TİC.TAR SAN.LTD.ŞTİ.   0 

54 KOZAĞAÇLI AKIN İNŞ.TAAH.NAK.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.   0 

55 ÖZ KAŞLILAR MOB.DOĞ.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.   0 

56 
KUMSAN OTOMOTİV SAN. İNŞ.TAAH.EMLAK TUR.PAZ.VE 
TİC.LTD.ŞTİ.   0 

57 NECATİ GENCER   0 

58 
TEKMAR MERMER VE MADEN İŞLETMELERİ ÜRETİM İHR.VE 
TİC.A.Ş. FİNİKE ŞUBESİ   0 

59 FİNİKE İNŞAAT VE TİC.LTD.ŞTİ.   0 

60 FİNİKE İNŞAAT VE TİCARET LTD.ŞTİ. FİNİKE MERMER ŞB.   0 

61 
HASAN AKALIN-AKSAN TARIM ALETLERİ VE POLYESTER 
İMALATI   0 



 

62 
OVAR SEBZE MEYVE KOMİSYONCULUĞU İNŞAAT TURİZM 
TİC.İTH.İHR. DAHİLİ PAZ.LTD.ŞTİ.   0 

63 
HASSABANLI PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM SAN.TUR.NAKLİYE 
İTH.VE İHR. PAZ.TİC.LTD.ŞTİ.   0 

64 KOÇLAR TURİZM SEYAHAT LTD.ŞTİ.   0 

65 ADALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. FİNİKE FAB.ŞUBESİ 
 BLOK MERMER 
ÜRETİMİ 0 

66 ADALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. FİNİKE ŞB. 
 BLOK MERMER 
ÜRETİMİ 0 

67 LİMYRA EXİM TARIM TAŞ.GIDA İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. 
 BLOK MERMER 
ÜRETİMİ 0 

68 
B.O.G.E.M.MERMER VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ-DEMRE ŞUBESİ 

BLOK MERMER 
ÜRETİMİ 20 

69 KUMLUCA BELEDİYESİ OTOBÜS SU İŞLETMELERİ MÜESSESESİ 

KIRMA TAŞ 
İMALATI (MICIR-
TAŞ TOZU) 30 

70 ALBAYRAK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 

KUM,ÇAKIL,HAZI
R BETON,KİLİTLİ 
PARKE 
TAŞI,BORDÜR,BE
TON 
BORU(BÜZ),BRİK
ET,ASFALT 80 

71 İSMAİL EROL 

NARENCİYE 
MUMLAMA VE 
PAKETLEME 38 

72 TOSUNLAR ZEYTİNYAĞI İMALATI TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ. 
ZEYTİNYAĞI 
İMALATI 1 

73 ZEYTUNA TARIM ÜRÜNLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
ZEYTİNYAĞI 
İMALATI 2 

74 ZEYTUNA TARIM ÜRÜNLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
ZEYTİNYAĞI 
İMALATI 2 

75 ZEYTUNA TARIM ÜRÜNLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
ZEYTİNYAĞI 
İMALATI 2 

76 ZEYTUNA TARIM ÜRÜNLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
ZEYTİNYAĞI 
İMALATI 2 

77 ZEYTUNA TARIM ÜRÜNLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
ZEYTİNYAĞI 
İMALATI 2 

78 ZEYTUNA TARIM ÜRÜNLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
ZEYTİNYAĞI 
İMALATI 2 



 

79 
KUMLUCA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

MEYVE SEBZE 
İŞLEME VE 
PAKETLEME 3 

80 
TEKMAR MERMER VE MADEN İŞLETMELERİ ÜRETİM İHRACAT 
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-FİNİKE ŞUBESİ 

BLOK MERMER 
ÜRETİMİ 41 

81 
POR-Lİ-MAN TİCARET İHRACAT İTHALAT SANAYİ TURİZM 
LİMİTED ŞİRKETİ 

NARENCİYE 
MUMLAMA VE 
PAKETLEME 8 

82 
SONGÜL MADENCİLİK VE TAŞOCAĞI İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT 
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

TAŞOCAĞI 
KIRMA ELEME 7 

83 
SMS SOĞUK HAVA TESİSİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT TİCARET 
VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 

YAŞ SEBZE-
MEYVE 
PAKETLEME 12 

84 
SMS SOĞUK HAVA TESİSİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT TİCARET 
VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 

YAŞ SEBZE-
MEYVE 
PAKETLEME 12 

85 
EKER TARIM ÜRÜNLERİ TURİZM İNŞAAT PAZARLAMA TİCARET 
VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 

NERENCİYE 
MUMLAMA VE 
PAKETLEME 26 

 

 

 

Serbest Bölge Ticaret Hacmi 

 

    Yıllar 

Yurtiçinden 

Bölgeye 

Bölgeden 

Yurtiçine 

Yurtdışından 

Bölgeye 

Bölgeden 

Yurtdışına T o p l a m  

2000 33.777.153 85.366.472 70.591.405 25.397.250 215.132.280 

2005 53.992.370 167.330.710 180.571.605 103.367.442 505.262.127 

2010 99.782.638 99.410.048 201.053.032 316.475.192 716.720.910 

2011 102.909.206 101.190.355 237.306.936 289.845.876 731.252.373 

2012 80.698.877 90.282.822 233.309.217 345.416.167 749.707.083 

2013 105.815.210 117.802.151 282.752.331 396.009.149 902.378.841 

 

Antalya Serbest bölgede 33'ü yabancı sermayeli 101 firma vardır. 

