


Çalışma Özeti

Türkiye gelişmekte olan ekonomisiyle dünya ekonomisinin önemli merkezlerinden biri haline 
gelmektedir. Türkiye sahip olduğu coğrafi konum, doğal kaynaklar ve yetişmiş işgücü gibi 
unsurlar sayesinde yatırımcılara birçok avantaj sunabilmektedir. Gelişen ekonomi ve yatırımcılara 
sunulan avantajlar ile Türkiye, küresel ölçekli işletmelerin yatırım kararı alırken öncelikli olarak 
değerlendirdikleri ülkeler arasında yerini almaktadır.

Yetişmiş işgücü, kara-hava-deniz ulaşımı, doğal kaynakları, sanayi merkezlerine olan yakınlığı 
ve buna benzer birçok avantajıyla Çanakkale sürdürülebilir çevre dostu yatırımlara ev sahipliği 
yapmak adına öne çıkmaktadır. Bu çalışma ile yeni yatırımlar konusunda bir cazibe merkezi 
haline gelen Türkiye’de Çanakkale’nin daha fazla rol almasını sağlamak amacıyla mevcut yatırım 
ortamının tanıtılması hedeflenmektedir.

Sanayi Yatırım Rehberinde yatırım ortamına ilişkin tüm veriler özel sektör hassasiyeti göz önünde 
bulundurularak değerlendirilmiştir. Çalışmada sanayi sektöründeki yatırımcıların Çanakkale’de 
yapacağı yatırımlarda ne gibi avantajlara sahip olacakları başlıklar halinde incelenmiştir. 

Rehberde il sanayisinin mevcut durum analizi yapılmış ve ön plana çıkan alt sektörler incelenmiştir. 
Sanayi sektörüne yapılacak yatırımlarda faydalanılabilecek teşvikler ana hatlarıyla tarif edilmiştir. 
Sanayi yatırım rehberinin yanı sıra tarım ve hayvancılık, turizm ve enerji sektörüne yönelik 
yatırımcılar için bilgilerin derlendiği diğer il yatırım rehberleri de yatırımcılarımızın bilgisine 
sunulmuştur.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, yatırım ortamının tanıtılması için hazırlamış olduğu bu rehberin 
yanı sıra, teknik altyapı ve uzman personeli ile tüm yatırımcıları için destek hizmeti sunmakta, 
Çanakkale’de yapılacak yatırımlar için bir nevi çözüm ortağı olarak destek sağlamaktadır. Özel 
sektör hassasiyetlerinin bilincinde olarak hazırlamış olduğumuz rehberin siz değerli yatırımcılara 
fayda sağlamasını ümit eder, yatırımlarınızı hayata geçirirken Yatırım Destek Ofisimizin kapsamlı 
destek hizmetlerinden faydalanabileceğinizi belirtmekten mutluluk duyarız.

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI
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Çanakkale’de Yatırım Invest in Çanakkale

www.gmka.gov.tr
www.investincanakkale.com



Çanakkale’de Sanay� Gün Geçt�kçe Güçlen�yor Sanay� Yatırımları İç�n Uygun Altyapı

Çanakkale; İstanbul, Bursa, İzm�r g�b� metropollere yakınlığı, gel�şmekte olan ulaşım altyapısı, AR-
GE çalışmalarının gerçekleşt�r�leb�leceğ� Teknopark g�b� merkezlere sah�p olması, ün�vers�te-sanay� 
�şb�rl�ğ�n� mümkün kılacak eğ�t�m altyapısı ve �şletmelere öneml� avantajlar sunan teşv�k ve destek 
unsurları �le çevre dostu yatırımlara öneml� fırsatlar sunmaktadır. 

Asya ve Avrupa’yı b�rb�r�ne bağlayan ulaşım ağları üzer�nde bulunan Çanakkale; gel�şen karayolu, 
den�zyolu ve havayolu ulaşım altyapısı �le yatırımcılara çeş�tl� fırsatlar sunmaktadır.

Yapım aşamasında olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yollarının tamamlanmasıyla beraber 
Çanakkale; İstanbul, İzm�r ve Bursa g�b� başlıca finans ve üret�m merkezler�ne çok daha yakın 
olacaktır.

Ün�vers�tes� ve meslek okulları sayes�nde Çanakkale,  sanay� yatırımlarının �ht�yaç duyduğu n�tel�kl�  

İlde 2 organ�ze sanay� bölges�, 1 gıda �ht�sas organ�ze sanay� bölges� ve 7 küçük sanay� s�tes� 
bulunmaktadır. 

Metropollere
yakınlık

Bölgesel teşv�k 
ve destek unsurları

AR-GE ve 
Yen�l�kç�l�k

Eğ�t�m
altyapısı

Fırsatlar

Ulaşım
altyapısı

Avrupa B�rl�ğ� 
ülkeler�ne yakınlık
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�şgücünü barındırmaktadır.



Her Ölçekte Sanayi Yatırımı

Çanakkale’de sanayi işletmelerinin %70’i mikro ölçekli, %24’ü küçük ölçekli, %4’ü orta ölçekli ve 
%2’si büyük ölçekli işletmelerden oluşmaktadır.

Mikro
Ölçekli 

%70 
Küçük
Ölçekli 

%24
Orta

Ölçekli

%4 
Büyük
Ölçekli 

%2 

A’dan Z’ye Endüstriyel Üretim

Çanakkale Türkiye’de endüstriyel üretimde çeşitlilik bakımından öne çıkan iller arasında yer 
almaktadır. 

Çanakkale’deki sanayi işletmeleri yüksek standartlarda, nitelikli üretim yapan işletmelerdir.
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Sanayi Siciline Kayıtlı Firmaların Sektörel Dağılımı (İlk onbeş sektör) *
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Sanayi siciline kayıtlı firmaların faaliyet alanları göz önünde bulundurulduğunda Gıda Ürünlerinin 
İmalatı; Mobilya İmalatı; Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı ile Ağaç, Ağaç Ürünleri 
ve Mantar Ürünleri İmalatı sektörlerinin firma sayısı açısından ön sıralarda yer aldığı görülmektedir.

Sanayide diğer ilçelere oranla daha çok gelişme göstermiş olan Biga, sanayi siciline kayıtlı firmalar 
açısından firma sayısı en fazla olan ilçelerden bir tanesidir.  
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*Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, 
Haziran 2020



Çanakkale’nin Diğer İllerle Olan Temel Üretim İlişkileri

İstanbul, Çanakkale’nin hem alışta hem de satışta en büyük ticaret partneri olan ildir. Ticari ilişkilerin 
yüksek olduğu diğer iller İzmir, Bursa, Balıkesir ve Ankara olarak sıralanmaktadır. 

Çanakkale

İSTANBUL

BURSA

ANKARA

BALIKESİR

İZMİR

Tarıma Dayalı Sanayide Öncü

Tarım sektörü; istihdama olan etkisi, bitkisel üretimdeki öncülüğü, markalaşmış ürünleri ve ürettiği 
katma değer ile Çanakkale’nin öncelikli sektörleri arasında yer almaktadır. Tarıma dayalı sanayinin 
ihtiyaç duyduğu birçok tarımsal ürün Çanakkale’nin verimli ve geniş topraklarında yetiştirilmektedir. 

Sahip olduğu bu ürün çeşitliliği ile Çanakkale, tarıma dayalı sanayi alanında yatırımcılara birçok fırsat 
sunmakta ve bu durum gıda sanayi yatırımlarının Çanakkale’de yoğunlaşmasını sağlamaktadır. 

Gıda ürünlerinin imalatı Çanakkale’de en çok katma değer elde edilen sektörler arasında yer 
almakta olup çalışan kişi sayısı açısından da il genelinde öne çıkan sektörlerden biridir.

* Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Haziran 2020 
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Sektörler Özelinde İstihdam Dağılımı

Sanayi siciline kayıtlı firmaların sektörel istihdam dağılımı göz önünde bulundurulduğunda; 
Çanakkale genelinde istihdam yoğunluğunun en fazla olduğu sektörün Gıda Ürünleri İmalatı 
olduğu görülmektedir. Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı, Mobilya İmalatı, Ana 
Metal Sanayii, Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı, Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı şeklinde 
sıralanabilecek sektörler istihdam yoğunluğu olan diğer sektörler arasındadır 

Gıda Alt Sektörleri

Alım yapan

İstanbul

Balıkesir

İzmir

Ankara

Bursa

Kocaeli

Tekirdağ

Edirne

Manisa

Kütahya

iller sıralaması

İstanbul

İzmir

Balıkesir

Bursa

Ankara

Tekirdağ

Edirne

Kocaeli

Manisa

Denizli

Satış yapan
iller sıralaması

Çanakkale'nin En Çok Ticaret İlişkisi 
İçinde Olduğu İller * 

Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı

Sıvı ve katı yağ imalatı

Başka yerlerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması

Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı

Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması

Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı

Üzümden şarap imalatı

Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı

Çanakkale'de Gıda ve İçecek Ürünlerinin İmalatı Açısından Yerelleşmiş Alt Sektörler*

* Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi,
  2017 yılı verileri



* B�l�m Sanay� ve Teknoloj� İl Müdürlüğü, Haz�ran 2020 

Çanakkale’de İlçeler Özel�nde Öne Çıkan 
Gıda Ürünler� ve İçecek İmalatı Alt Sektörler� *

Ayvacık

• 
yumuşakçaların �şlenmes� ve saklanması

• Sıvı ve katı yağ �malatı
• Süthane �şletmec�l�ğ� ve peyn�r �malatı
• Dondurma �malatı
• Öğütülmüş hububat ve sebze ürünler� �malatı
• Ekmek, taze pastane ürünler� ve taze kek 

�malatı
• Hazır yemekler�n �malatı 

Üzümden şarap �malatı• 

Çan
• Süthane �şletmec�l�ğ� ve peyn�r �malatı

• Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve
sebzeler�n �şlenmes� ve saklanması

• 

• Sıvı ve katı yağ �malatı
• Süthane �şletmec�l�ğ� ve peyn�r �malatı

Ekmek, taze pastane ürünler� ve taze 

• 
kek �malatı
Kakao, ç�kolata ve şekerleme �malatı

• Üzümden şarap �malatı

Bozcaada• Sebze ve meyve suyu �malatı
• Üzümden şarap �malatı

• Et�n �şlenmes� ve saklanması
• Et ve kümes hayvanları etler�nden üret�len 

• 
ürünler�n �malatı
Balık, kabuklu den�z hayvanları ve  

• 
yumuşakçaların �şlenmes� ve saklanması
Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve 
sebzeler�n �şlenmes� ve saklanması

• Süthane �şletmec�l�ğ� ve peyn�r �malatı

B�ga
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Balık, kabuklu den�z hayvanları ve 

Bayram�ç • Et ve kümes hayvanları etler�nden üret�len 
ürünler�n �malatı

Öğütülmüş hububat ve sebze ürünler� �malatı
• Ekmek, taze pastane ürünler� ve taze kek 

�malatı

• 

• Dondurma �malatı
• Öğütülmüş hububat ve sebze ürünler� �malatı

• Ekmek, taze pastane ürünler� ve taze kek �malatı

• Makarna, şehr�ye, kuskus ve benzer� 
unlu mamuller�n �malatı

• Kakao, ç�kolata ve şekerleme �malatı
• Başka yerde sınıflandırılmamış d�ğer 

gıda maddeler�n�n �malatı • Ç�ftl�k hayvanları �ç�n hazır yem �malatı
• Ev hayvanları �ç�n hazır gıda �malatı



Çanakkale’de İlçeler Özelinde Öne Çıkan 
Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı Alt Sektörleri

Merkez

• 

Gökçeada

Balık, kabuklu deniz hayvanları ve 
yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması

• 

• Sıvı ve katı yağ imalatı
Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı

• 

Başka yerlerde sınıflandırılmamış 
meyve ve sebzelerin işlenmesi ve 
saklanması

• Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı
pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı

• Şeker imalatı

Ezine

• Etin işlenmesi ve saklanması
• Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve 

sebzelerin işlenmesi ve saklanması
• Sıvı ve katı yağ imalatı
• Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı
• Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı
• Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze 

kek imalatı

• Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve 
sebzelerin işlenmesi ve saklanması

• Sıvı ve katı yağ imalatı
• Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı

Üzümden şarap imalatı• 

Eceabat

• Balık, kabuklu deniz hayvanları ve
yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması

• Başka yerde sınıflandırılmamış meyve 
ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması

• Sıvı ve katı yağ imalatı
• Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı
• Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze 

kek imalatı
• Üzümden şarap imalatı

Gelibolu

• Balık, kabuklu deniz hayvanları ve 
yumuşakçaların işlenmesi

• Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve
sebzelerin işlenmesi ve saklanması

• Sıvı ve katı yağ imalatı
• Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı
• Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze 

kek imalatı
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• 
Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze
kek imalatı

• Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı
Üzümden şarap imalatı• 



Çanakkale’de İlçeler Özel�nde Öne Çıkan 
Gıda Ürünler� ve İçecek İmalatı Alt Sektörler�

Lapsek�

• Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve
sebzeler�n �şlenmes� ve saklanması
Sıvı ve katı yağ �malatı

• 

• 

Süthane �şletmec�l�ğ� ve peyn�r �malatı
• Dondurma �malatı

Ekmek, taze pastane ürünler� ve taze 
kek �malatı

Yen�ce

• Balık, kabuklu den�z hayvanları ve
yumuşakçaların �şlenmes� ve saklanması

• 

• 

Başka yerlerde sınıflandırılmamış 
meyve ve sebzeler�n �şlenmes� ve 
saklanması

• Öğütülmüş hububat ve sebze ürünler� 
�malatı

• Ekmek, taze pastane ürünler� ve taze
kek �malatı

• Baharat, sos, s�rke ve d�ğer çeşn� maddeler�n�n �malatı
Hazır yemekler�n �malatı
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• 

Öğütülmüş hububat ve sebze ürünler�
�malatı

• 

Süthane �şletmec�l�ğ� ve peyn�r �malatı
• Dondurma �malatı

• 

• Ç�mento �malatı

• Ana dem�r ve çel�k ürünler� 
�le ferro alaşımların �malatı

• Seram�k karo ve kaldırım taşları �malatı

Yüksek katma değerl� yatırımlar �le Çanakkale

D�ğer metal�k olmayan m�neral ürünler�n �malatı Çanakkale'de en çok katma değer elde ed�len 
sektörlerden b�r tanes�d�r.
 
Çanakkale'de seram�k karo ve kaldırım taşları �malatı, seram�k sıhh� ürünler�n �malatı ve ç�mento
�malatı alanlarında yapılmış büyük çaplı yatırımlar bulunmakta ve bu sektörlerde üret�len ürünler
�l�n �hraç ed�len ürünler� arasında yer almaktadır. Ülkem�z�n en büyük seram�k firmalarından b�r 
tanes�n�n bulunduğu Çan �lçes� söz konusu firmanın yanı sıra benzer alanlarda �malat ve �hracat
yapan farklı firmalara da ev sah�pl�ğ� yapmaktadır.

Çanakkale'de �malattan elde ed�len katma değer açısından ön plana çıkan b�r d�ğer sektör ana 
metal sanay��d�r. Ülkem�z�n en büyük çel�k üret�c�ler�nden b�r tanes� B�ga �lçes�nde faal�yet 
göstermekte ve alanında ülken�n en büyük üret�c�-�hracatçı firmaları arasında yer almaktadır. 

B�ga

Çan

Ez�ne

• Seram�k sıhh� ürünler�n �malatı



Mobilya ve Ağaç Ürünleri İmalatı

Sanayi Sicil Bilgi Sistemine göre Çanakkale'de gıda ürünleri imalatından sonra en fazla işletme bulunan
sektörler arasında Mobilya İmalatı ile Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı sektörleri bulunmaktadır. 

