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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.

Çalışmada tarım ve hayvancılık sektörleri detaylı bir şekilde ele alınmış, yatırımcıların söz konusu 
sektörlerde Çanakkale’de yapacakları yatırımlar açısından ne gibi avantajlara sahip olacakları 
başlıklar halinde incelenmiştir. Çanakkale’nin sahip olduğu doğal kaynak potansiyelinden lojistik 
imkânlara, Ekonomi Bakanlığı’nın sunmuş olduğu bölgesel teşviklerden Güney Marmara Kalkınma 
Ajansı’nın yerel düzeyde sağladığı katkılara dek bir dizi avantaj detaylı bir şekilde aktarılmıştır.

Tarım ve Hayvancılık Yatırım Rehberinin yanı sıra turizm, sanayi, enerji yatırımcıları 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 yatırımcılar 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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Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Yatırımlarında Çanakkale 

Bazı Tarımsal Ürünlerin 2016 Yılı Verileri*
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Tarım ve Hayvancılık Yatırımcılarında Doğru Adres Çanakkale 

Tarım sektörü, gayri safi yurtiçi hasıla içinde aldığı pay, istihdama olan etkisi, bitkisel üretimdeki 
öncülüğü, markalaşmış ürünleri ve ürettiği katma değer ile Çanakkale’nin öncelikli sektörleri 
arasındadır.

Tarıma dayalı sanayinin ihtiyaç duyduğu birçok tarımsal ürün Çanakkale’nin geniş ve verimli 
topraklarında yetiştirilmekte olup il tarıma dayalı sanayi yatırımları için önemli fırsatlar sunmaktadır. 

Organik 
Ürün Üretimi

14.617 ton 

Meyve 
Üretimi

498.146 ton

Su Ürünleri 
Üretimi

8.809 ton

Kanatlı 
Hayvan

6.183.381
Arı 

Kovanı
71.554

Büyükbaş 
Hayvan
205.855

Küçükbaş 
Hayvan
716.475

Sebze 
Üretimi

869.120 ton

167.951 ton

Zeytin 
Üretimi

* Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bölgesel İstatistikler; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)  
Çanakkale İl Müdürlüğü 2016 Yılı Brifingi
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Bozcaada

Gelibolu

Çan

Yenice

Bayramiç

Gökçeada

Ayvacık

Eceabat

Arazi Özellikleri

Çanakkale’nin sahip olduğu 993.318 hektarlık arazinin; 525.580 hektarı ormanlık ve fundalık arazi, 
331.633 hektarı işlenebilir arazi, 104.440 hektarı tarım dışı arazi ve 31.665 hektarı çayır-mera 
arazisinden oluşmaktadır. 

Tarımsal Ürün Çeşitliliği

Ormanlık ve Fundalık 
Arazi

%53 %33

İşlenebilir 
Arazi

%11

Tarım Dışı 
Arazi

%3

Çayır - Mera 
Arazisi

Organik Büyükbaş Hayvancılık

Organik Küçükbaş Hayvancılık

Organik Arıcılık

Organik Tarım

İyi Tarım

Örtü Altı Yetiştiriciliği

Büyükbaş Hayvancılık

Küçükbaş Hayvancılık
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Tarımsal Üretimde Öncü İl 

Çanakkale, çok çeşitli meyve ve sebzenin yetişmesi için elverişli iklim ve toprak yapısına sahiptir. 

Tarım alanlarını 256.254 hektar ile tarla alanları, 32.214 hektar ile zeytinlik alanlar, 20.268 hektar 
ile sebze alanları, 18.155 hektar ile meyve alanları ve 4.743 hektar ile bağ alanları oluşturmaktadır. 

Tarla Alanı

%77 %10

Zeytin Alanı

%6

Sebze Alanı

%6

Meyve Alanı

%1

Bağ Alanı

Geniş Sulanabilir Tarım Alanları 

İlde tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi amacıyla 8 baraj ve 47 gölet sulama 
amaçlı hizmet vermektedir. 

