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Türk�ye gel�şmekte olan ekonom�s�yle dünya ekonom�s�n�n öneml� merkezler�nden b�r� hal�ne 
gelmekted�r. Global ölçektek� �şletmeler, yatırım kararları alırken Türk�ye'y� öncel�kl� olarak 
değerlend�rmekte, Türk�ye'n�n sah�p olduğu coğrafi konum, doğal kaynaklar ve yet�şm�ş �şgücü g�b� 
unsurlar sayes�nde yatırımcılar b�rçok avantaja sah�p olmaktadır.

Yet�şm�ş �şgücü, kara-hava-den�z ulaşımı, zeng�n yeraltı ve yerüstü kaynakları, sanay� merkezler�ne 
olan yakınlığı ve buna benzer b�rçok avantajıyla Çanakkale sürdürüleb�l�r çevre dostu yatırımlara ev 
sah�pl�ğ� yapmak adına öne çıkmaktadır. Bu çalışma �le yen� yatırımlar konusunda b�r caz�be merkez� 
hal�ne gelen Türk�ye'de Çanakkale'n�n daha fazla rol almasını sağlamak amacıyla mevcut yatırım 
ortamının tanıtılması hedeflenmekted�r.

Çalışmada tarım ve hayvancılık sektörler� detaylı b�r şek�lde ele alınmış, b�r yatırımcının söz konusu 
sektörde Çanakkale'de yapacağı yatırımlarda ne g�b� avantajlara sah�p olacağı başlıklar hal�nde 
�ncelenm�şt�r. Çanakkale'n�n sah�p olduğu doğal kaynak potans�yel�nden loj�st�k �mkânlara, Sanay� ve 
Teknoloj� Bakanlığı'nın sunmuş olduğu bölgesel teşv�klerden Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın 
yerel düzeyde sağlayacağı katkılara dek b�r d�z� avantaj detaylı b�r şek�lde aktarılmıştır.

Tarım ve Hayvancılık Yatırım Rehber�n�n yanı sıra tur�zm, sanay�, enerj� yatırımcıları �ç�n b�lg�ler�n 
derlend�ğ� d�ğer �l yatırım rehberler� de yatırımcılarımızın b�lg�s�ne sunulmuştur.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, yatırım ortamının tanıtılması �ç�n hazırlamış olduğu bu rehber�n yanı 
sıra, tekn�k altyapı ve uzman personel� �le tüm yatırımcıları �ç�n destek h�zmet� sunmakta, Çanakkale'de 
yapılacak yatırımlar �ç�n b�r nev� çözüm ortağı olarak destek sağlamaktadır. Özel sektör 
hassas�yetler�n�n b�l�nc�nde olarak hazırlamış olduğumuz rehber�n s�z değerl� yatırımcılara fayda 
sağlamasını üm�t eder, yatırımlarınızı hayata geç�r�rken Yatırım Destek Ofis�m�z�n kapsamlı destek 
h�zmetler�nden faydalanab�leceğ�n�z� bel�rtmekten mutluluk duyarız.
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Tarım ve Hayvancılık Yatırımcılarında Doğru Adres Çanakkale 

Tarım sektörü, gayr� safi yurt�ç� hasıla �ç�nde aldığı pay, �st�hdama olan etk�s�, b�tk�sel üret�mdek� 
öncülüğü, markalaşmış ürünler� ve ürett�ğ� katma değer �le Çanakkale’n�n öncel�kl� sektörler� 
arasındadır.

Tarıma dayalı sanay�n�n �ht�yaç duyduğu b�rçok tarımsal ürün Çanakkale’n�n gen�ş ve ver�ml� 
topraklarında yet�şt�r�lmekte olup �l tarıma dayalı sanay� yatırımları �ç�n öneml� fırsatlar sunmaktadır. 

Organ�k 
Ürün Üret�m�

12.238 ton 

Meyve 
Üret�m�

518.793 ton

Su Ürünler� 
Üret�m�

8.136 ton

Kanatlı 
Hayvan

6.320.714
Arı 

Kovanı
82.864

Büyükbaş 
Hayvan
216.833

Küçükbaş 
Hayvan
715.876

Sebze 
Üret�m�

972.764 ton

110.452 ton

Zeyt�n 
Üret�m�

                                    *Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2019 Yılı Br�fing�  
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Bazı Tarımsal Ürünler�n 2019 Yılı Ver�ler�*

                                    ** https://www.tar�morman.gov.tr/Konular/B�tk�sel-Uret�m/Organ�k-Tar�m/Istat�st�kler 
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Araz� Özell�kler�

Çanakkale’n�n sah�p olduğu 993.318 hektarlık araz�n�n; 489.702 hektarı ormanlık ve fundalık araz�, 
331.633 hektarı �şleneb�l�r araz�, 141.419 hektarı tarım dışı araz� ve 30.564 hektarı çayır-mera 
araz�s�nden oluşmaktadır. 