Mobilya imalatı elde ettiği katma değer ve sağladığı istihdam ile ilin önemli sektörleri arasında yer 
alırken Biga ilçesi sektör açısından öne çıkan ilçelerin başında yer almaktadır.

İlçeler Özelinde Öne Çıkan Mobilya ve Ağaç Ürünleri İmalatı Alt Sektörleri∗ 

• Diğer mobilyaların imalatı

• Diğer mobilyaların imalatı

• Büro ve mağaza mobilyaları imalatı
• Mutfak mobilyalarının imalatı
• Yatak imalatı

Diğer mobilyaların imalatı

• Büro ve mağaza 
mobilyaları imalatı

Biga

Merkez

Ayvacık

Bayramiç

Lapseki

∗ Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Haziran 2020
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Mobilya:

Ağaç Ürünleri:

• Ağaçların biçilmesi ve planyalanması

• Ağaçların biçilmesi ve 
planyalanması

• Ağaçların biçilmesi ve 
planyalanması

• 

• Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk 
ürünlerinin imalatı

Biga

Merkez

Ayvacık

Bayramiç

Lapseki

Yenice

Çan

• Mobilya imalatı

• 

• Mutfak mobilyalarının imalatı
Diğer mobilyaların imalatı

• Mobilya imalatı

• 

• Büro ve mağaza mobilyaları imalatı

mobilyalarının imalatı
Mutfak mobilyaları imalatı

• Büro ve mağaza 

• 

imalatı
Diğer mobilyaların• 

Eceabat

Gelibolu

• Büro ve mağaza mobilyaları imalatı
• Mutfak mobilyalarının imalatı
• Diğer mobilyaların imalatı

• Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk
ürünlerinin imalatı

• Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
• Diğer bina doğramacılığı ve

• 
marangozluk ürünlerinin imalatı
Ahşap konteyner imalatı

Çan

• Ağaçların biçilmesi ve
planyalanması

• Ahşap konteyner imalatı
• Diğer ağaç ürünleri imalatı; 

mantardan, saz, saman ve 
benzeri örme malzemelerin-
den yapılmış ürünlerin imalatı

Diğer bina doğramacılığı ve
marangozluk ürünlerinin
imalatı

Bozcaada

• Ağaçların biçilmesi ve
planyalanması

• Ahşap konteyner imalatı
• Diğer ağaç ürünleri imalatı; 

mantardan, saz, saman ve 
benzeri örme malzemelerin-
den yapılmış ürünlerin
imalatı

• Diğer bina 
doğramacılığı ve 
marangozluk
ürünlerinin 
imalatı

Eceabat

Ezine

Gelibolu

• Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk 
ürünlerinin imalatı

• Diğer bina doğramacılığı ve
marangozluk ürünlerinin
imalatı

• Ağaçların biçilmesi 
ve planyalanması

• Diğer bina 
doğramacılığı ve 
marangozluk
ürünlerinin imalatı



Çanakkale Organ�ze Sanay� Bölgeler� �le Büyüyor

Çanakkale’de b�r tanes� Çanakkale Merkez d�ğer� B�ga �lçes�nde olmak üzere �k� adet Organ�ze 
Sanay� Bölges� (OSB) bulunmaktadır. Ez�ne Gıda İht�sas OSB, tüzel k�ş�l�ğ�n� kazanmış olup altyapı  
çalışmalarına yönel�k süreç devam etmekted�r. 

Sah�p olduğu OSB altyapısı �le Çanakkale, yatırımcılara avantajlı b�r yatırım ortamı sunmaktadır. 

Yatırıma ayrılan (yatırıma hazır/uygun) sanay� alanı toplam parsel büyüklüğü açısından Çanak- 
kale OSB 58,71 ha; B�ga OSB �se 53,98 ha büyüklüğünded�r.

136 ha büyüklüğündek� Ez�ne Gıda İht�sas Organ�ze Sanay� Bölges� dışında faal�yet gösteren tüm 
OSB’ler karma sanay� bölges� statüsünded�r.

İlde B�ga’da 2 adet, Merkez, Çan, Gel�bolu, Gökçeada ve Lapsek� �lçeler�nde 1’er adet olmak üzere 
toplam 7 adet küçük sanay� s�tes� bulunmaktadır.

B�ga

Lapsek�Eceabat

Gel�b
olu

ÇanMerkez

Gökceada

Bozcaada
Bayram�ç

Ez�ne

Ayvacık

Yen�ce

Organ�ze Sanay� Bölges� 
(OSB)

Gıda İht�sas 
Organ�ze Sanay� Bölges�

Küçük Sanay� S�tes� 
(KSS)
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Çanakkale Organ�ze Sanay� Bölges�

2001 yılında kurulan Çanakkale OSB karayolu, havayolu ve den�z ulaşımı g�b� b�rçok loj�st�k �mkana 
sah�p olup OSB’de ağırlıklı olarak gıda olmak üzere, orman ve ağaç ürünler�, plast�k g�b� alanlarda 
faal�yet gösteren firmalar bulunmaktadır.

Çanakkale OSB’n�n elektr�k, su, doğalgaz, yol g�b� altyapı h�zmetler� tamamlanmış durumdadır.

En Yakın Karayolu En Yakın Dem�ryolu En Yakın İl Merkez�

En Yakın İlçe Merkez�En Yakın L�man En Yakın Haval�manı

Kepez 
L�manı
10 km

Çanakkale  
Haval�manı
7 km

Bursa 
Karayolu
0 km

Bandırma
160 km Çanakkale

Çanakkale 
Merkez

Çanakkale OSB’n�n Ulaşım B�lg�ler�



B�ga Organ�ze Sanay� Bölges�

1995 yılında kurulan 91,2 hektarlık alana sah�p B�ga OSB’de dem�r-çel�k �malat sektörü, gıda
sektörü ve kereste-mob�lya sektöründen firmalar faal�yet göstermekted�r

B�ga OSB’n�n elektr�k, su, arıtma tes�s�, yol g�b� altyapı h�zmetler� tamamlanmış durumdadır.

En Yakın Karayolu En Yakın Dem�ryolu En Yakın İl Merkez�

Bursa-Çanakkale 
Karayolu
0,2 km

Bandırma
85 km Çanakkale

En Yakın İlçe Merkez�En Yakın L�manlar

İÇDAŞ 
L�manı
15 km

Çanakkale  
Haval�manı
70 km

B�ga

B�ga OSB’n�n Ulaşım B�lg�ler�

En Yakın Yerleş�m Merkez�

Balıklıçeşme 
Beldes�
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En Yakın Haval�manı

Kepez 
L�manı
83 km

Bandırma 
L�manı
90 km

Ez�ne Gıda İht�sas Organ�ze Sanay� Bölges�

Süt ve süt ürünler� �le zeyt�n ve zeyt�nyağı tes�sler�n� b�r araya get�rmes� planlanan 91 sanay� 
parsel�n�n bulunduğu yaklaşık 136 ha büyüklüğündek� Ez�ne Gıda İht�sas Organ�ze Sanay� Bölges�,
tüzel k�ş�l�ğ�n� kazanmış olup yatırımcılara avantajlı yatırım ortamı sunmakta ve potans�yel 
yatırımcılarını beklemekted�r. 

En Yakın Karayolu En Yakın Dem�ryolu En Yakın İl Merkez�

Çanakkale-İzm�r 
Karayolu
0 km

Bandırma
184 km Çanakkale

En Yakın İlçe Merkez�En Yakın L�manlar

Kepez 
L�manı
50 km

Çanakkale  
Haval�manı
45 km

Ez�ne

Ez�ne Gıda İht�sas OSB’n�n Ulaşım B�lg�ler�

En Yakın Yerleş�m Merkez�

Ez�ne

En Yakın Haval�manı

Akçansa 
L�manı
30 km



Çanakkale’de Küçük Sanay� S�teler�

İlde B�ga’da 2 adet, Merkez, Çan, Gel�bolu, Gökçeada ve Lapsek� �lçeler�nde 1’er adet olmak üzere 
toplam 7 adet sanay� s�tes� bulunmaktadır. 