Çanakkale’de toplam tarım arazilerinin %23’ünde sulu tarım yapılırken Türkiye genelinde bu oran 
%19,5’tir. İlde sulanabilir alanların %69’unda sulu tarım yapılırken aynı oran Türkiye genelinde 
%65’tir. 

Çanakkale’de özellikle sebze ve meyve üretimi başta olmak üzere tarımsal üretimde basınçlı 
sulama sistemleri yaygın şekilde kullanılmaktadır.
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Bitkisel Üretimde Lider İl Çanakkale 

Kişi Başı Bitkisel 
Üretim Değerinde

Ülkede 4’üncü Sırada 

Yetiştiricilikte öne çıkan 
meyveler ve yetiştirildiği ilçeler

*  Şeftali (Nektarin)
* Biber (Salçalık)
* Yulaf (Dane)
* Bakla (Y. Kuru)
* Yulaf (Yeşil Ot)
* Sorgum (Yeşil Ot)
* Yem Bezelyesi

* Şeftali (Diğer)
* Muşmula (Döngel)
* Fiğ Adi (Yeşil Ot)
* İtalyan Çimi (Yeşil Ot)

* Çeltik

* Bakla (Hayvan Yemi)
* Kolza (Kanola)
* Yem Şalgamı
* Tritikale (Yeşil Ot)

* Armut
* Ayva
*  Badem

Çok Çeşitli Meyve ve Sebze Üretimi

Çanakkale, sahip olduğu ekolojik özellikleri itibari ile çok çeşitli meyve ve sebzenin yetiştiği bir ildir. 

Çanakkale’de meyve ve sebze üretimi için kullanılan tarım alanlarının toplam tarım alanları içinde 
aldığı pay Türkiye ortalamasının üzerindedir. 

2016 yılı verilerine göre Çanakkale’de 551.119 dekar alanda 498.146 ton meyve üretimi 
gerçekleştirilmiştir. 

Meyve üretimi içerisindeki en yüksek üretim miktarı; 167.951 ton ile zeytin (yağlık, sofralık), 120.553 
ton ile şeftali (nektarin, diğer), 102.936 ton ile elmaya aittir. İlde üretimi yoğun olarak yapılan diğer 
meyveler; üzüm, kiraz, armut, erik, badem gibi ürünlerdir.

Çanakkale’nin meyve üretiminde önemli yere sahip Bayramiç Beyazı ve Bayramiç Elmasının aroma, 
tat ve lezzet ile ilgili kalite değerleri coğrafi işaret ile tescillenmiştir. 

Çanakkale’nin ülke genelinde üretimde  
ilk beş sırada yer aldığı bitkisel ürünler*

* GTHB Çanakkale İl Müdürlüğü 2016 Yılı Brifingi
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559.628 ton
Domates (Sofralık, 

Salçalık)

203.488 ton
Biber (Dolmalık, 
Sivri, Çarliston, 

Salçalık)

Sofralık ve 
salçalık domates 

üretiminde ülkede 
6. Sırada

Salçalık 
biber üretiminde

ülkede
1. Sırada

Çok Çeşitli Meyve ve Sebze Üretimi

2016 yılı verilerine göre Çanakkale’de 202.676 dekar alanda 869.120 ton sebze üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Sebze üretiminde en yüksek üretim miktarı 559.628 ton ile domates (sofralık, 
salçalık) ve 203.488 ton ile bibere (salçalık, sivri, çarliston, dolmalık) aittir. İlde üretimi yoğun 
olarak yapılan diğer sebzeler fasulye, lahana, patlıcan, hıyar ve marul gibi ürünlerdir.

Sağlıklı Beslenmenin Yolu Çanakkale’den Geçer 

41.260 Dekarlık Alanda 14.617 ton Organik Bitkisel Üretim*

Organik tarım faaliyetleri için elverişli koşullar sunan, organik tarım uygulamaları her geçen gün 
yaygınlaşan Çanakkale; yakın gelecekte ülkemizin organik tarım üssü olma yolunda ilerlemektedir. 