Firmaların 55'inin yat sektöründe hizmet vererek, serbest bölgede çok ciddi bir yat 

üretim kümelenmesi olduğuna dikkati çekmektedir. 

2017'nin ilk 6 ayında Antalya Serbest Bölgeden ticaret hacmi bir önceki yıla göre 

yüzde 6,2 arttı. 2016 yılının ilk 6 ayında 320 milyon dolar olan ticaret hacmi, 2017 

yılının 6 ayında 340 milyon dolar olarak gerçekleşti.  

 

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ  
ÜLKE BAZDA İHRACAT KAYIT RAKAMLARI 



 

1 Ocak - 31 Aralık 

ÜLKE 
2016 2017 DEG % 

FOB USD FOB USD FOB USD 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ 216.277.034,97 301.010.795,18 39,2 

ALMANYA 132.670.069,92 131.098.534,81 -1,2 

İRAN (İSLAM CUM.) 71.014.927,52 79.490.294,61 11,9 

BİRLEŞİK DEVLETLER 52.164.820,41 75.115.486,26 44 

RUSYA FEDERASYONU 48.211.576,85 63.765.050,18 32,3 

ROMANYA 47.936.758,03 59.797.378,62 24,7 

UKRAYNA 56.539.267,39 54.539.766,11 -3,5 

ÖZBEKİSTAN 12.086.416,73 46.810.302,63 287,3 

KAZAKİSTAN 46.681.768,43 45.045.705,80 -3,5 

FRANSA 40.633.959,24 44.532.920,38 9,6 

HOLLANDA 37.872.704,09 43.345.972,33 14,5 

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 38.602.235,53 41.812.859,74 8,3 

BİRLEŞİK KRALLIK 37.008.082,99 41.810.274,87 13 

 

 

 

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ  
İHRACAT KAYIT RAKAMLARI 

1 Ocak - 31 Aralık (FOB USD) 1 Ocak - 31 Aralık (FOB USD) 

2016 2017 DEG % 2016 2017 DEG % 

1.429.676.188,72 1.705.105.122,35 19,3 1.429.676.188,72 1.705.105.122,35 19,3 

Ormancılık 

Antalya il toplamında %54’ lük orman alanı ile orman alanı bakımından Ülkemizin en 

zengin ilidir. Kaş ilçesi toplam alan içerisinde %66’ lık orman alanı oranına sahiptir.  

Antalya İli ve Kaş İlçesinin Orman Durumu 

 

Bölgede tipik Akdeniz bitki örtüsü yayılış gösterir. Sahillerde ve yaklaşık bir 

kilometreye kadar uzanan dağlık, engebeli bölgelerde makiler yayılış göstermektedir. 

Arazinin %69’ u ormanla örtülüdür. Kaş’ın üzerinde Asasdağı’nın kuzey yamacında 

1000 m.de başlayan sedir ormanları kuzeyde Katrandağı’nda boydan boya yayılış 

gösterdikten sonra, Sütleğen’e ulaşıp, Akdağ eteklerine tırmanmaktadır. Katrandağı 

12 000 ha. sedir ormanıyla Türkiye’nin en büyük Toros sediri ormanının 



 

bütünlüğünün sağlandığı alandır. Özelikle Deveçukurundaki “Mavi Sedir Ormanı” 

korunması gereken çok kıymetli bir orman topluluğudur.  

KAŞ TEKNİK ALTYAPI 

Ulaşım  

Havayolu ile Kaş’a en yakın havaalanları Antalya ve Dalaman havaalanlarıdır. 
Antalya havaalanı ile Kaş arası 210 km, Dalaman ile Kaş arası ise 160 km dir.  
  
İstanbul – Kaş arası 858 km’dir.  
 
Özel araç ile Afyon üzerinden Sandıklı, Burdur merkez, Bucak, Korkuteli, Elmalı, Kaş 
rotası izlenebilir. Bu hat Kaş’a en kısa ulaşım hattıdır. Dağ manzaralı yolladır. Yer yer 
virajlı bölümleri bulunmaktadır.  
 
Bucak üzerinden Antalya’ya devam edilebilir. Antalya – Kemer – Finike yolu 
üzerinden sahilden Kaş’a ulaşılabilir. Bu yol daha uzundur ve virajı bölümler bulunur.  
 
Karayolu ile üçüncü bir seçenek ise İstanbul – Fethiye – Kalkan – Kaş seçeneğidir. 

Denizyolu ulaşımı; Kaş çevresindeki doğal koylarının çekim merkezi olmasından 

dolayı yatçılık ağırlıklı olup turizm amaçlı kullanılmaktadır. Yunanistan’a bağlı Meis 

Adası ile İlçe yine deniz yolu ile bağlantı kurmaktadır. 