Çanakkale’de Bulunan Küçük Sanay� S�teler�

B�ga

Lapsek�Eceabat

Gel�b
olu

ÇanMerkez

Gökceada

Bozcaada
Bayram�ç

Ez�ne

Ayvacık

Yen�ce

Çanakkale Merkez SS

Çanakkale Gökçeada SS

Çanakkale Gel�bolu SS

Çanakkale Lapsek� SS

Çanakkale Çan SS

Çanakkale B�ga 1 numaralı SS
Çanakkale B�ga 2 numaralı SS
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Çanakkale’n�n İhracatta Rekabetç� Üstünlüğe Sah�p Olduğu Sektörler

Çanakkale’n�n �hracatta rekabetç� üstünlüğe sah�p olduğu alanlar m�neral ürünler, b�tk�sel ve 
hayvansal ürünler ve gıda ürünler�d�r*.

M�neral 
Ürünler

• Seram�k Mamuller�

• Tuz, kükürt, topraklar 
ve taşlar, alçılar, k�reçler 
ve ç�mento

• Et, balık, kabuklu hayvanlar, 
yumuşakçalar veya d�ğer su 
omurgasızlarının müstahzarları

• Yen�len sebzeler ve bazı kök 
ve yumrular

• Balıklar, kabuklu hayvanlar, 
yumuşakçalar ve suda 
yaşayan d�ğer omurgasız 
hayvanlar

• Süt ürünler�, yumurtalar, 
tab�� bal, d�ğer yen�leb�l�r 
hayvansal menşel� ürünler 

B�tk�sel ve Hayvansal 
Ürünler

Gıda 
Ürünler�

Çanakkale

* TR22 Güney Marmara Bölges� Dış T�caret Stratej�s� ve Eylem Planı



ÇANAKKALE
BİR BAKIŞTA

Çanakkale Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges� 2012 yılında kurulmuş olup 2014 yılında faal�yete 
geçm�şt�r. Araştırma, gel�şt�rme ve �novasyon çalışmalarının yürütüldüğü; erken aşama teknoloj� 
tabanlı Ar-Ge ve kuluçka g�r�ş�mc�ler�n�n katma değerl� ürünler�n� ortaya koyduğu ve projeler�n� 
yürüttükler�, akadem�k, ekonom�k ve sosyal yapının bütünleşt�ğ� b�r merkez olarak yatırımcılara 
çeş�tl� fırsatlar sunan Çanakkale Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges�'nde yazılım sektöründe faal�yet 
gösteren firmalar ağırlıklı olarak yer almakla beraber, teknoparkta faal�yet göstereb�lmek  �ç�n 
herhang� b�r sektör kısıtlaması bulunmamaktadır.

Çanakkale Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges�; özell�kle an�masyon filmler, oyun g�b� d�j�tal  �çer�kler
üreten teknoloj� firmalarına yatırım yapmayı planlayan yatırımcılara güzel fırsatlar sunmaktadır.

Çanakkale Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges�'nde faal�yet gösteren g�r�ş�mc�lere sağlanan bazı 
muafiyet ve  �st�snalar şu şek�lded�r;

       Bölgede faal�yet gösteren gel�r ve kurumlar verg�s� mükellefler�n�n kazançları gel�r ve   
      kurumlar verg�s�nden müstesnadır.
      Bölgede çalışan Ar-Ge, Tasarım ve Destek personel�n�n bu görevler� �le  �lg�l� ücretler� her   
      türlü verg�den  müstesnadır.
       Teknopark firmalarının bölgede ürett�kler� s�stem yönet�m�   uygulamaları, sektörel, �nternet,   
      mob�l ve asker� komuta kontrol uygulama yazılımı şekl�ndek� tesl�m ve h�zmetler� katma 
      değer verg�s�nden �st�snadır.
      Teknopark g�r�ş�mc� firma personel ücretler� üzer�nden hesaplanan SGK pr�m�  �şveren 
      h�sses�n�n yarısı, her b�r çalışan �ç�n Mal�ye Bakanlığı bütçes�ne konulacak ödenekten 
      karşılanır.
      Teknopark g�r�ş�mc� firmalarında çalışan Ar-Ge ve yazılım personel�n�n bu görevler� �le �lg�l�
      ücretler� damga verg�s�nden �st�snadır.

Ar-Ge ve İnovasyonun Yen� Adres� Çanakkale Teknopark
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Coğrafi Konum

Yüzölçümü
9.817 km2

Kıyı Uzunluğu
671 km

İlçe Sayısı
12

Nüfus Yoğunluğu
55 k�ş�/km2

Belde ve Köy Sayısı
576 köy, 11 belde

Belde ve Köy Nüfusu
213.421

Çanakkale

İk� Den�ze Komşu
6 İlden B�r� Çanakkale

Marmara Bölges�’n�n güney kısmında yer alan Çanakkale; İstanbul, Bursa ve İzm�r g�b� metropollere 
yakınlığı, Asya ve Avrupa kıtalarını b�rb�r�ne bağlayan stratej�k noktalardan b�r� olan Çanakkale 
Boğazı’nın �k� yanında konumlanması ve bu �k� kıta arasındak� trans�t geç�ş yollarına sah�p olması 
neden� �le öneml� b�r coğrafi konuma sah�pt�r. 

Hem Marmara hem de Ege Den�z�’ne kıyısı bulunan Çanakkale, Türk�ye genel�nde �k� den�ze komşu 
olan 6 �l arasında yer almaktadır.
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Nüfus D�nam�kler�
Çanakkale; 2019 yılı ver�ler�ne göre 542.157 olan nüfusu �le 
Türk�ye nüfusunun %0,65’�n� oluşturmaktadır.

2015 2016 2017 2018 2019

513.341 519.793 530.417 540.662 542.157



Çanakkale’de Sağlık
Çanakkale’de 11 devlet hastanes�, 1 ün�vers�te 
hastanes�, 2 özel hastane, 1 sağlık merkez� �le  
1 ağız ve d�ş sağlığı merkez� bulunmaktadır.*

Toplum Sağlığı 
Merkez�

A�le Sağlığı 
Merkez�

Halk Sağlığı 
Laboratuvarı 

12

63

1
* B�lg�ye er�ş�m tar�h�, Temmuz 2020

Çanakkale’de 350’n�n üzer�nde eğ�t�m 
kurumu faal�yet göstermekted�r.

Çanakkale’de Ar-Ge ve �novasyon alanında 
yen� ufuklar açan ÇOMÜ TEKNOPARK
Çanakkale Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges� araştırma, 
gel�şt�rme ve �novasyon çalışmalarının yürütüldüğü; 
katma değerl� ürünler�n ortaya konduğu; akadem�k, 
ekonom�k ve sosyal yapının bütünleşt�ğ� b�r merkez 
olarak yatırımcılara çeş�tl� fırsatlar sunmaktadır.
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Çanakkale’de Eğ�t�m 

İnovasyonun Yen� Adres� Çanakkale 

Sah�p olduğu eğ�t�m altyapısı sayes�nde b�rçok sektörün �ht�yaç duyduğu ara eleman ve n�tel�kl� 
�nsan kaynağı Çanakkale’de bulunmaktadır. 

Çanakkale 
Onsek�z Mart
Ün�vers�tes�

40.000’� aşan öğrenc� sayısı �le
B�r Ün�vers�te Kent� Çanakkale

18 fakülte 4 yüksekokul 13 meslek yüksekokulu

4 enst�tü 42 araştırma ve uygulama merkez�

İlkokulda 
Okullaşma Oranı

%90

Ortaokulda 
Okullaşma Oranı

%92

L�sede Okullaşma 
Oranı

%90

Okullaşma Oranları



Çanakkale

İllere Göre Mesafeler

TEKİRDAĞ
188 km

1.055.412
K�ş�

İSTANBUL
320 km

15.519.267
K�ş�

KOCAELİ
399 km

1.953.035
K�ş�

BURSA
271 km

3.056.120
K�ş�

BALIKESİR
199 km

1.228.620
K�ş�

İZMİR
326 km

4.367.251
K�ş�

EDİRNE
216 km
413.903

K�ş�

Metropoller�n Kes�ş�m Noktası
Çevre İllerde Toplam 27 M�lyonun Üzer�nde Nüfus 
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Çevre İllere Bağlantı Yolları

 »Çanakkale - İstanbul Ulaşımı

Çanakkale’den İstanbul’a ulaşım karayolu ve havayolu �le sağlanmaktadır. Çanakkale-İstanbul arası 
karayolu �le 320 km olup, havayolu �le ulaşım yaklaşık 50 dak�ka sürmekted�r.