Tarımsal Ürün Çeş�tl�l�ğ�

Ormanlık ve Fundalık 
Araz�

%49 %33

İşleneb�l�r 
Araz�

%14

Tarım Dışı 
Araz�

%3

Çayır - Mera 
Araz�s�

Organ�k Büyükbaş Hayvancılık

Organ�k Küçükbaş Hayvancılık

Organ�k Arıcılık

Organ�k Tarım

İy� Tarım

Örtü Altı Yet�şt�r�c�l�ğ�

Büyükbaş Hayvancılık

Küçükbaş Hayvancılık
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*Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2019 Yılı Br�fing�, 
 http://www.tu�k.gov.tr/PreTablo.do?alt_�d=1001, Çanakkale İl Tarım ve 
 Orman Müdürlüğü - Tarımsal İhracat Değerler� �le Çanakkale



Tarımsal Üret�mde Öncü İl 

Çanakkale, çok çeş�tl� meyve ve sebzen�n yet�şmes� �ç�n elver�şl� �kl�m ve toprak yapısına sah�pt�r. 

Tarım alanlarını 252.747 hektar �le tarla alanları, 32.573 hektar �le zeyt�nl�k alanlar, 20.942 hektar 
�le sebze alanları, 20.754 hektar �le meyve alanları ve 4.617 hektar �le bağ alanları oluşturmaktadır. 

Tarla Alanı

%76 %10

Zeyt�n Alanı

%6

Sebze Alanı

%6

Meyve Alanı

%1

Bağ Alanı

Gen�ş Sulanab�l�r Tarım Alanları 

İlde tarımsal faal�yetler�n sürdürüleb�l�r b�r şek�lde yürütülmes� amacıyla 8 baraj ve 58 gölet sulama 
amaçlı h�zmet vermekted�r. 

Çanakkale’de toplam tarım araz�ler�n�n %25’ünde sulu tarım yapılırken Türk�ye genel�nde bu oran 
%19,5’t�r. İlde sulanab�l�r alanların %73’ünde sulu tarım yapılırken aynı oran Türk�ye genel�nde 
%65’t�r. 

Çanakkale’de özell�kle sebze ve meyve üret�m� başta olmak üzere tarımsal üret�mde basınçlı 
sulama s�stemler� yaygın şek�lde kullanılmaktadır.
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* Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2019 Yılı Br�fing�.
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B�tk�sel Üret�mde L�der İl Çanakkale 

*K�ş� Başı B�tk�sel 
  Üret�m Değer�nde

  Ülkede 4’üncü Sırada 

Yet�şt�r�c�l�kte öne çıkan 
meyveler ve yet�şt�r�ld�ğ� �lçeler

* Şeftal� (Nektar�n ve D�ğer)
* B�ber (Salçalık)*
* Yulaf (Yeş�l Ot)
* Bakla (Y. Kuru)
* İtalyan Ç�m� (Yeş�l Ot)
* Sorgum (Yeş�l Ot)
* Yem Bezelyes� (Yeş�l Ot)

* Muşmula (Döngel)

* Armut

* Bakla (Hayvan Yem�)
* Çavdar (Yeş�l Ot)
* Arpa (Yeş�l Ot)

* Lavanta
* Domates (Salçalık)
*  Ayva

Çok Çeş�tl� Meyve ve Sebze Üret�m�

Çanakkale, sah�p olduğu ekoloj�k özell�kler� �t�bar� �le çok çeş�tl� meyve ve sebzen�n yet�şt�ğ� b�r �ld�r. 

Çanakkale’de meyve ve sebze üret�m� �ç�n kullanılan tarım alanlarının toplam tarım alanları �ç�nde 
aldığı pay Türk�ye ortalamasının üzer�nded�r*. 

2019 yılı ver�ler�ne göre Çanakkale’de 579.440 dekar alanda 518.793 ton meyve üret�m� 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

Meyve üret�m� �çer�s�ndek� en yüksek üret�m m�ktarı; 126.489 ton �le şeftal� (d�ğer), 110.452 ton �le 
zeyt�n ve 99.491 ton �le elmaya a�tt�r. İlde üret�m� yoğun olarak yapılan d�ğer meyveler; üzüm, 
nektar�n, k�raz ve ç�lek g�b� ürünlerd�r.