Kaş ilçe Merkezinin Bölgesel ve Ülkesel Ölçekteki Başlıca Merkezlere 

Uzaklıkları

 



 

Enerji 

Kaş ilçe girişinde elektrik indirme trafosu yer almakta olup bu trafodan çevre köylere 

de elektrik sağlanmaktadır. Planlama alanı için alınan kurum görüşlerinde EÜAŞ 

24.03.2010 tarih 0000300 sayılı yazısında işletme müdürlüğü uhdesindeki tesislerle 

bir ilişkisi bulunmadığını, AKEDAŞ 13.04.2011 tarih 338 sayılı yazısında kurumlarına 

ait mevcut enerji nakil hatlarının bulunduğunu, 31.5 kV enerji nakil hatları direklerinin; 

en geniş konsolunun direk merkezinden itibaren 7.5 m sağ, 7.5 m sol olmak üzere 

toplamda 15 m’lik bant halinde korunması gerektiğini belirtmiştir. TEİAŞ ise 

02.04.2011 tarih 296 sayılı yazısında kurumlarına ait 154 kV’lık Kaş-Finike-Dalaman 

Enerji İletim Hattı geçmektedir. 

Su ve Sulama 

Topoğrafik yükseklik ve yerüstü su kaynaklarının etkisine paralel olarak inceleme 

alanında yeraltı su seviyesi derindedir. Dolayısıyla yer altı suyunun yapı temellerine 

etkisi yoktur. İnceleme alanı ve yakın çevresinde pınarlarından sağlanacak suların 

gerekli kimyasal analizleri yapıldıktan sonra sulama ve içme amaçlı kullanılabilir. 

İnceleme alanının tamamında organize bir kanalizasyon sistemi bulunmamaktadır. 

Kaş Belediyesi sınırlarında kanalizasyon sistemi olmasına rağmen, Belediye sınırına 

bitişik olan mücavir alan ile, Kaş-Antalya Karayolu üzerinde yer alan mücavir alan 

içerisinde kanalizasyon sistemi yoktur. Bu bölgelerde konutların kanalizasyon ve pis 

su problemleri foseptik çukurları ile çözülmeye çalışılmaktadır. 

Çevre Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü D.S.İ. 13. Bölge 

Müdürlüğü'nün, halihazırda İlçe sınırları içerisinde 13593 ha’lık sulama kapasiteli 

Gömbe Beldesinde Çayboğazı Barajı ile Kaş Palamut mevkiinde de brüt 376 ha, 

Çavdır Mevkinde brüt 743 ha’lık sulama sahası tesisleri ve Kaş İlçesine bağlı Sarılar 

Köyü 80 ha, Bezirgan Deresi 300 ha, Uğrar Köyü 65 ha, Sarıbelen ve Hacıoğlu 

köyleri 150 ha, Eşen Çayı 100 ha, Çukurbağ Köyü 3 ha, Palamut Köyü 174 ha 

kapasiteli olmak üzere Taşkın koruma, erozyon ve rusubat tesisleri mevcuttur.  

Toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan 

hayvancılık, (besicilik) ve su üretim ve muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis 

edilmesi gerekli olan müştemilatlar, mandıralar, (sütçülük), üreticinin bitkisel üretime 

bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, 

un değirmeni, tarım alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve 

çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün özelliği itibariyle hasattan 

sonra iki saat içinde işlenmediği taktirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması 

söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal amaçlı olduğu kabul edilen entegre nitelikte 

olmayan diğer tesislerdir. Entegre nitelikte olmayan soğuk hava depoları da bu 

kapsamdadır. 

 

Kaş İlçesinin Sürdürülebilir Ekonomik Gelişimi İçin Tavsiyeler 



 

Doğal ve Tarihi Ören yerlerine yönelik hedefler 

Doğal ve Tarihi ören yerlerinin korunarak turizme kazandırılması  

- Bölgenin tanıtımında, bölgede bulunan doğal, tarihi ve kültürel yerlerin öne 

çıkarılması  

-  Koruma kullanma dengesinin oluşturulması  

- Sürdürülebilir koruma anlayışının geliştirilmesi 

Doğal ve Tarihi Ören Yerlerine İlişkin Stratejiler  

- Bölgenin turizm potansiyeli ve doğal yapısı göz önüne alınarak tarihi ve doğal 

kimliği koruyucu ve geliştirici yeni tur güzergahları oluşturularak mevcut doğal 

ve tarihi ören yerleri ile bütünlüğü sağlanacak. Kaş’ın sahip olduğu doğal ve 

tarihi sit alanları bölge tanıtımında kimlik oluşturacak şekilde öne çıkarılacaktır. 

 Bölgenin turizm kimliğinin, doğal, tarihi ve kültürel kimliğiyle birlikte 

güçlendirilip öne çıkarılması ve değerlerin tanıtımı için festival, kongre ve 

fuarlar düzenlenecektir.  