Asya �le Avrupa’yı b�rb�r�ne karayolu �le b�r kez daha bağlayacak olan Kınalı-Tek�rdağ-Çanakkale-
Balıkes�r Otoyol Projes� tamamlandıktan sonra Çanakkale-İstanbul arası ulaşım süres� kısalacaktır.

 »Çanakkale - İzm�r Ulaşımı

Çanakkale’den İzm�r’e ulaşım karayolu �le sağlanmakta olup �k� �l arasındak� uzaklık 326 km’d�r. 
Kınalı-Tek�rdağ-Çanakkale-Balıkes�r ve Gebze-Orhangaz�-İzm�r Otoyol Projeler� sayes�nde ulaşımın 
hem mesafe hem de süre bakımından kısalması beklenmekted�r.

 »Çanakkale - Bursa Ulaşımı

Çanakkale’den Bursa’ya ulaşım karayolu �le sağlanmakta olup �k� �l arasındak� uzaklık 271 km’d�r.

 »Çanakkale - Balıkes�r Ulaşımı

Çanakkale’den �l�n en fazla sınırı olan komşusu Balıkes�r’e ulaşım 199 km’l�k karayolu �le 
sağlanmaktadır. 
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Den�zyolu Ulaşımı

Çanakkale’de Çanakkale Merkez-K�l�tbah�r, Çanakkale Merkez-Eceabat, Lapsek�-Gel�bolu, Çardak-
Gel�bolu arasında günlük den�z yolu ulaşım seferler� yoğun b�r şek�lde yapılmaktadır. Ayrıca 
Gökçeada ve Bozcaada �ç�n günün bel�rl� saatler�nde seferler mevcuttur.

Çanakkale Kepez L�manı ve Karab�ga Beled�ye L�manında yükleme ve boşaltma h�zmetler� 
ver�lmekted�r.

 » İÇDAŞ L�manları

• 1655 metre yanaşma yer� uzunluğuna sah�p İÇDAŞ 1 L�manı 
�k� �skele ve b�r rıhtımdan oluşmaktadır. Ebatlarına göre aynı 
anda 12 �la 20 gem� yanaştırma kapas�tes�ne sah�pt�r.

• 624 metre yanaşma yer� uzunluğuna sah�p İÇDAŞ 2 L�manı 
tek �skeleye sah�pt�r. 

• L�man h�zmetler� kapsamında genel kargo elleçleme, 
konteyner elleçleme, sıvı yük elleçleme, depolama 
h�zmetler�, p�lotaj h�zmetler� ve atık alım h�zmetler� 
bulunmaktadır.

 » Akçansa L�manı

• Rıhtım-�skele uzunluğu 927 m olan 
l�manda her çeş�t dökme yük ve 
genel kargo elleçlenmekted�r.

 » Kepez L�manı

• Toplamda 428 metre yanaşma yer� 
uzunluğuna sah�p �k� �skele ve b�r 
rıhtımdan oluşmaktadır.

• Her çeş�t dökme yük ve genel kargo 
elleçleme h�zmet� ver�lmekted�r.

 » Karab�ga Beled�ye L�manı

• Karab�ga Beled�ye L�manı’ndan 
Tek�rdağ’a günlük fer�bot seferler� 
aracılığıyla yük taşımacılığı yapılab�l�rken 
l�manda yükleme-boşaltma faal�yetler� 
de gerçekleşt�r�lmekted�r. 

D�ğer L�manlar:

Havayolu Ulaşımı

 »Çanakkale Haval�manı

1995 yılında h�zmete g�ren Çanakkale Haval�manı 
2017 yılında h�zmete açılan yen� term�nal b�nası �le 
ulusal ve uluslararası trafiğe hhzmet vermekteddr.

• 11.400 m2’l�k term�nal b�nası
• Toplamda 5 uçak kapas�tel� 2 apron
• 14 kontuar
• Yaklaşık 6.000 �ç ve dış hat uçuş
• İç ve dış hatta taşınan yılda 130.000’�n 

üzer�nde yolcu
• Engels�z Haval�manı unvanına sah�p
• Yeş�l Haval�manı sert�fikalı

 »Gökçeada Haval�manı

2010 yılında h�zmete g�ren Çanakkale 
Gökçeada Haval�manı s�v�l statüde olup �ç 
hat trafik ttppne sahhpttr. 

• 1.200 m2’l�k term�nal b�nası
• 3 uçak kapas�tel� 1 apron
• 4 kontuar
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TEŞVİKLER
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Teşv�k Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

Yatırımlar 15.06.2012 tar�h ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe g�ren 
teşv�k s�stem�n�n farklı uygulamaları kapsamında destekleneb�lmekted�r. 

Yatırımın teşv�k ed�lmeyecek yatırım konuları arasında yer almaması ön koşuluyla 
Bozcaada ve Gökçeada �lçeler� har�ç Çanakkale'n�n d�ğer �lçeler�ne yapılacak yatırımlar 2. 
bölge destekler�nden; Bozcaada ve Gökçeada �lçeler�ne yapılacak yatırımlar �se 6. bölge 
destekler�nden yararlanab�lmekted�r.

Teşv�k S�stem� Uygulamaları

 »Gümrük Verg�s� Muafiyett�

Teşv�k belges� kapsamında yurtdışından tem�n
ed�lecek �thal yatırıma a�t mak�ne ve teçh�zat 
�ç�n gümrük verg�s� ödenmemekted�r.

 »Gel�r Verg�s� Stopajı Desteğ� 

Teşv�k belges� kapsamı yatırımla sağlanan �lave 
�st�hdam �ç�n bel�rlenen gel�r verg�s� stopajının 
terk�n ed�lmes�d�r. Yatırımın 6. bölgede 
gerçekleşt�r�lmes� gerekmekted�r.

 »KDV İst�snası

Teşv�k belges� kapsamında tem�n ed�lecek 
mak�ne ve teçh�zatlar �ç�n KDV ödenme-
mekted�r.

 

Genel Teşv�k Uygulamaları
Genel Teşv�k Uygulamaları kapsamında aşağıda bel�rt�len destek unsurlarından yararlanı-
lab�lmes� �ç�n asgar� sab�t yatırım tutatının 2.Bölge �ç�n 1 M�lyon TL; 6.Bölge �ç�n 500 B�n TL 
olması gerekmekted�r.



Bölgesel Teşv�k Uygulamaları �ç�n asgar� sab�t yatırım tutarı 2. bölgede 1 M�lyon TL'den; 6. bölgede 
�se 500 B�n TL'den başlamak üzere desteklenen her b�r sektör �ç�n ayrı ayrı bel�rlenm�şt�r.  

Gıda ürünler� ve �çecek �malatı; tekst�l ürünler� �malatı; g�y�m eşyası �malatı; ağaç ve mantar 
ürünler� �malatı; kağıt ve kağıt ürünler� �malatı; metal�k olmayan ürünler�n �malatı; k�myasal madde 
ve ürünler�n �malatı; dem�r-çel�k dışındak� ana metal sanay�, metal döküm sanay�; metal eşya; 
mak�ne ve teçh�zat �malatı; büro muhasebe ve b�lg� �şlem mak�neler� �malatı; elektr�kl� mak�ne ve 
c�hazları �malatı;  radyo, telev�zyon, haberleşme teçh�zatı ve c�hazları �malatı; tıbb� aletler hassas ve 
opt�k aletler �malatı; mob�lya �malatı g�b� yatırımlar Çanakkale özel�nde (Bozcaada ve Gökçeada 
�lçeler� har�ç) 2. bölge destekler�nden yararlanab�lmekted�r. 