Organik tarım faaliyetleri kapsamında zeytin, yonca, mısır (silajlık), üzüm (sofralık), yulaf, badem, 
mısır, ceviz ve biber gibi çeşitli ürünler üretilmektedir.**

Çanakkale’de organik bitkisel üretim alanında öne çıkan ilçeler Gökçeada, Ayvacık, Ezine, Eceabat, 
Merkez ve Bozcaada’dır.

Organik Hayvansal Üretim

Çanakkale’de organik tarım faaliyetlerinin yanı sıra organik hayvancılık faaliyetleri de 
yürütülmektedir. Gökçeada organik küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık faaliyetleri ile organik 
arıcılık faaliyetlerinde; Ayvacık organik büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinde; Ezine organik arıcılık 
faaliyetlerinde öne çıkmaktadır.

Ezine

Merkez

Bozcaada

Gökçeada

Ayvacık

Eceabat

Organik Büyükbaş Hayvancılık

Organik Küçükbaş Hayvancılık

Organik Arıcılık

Organik Tarım

* TÜİK, Bölgesel İstatistikler. 
** http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Istatistikler
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İyi Tarım Uygulamaları

Çanakkale, Türkiye’de iyi tarım uygulamaları üretim alanı bakımından ilk 10 il içerisinde yer 
almaktadır.

İyi tarım uygulamaları kapsamında zeytin, şeftali, elma, domates, nektarin, üzüm, kiraz gibi 
toplamda 20’nin üzerinde ürün yetiştirilmektedir.

İlde iyi tarım uygulamaları alanında öne çıkan ilçeler Ezine, Merkez, Eceabat, Ayvacık, Bayramiç ve 
Lapseki’dir.

Çanakkale
ilk 10 il içerisinde

Başlıca Ürünler
zeytin, şeftali, elma, domates, 

nektarin, üzüm, kiraz gibi ürünler

Öne Çıkan İlçeler 
Ezine, Merkez, Eceabat, Ayvacık, 

Bayramiç ve Lapseki’dir.

Toplamda
20’nin üzerinde ürün

İyi Tarım*

LapsekiEzine Merkez Bayramiç
Ayvacık

Eceabat

Organik Zeytinciliğin Adresi Çanakkale 

Çanakkale’de ağırlıklı olarak yağlık zeytin üretimi gerçekleştirilmekte olup üretilen zeytinlerin 
%94’ü yağlık, %6’sı sofralık zeytin çeşidine aittir. 2016 yılı verilerine göre Çanakkale yağlık zeytin 
üretiminde ülkede 6’ıncı, sofralık zeytin üretiminde ise 12’inci sırada yer almaktadır. 

Çanakkale gerek yağlık zeytin çeşidi gerek sofralık zeytin çeşidinde ülke genelinde ağaç başına 
ortalama verimi en yüksek olan iller arasındadır.  

Zeytin üretiminde Ayvacık, Ezine ve Bayramiç ilçeleri ön plana çıkmaktadır. 

Çanakkale’de organik tarım faaliyetlerinin yapıldığı alanların büyük bölümünde organik zeytincilik 
faaliyeti yürütülmekte olup il, organik zeytin ve organik zeytinyağı üretimi açısından büyük bir 
potansiyele sahiptir. 

Lapseki Biga

Ezine

Merkez

Bozcaada

Gelibolu

Çan

Yenice

Bayramiç

Gökçeada

Ayvacık

Eceabat

Çanakkale Zeytin Üretimi* (2016)

%30-40

%10-20
%20-30

%0-10

* GTHB Çanakkale İl Müdürlüğü 2016 Yılı Brifingi

* TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri.
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Yulaf, Sorgum ve Yem Bezelyesi Üretiminde İlk Sırada 

Çanakkale’de hayvancılık sektörü açısından önemli bir maliyet olan yem maddeleri üretimi 
kapsamında; yulaf (yeşil ot), sorgum (yeşil ot), yem bezelyesi, adi fiğ (yeşil ot), italyan çimi (yeşil 
ot), yem şalgamı ve tritikale (yeşil ot) gibi yem bitkileri yetiştirilmektedir. 

2016 yılında Çanakkale’de 1.768.078 ton yem bitkisi üretimi gerçekleştirilmiştir.