- Doğal, tarihi ve kültürel değere sahip alanların gelecek kuşaklara aktarımının 

yapılabilmesi için müzeler kurularak sürdürülebilirliğinin mevcut ve özel 

mekanlar ile sağlanması. Teknik Altyapı Hedefleri  

- Teknik altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi  

- Yenilenebilir Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanılması  

- Ulaşım Bağlantılarının Güçlendirilmesi  

- Ulaşımda Kara ulaşımı dışında deniz ulaşımı bağlantılarının güçlendirilmesi  

- Yerleşim alanlarının (kentsel yerleşim, turizm vb) kanalizasyon, içme suyu ve 

katı atık depolama alanlarının çevre kirliliği yaratmadan planlanması  

- Teknik altyapı yatırımlarına öncelik verilmesi Teknik Altyapı Stratejileri  

- Teknik altyapı yatırımlarına öncelik verilmesi, kentsel yerleşimlerde mekansal 

gelişmeler göz önüne alınarak, gerekli altyapı yatırımları yapıldıktan sonra 

yapılaşmaya açılmalıdır.  

- Alternatif enerji ihtiyacını karşılamak için özellikle rüzgar, güneş ve su 

kaynaklarının doğal dengeleri bozmadan kullanılması. Özellikle denize kıyısı 

olan Kaş Belediyesi ve kıyı boyundaki yerleşim alanlarında güneş enerjisine 

bağlı enerji üretiminden yararlanılacaktır.  

- Bölgede ulaşım ağlarının güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi sağlanacaktır. 

Karayolu ve denizyolu ağlarının güçlendirilmesi ve havayolu ulaşımı ile 

etkileşiminin sağlanması ve alternatif ulaşım akslarının oluşturulması. (Yat 

limanı ve balıkçı barınağı alanının oluşturulması, Antalya hava alanı ile 

karayolu ulaşımın güçlendirilmesi.)  

- Bölge genelinde yerleşimlerin gerekli teknik altyapı çalışması yapılıp 

tamamlandıktan sonra yapılaşmaya açılması. Etaplar oluşturularak dengeli ve 

rasyonel teknik altyapı iyileştirilmesi / geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

 
 
 
 



 

Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)  

 Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre %5,1 arttı. 

 Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının ikinci çeyreğinde 
cari fiyatlarla %16,3 artarak 734 milyar 211 milyon TL oldu. 

 Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının ikinci 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim değeri olarak; 
tarım sektörü %4,7, sanayi sektörü %6,3, inşaat sektörü %6,8 arttı. Ticaret, 
ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan 
hizmetler sektörünün katma değeri ise %5,7 arttı. 

 Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı ikinci 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,5 arttı. Mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe 
göre %2,1 arttı. 

 Hanehalklarının ve HHKOK’ların toplam nihai tüketim harcamaları %3,2 arttı. 

 Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan 
kuruluşların(HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılının ikinci 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak 
%3,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %4,3 azalırken, gayrisafi sabit 
sermaye oluşumu ise %9,5 arttı. 

 Mal ve hizmet ihracatı %10,5 mal ve hizmet ithalatı ise %2,3 arttı. 

 Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %10,5, ithalatı ise %2,3 arttı. 

 İşgücü ödemeleri %10,8 arttı. 

 İşgücü ödemeleri, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre %10,8, net işletme artığı/karma gelir %22,5 arttı. 

 İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı %36,2 oldu. 

 İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen 
yılın aynı döneminde %38,1 iken bu oran 2017 yılının ikinci çeyreğinde %36,2 
oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %45,5'ten %47,8'e yükseldi. 

 İstihdam –  İşsizlik  ve İşgücü Hareketleri 

 İşsizlik oranı %10,6 seviyesinde gerçekleşti. 

 Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Ağustos 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 404 bin 
kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile %10,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı 
dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %12,8 olarak tahmin edildi. 
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 0,7 puanlık artış ile %20,6 olurken,15-64 
yaş grubunda bu oran 0,7 puanlık azalış ile %10,8 olarak gerçekleşti.   

 İstihdam oranı %48 oldu. 

 İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 1 milyon 355 bin kişi artarak 28 milyon 828 bin kişi, istihdam oranı 
ise 1,3 puanlık artış ile %48 oldu. 

 Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 193 bin, tarım dışı sektörlerde 
çalışan sayısı 1 milyon 163 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %20,7’si tarım, 



 

%18,9’u sanayi, %7,9’u inşaat, %52,6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki 
yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler 
içindeki payı 0,3 puan, sanayi sektörünün payı 0,2 puan azalırken, inşaat 
sektörünün payı 0,5 puan arttı, hizmet sektörünün payı ise değişim göstermedi. 

 İşgücüne katılma oranı %53,7 olarak gerçekleşti. 

 İşgücü 2017 yılı Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 
266 bin kişi artarak 32 milyon 233 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1,1 puan 
artarak %53,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; 
erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,9 puanlık artışla %73,5, kadınlarda ise 1,2 
puanlık artışla %34,3 olarak gerçekleşti. 

 Kayıt dışı çalışanların oranı %35,1 olarak gerçekleşti. 

 Ağustos 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan 
çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puan artarak %35,1 
olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık artışla %22,2 oldu.  