Çanakkale’n�n meyve üret�m�nde öneml� yere sah�p Bayram�ç Beyazı ve Bayram�ç Elması ve  
Bozcaada Çavuş Üzümü’nün aroma, tat ve lezzet �le �lg�l� kal�te değerler� coğrafi �şaret �le 

*Çanakkale’n�n ülke genel�nde üret�mde  
 �lk beş sırada yer aldığı b�tk�sel ürünler.

* http://b�run�.tu�k.gov.tr/bolgesel�stat�st�k/sorguSayfa.do

ÇANAKKALE TARIM VE HAYVANCILIK YATIRIM REHBERİ ÇANAKKALE TARIM VE HAYVANCILIK YATIRIM REHBERİ 1110

* Çelt�k
* Yem Şalgamı
* Buğday (Yeş�l Ot)

tesc�llenm�şt�r.

*Güney Marmara Kalkınma Ajansı,
 TR 22 Güney Marmara Bölges� Tarım Araştırma Raporu



601.104 ton
Domates (Sofralık, 

Salçalık)

249.212 ton
B�ber (Dolmalık, 
S�vr�, Çarl�ston, 

Salçalık)

Sofralık domates
üret�m�nde 4. sırada, 

salçalık domates

Salçalık 
b�ber üret�m�nde

ülkede
1. Sırada

Çok Çeş�tl� Meyve ve Sebze Üret�m�

2019 yılı ver�ler�ne göre Çanakkale’de 209.419 dekar alanda 972.764 ton sebze üret�m� 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. Sebze üret�m�nde en yüksek üret�m m�ktarı 601.104 ton �le domates (sofralık, 
salçalık) ve 249.212 ton �le b�bere (salçalık, s�vr�, çarl�ston, dolmalık) a�tt�r. İlde üret�m� yoğun 
olarak yapılan d�ğer sebzeler fasulye, lahana, patlıcan, hıyar ve marul g�b� ürünlerd�r.

Sağlıklı Beslenmen�n Yolu Çanakkale’den Geçer 

4.498 Dekarlık Alanda 15.126 ton Organ�k B�tk�sel Üret�m*

Organ�k tarım faal�yetler� �ç�n elver�şl� koşullar sunan, organ�k tarım uygulamaları her geçen gün 
yaygınlaşan Çanakkale; yakın gelecekte ülkem�z�n organ�k tarım üssü olma yolunda �lerlemekted�r. 

Organ�k tarım faal�yetler� kapsamında zeyt�n, yonca, mısır (s�lajlık), cev�z ve üzüm g�b� çeş�tl� 
ürünler üret�lmekted�r.**

Çanakkale’de organ�k b�tk�sel üret�m alanında öne çıkan �lçeler Ayvacık, Gökçeada, Merkez,
Eceabat ve Bayram�ç’t�r.

Organ�k Hayvansal Üret�m

Çanakkale’de organ�k tarım faal�yetler�n�n yanı sıra organ�k hayvancılık faal�yetler� de 
yürütülmekted�r. Gökçeada organ�k küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık faal�yetler� �le organ�k 
arıcılık faal�yetler�nde; Ayvacık organ�k büyükbaş hayvancılık faal�yetler�nde; Bayram�ç organ�k 

Merkez

Gökçeada

Ayvacık

Eceabat

Organ�k Büyükbaş Hayvancılık

Organ�k Küçükbaş Hayvancılık

Organ�k Arıcılık

Organ�k Tarım

 
** http://www.tar�m.gov.tr/Konular/B�tk�sel-Uret�m/Organ�k-Tar�m/Istat�st�kler
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üret�m�nde
5. sırada küçükbaş hayvancılık faal�yetler�nde öne çıkmaktadır.

Bayram�ç

* http://b�run�.tu�k.gov.tr/bolgesel�stat�st�k/sorguSayfa.do?target=tablo



İy� Tarım Uygulamaları

Çanakkale, Türk�ye’de �y� tarım uygulamaları üret�m alanı bakımından �lk 10 �l �çer�s�nde yer 
almaktadır.

İy� tarım uygulamaları kapsamında zeyt�n, şeftal�, elma, nektar�n ve üzüm g�b� toplamda 
30'a yakın ürün yet�şt�r�lmekted�r.

İlde �y� tarım uygulamaları alanında öne çıkan �lçeler Ez�ne, Merkez, Eceabat, Ayvacık, Bayram�ç ve 
Lapsek�'d�r.

Çanakkale
�lk 10 �l �çer�s�nde

Başlıca Ürünler
zeyt�n, şeftal�, elma, 

nektar�n ve üzüm g�b� ürünler

Öne Çıkan İlçeler 
Ez�ne, Merkez, Eceabat, Ayvacık, 

Lapsek� ve Bayram�ç’t�r.