2016 yılında Çanakkale 
yem bitkileri alanında;

Yulaf (yeşil ot), sorgum (yeşil 
ot), yem bezelyesi üretiminde 
ülkede 1’inci sırada.

Adi fiğ (yeşil ot), italyan çimi 
(yeşil ot) üretiminde ülkede 
2’inci sırada.

Yem şalgamı, tritikale (yeşil 
ot) üretiminde ülkede 3’üncü 
sırada.

1.
sırada

2.
sırada

3.
sırada

Örtü Altı Yetiştiriciliği 

Çanakkale’de örtü altı yetiştiriciliği alanında hıyar, marul, domates, biber, taze fasulye, patlıcan ve 
çilek gibi ürünlerin üretimi gerçekleştirilmektedir.  

İlde örtü altı yetiştiricilik faaliyetlerinde Ayvacık, Biga, Gelibolu ve Lapseki ilçeleri ön plana 
çıkmaktadır. 

İlin sahip olduğu jeotermal kaynaklar, seracılık yatırımları açısından enerji maliyetlerinde tasarruf 
imkânı sunmaktadır. 
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Çanakkale’de Büyükbaş Hayvancılık 

2016 yılı verilerine göre Çanakkale 205.855 büyükbaş hayvan sayısı ile Türkiye büyükbaş hayvan 
varlığında %1,45’lik paya sahiptir.* 

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde öne çıkan ilçeler Biga, Yenice ve Çan’dır. Sığır (Saf Kültür)
173.498-%2,63

Sığır (Kültür Melezi)
19.822-%0,34

Toplam
206.117-%1,45

Sığır (Yerli)
11.895-%0,69

Deve
262-%17,48 

Deve
1.499

Manda
640-%0,45 Toplam

14.223.827

Sığır (Saf Kültür)
6.588.527

Sığır (Kültür Melezi)
5.758.336

Sığır (Yerli)
1.733.292

Manda
142.073

* GTHB Çanakkale İl Müdürlüğü 2016 Yılı Brifingi
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Çanakkale’de Küçükbaş Hayvancılık 

2016 yılı verilerine göre Çanakkale 716.475 küçükbaş hayvan sayısı ile Türkiye küçükbaş hayvan 
varlığında %1,73’lük paya sahiptir.* 

İl keçi varlığının büyük bölümü süt verimi yüksek Türk Saaneni keçilerinden oluşmakta olup 
Çanakkale Türk Saaneni keçi varlığı ile Türkiye’nin en önemli damızlık merkezlerinden birisidir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde öne çıkan ilçeler Ayvacık, Gökçeada, Ezine ve Bayramiç’tir.

Koyun (Yerli)
459.836-%1,59

Koyun (Merinos)
9.889-%0,46

Kıl Keçisi
246.750-%2,43

Koyun (Yerli)
28.832.669

Koyun (Merinos)
2.151.264

Kıl Keçisi
10.137.534

Tiftik Keçisi
207.765

Koyun Toplam
30.983.933

Koyun Toplam
469.725-%1,51

Keçi Toplam
246.750-%2,38

Küçükbaş Toplam
716.475-%1,73

Küçükbaş Toplam
41.329.232

Keçi Toplam
10.345.299

* GTHB Çanakkale İl Müdürlüğü 2016 Yılı Brifingi
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Markalaşmış Süt Ürünleri 

2016 yılı verilerine göre Çanakkale; Türkiye büyükbaş süt üretiminde %2,88’lik pay, Türkiye 
küçükbaş süt üretiminde ise %3,91’lik pay almıştır.

2016 yılı verilerine göre Çanakkale; 39.874 ton keçi sütü üretimi ile bu alanda Türkiye’deki ilk on il 
arasında yer almıştır. 

Çanakkale ile özdeşleşmiş bir ürün olan Ezine Peyniri; Kazdağları’nın kuzey ve batı kesimlerinde yer 
alan Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinin doğal bitki örtüsü ve su kaynakları ile beslenen koyun, 
keçi ve ineklerden elde edilen sütlerin belli oranlarda karıştırılmasıyla üretilmektedir. Sahip olduğu 
bu özellikleri ile Ezine Peyniri, Çanakkale’nin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer almaktadır.