 Kamu istihdamı %0,2 arttı. 

 Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2017 yılı III. döneminde 
toplam kamu istihdamı 2016 yılının aynı dönemine göre %0,2 oranında artarak 3 
milyon 573 bin kişi olarak gerçekleşti. 

 Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı, işsizlik azaldı. 

 Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 204 bin kişi 
artarak 28 milyon 337 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,3 puanlık artış 
ile %47,2 oldu. 

 Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 111 bin kişi 
azalarak 3 milyon 417 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puanlık azalış 
ile %10,8 oldu.  

 İthalat – İhracat ve Dış Ticaret Açığı 

 İhracat %9, ithalat %25 arttı.  

 Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan 
geçici dış ticaret verilerine  göre;  ihracat   2017  yılı  Ekim  ayında, 2016 yılının 
aynı ayına göre %9  artarak 13 milyar 942 milyon dolar, ithalat %25 artarak 21 
milyar 267 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

 Dış ticaret açığı %73,9 arttı. 

 Ekim ayında dış ticaret açığı %73,9 artarak 7 milyar 324 milyon dolara yükseldi. 

 İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Ekim ayında %75,2 iken, 2017 Ekim 
ayında %65,6'ya düştü. 

 Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %1,7 arttı. 

 Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Ekim ayında bir 
önceki aya göre ihracat %1,7 arttı, ithalat %6,1 azaldı. Takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre 
ihracat %7,9, ithalat %19,2 arttı. 

 Avrupa Birliği’ne ihracat %11,4 arttı. 



 

 Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Ekim ayında %48,4 iken, 2017 
Ekim ayında %49,5 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre 
%11,4 artarak 6 milyar 900 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

 En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. 

 Almanya'ya  yapılan ihracat 2017 Ekim ayında 1 milyar 455 milyon dolar olurken, 
bu ülkeyi sırasıyla 890 milyon dolar ile İngiltere, 771 milyon dolar ile ABD ve 746 
milyon dolar ile İtalya takip etti. 

 İthalatta ilk sırayı Çin aldı. 

 Çin'den  yapılan  ithalat,  2017  yılı  Ekim  ayında  2 milyar 113  milyon  dolar 
 oldu.  Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 33 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 793 
milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 79 milyon dolar ile İtalya  izledi. 

 Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,9 oldu. 

 Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer 
alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ekim ayında ISIC Rev.3’e göre 
imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,1’dir. Yüksek teknoloji 
ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,9, orta yüksek 
teknolojili ürünlerin payı ise %36’dır. 

 Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %16,6 oldu. 

 Turizm Geliri ve Gideri 

 Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %37,6 arttı. 

 Turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre %37,6 artarak 11 milyar 391 milyon 668 bin $ oldu. 
Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %77’si 
yabancı ziyaretçilerden, %23’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş 
ziyaretçilerden elde edildi. 

 Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu 
çeyrekte yapılan harcamaların 8 milyar 855 milyon 369 bin $’ını kişisel 
harcamalar, 2 milyar 536 milyon 299 bin $’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu. 

 Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 684 $ oldu. 

 Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 634 $, yurt dışında ikamet eden 
vatandaşların ortalama harcaması ise 900 $ oldu. 

 Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %38,1 arttı. 

 Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2017 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre %38,1 artarak 16 milyon 663 bin 265 kişi oldu. Bunların 
%82,6’sını 13 milyon 770 bin 308 kişi ile yabancılar, %17,4’ünü ise 2 milyon 892 
bin 957 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. 

 Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %37,9 arttı. 

 Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın 
harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %37,9 
artarak 1 milyar 560 milyon 756 bin $ oldu. Bunun  1 milyar 217 milyon 678 bin 
$’ını kişisel, 343 milyon 78 bin $’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu. 

 Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2016 yılı III. çeyreğine göre %12,5 arttı. 



 

 Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre %12,5 artarak 2 milyon 514 bin 317 kişi oldu. Bunların kişi başı 
ortalama harcaması 621 $ olarak gerçekleşti. 

 Yurt içinde ikamet eden 14 milyon 116 bin kişi seyahate çıktı. 

 Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 
14 milyon 116 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla 
geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre %46,7 artarak 17 milyon 731 bin seyahat olarak gerçekleşti. 

 Seyahate çıkanlar, ortalama 388 TL harcadı. 

 Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 110 milyon 512 bin geceleme yaptı. Ortalama 
geceleme sayısı 6,2 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 388 TL 
oldu.  

 Seyahate çıkanlar, 6 milyar 882 milyon 250 bin TL harcadı . 

 Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2017 yılının II. 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %52,9 artarak 6 milyar 882 milyon 
250 bin TL olarak gerçekleşti. 

 Seyahat  harcamaları,  kişisel  veya paket  tur  harcamaları  olarak  yapıldı. Bu  
harcamaların %91,8'ini 6 milyar 317 milyon 753 bin TL ile kişisel harcamalar, 
%8,2'sini ise 564 milyon 498 bin TL ile  paket tur harcamaları oluşturdu. 