Bozcaada ve Gökçeada özel�nde �se gıda ürünler� ve �çecek �malatına yönel�k yatırımlar 6. bölge 
destekler�nden yararlanab�lmekted�r. 

 »Gümrük Verg�s� Muafiyet�
Teşv�k belges� kapsamında yurtdışından tem�n 
ed�lecek yatırıma a�t mak�ne ve teçh�zat �ç�n 
gümrük verg�s� ödenmemekted�r.

 »S�gorta Pr�m� İşveren H�sses� Desteğ�

Komple yen� yatırımlarda teşv�k belges� kapsa-
mında gerçekleşen yatırımla sağlanan �st�hdam 
�ç�n ödenmes� gereken s�gorta pr�m� �şveren 
h�sses�n�n asgar� ücrete tekabül eden kısmının 
Bakanlık bütçes�nden karşılanmasıdır. 
 

 »Yatırım Yer� Tahs�s�
Teşv�k belges� düzenlenm�ş bölgesel destek-
lerden yararlanacak yatırımlar �ç�n Çevre ve 
Şeh�rc�l�k Bakanlığı'nca (M�ll� Emlak Genel 
Müdürlüğü) bel�rlenen usul ve esaslara göre 
yatırım yer� tahs�s ed�leb�l�r.

 »Fa�z veya Kâr Payı Desteğ�
(6. bölge'de yapılacak yatırımlar özel�nde)
 Bozcaada veya Gökçeada'ya yapılacak 

yatırımlar özel�nde bu destek unsurundan 
yararlanılab�lmekted�r. Talep ed�lmes� hal�nde 
yatırım �ç�n bankalardan kullanılacak en az 
b�r yıl vadel� yatırım kred�ler�n�n teşv�k 
belges�nde kayıtlı olan sab�t yatırım tutarının 
yüzde yetm�ş�ne kadar olan kısmı �ç�n 
ödenecek olan fa�z�n veya kâr payının; Türk 
L�rası c�ns� kred�lerde 7 puanı, döv�z kred�ler� 
ve döv�ze endeksl� kred�lerde 2 puanı 
Bakanlıkça da uygun görülmes� hal�nde 
azam� �lk 5 yıl �ç�n ödenmek kaydıyla bütçe 
kaynaklarından karşılanab�lmekted�r.

ÇANAKKALE SANAYİ YATIRIM REHBERİ 37ÇANAKKALE SANAYİ YATIRIM REHBERİ36

Bölgesel Teşv�k Uygulamaları

Bölgesel Teşv�k Uygulamalarında Sağlanan Destek Unsurları:

 »Katma Değer Verg�s� (KDV) İst�snası
Teşv�k belges� kapsamında tem�n ed�lecek 
mak�ne ve teçh�zatlar �ç�n KDV ödenme-
mekted�r. 

 »Verg� İnd�r�m�

Verg� �nd�r�m� destek unsuru �ht�va eden b�r 
yatırım teşv�k belges� kapsamında yatırım 
yapmakta olan b�r yatırımcı, yatırım 
yapmakta olduğu bölgeye göre değ�şen 
oranlarda gel�r veya kurumlar verg�s�n� 
�nd�r�ml� olarak ödeyeb�lmekte ve bu 
�nd�r�mden y�ne bölgeye göre değ�şen 
oranlardak� yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya 
kadar yararlanmaya devam edeb�lmekted�r. 

 »S�gorta P�r�m� Desteğ� 
(6. bölge'de yapılacak yatırımlar özel�nde)
 Bozcaada veya Gökçeada'ya yapılacak 

yatırımlar özel�nde bu destek unsurundan 
yararlanılab�lmekted�r. Teşv�k belges�ne 
�st�naden gerçekleşt�r�lecek yatırımla 
sağlanan �lave �st�hdam �ç�n tamamlama 
v�zes� yapılan teşv�k belges�nde kayıtlı 
�st�hdam sayısını aşmamak kaydıyla, �şveren 
tarafından Sosyal Güvenl�k Kurumuna 
ödenmes� gereken s�gorta pr�m� �şç� 
h�sses�n�n asgar� ücrete tekabül eden kısmı 
tamamlama v�zes�n�n yapılmasını müteak�p 
10 yıl süreyle �şveren adına Bakanlık 
bütçes�nden karşılanab�lmekted�r. 

 »Gel�r Verg�s� Stopajı Desteğ� 
(6. bölge'de yapılacak yatırımlar özel�nde)
 Bozcaada veya Gökçeada'ya yapılacak 

yatırımlar özel�nde bu destek unsurundan 
yararlanılab�lmekted�r. Teşv�k belges� kapsamı 
yatırımla sağlanan �lave �st�hdam �ç�n, 
belgede kayıtlı �st�hdam sayısını aşmamak 
kaydıyla, �şç�ler�n ücretler�n�n asgar� ücrete 
tekabül eden kısmı üzer�nden hesaplanan 
gel�r verg�s�, yatırımın kısmen veya tamamen 
faal�yete geçt�ğ� tar�hten �t�baren 10 yıl 
süreyle ver�lecek muhtasar beyanname 
üzer�nden tahakkuk eden verg�den terk�n 
ed�l�r. 



Bazı alanlarda yapılacak yatırımlar öncel�kl� yatırımlar olarak bel�rlenm�ş ve söz konusu alanlara 
yönel�k yatırımlara 6. bölge har�c�nde hang� bölgede gerçekleşt�r�l�rlerse gerçekleşt�r�ls�nler 5. 
bölge destekler�nden yararlanma hakkı ver�lm�şt�r. Söz konusu alanlara yönel�k yatırımların 6. 
bölgede gerçekleşt�r�lmes� hal�nde �se kend� bölgeler�nde uygulanan desteklerden 
yararlanmaları sağlanmıştır. 

Bahs� geçen alanlardan bazıları:
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Öncel�kl� Yatırımların Teşv�k�

Savunma sanay� yatırımları,
B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen 
Ar-Ge projeler� net�ces�nde gel�şt�r�len ürünler�n üret�m�ne yönel�k yatırımlar, 
Ekonom�k İşb�rl�ğ� ve Kalkınma Teşk�latı (OECD) teknoloj� yoğunluk tanımına göre
y üksek teknoloj�l� sanay� sınıfında yer alan ürünler�n üret�m�ne yönel�k yatırımlar,
Yen�leneb�l�r enerj� üret�m�ne yönel�k türb�n ve jeneratör �malatı �le rüzgar enerj�s�
üret�m�nde kullanılan kanat �malatı yatırımları.

Öncel�kl� yatırımlara yönel�k teşv�k uygulamaları hakkında daha detaylı b�lg�:
https://sanay�.gov.tr/destek-ve-tesv�kler/yat�r�m-tesv�k-s�stemler�  

TÜBİTAK, katma değer yaratan �şletmeler�n Ar-Ge çalışmalarını teşv�k etmek ve bu yolla Türk�ye 
sanay�s�n�n Ar-Ge yeteneğ�n�n artırılması amacı �le destek programları yürütmekted�r.  

Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

İthalat bağımlılığı yüksek ürünler�n üret�m�ne yönel�k yatırımlar stratej�k yatırımların teşv�k� 
uygulamaları kapsamında desteklenmekted�r. Söz konusu yatırımların sağlaması gereken 
kr�terler:

Stratej�k Yatırımların Teşv�k�

Asgar� sab�t yatırım tutarının 50 M�lyon TL'n�n üzer�nde olması,
Yatırım konusu ürün �le �lg�l� yurt�ç� toplam üret�m kapas�tes�n�n �thalattan az olması,
B elge konusu yatırım �le sağlanacak katma değer�n asgar� %40 olması, 
Yatırım konusu ürün �le �lg�l� son b�r yıl �çer�s�nde toplam �thalat tutarının 50 M�lyon 
ABD Dolarının üzer�nde olması.