Biga, Yenice, Çan, Ezine ve Bayramiç ilçeleri süt ve süt ürünleri üretiminde öne çıkan ilçelerdir. 

2010
456.194

2016
601.587Toplam süt üretimi (to

n)

Koyun (Yerli)
23.848 ton-%2,14

Koyun (Merinos)
464 ton-%0,99

Kıl Keçisi
39.874 ton-%8,37

Koyun (Yerli)
1.113.469 ton

Koyun (Merinos)
46.943 ton

Kıl Keçisi
476.234 ton

Tiftik Keçisi
3.167 ton

Koyun Toplam
1.160.412 ton

Koyun Toplam
24.312 ton-%2,10

Keçi Toplam
39.874 ton-%8,32

Küçükbaş Toplam
64.186 ton-%3,91

Çanakkale 
Süt Genel Toplam
537.401 ton-%2,88

Türkiye 
Süt Genel Toplam

18.654.691 ton

Küçükbaş Toplam
1.639.813 ton

Keçi Toplam
479.401 ton

Sığır (Saf Kültür)
437.101 ton-%4,45

Sığır (Kültür Melezi)
31.309 ton-%0,51

Sığır Toplam
473.215 ton-%2,81

Sığır (Yerli)
4.657 ton-%0,54

Manda
148 ton-%0,23

Sığır Toplam
16.849.348 ton

Sığır (Saf Kültür)
9.825.300 ton

Sığır (Kültür Melezi)
6.101.826 ton

Sığır (Yerli)
859.137 ton

Manda
63.085 ton

Çanakkale ve Türkiye’de Süt Üretimi* (2016)

* GTHB Çanakkale İl Müdürlüğü 2016 Yılı Brifingi
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Kaliteli Et Ürünleri 

Çanakkale’de 2016 yılında 7.575 ton et üretimi gerçekleştirilmiştir. 

İlde üretilen etin büyük bölümü Biga ilçesinde üretilmekte olup üretilen etlerin büyük kısmı 
büyükşehirlere gönderilmektedir. 

Organik hayvansal üretim Gökçeada, Ezine ve Ayvacık ilçelerinde ön plana çıkmaktadır.

Çanakkale’de Kanatlı Yetiştiriciliği 

Çanakkale’de kümes hayvancılığı alanında etçi tavuk (broiler) yetiştiriciliği ön plana çıkmakta olup 
Çanakkale 2016 yılında Türkiye toplam etçi tavuk üretiminden %2,68’lik pay almıştır. 

Etçi tavuk yetiştiriciliğinde Biga ilçesi; yumurta üretiminde Biga, Çan, Gelibolu, Lapseki ve Yenice 
ilçeleri ön plana çıkmaktadır. 
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Kaliteli Balın Adresi 

Çanakkale arıcılık faaliyetleri için uygun zengin floraya sahiptir. İlde ağırlıklı olarak çiçek balı 
üretilmekle birlikte çam balı üretimi de gerçekleştirilmektedir. 

Arıcılık için önemli bir floraya sahip olan Kazdağları çevresinde ve Gökçeada’da yerli arı ırkları 
bulunmaktadır.

2016 yılı verilerine göre Çanakkale’de 71.554 adet kovan bulunmakta olup 1.155 tonluk bal üretimi 
gerçekleştirilmiştir. 

Arıcılık faaliyetlerinde Biga, Merkez, Çan ve Yenice ilçeleri ön plana çıkmaktadır.

Organik arıcılık faaliyetleri Gökçeada ve Ezine ilçelerinde yürütülmektedir.

Yüksek Standartlarda Su Ürünleri Üretimi

Çanakkale, Marmara Denizi ve Ege Denizi’ne olan kıyıları ve Çanakkale Boğazı ile yüksek su ürünleri 
potansiyeline sahip bir ildir. 

Çanakkale Boğazı, su ürünleri açısından çok çeşitli türlerin yaşayabilmesine imkân vermekte ve 
birçok türün göç yolu üzerinde bulunmaktadır. 