 

 Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA-2008) ve Avrupa Hesaplar Sistemi’ne (ESA-2010) 
uyum kapsamında ana revizyon çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda 2009 bazlı 
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) serisinin tamamlayıcı bir unsuru olarak İstatistikî 
Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 3. Düzeye karşılık gelen 81 il ve İBBS 2. 
Düzeye karşılık gelen 26 bölge için gayrisafi yurtiçi hasıla hesaplandı. 
 
Gayrisafi Yurtiçi Hasıladan en yüksek payı 2014 yılı için %30,5 ile İstanbul aldı 
İl düzeyinde GSYH hesaplamalarına göre; 2014 yılı için İstanbul 622 milyar 762 
milyon TL ile en yüksek gayrisafi yurtiçi hasılaya ulaştı ve toplam gayrisafi yurtiçi 
hasıladan %30,5 pay aldı. İstanbul’u, 186 milyar 977 milyon TL ve %9,1 pay ile 
Ankara, 127 milyar 430 milyon TL ve %6,2 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH 
hesaplarında son üç sırayı 1 milyar 756 milyon TL ile Kilis, 1 milyar 416 milyon TL 
ile Ardahan ve 1 milyar 238 milyon TL ile Bayburt aldı. 

 

 İstanbul, 2014 yılında 43 645 TL ile kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasılada ilk sırayı 
aldı 
 
2014 yılında kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılada, İstanbul 43 645 TL ile ilk sırada 
yer aldı. İstanbul’u, 43 521 TL ile Kocaeli ve 36 680 TL ile Ankara izledi. İl 
düzeyinde kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla hesaplamalarında, 9 913 TL ile Van, 
9 773 TL ile Şanlıurfa ve 8 486 TL ile Ağrı son üç sırada yer aldı. 

 

 

 

 

 

 



 

Cari Fiyatlarla GSKD, 2010 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari Fiyatlarla Kişi Başı Gayrı Safi Katma Değer, 2010 

  TL ABD Doları 

TR 61 (Antalya, Isparta, Burdur) 15.160 TL 10.094 $ 

Türkiye Ortalaması 13.406 TL      8.926 $ 

 

 

 

PROJE YERİ / UYGULAMA ALANI (Ek-1’de gösterilmiştir.) 

 
 

 

 

  TR 61 Türkiye 
TR 61/ 

Tr(%) 

  Değer  (%) Değer  (%)   

Tarım  8 Milyar TL 18,7  92 Milyar TL 9,5 8,0 

Sanayi  5 Milyar TL 12,7  259 Milyar TL 26,4 1,9 

Hizmetler  27 Milyar TL 68,6  629 Milyar TL 64,1 4,3 

GSKD  40 Milyar TL 100,0  980 Milyar TL 100,0 4,0 



 

 

Detaylı Pafta Ekte Sunulmuştur. 

OSB alanı olarak önerilen arazinin bilgileri ise şöyledir; 

Antalya ili Kaş İlçesi Kınık Mahallesi’nde ki Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisli 
bir alandır. 

Aynı zamanda D 400 Karayoluna 1 km uzaklıkta olup, Kaş Belediyesi mücavir alan 
sınırları içinde olup alanın da kalmaktadır. 175 ada 429-430-439 parsellerde  
bulunmaktadır.  

Bölge Seydikemer, Fethiye, Demre ve Elmalı üretim havzalarına yakındır.  

Arazi eğimsizdir. 1.derece deprem kuşağında olan alanda jeolojik sorun yaşanacağı 
düşünülmemektedir. 

 



 

 

 

 

ORGANİZASYON YAPISI, YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI 
Kuruluşun organizasyon yapısı ve yönetimi 
 

Kurulması önerilen OSB müteşebbis heyetinde Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, 
Antalya Büyükşehir belediyesi, Kumluca belediyesi, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği 
yer alması öngörülmektedir. 

Önerilen Organize Sanayi Bölgesinin yer seçimi tamamlandıktan sonra Müteşebbis 
heyet oluşacak ve bu müteşebbis heyette yer alacak kuruluşların katılım paylar, 
temsil oranları hazırlanacak kuruluş protokolünde belirtilecek ve bakanlık onayına 
müteakiben sicil defterine kaydedilerek tüzel kişiliğini kazanacaktır. 
 
Kaş Gıda İhtisas OSB’nin organları; Müteşebbis Heyet (işletme aşamasında genel 
kurul),Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Bölge Müdürlüğü’nden oluşur.  
 
Müteşebbis Heyette yer alan üyeler iki yıllığına seçilirler ve temsil ettikleri kurum ve 
kuruluşlarda üyelikleri sona erdiğinde üyelikleri sona erer. 
 
Müteşebbis Heyet en az üç ayda bir defa başkan veya başkanın yokluğunda başkan 
vekili başkanlığında salt çoğunluk ile Müteşebbis Heyeti oluşturan kuruluşların 
organlarından ayrı toplanır. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. Oyların 
eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir. 
 