Toplamda
30’a yakın ürün

İy� Tarım*

Ez�ne Merkez Bayram�ç
Ayvacık

Eceabat

Organ�k Zeyt�nc�l�ğ�n Adres� Çanakkale* 

Çanakkale’de ağırlıklı olarak yağlık zeyt�n üret�m� gerçekleşt�r�lmekte olup üret�len zeyt�nler�n 
%86’sı yağlık, %14’ü sofralık zeyt�n çeş�d�ne a�tt�r. 2019 yılı ver�ler�ne göre Çanakkale yağlık zeyt�n 
üret�m�nde ülkem�zde 9’uncu sırada yer almaktadır. 

Çanakkale gerek yağlık zeyt�n çeş�d� gerek sofralık zeyt�n çeş�d�nde ülke genel�nde ağaç başına 
ortalama ver�m� en yüksek olan �ller arasındadır.  

2019 ver�ler�ne göre zeyt�n üret�m�nde Ayvacık ve Ez�ne �lçeler� ön plana çıkmaktadır. 

Çanakkale’de organ�k tarım faal�yetler�n�n yapıldığı alanların büyük bölümünde organ�k zeyt�nc�l�k 
faal�yet� yürütülmekte olup �l, organ�k zeyt�n ve organ�k zeyt�nyağı üret�m� açısından büyük b�r 
potans�yele sah�pt�r.** 

Lapsek� B�ga

Ez�ne

Merkez

Bozcaada

Gel�bolu

Çan

Yen�ce

Bayram�ç

Gökçeada

Ayvacık

Eceabat

Çanakkale Zeyt�n Üret�m� (2019)

%30-40

%10-20
%20-30

%0-10

* https://b�run�.tu�k.gov.tr/medas/?locate=tr
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** https://www.tar�m.gov.tr/Konular/B�tk�sel-Uret�m/Organ�k-Tar�m/Istat�st�kler

Lapsek�

* Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2018 Yılı Br�fing�. 



Yulaf, Sorgum, Yem Bezelyes� ve İtalyan Ç�m� Üret�m�nde İlk Sırada 

Çanakkale’de hayvancılık sektörü açısından öneml� b�r mal�yet olan yem maddeler� üret�m� 
kapsamında; mısır, yulaf (yeş�l ot), yonca (yeş�l ot), İtalyan ç�m�, fiğ ad� (yeş�l ot) g�b� yem 
b�tk�ler� yet�şt�r�lmekted�r. 

2019 yılında Çanakkale’de 2.232.593 ton yem b�tk�s� üret�m� gerçekleşt�r�lm�şt�r.

2019 yılında Çanakkale 
yem b�tk�ler� alanında;

Yulaf (yeş�l ot), sorgum (yeş�l 
ot), yem bezelyes� (yeş�l ot) ve 
İtalyan ç�m� (yeş�l ot) üret�m�nde

Çavdar (yeş�l ot) ve arpa (yeş�l 
ot) üret�m�nde ülkede  3’üncü 
sırada.

1.
sırada

3.
sırada

Örtü Altı Yet�şt�r�c�l�ğ� 

Çanakkale’de örtü altı yet�şt�r�c�l�ğ� alanında en çok hıyar, marul, domates ve ç�lek g�b� ürünler 
üret�lmekted�r.  

İlde örtü altı yet�şt�r�c�l�k faal�yetler�nde Ayvacık, B�ga, Gel�bolu ve Lapsek� �lçeler� ön plana 
çıkmaktadır.* 

İl�n sah�p olduğu jeotermal kaynaklar, seracılık yatırımları açısından enerj� mal�yetler�nde tasarruf 
�mkânı sunmaktadır. 
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1’�nc�ülkede            sırada.

* Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarımsal İhracat Değerler� İle Çanakkale



Çanakkale’de Büyükbaş Hayvancılık* 

2019 yılı ver�ler�ne göre Çanakkale 216.833 büyükbaş hayvan sayısı �le Türk�ye büyükbaş hayvan 
varlığında %1,37’l�k paya sah�pt�r. 

Büyükbaş hayvan yet�şt�r�c�l�ğ�nde öne çıkan �lçeler B�ga, Yen�ce ve Çan’dır. Sığır (Saf Kültür)
182.160-%2,13

Sığır (Kültür Melez�)
19.544-%0,35

Toplam
216.833-%1,37

Sığır (Yerl�)
14.601-%0,93

Manda
528-%0,29 Toplam

15.872.331

Sığır (Saf Kültür)
8.559.855

Sığır (Kültür Melez�)
5.554.625

Sığır (Yerl�)
1.573.659

Manda
184.192
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* Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2019 Yılı Br�fing�



Çanakkale’de Küçükbaş Hayvancılık* 

2019 yılı ver�ler�ne göre Çanakkale 715.876 küçükbaş hayvan sayısı �le Türk�ye küçükbaş hayvan 
varlığında %1,48’l�k paya sah�pt�r. 