Stratej�k yatırımlara yönel�k teşv�k uygulamaları hakkında daha detaylı b�lg�: 
https://sanay�.gov.tr/destek-ve-tesv�kler/yat�r�m-tesv�k-s�stemler�  

 » 1501 - Sanay� Ar-Ge Projeler� Destekleme Programı 
Program aracılığıyla Küçük ve Orta Büyüklüktek� İşletmeler (KOBİ) ölçeğ�ndek� kuruluşların Ar-
Ge çalışmalarının teşv�k ed�lmes� ve bu yolla Türk sanay�s�n�n Ar-Ge yeteneğ�n�n yükselt�lmes� 
hedeflenmekted�r. Program kapsamında proje destek süres� en fazla 36 ay olup programda 
bütçe sınırı bulunmamaktadır. 
Detaylı b�lg�: https://www.tub�tak.gov.tr/tr/destekler/sanay�/ulusal-destek-programlar�/�cer�k-
1501-tub�tak-sanay�-ar-ge-projeler�-destekleme-program� 

 

» 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
Programın amacı kamu kaynaklarının ülke �ht�yaçları ve ulusal hedeflere yönel�k daha etk�n 
kullanımının sağlanmasıdır. Program kapsamında yen� b�r ürün tasarım ve gel�şt�rme çalışması, 
mevcut ürünün �y�leşt�r�lmes�, ürün kal�tes� veya mal�yet düşürücü n�tel�kte yen� tekn�kler�n, yen� 
üret�m teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes� konularında Ar-Ge projeler�n�n desteklenmes� 
hedeflenmekted�r. 
Detaylı b�lg�: https://www.tub�tak.gov.tr/tr/destekler/sanay�/ulusal-destek-programlar�/�cer�k-
1507-tub�tak-kob�-ar-ge-baslang�c-destek-program� 

 

» 1512-Teknog�r�ş�m Sermayes� Desteğ� Programı
Teknog�r�ş�m Sermayes� Desteğ� Programı �le g�r�ş�mc�ler�n, teknoloj� ve yen�l�k odaklı �ş 
fik�rler�n�, katma değer ve n�tel�kl� �st�hdam yaratma potans�yel� yüksek teşebbüslere 
dönüştüreb�lmeler� �ç�n, fik�r aşamasından pazara kadar olan faal�yetler�n desteklenmes�, 
böylece n�tel�kl� g�r�ş�mc�l�ğ�n özend�r�lmes� ve uluslararası rekabet gücü olan, yen�l�kç�, teknoloj� 
düzey� yüksek ürün ve h�zmetler� gel�şt�reb�len başlangıç firmalarının oluşturulması 
amaçlanmaktadır.
Detaylı b�lg�: https://www.tub�tak.gov.tr/tr/destekler/sanay�/ulusal-destek-programlar�/�cer�k-
1512-teknog�r�s�m-sermayes�-desteg�-program�-b�gg 

TÜBİTAK'ın ulusal destek programları hakkında detaylı b�lg�ye sah�p olab�lmek �ç�n 
https://tub�tak.gov.tr/tr/destekler/sanay�/ulusal-destek-programlar� adres�n�n �nceleneb�leceğ� 
unutulmamalıdır.

https://sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri
https://sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1501-tubitak-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1501-tubitak-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-teknogirisim-sermayesi-destegi-programi-bigg
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-teknogirisim-sermayesi-destegi-programi-bigg
https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari


Küçük ve Orta Ölçekl� İşletmeler� Gel�şt�rme ve Destekleme İdares� 
Başkanlığı (KOSGEB)

Küçük ve orta ölçekl� �şletmeler�n etk�nl�ğ�n� artırmak, rekabet güçler�n� ve düzeyler�n� yükseltmek, 
ekonom�k gel�şmelere uygun b�r şek�lde sanay�de entegrasyonu gerçekleşt�rmek, �hracattak� paylarını 
artırmak, araştırma-gel�şt�rme, yen�l�k ve �şb�rl�ğ� faal�yetler�n� desteklemek ve g�r�ş�mc�l�k kültürünü 
gel�şt�rmek üzere KOSGEB tarafından farklı destek programları uygulanmaktadır. 
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»Stratej�k Ürün Destek Programı
Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığınca yürütülen Teknoloj� Odaklı Sanay� Hamles� Programı 
kapsamında Türk�ye'de orta-yüksek ve yüksek teknoloj� sev�yel� sektörlerdek� katma değer� 
yüksek ürünler�n ve bu sektörler�n gel�ş�m� �ç�n kr�t�k önem� ha�z ürünler�n üret�m�n� artırmaya 
yönel�k yatırım projeler� Stratej�k Ürün Destek Programı kapsamında desteklenmekted�r.
Detaylı b�lg�: https://www.kosgeb.gov.tr/s�te/tr/genel/destekdetay/6492/stratej�k-urun-destek-
program� 

KOSGEB'�n destek programları hakkında detaylı b�lg�ye sah�p olab�lmek �ç�n 
https://www.kosgeb.gov.tr/s�te/tr/genel/destekler/3/destekler adres�n�n �nceleneb�leceğ� 
unutulmamalıdır. 

»G�r�ş�mc�l�k Destekler�
G�r�ş�mc�l�k destekler�; Geleneksel G�r�ş�mc� Destek Programı ve İler� G�r�ş�mc� Destek Programı 
olmak üzere �k� kapsamda ele alınmaktadır. Geleneksel G�r�ş�mc� Destek Programı, g�r�ş�mc�ler�n 
kurduğu yen� �şletmeler�n; İler� G�r�ş�mc� Destek Programı �se ülkem�z�n stratej�k öncel�kler� 
doğrultusunda bel�rlenen sektörlerde g�r�ş�mc�ler�n kurduğu yen� �şletmeler�n hayatta kalma 
oranının arttırılmasını sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. 
Detaylı b�lg�: https://www.kosgeb.gov.tr/s�te/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-g�r�s�mc�-
destek-program� 

https://www.kosgeb.gov.tr/s�te/tr/genel/destekdetay/7390/�ler�-g�r�s�mc�-destek-program� 

»Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı 
Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programın amacı, desteklenecek araştırma-gel�şt�rme ve �novasyon 
projeler� aracılığıyla b�l�m ve teknoloj�ye dayalı yen� fik�r ve buluşlara sah�p küçük ve orta ölçekl� 
�şletmeler �le g�r�ş�mc�ler�n yen� ürün, yen� süreç, b�lg� ve/veya h�zmet üretmeler�n� sağlamaktır.
Detaylı b�lg�: https://www.kosgeb.gov.tr/s�te/tr/genel/destekdetay/1229/arge-ve-�novasyon-
destek-program� 

»KOBİ Teknoloj�k Ürün Yatırım Destek Programı - KOBİ TEKNOYATIRIM  
KOBİ Teknoloj�k Ürün Yatırım Destek Programının amacı; Ar-Ge/yen�l�k faal�yetler� sonucu 
ortaya çıkan ürünler�n üret�m�n� ve t�car�leşt�r�lmes�n�, orta - yüksek ve yüksek teknoloj� alanında 
yer alan ve car� �şlemler hesabına katkı sağlayacak ürünler�n yerl� sanay� tarafından üret�m�n� ve 
t�car�leşt�r�lmes�n� sağlamak �ç�n �şletmelerce gerçekleşt�r�lecek yatırımları desteklemekt�r.
Detaylı b�lg�: https://www.kosgeb.gov.tr/s�te/tr/genel/destekdetay/6443/kob�-teknoyat�r�m-
kob�-teknoloj�k-urun-yat�r�m-destek-program�

Türk�ye İş Kurumu (İŞKUR)
Türk�ye İş Kurumu, İşbaşı Eğ�t�m Programları, Meslek� Eğ�t�m Kursları ve �k�s�n� b�rleşt�ren 
Meslek� Eğ�t�m ve Becer� Gel�şt�rme İşb�rl�ğ� Protokolü �le �şverenlere n�tel�kl� eleman 
yet�şt�rmeler� konusunda destek sağlamaktadır.
 Detaylı b�lg�: https://www.�skur.gov.tr/�s-arayan/akt�f-�sgucu-programlar�/

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6492/stratejik-urun-destek-programi
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6492/stratejik-urun-destek-programi
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/3/destekler
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1229/arge-ve-inovasyon-destek-programi
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1229/arge-ve-inovasyon-destek-programi
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-urun-yatirim-destek-programi
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-urun-yatirim-destek-programi
https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/aktif-isgucu-programlari/


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu; Türk�ye’n�n sürdürüleb�l�r kalkınmasını sağlamak, 
öncel�kl� hedeflere h�zmet etmek ve sektörde faal�yet gösteren �şletmeler�n Avrupa B�rl�ğ� 
standartlarını yakalamasını sağlamak �ç�n yatırımcılara bel�rl� konularda destek sağlamaktadır. Mal� 
katkı, Avrupa B�rl�ğ� ve Türk�ye Cumhur�yet� eş-finansmanından oluşturulan fon �le sağlanmaktadır. 
Yatırım destekler� ger� ödemes�z olarak uygulanmaktadır.