Yönetim kurulu, müteşebbis heyetin en az dördü kendi üyeleri arasından olmak üzere 
seçeceği beş asil, beş yedek üyeden oluşur. Beşinci üye, ihtiyaca göre teknik ve idari 
birikimi olan müteşebbis heyeti oluşturan kurum ve kuruluşların mensupları arasından 
görevlendirilebilir.  
 
Yönetim kurulu üyeleri 2 yıl için seçilir. İstifalar ve eksilmeler halinde yerine mensup 
olduğu kurumun ilk sıradaki yedek üyesi gelerek kalan süreyi tamamlar. 
 
Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan veya en az bir başkan vekili 
seçerler. Yönetim kurulu, başkan veya başkan vekili başkanlığında en az ayda 2 defa 
toplanır. Toplantı salt çoğunluk ile yapılır. Geçerli bir mazereti olmadan üst üste 
yapılan üç toplantıya veya mazereti olsa dahi 6 ay içinde yapılan toplantıların en az 
yarısına katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılırlar. Kararlar salt çoğunlukla verilir. 
Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir. 
 
Yönetim kurulu toplantılarının sekreterya görevini Bölge Müdürü yürütür. Bölge 
müdürlüğü; Bölge Müdürü ve yeteri kadar idari – teknik personelden oluşur. 
 
Bölge Müdürü Yönetim Kurulu tarafından atanır. Bölge Müdürü, Müteşebbis Heyet ve 
Yönetim Kurulu kararları ve talimatları doğrultusunda OSB’nin sevk ve idaresini 
yürütmek ve verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür. 



 

 
OSB’yi temsile Bölge Müdürü yetkilendirilmiştir. Bölge Müdürü, müdürlüğün idari ve 
teknik personelin amiridir. Bölge müdürü en kısa zamanda atanacaktır.  
 
OSB’ler yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından temsil edilir. OSB’yi 
ilzam edici her türlü işlem yönetim kurulu başkanı veya vekili ile birlikte bir diğer 
yönetim kurulu üyesi veya yetkilendirilmiş OSB bölge müdürü tarafından imzalanır ve 
böylece çift imzalı olarak tekâmül eder. 
 
Organizasyon ve Yönetim Giderleri (genel giderler vb.) 
 
Sicil işlemleri ve kuruluş işlemleri tamamlanıncaya kadar Yönetim Kurulu ve 
müteşebbis heyetin toplantılar için huzur hakkı ödemesi yapılmayacaktır. Bu nedenle 
ilk kuruluş aşamasında organizasyon ve yönetim gideri olmayacağı öngörülmüştür.  
 
İnsan Gücü İhtiyacı ve Tahmini Giderler(bölgenin sevk ve idaresi için) 
 
Bölgenin sevk ve idaresi Bölge müdürlüğü; Bölge Müdürü ve yeteri kadar idari – 
teknik personelden oluşur. Bölge Müdürü, Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu 
kararları ve talimatları doğrultusunda OSB’nin sevk ve idaresini yürütmek ve verilen 
diğer görevleri yapmakla yükümlüdür. 
 
OSB’yi temsile Bölge Müdürü yetkilendirilmiştir. Bölge Müdürü, müdürlüğün idari ve 
teknik personelin amiridir. 
 
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesinde OSB Bölge 
Müdürlüklerinde olması gereken personel için “Bölge Müdürlüğü Tip Teşkilat Şeması 
belirlenmiştir. 
 
Buna göre oluşacak Kaş Gıda İhtisas OSB’ de ihtiyaca göre de değişmek üzere 
aşağıdaki tablodaki gösterilen personel ve işgücüne ihtiyaç duyulması 
beklenmektedir. 

 
 
 

KAŞ GIDA İHTİSAS OSB  İNSAN GÜCÜ İHTİYACI 

 
PERSONELÜNVANLARI 

 
PERSONEL SAYISI 

 
BÖLGE MÜDÜRÜ 

 
1 

 
KONTROL MÜHENDİSİ 

 
3 

 
MUHASEBECİ 

 
1 

 
TEKNİSYEN 

 
1 

 
ŞOFÖR 

 
1 

 
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 

 
1 



 

 
TOPLAM 
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PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA PROGRAMI 

Proje Yürütücüsü Kuruluşlar ve Teknik Kapasiteleri 

Organizasyon ve Yönetim Giderleri (Genel giderler vb.) 

Müteşebbis Heyet oluşmadığından tahminde bulunulmamıştır. 

Proje Uygulama Programı (Termin Planı) 
OSB’nin arazi satınalma-kamulaştırma altyapı plan proje etüt çalışmaları ile birlikte 4 
yıl içinde altyapısının tamamlanması planlanmaktadır. Son yıl içinde parsel satışının 
tamamlanması ve dördüncü yılda tam kapasite ile çalışmaya başlaması 
planlanmaktadır. Altyapının tamamlanacağı 3 yıl için planlanan faaliyetler tabloda 
belirtilmiştir. 
 