İl keç� varlığının büyük bölümü süt ver�m� yüksek Türk Saanen� keç�ler�nden oluşmakta olup 
Çanakkale, Türk Saanen� keç� varlığı �le Türk�ye’n�n en öneml� damızlık merkezler�nden b�r�s�d�r.

Küçükbaş hayvan yet�şt�r�c�l�ğ�nde öne çıkan �lçeler Ayvacık, Ez�ne ve B�ga’dır.

Koyun (Yerl�)
465.834-%1,36

Koyun (Mer�nos)
23.609-%0,77

Kıl Keç�s�
226.106-%2,06

Koyun (Yerl�)
34.199.467

Koyun (Mer�nos)
3.076.583

Kıl Keç�s�
10.964.374

T�ft�k Keç�s�
241.055

Koyun Toplam
37.276.050

Koyun Toplam
489.443-%1,31

Keç� Toplam
226.106-%2,02

Küçükbaş Toplam
48.481.479

Keç� Toplam
11.205.429

* Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
   2019 Yılı Bringi.
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2019
Küçükbaş
Toplam
715.876
%1,48

2020
Küçükbaş
Toplam

550.900



Markalaşmış Süt Ürünler�*

2019 yılı ver�ler�ne göre Çanakkale; Türk�ye büyükbaş süt üret�m�nde %2,4’lük pay, Türk�ye 
küçükbaş süt üret�m�nde �se %3,3’lük pay almıştır.

2019 yılı ver�ler�ne göre Çanakkale; 41.328 ton keç� sütü üret�m� �le bu alanda Türk�ye’de öne çıkan 
�ller arasında yer almıştır. 

Çanakkale �le özdeşleşm�ş b�r ürün olan Ez�ne Peyn�r�; Kazdağları’nın kuzey ve batı kes�mler�nde yer 
alan Ez�ne, Bayram�ç ve Ayvacık �lçeler�n�n doğal b�tk� örtüsü ve su kaynakları �le beslenen koyun, 
keç� ve �neklerden elde ed�len sütler�n bell� oranlarda karıştırılmasıyla üret�lmekted�r. Sah�p olduğu 
bu özell�kler� �le Ez�ne Peyn�r�, Çanakkale’n�n coğrafi �şaretl� ürünler� arasında yer almaktadır.

Ez�ne, B�ga, Ayvacık, Gökçeada ve Bayram�ç �lçeler� süt ve süt ürünler� üret�m�nde öne çıkan �lçelerd�r. 

2010
456.194

2019
577.279Toplam süt üret�m� (to

n)

Koyun (Yerl�)
25.826 ton-%1,8

Koyun (Mer�nos)
1.368 ton-%1,9

Kıl Keç�s�
41.328 ton -%7,2

Koyun (Yerl�)
1.449.351 ton

Koyun (Mer�nos)
72.105 ton

Kıl Keç�s�
573.786 ton

T�ft�k Keç�s�
3.423 ton

Koyun Toplam
1.521.456 ton

Koyun Toplam
27.194 ton-%1,8

Keç� Toplam
41.328 ton -%7,2

Küçükbaş Toplam
68.521 ton-%3,3

Çanakkale 
Süt Genel Toplam
577.279 ton-%2,5

Türk�ye 
Süt Genel Toplam

22.960.379 ton

Küçükbaş Toplam
2.098.664 ton

Keç� Toplam
577.209 ton

Sığır (Saf Kültür)
476.957 ton-%3,8

Sığır (Kültür Melez�)
26.678 ton-%0,4

Büyükbaş Toplam
508.758 ton-%2,4

Sığır (Yerl�)
4.918 ton -%0,6

Manda
205 ton-%0,3

Büyükbaş Toplam
20.861.715 ton

Sığır (Saf Kültür)
12.544.507 ton

Sığır (Kültür Melez�)
7.473.837 ton

Sığır (Yerl�)
764.031 ton

Manda

Çanakkale ve Türk�ye’de Süt Üret�m� (2019)

79.341 ton

* Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2019 Yılı Br�fing�
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Kal�tel� Et Ürünler� 

Çanakkale’de 2019 yılında 8.341 ton et üret�m� gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

İlde üret�len et�n büyük bölümü B�ga �lçes�nde üret�lmekte olup üret�len etler�n büyük kısmı 
büyükşeh�rlere gönder�lmekted�r. 