Çanakkale’de ihracatı yapılan su ürünleri; taze soğutulmuş ve dondurulmuş balık, işlenmiş 
su ürünleri (konserve), işlenmiş çift kabuklu yumuşakça, marinati karides ve kum midyesi gibi 
ürünlerdir. 

Ülke genelinde 96 tane olan AB onay numarası almış su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisinin 
8’i Çanakkale’de bulunmakta olup söz konusu tesisler AB üyesi ülkelere ihracat yapmaktadır. 
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Yunanistan

Avustralya
Almanya

İngiltere

ABD

2016 Yılında 
Tarımsal İhracatın Yoğun Olarak 

Yapıldığı Ülkeler

Çanakkale

Gün Geçtikçe Gelişen Tarımsal İhracat Pazarı 

Çanakkale’nin tarımsal ürün ihracat değeri 33 milyon doların üzerinde olup ilin tarımsal ihracatında 
en büyük pay konserve ürünler, dondurulmuş meyve-sebze ürünleri, su ürünleri ve taze meyve-
sebze ürünlerine aittir. 

İhracatı yapılan konserve ürünler ile dondurulmuş meyve ve sebzeler açısından en önemli 
hammadde kaynağı kapya biberidir.

İhracata konu olan konserve ürünler Biga ve Yenice ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerde; 
dondurulmuş meyve ve sebzeler ise Biga, Lapseki, Yenice ve Gelibolu ilçelerindeki tesislerde 
üretilmektedir.

Tarım Sektöründe Yüksek İstihdam 

Çanakkale, Türkiye’nin tarımsal üretimde öne çıkan ve çalışan nüfusun önemli bir kısmının tarım 
sektöründe istihdam edildiği iller arasında yer almaktadır.

2016 yılı verilerine göre tarımın toplam işgücü içindeki payı Türkiye genelinde %20 iken Çanakkale’de 
bu pay %35’tir.

519.793 
Toplam Nüfus

%35 Tarımsal 
İstihdam Oranı
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Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Süt ve süt ürünleri ile zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere gıda alanında üretim yapan tesisleri  
bir araya getirmesi planlanan yaklaşık 136 hektar büyüklüğündeki Ezine Gıda İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi, tüzel kişiliğini kazanmış olup yatırımcılara avantajlı yatırım ortamı sunmakta ve 
potansiyel yatırımcılarını beklemektedir. 

ÇANAKKALE
BİR BAKIŞTA
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Yüzölçümü
9.817 km2

Kıyı Uzunluğu
671 km

İlçe Sayısı
12

Nüfus Yoğunluğu
52 kişi/km2

Belde ve Köy Sayısı
574 köy, 11 belde

Belde ve Köy Nüfusu
211.652

Çanakkale

Coğrafi Konum

İki Denize Komşu
6 İlden Biri Çanakkale

Marmara Bölgesi’nin güney kısmında yer alan Çanakkale; İstanbul, Bursa ve İzmir gibi metropollere 
yakınlığı, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan stratejik noktalardan biri olan Çanakkale 
Boğazı’nın iki yanında konumlanması ve bu iki kıta arasındaki transit geçiş yollarına sahip olması 
nedeni ile önemli bir coğrafi konuma sahiptir. 

Hem Marmara hem de Ege Denizi’ne kıyısı bulunan Çanakkale, Türkiye genelinde iki denize komşu 
olan 6 il arasında yer almaktadır.

Nüfus Dinamikleri

Tahmin Edilen
2040 Yılı Nüfusu

836.290 Kişi

İşgücüne 
Katılma Oranı (2016 yılı)

%48,6

İstihdam Oranı (2016 yılı)

%45,3 

Çanakkale; 2016 yılı verilerine göre 519.793 olan nüfusu 
ile Türkiye nüfusunun %0,65’ini oluşturmaktadır.

2000 2007 2010 2013 2016

464.975 476.128 490.397 502.328 519.793

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



Çanakkale’de 350’nin üzerinde eğitim 
kurumu faaliyet göstermektedir.