 
 
 

PROJE UYGULAMA PROGRAMI (TERMİN PLANI) 

 
 

 
FAALİYET 

 
YATIRIMIN YILLARA DAĞILIMI 

 
YATIRIM SÜRESİ (YILLIK) 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
  

 
  

 
1Ç 

 
2Ç 

 
3Ç 

 
4Ç 

 
1Ç 

 
2Ç 

 
3Ç 

 
4Ç 

 
1Ç 

 
2Ç 

 
3Ç 

 
4Ç 

 
1Ç 

 
2Ç 

 
3Ç 

 
4Ç 

 
  

 
YERSEÇİMİ          

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
1 

 
KAMULAŞTIRMA VE 
SATINALMA 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
2 

 
1/5000 ve 1/2000 
ÖÇEKLİ NAZIM İMAR 
PLANI HAZIRLIK VE 
ONAYI 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
3 

 
1/1000 ÖLÇEKLİ 
PARSELASYON PLANI 
HAZIRLIK VE ONAYI 
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ALTYAPI 
PROJELERİNİN 
HAZIRLATILMASI VE 
ONAYI (YOL, ATIKSU, 
YAĞMURSUYU, İÇME 
VE KULLANMA SUYU, 
ARITMA) 
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AG-OG ENERJİ NAKİL 
HATLARI 
PROJELERİNİN 
HAZIRLATILMASI VE 
ONAYI 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  



 

 
6 

 
ALTYAPI İHALE 
HAZIRLIĞI VE İHALE 
YAPILMASI 
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ALTYAPI İNŞAATININ 
TAMAMLANMASI 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
İŞLETME DÖNEMİ GELİR VE GİDERLERİ 
OSB yönetiminin gelir ve giderlerinin tahmin edilmesi 
 
Kurulması planlanan OSB’nin 1 yıl içinde yer seçimi, arazi satın almalarının 
tamamlanmasını ve 3 yıl içinde müteakip işlemlerin devam ettirilerek altyapısının 
tamam hale gelmesinin 3 yıl sürmesi planlanmaktadır. Dördüncü yıl 2022 de Kaş 
OSB’nin işletmeye geçmesi planlanmaktadır. Ancak bölgede sanayi tesisi kurma hız 
ve talebine bağlı olarak tamamlanabilir. Bu durumda temin planın revizyonu 
kaçınılmaz olacaktır. 
 
TOPLAM YATIRIM TUTARI VE YILLARA DAĞILIMI 
Toplam yatırım tutarı 
 
Önerilen bölgenin yer seçimi tamamlanmadığından birebir maliyet analizinin 
yapılmasının güçlüğü ortadadır ancak 1960’lı yıllardan günümüze OSB kuruluşlarını 
koordinasyonunu ve finansmanını karşılayan Bakanlığımız verileri rehber 
alınabilecektir. 
 
 
Buna göre bölgenin yatırım giderleri şu şekilde tahmin edilebilir. 

 
  

 
Alan 
da 

 
da/TL 

 
Toplam 

ARAZİ SATINALMA 
 

360 

 
50.000 

 
18.000.000.-TL 

ETÜT PROJE 
 

360 

 
3000 

 
1.080.000.-TL 

TEKNİK ALTYAPI UYGULAMA 
 

360 

 
91.666,67 

 
33.000.000.-TL 

 
TOPLAM 

 
 

 
 

 
52.080.000.-TL 

 
 
 
 
 
 



 

Yıllara Dağılımı 
 
Bölge uygulamasının yaklaşık dört yıla yayılacağı dikkate alındığında finansman 
ihtiyacının da dört yıllık zamana yayılacağı tahmin edilebilir olacaktır.  
 
 
PROJENİN FİNANSMANI 
Yürütücü ve işletmeci kuruluşların mali yapısı 
 
Yer seçimin tamamlanarak Müteşebbis Heyetin kurulması bölge organlarının teşkili 
mümkün olacak, yürütücü ve işletmeci kuruluş olarak OSB tüzel kişiliği hazırladığı 
bütçe ile yatırımın gerçekleşmesini ve de işletilmesini sağlayacaktır. 
 
 
 
Finansman yöntemi (öz kaynak, dış kredi, hibe, YİD, vb.) 
 
Bölgenin finansmanında müteşebbis heyeti kaynaklarına sanayi tesisi kurma 
arzusunda olan girişimcilere avans sözleşmeleri yapılarak kaynak oluşturması yoluna 
gidilecektir. Talebin yüksek oluşacağı dikkate alınarak harici uygun peşinat ve ödeme 
koşullarıyla arsa tahsislerinin yapılabileceği öngörülmektedir.  
 
Etüt proje çalışmaları yapılamadığından finansmanın ne miktarda dışarıdan 
desteklenmesi gerektiği tahmin edilememektedir. 
 
 
PROJE ANALİZİ  
 
Bu bölüm önerilen OSB’nin yer seçiminin kesinleşmemesi nedeniyle 
doldurulamamıştır. 

PROJEYLE İLGİLİ VALİLİĞİN DEĞERLENDİRMESİ 

Antalya Valiliğinin ve Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kaş ilçesi Organize 
Sanayi Bölgesi kurulmasıyla ilgili görüşünü içeren yazıları tarafınıza sunulmuştur. 
 
 
Ek:1- Önerilen Alan (Harita) 
Ek:2- Talep Formları 
 
 