Organ�k hayvansal üret�mde Gökçeada, Ayvacık ve Bayram�ç �lçeler� ön plana çıkmaktadır.

Çanakkale’de Kanatlı Hayvan Yet�şt�r�c�l�ğ� 

Çanakkale’de kümes hayvancılığı alanında etç� tavuk (bro�ler) yet�şt�r�c�l�ğ� ön plana çıkmakta olup 
Çanakkale, 2019 yılında Türk�ye toplam etç� tavuk üret�m�nden %2,7’l�k pay almıştır. 

Etç� tavuk yet�şt�r�c�l�ğ�nde B�ga �lçes�; yumurta üret�m�nde B�ga, Merkez, Yen�ce ve Gel�bolu 
�lçeler� ön plana çıkmaktadır.* 
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*https://b�run�.tu�k.gov.tr/medas/?kn=101&locale=tr



Kal�tel� Balın Adres� 

Çanakkale arıcılık faal�yetler� �ç�n uygun zeng�n floraya sah�pt�r. İlde ağırlıklı olarak ç�çek balı 
üret�lmekle b�rl�kte çam balı üret�m� de gerçekleşt�r�lmekted�r. 

Arıcılık �ç�n öneml� b�r floraya sah�p olan Kazdağları çevres�nde ve Gökçeada’da yerl� arı ırkları 
bulunmaktadır.

2019 yılı ver�ler�ne göre Çanakkale’de 82.864 adet kovan bulunmakta olup 1.897 tonluk bal üret�m� 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

Arıcılık faal�yetler�nde B�ga, Merkez, Çan, Yen�ce ve Ayvacık �lçeler� ön plana çıkmaktadır.

Organ�k arıcılık faal�yetler� Gökçeada �lçes�nde yürütülmekted�r.

Yüksek Standartlarda Su Ürünler� Üret�m�

Çanakkale, Marmara Den�z� ve Ege Den�z�’ne olan kıyıları ve Çanakkale Boğazı �le yüksek su ürünler� 
potans�yel�ne sah�p b�r �ld�r. 

Çanakkale Boğazı, su ürünler� açısından çok çeş�tl� türler�n yaşayab�lmes�ne �mkân vermekte ve 
b�rçok türün göç yolu üzer�nde bulunmaktadır. 

Çanakkale’de �hracatı yapılan su ürünler�; taze soğutulmuş ve dondurulmuş balık, �şlenm�ş 
su ürünler� (konserve - mar�ne), �şlenm�ş ç�ft kabuklu yumuşakça, mar�nat� kar�des ve kum 
m�dyes� g�b� ürünlerd�r. 

Ülke genel�nde 105 tane olan AB onay numarası almış su ürünler� �şleme ve değerlend�rme tes�s�n�n 
9’u Çanakkale’de bulunmakta olup söz konusu tes�sler AB üyes� ülkelere �hracat yapmaktadır. 
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Yunan�stan

Avustralya
Almanya

İng�ltere

ABD

2019 Yılında 
Tarımsal İhracatın Yoğun Olarak 

Yapıldığı Ülkeler**

Çanakkale

Gün Geçt�kçe Gel�şen Tarımsal İhracat Pazarı 

Çanakkale’n�n tarımsal ürün �hracat değer� 30 m�lyon* dolara yakın olup �l�n tarımsal ürün �hracatında 
en büyük payı konserve ürünler ve dondurulmuş sebzeler oluşturmaktadır.

İhracatı yapılan konserve ürünler �le dondurulmuş sebze açısından en öneml� hammadde 
 kaynağını �lde üret�m� yoğun olarak yapılan kapya b�ber� oluşturmaktadır. Konserve ürünler�n
çoğunluğu B�ga ve Yen�ce �lçeler�nde, dondurulmuş ürünler �se Merkez, B�ga, Lapsek� ve Gel�bolu
�lçeler�nde faal�yet gösteren �şletmelerde üret�lmekted�r.

Tarım Sektöründe Yüksek İst�hdam 

Çanakkale, Türk�ye’n�n tarımsal üret�mde öne çıkan ve çalışan nüfusun öneml� b�r kısmının tarım 
sektöründe �st�hdam ed�ld�ğ� �ller arasında yer almaktadır.

2019 yılı ver�ler�ne göre tarımın toplam �şgücü �ç�ndek� payı Türk�ye genel�nde %18 �ken Çanakkale’de 
bu pay %33’tür.

542.157 
Toplam Nüfus

%33 Sektörü 
İst�hdam Oranı
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* TİM İstat�st�kler�
**Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 Yılı Br�fingler�.