Çanakkale’de Eğitim 

İnovasyonun Yeni Adresi Çanakkale 

Sahip olduğu eğitim altyapısı sayesinde birçok sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman ve nitelikli 
insan kaynağı Çanakkale’de bulunmaktadır. 

Çanakkale’de AR-GE ve inovasyon alanında 
yeni ufuklar açan ÇOMÜ TEKNOPARK
Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi araştırma, 
geliştirme ve inovasyon çalışmalarının yürütüldüğü; 
katma değerli ürünlerin ortaya konduğu; akademik, 
ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği bir merkez 
olarak yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunmaktadır.

Çanakkale 
Onsekiz Mart
Üniversitesi

50.000’i aşan öğrenci sayısı ile
Bir Üniversite Kenti Çanakkale

14 fakülte 8 yüksekokul 13 meslek yüksekokulu

4 enstitü 32 araştırma ve uygulama merkezi

İlkokulda 
Okullaşma Oranı

%90

Ortaokulda 
Okullaşma Oranı

%95

Lisede Okullaşma 
Oranı

%88

Okullaşma Oranları

Çanakkale’de Sağlık
Çanakkale’de 9 devlet hastanesi, 1 üniversite 
hastanesi, 2 özel hastane, 1 sağlık merkezi ve  
1 ağız ve diş sağlığı merkezi bulunmaktadır.

Toplum Sağlığı 
Merkezi

Aile Sağlığı 
Merkezi

Halk Sağlığı 
Laboratuvarı 

12

61

1
* Bilgiye erişim tarihi, Eylül 2017 
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Çanakkale

İllere Göre Mesafeler

TEKİRDAĞ
188 km
972.875

Kişi

İSTANBUL
320 km

14.804.116
Kişi

KOCAELİ
399 km

1.830.772
Kişi

BURSA
271 km

2.901.396
Kişi

BALIKESİR
199 km

1.196.176
Kişi

İZMİR
326 km

4.223.545
Kişi

EDİRNE
216 km
401.701

Kişi

Metropollerin 
Kesişim Noktası

Çevre İllere Bağlantı Yolları

 »Çanakkale - İstanbul Ulaşımı

Çanakkale’den İstanbul’a ulaşım karayolu ve havayolu ile sağlanmaktadır. Çanakkale-İstanbul arası 
karayolu ile 320 km olup, havayolu ile ulaşım yaklaşık 50 dakika sürmektedir.

Asya ile Avrupa’yı birbirine karayolu ile bir kez daha bağlayacak olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-
Balıkesir Otoyol Projesi tamamlandıktan sonra Çanakkale-İstanbul arası ulaşım süresi kısalacaktır.

 »Çanakkale - İzmir Ulaşımı

Çanakkale’den İzmir’e ulaşım karayolu ile sağlanmakta olup iki il arasındaki uzaklık 326 km’dir. 
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projeleri sayesinde ulaşımın 
hem mesafe hem de süre bakımından kısalması beklenmektedir.

 »Çanakkale - Bursa Ulaşımı

Çanakkale’den Bursa’ya ulaşım karayolu ile sağlanmakta olup iki il arasındaki uzaklık 271 km’dir.

 »Çanakkale - Balıkesir Ulaşımı

Çanakkale’den ilin en fazla sınırı olan komşusu Balıkesir’e ulaşım 199 km’lik karayolu ile 
sağlanmaktadır. 
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Havayolu Ulaşımı

 »Çanakkale Havalimanı

1995 yılında hizmete giren Çanakkale Havalimanı 
2017 yılında hizmete açılan yeni terminal binası ile 
ulusal ve uluslararası trafiğe hizmet vermektedir.

• 12.500 m2’lik terminal binası
• Toplamda 5 uçak kapasiteli 2 apron
• 14 kontuar
• 5.000’in üzerinde iç ve dış hat uçuş
• İç ve dış hatta taşınan yılda 180.000’in 

üzerinde yolcu
• Engelsiz Havalimanı unvanına sahip
• Yeşil Havalimanı sertifikalı

 »Gökçeada Havalimanı

2010 yılında hizmete giren Çanakkale 
Gökçeada Havalimanı sivil statüde olup iç 
hat trafik tipine sahiptir. 