Destek Sağlanan Konular

• Süt, kırmızı et, kanatlı et� ve yumurta üreten �şletmeler

• Süt, kırmızı et, kanatlı �şleyen ve pazarlayan �şletmeler 

• B�tk�sel üret�m yapan ve b�tk�sel ürünler�, meyve ve sebzey� �şley�p pazarlayan �şletmeler 

• Arı ürünler�n�n üret�m�, �şlenmes� ve pazarlanmasını yapan �şletmeler

• Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� yapan ve su ürünler� �şleyen �şletmeler

• Süs b�tk�ler�, tıbb� ve aromat�k b�tk�ler üret�m�ne yönel�k faal�yet gösteren �şletmeler

 »Ver�ml�l�k Artırıcı Proje Destekler�

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı, enerj� 
ver�ml� ek�pman ve s�stem kullanımı, onarım, 
yalıtım, mod�fikasyon, rehab�l�tasyon ve 
proses düzenleme g�b� yollarla; gereks�z 
enerj� kullanımını azaltacak projelere destek 
sağlamaktadır.

 »Gönüllü Anlaşma Destekler�

İşletmeler�n geçm�ş 5 yıllık enerj� yoğunluk-
larının ortalaması olan referans enerj� yo-
ğunluğuna göre, önceden taahhüt ederek 
üç yıllık �zleme dönem� sonunda ortalama 
en az %10 oranında enerj� yoğunluğunu 
azaltan �şletmelere destek sağlanmaktadır.

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı Destekler�
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Detaylı b�lg�: https://www.tkdk.gov.tr/ 

Detaylı b�lg�: https://enerj�.gov.tr/tr-TR/Anasayfa 

https://www.tkdk.gov.tr/
https://enerji.gov.tr/tr-TR/Anasayfa


Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Balıkes�r ve Çanakkale’de kayıtlı olan KOBİ statüsündek� 
�şletmelere “Proje Tekl�f Çağrısı” yöntem�yle h�be vermekted�r.

Proje tekl�f çağrısı, bel�rl� b�r destek programı kapsamında KOBİ’ler�n, program �ç�n bel�rlenm�ş 
konu ve koşullara uygun olarak proje tekl�fi sunab�ld�kler� b�r destek türüdür. Yılın bel�rl� 
dönemler�nde başvuru yapılab�len destek programlarında bugüne kadar tarıma dayalı sanay�n�n 
gel�şt�r�lmes�, �şletmeler�n yen�l�kç�l�k ve �hracat kapas�teler�n�n artırılması g�b� konularında KOBİ’lere 
yönel�k destekler ver�lm�ş olup desteklenecek konu ve sektörler her yıl, her program özel�nde 
değ�şeb�lmekted�r.

Sunulan projelerden puan sırasına göre sıralanan projeler program bütçes�ne göre h�be almaya 
hak kazanmaktadır. Başarılı olan projelere %50 oranında h�be ver�lmekted�r. H�ben�n b�r bölümü 
firmalara ön ödeme olarak peş�n ver�lmekte olup finansman sıkıntısını g�der�c� n�tel�kted�r. Başvuru 
yapılab�lecek akt�f b�r h�be programı olup olmadığına ve h�be programlarına �l�şk�n güncel b�lg�lere 
www.gmka.gov.tr/destekler adres�nden er�ş�m sağlanmaktadır.

D�ğer Destekler
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Türk�ye Sına� Kalkınma Bankası

Türk�ye Sına� Kalkınma Bankası, yatırımcılara uzun vadel� kred� �mkânı sunan yatırım bankası
olarak görev yapmaktadır. Banka aynı zamanda, Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası 
g�b� fon sağlayıcı kuruluşların destekler� �ç�n aracılık görev� üstlenmekted�r. Banka, fon desteğ�, 
kred� desteğ� ve m�ktarı proje konularına göre değ�şmekted�r.

Avrupa Yatırım Bankası 

Avrupa Yatırım Bankası KOBİ'lere avantajlı kred� �mkânları sağlamaktadır.

Dünya Bankası 

İhracat yapmayı hedefleyen firmaları teşv�k etmek ve �hracat rakamlarını yükseltmek amacıyla
firmalara kred�ler sunulmaktadır.

Kred� Garant� Fonu

Kred� Garant� Fonu, KOBİ'ler�n banka kred�ler�nde yüksek tem�nat ödemeler�n� azaltarak
�st�hdamın artması, �hracat rakamlarının �y�leşmes� ve bölgesel kalkınma farklılıklarının azaltılmasını 
sağlamayı amaçlamaktadır. Kred� Garant� Fonu'ndan yararlanmak �steyen tüm �şletmeler çalıştıkları 
bankaya �lg�l� konuda başvuru yaparak sonuca ulaşab�lmekted�r.



Güney Marmara Kalkınma Ajansı 
Çanakkale Yatırım Destek Ofis� İle Yanınızda

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Çanakkale Yatırım Destek Ofis�, �l yatırım ortamının �y�leşt�r�lmes�, 
yatırım ortamının çeş�tl� yöntemler �le tanıtılarak yatırım çek�lmes� ve yatırım kararı alan yatırımcılara 
yatırım süreçler�nde destek olunması konularında faal�yet göstermekted�r.

Çanakkale Yatırım Destek Ofis� bu faal�yetler� kapsamında;

• Yatırımcıların �ht�yaç duydukları alanlarda b�lg�lend�r�lmes�,

• İl�n �ş ve yatırım ortamına �l�şk�n anal�z, rapor, envanter çalışmalarının yürütülmes� ve çalışmaların 
yatırımcılar �le paylaşılması,

• Yatırıma uygun araz� tesp�t� konusunda yatırımcıya destek olunması,

• Yatırımların �z�n ve ruhsat süreçler�n�n tak�b�ne destek olunması,

• Yatırım ortamını tanıtıcı organ�zasyonlar düzenlenmes�,

• İl�n �ş ve yatırım ortamının �y�leşt�r�lmes� �ç�n stratej�ler hazırlanması, uygulanması ve yatırımcının 
muhatap olduğu kurumlar arasında �ş b�rl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes� çalışmaları yürütmekted�r.
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N�tel�kl�
Personel

Güçlü 
Kurumsal 

Yapı

Kurumlar Arası 
Güçlü İlet�ş�m Ağı



Çanakkale’de Yatırım Invest �n Çanakkale

www.gmka.gov.tr
www.�nvest�ncanakkale.com

Çanakkale’de Yatırım Invest �n Çanakkale

www.gmka.gov.tr



www.gmka.gov.tr
www.�nvest�ncanakkale.com

Cevatpaşa Mahalles� 
Kayser�l� Ahmet Paşa Cad. 

Esk� İl Özel İdare B�nası 
3.Kat No:26 Val�l�k Yanı 

Merkez-Çanakkale/TÜRKİYE
T: +90 286 211 00 81
F: +90 286 211 00 82
E: cydo@gmka.gov.tr

 �nfo@gmka.gov.tr

Çanakkale 
Yatırım Destek Ofis�

Paşaalanı Mahalles�
A. Gaffar Okkan Cad. No:36/A

 Kares�-Balıkes�r/TÜRKİYE
T: +90 266 246 10 00 
F: +90 266 246 17 00
E: �nfo@gmka.gov.tr

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 
Balıkes�r H�zmet B�nası