Tarım



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

Süt ve süt ürünler� �le zeyt�n ve zeyt�nyağı başta olmak üzere gıda alanında üret�m yapan tes�sler�  
b�r araya get�rmes� planlanan yaklaşık 136 hektar 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. 

ÇANAKKALE
BİR BAKIŞTA
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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

Coğrafi Konum

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.

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 TARIM VE HAYVANCILIK YATIRIM REHBERİ 33ÇANAKKALE TARIM VE HAYVANCILIK YATIRIM REHBERİ32



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

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’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.

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

Toplum Sağlığı 
Merkez�

A�le Sağlığı 
Merkez�

Halk Sağlığı 
Laboratuvarı 

12

63

1
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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 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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Çevre İllerde
27 M�lyonun üzer�nde

Nüfus



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 h�zmet vermekted�r.

• 11.400 m 2’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 t�p�ne sah�pt�r. 

• 1.200 m2’l�k term�nal b�nası
• 3 uçak kapas�tel� 1 apron
• 4 kontuar

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. 
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D�ğer L�manlar;



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 �şletmelerTEŞVİKLER
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Detaylı b�lg�: www.tkdk.gov.tr



Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı �le Bakanlığın İlg�l� Kuruluşlarınca
Ver�len Destek ve Teşv�kler

 

»Gümrük Verg�s� Muafiyet�

 

 
»Yatırım Yer� Tahs�s�

 

»KDV İst�snası

 

»S�gorta Pr�m� İşveren H�sse Desteğ� »Verg� İnd�r�m�

 
»Fa�z Desteğ�

-

Genel Teşv�k Uygulamaları

Tarım ve Orman Bakanlığı Destekler�

 »Hayvancılık Desteğ�  »Organ�k Tarım ve İy� Tarım Desteğ�

-

-

 

»Sert�fikalı Tohum, F�dan Kullanımı 

 
   ve Üret�m Destekler�

-

-

 
»Mazot, Gübre ve Toprak Anal�z

    Desteğ�
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Teşv�k S�stem� Uygulamaları
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.

Genel Teşv�k Uygulamaları kapsamında aşağıda bel�rt�len destek unsurlarından yararlanılab�lmes� �ç�n 
asgar� sab�t yatırım tutarının 2. bölge �ç�n 1 m�lyon TL; 6. bölge �ç�n 500 b�n TL olması gerekmekted�r.   

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.

Teşv�k belges� kapsamında tem�n ed�lecek mak�ne 
ve teçh�zatlar �ç�n KDV 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 yapılması gerekmekted�r.

Bölgesel Teşv�k Uygulamaları

Teşv�k belges� �le gerçekleşen yatırımlarda, 
yatırımın bazı durumlarda hızlandırılması �ç�n 
ücrets�z olarak yer tahs�s� gerçekleşt�r�lmekted�r.

Bölgesel yatırımlarda teşv�k kapsamında 
kullanılacak en az b�r yıl  vadel� yatırım 
kred�ler�nde fa�z �nd�r�m� desteğ� bulunmaktadır.

Teşv�k kapsamında gerçekleşen �lave �st�hdam 
�ç�n ödenmes� gereken s�gorta pr�m� �şveren 
h�sses�n�n asgar� ücrete tekabül eden kısmı 
Bakanlıkça ödenecekt�r. 

Teşv�k kapsamında olan yatırımlarda yatırım 
yapılan bölgelere a�t oranlara göre gel�r ve 
kurumlar verg�s� bel�rl� b�r süre �nd�r�ml� 
ödenmekted�r. 

»Gümrük Verg�s� Muafiyet� »KDV İst�snası
Teşv�kten yararlanan yatırımda tem�n ed�lecek 
�thal mak�ne ve teçh�zat �ç�n gümrük verg�s� 
ödenmemekted�r.

Teşv�kten yararlanan yatırım kapsamında alınan 
mak�ne ve teçh�zatlarda KDV ödenmemekted�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.  

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık 
faal�yetler�n�n yaygınlaştırılması �ç�n her yıl 
hayvan başına destek sağlamaktadır.

Destek konuları; sütçü ve komb�ne ırklar ve 
melezler� �le etç� ırklar ve etç� ırkların melezler�, 
anaç sığır, anaç manda, anaç koyun-keç�, 
buzağı, bes�l�k materyal üret�m desteğ� 
şekl�nded�r.

Modern tarım faal�yetler�n�n ve tarımda 
ver�m�n artırılması �ç�n ç�ftç�lere her yıl dekar 
başına mazot, gübre ve toprak anal�z 
desteklemes� yapılmaktadır.

Destek konuları; Peyzaj ve süs b�tk�ler�, özel 
çayır, mera ve orman emval� alanları, hububat, 
yem b�tk�ler�, baklag�ller, yumru b�tk�ler, sebze 
ve meyve alanları, yağlı tohumlu b�tk�ler ve 
endüstr� b�tk�ler� alanlarıdır.

Üret�c�ler�n organ�k tarım ve �y� tarım 
uygulamalarına yönel�k faal�yetler�n� artırması 
amacıyla destekleme sağlanmaktadır.

Destek konuları; meyve, sebze, tarla b�tk�ler�, 
anaç sığır, manda, buzağı, anaç koyun, keç�,  
arılı kovan, örtü altı, süs b�tk�ler�, tıbb� 
aromat�k b�tk� yet�şt�r�lmes� olup hayvan ve 
dekar başına destek sağlanmaktadır.

Tarımsal ürünler�n kal�tes�n�n artırılması �ç�n 
Tarım ve Orman Bakanlığı üret�c�lere bu 
konuda destek sağlamaktadır.

Bu destek türler�n�n dışında süt anal�z�, ç�ğ süt, 
süt tozu, hayvan hastalıkları tazm�nat, 
hastalıktan ar� �şletme, onaylı �şletme, arılı 
kovan ve su ürünler� destekler� bulunmaktadır.

»Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge
   Destekler�
Tarım sektörünün �ht�yaç duyduğu öncel�kl� konularda; Özel sektör Ar-Ge kültür ve kapas�tes�n�n 
gel�şt�r�lmes�, yen� tür, çeş�t, teknoloj�, model, ürün vb. gel�şt�r�lmes�, çıktıların, ç�ftç�ler ve tarımsal 
sanay�c�lere aktarılması amaçlanmaktadır. Bu destek kapsamında başvuru rehber�nde �lan ed�len 
öncel�kl� konularda tarımsal Ar-Ge projeler� desteklenmekted�r.

Destek üst l�m�t� 1. Grup Öncel�kl� Konular �ç�n 300.000 TL, 2. Grup Öncel�kl� Konular �ç�n 1.000.000 
TL'd�r. Destek oranı Ün�vers�teler�n ve TÜBİTAK Ar-Ge b�r�mler�ne %100, özel sektör ve s�v�l toplum 
kuruluşlarına %70 oranındadır



Z�raat Bankası Kred�ler�

Z�raat Bankası tarımsal kalkınmanın sağlanması amacıyla tarım ve hayvancılık yatırımlarına çeş�tl� 
konularda kred� desteğ� sağlamaktadır.

 »B�tk�sel Üret�m Kred� Konuları

 »Su Ürünler� Kred� Konuları

 »Hayvancılık Kred� Konuları

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�, 
kapsamında tarım ürünler�n�n �şlenmes� ve tarım ve gıda sektörüne yönel�k mak�ne ve ek�pman 
üret�lmes� 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.
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Tahıllar, endüstr� b�tk�ler�, yağlı tohumlar, 
baklag�ller, yumrulu b�tk�ler, yem b�tk�ler�, tıbb� 
ve aromat�k b�tk� ve sert�fikalı tohumluk 
yet�şt�r�c�l�ğ�, sert�fikalı tohum �şleme ve 
pazar lama ,  ta r la  sebzec � l �ğ � ,   meyve 
yet �şt � r �c � l �ğ � ,  serada meyve ve sebze 
yet�şt�r�c�l�ğ�, açıkta ya da serada �ç / dış mekan 
süs b�tk�s� yet�şt�r�c�l�ğ�, mantar yet�şt�r�c�l�ğ� vb. 
g�b� b�tk�sel üret�m konuları.

Büyükbaş / küçükbaş hayvancılık (bes�, süt 
hayvancılığı; damızlık hayvancılık vb.), kanatlı 
hayvancılık (tavuk, h�nd�, bıldırcın, kaz, ördek, 
devekuşu vb. � le yumurta, et, damızlık 
hayvancılık vb.), arıcılık vb. konularda yapılan 
yatırım ve üret�m faal�yetler�.

Den�zlerde, �ç sularda ve beton/toprak 
havuzlarda her türlü balık avcılığı / yet�şt�r�c�l�ğ� 
�le kerev�t, �st�r�dye, kar�des, kurbağa, m�dye vb. 
su ürünler�n�n yet�şt�r�lmes�ne yönel�k yatırım ve 
üret�m faal�yetler�.
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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.

N�tel�kl� Personel

Güçlü 
Kurumsal Yapı

Kurumlar Arası 
Güçlü İlet�ş�m Ağı
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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