• 1.200 m2’lik terminal binası
• 3 uçak kapasiteli 1 apron
• 4 kontuar

Denizyolu Ulaşımı

Çanakkale’de Çanakkale Merkez-Kilitbahir, Çanakkale Merkez-Eceabat, Lapseki-Gelibolu, Çardak-
Gelibolu arasında günlük deniz yolu ulaşım seferleri yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca 
Gökçeada ve Bozcaada için günün belirli saatlerinde ulaşım seferleri yapılmaktadır. 

Çanakkale Kepez Limanı ve Karabiga Belediye Limanında yükleme ve boşaltma hizmetleri 
verilmektedir.

 » İÇDAŞ Limanları

• 1655 metre yanaşma yeri uzunluğuna sahip İÇDAŞ 1 Limanı 
iki iskele ve bir rıhtımdan oluşmaktadır. Ebatlarına göre aynı 
anda 12 ila 20 gemi yanaştırma kapasitesine sahiptir.

• 624 metre yanaşma yeri uzunluğuna sahip İÇDAŞ 2 Limanı 
tek iskeleye sahiptir. 

• Liman hizmetleri kapsamında genel kargo elleçleme, 
konteyner elleçleme, sıvı yük elleçleme, depolama 
hizmetleri, pilotaj hizmetleri ve atık alım hizmetleri 
bulunmaktadır.

 » Akçansa Limanı

• Rıhtım-iskele uzunluğu 620 m olan 
limanda her çeşit dökme yük ve 
genel kargo elleçlenmektedir.

 » Kepez Limanı

• Toplamda 428 metre yanaşma yeri 
uzunluğuna sahip iki iskele ve bir 
rıhtımdan oluşmaktadır.

• Her çeşit dökme yük ve genel kargo 
elleçleme hizmeti verilmektedir.

 » Karabiga Belediye Limanı

• Karabiga Belediye Limanı’ndan 
Tekirdağ’a günlük feribot seferleri 
aracılığıyla yük taşımacılığı yapılabilirken 
limanda yükleme-boşaltma faaliyetleri 
de gerçekleştirilmektedir. 

Çanakkale’de İÇDAŞ 1, İÇDAŞ 2 ve Akçansa olmak üzere 3 özel liman bulunmaktadır.
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu; Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak,  
öncelikli hedeflere hizmet etmek ve sektörde faaliyet gösteren işletmelerin Avrupa Birliği 
standartlarını yakalamasını sağlamak için yatırımcılara belirli konularda destek sağlamaktadır. Mali 
katkı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş-finansmanından oluşturulan fon ile sağlanmaktadır.  
Yatırım destekleri geri ödemesiz olarak uygulanmaktadır.

Destek Sağlanan Konular

• Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üreten işletmeler

• Süt, kırmızı et, kanatlı işleyen ve pazarlayan işletmeler 

• Bitkisel üretim yapan ve bitkisel ürünleri, meyve ve sebzeyi işleyip pazarlayan işletmeler  

• Arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasını yapan işletmeler

• Su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve su ürünleri işleyen işletmeler

• Süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler üretimine yönelik faaliyet gösteren işletmelerTEŞVİKLER
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Ekonomi Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, katma değeri yüksek yatırımların 
teşvik edilerek artırılması, üretim ve istihdam rakamlarının iyileştirilmesi, uluslararası rekabet 
gücünü artıracak araştırma ve geliştirme çalışmalarının yaygınlaşması amaçları doğrultusunda 
yatırımlar için destek sağlamaktadır.

Çanakkale’de tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerine yapılacak yatırımlar 2. bölge teşviklerinden 
faydalanabilmektedir.

Bozcaada ve Gökçeada’da yapılacak yatırımlar 6. bölge teşviklerinden yararlanmaktadır.

 »Gümrük Vergisi Muafiyeti

Teşvikten yararlanan yatırımda temin edilecek 
ithal makine ve teçhizat için gümrük vergisi 
ödenmemektedir.

 »Sigorta Primi İşveren Hisse Desteği

Teşvik kapsamında gerçekleşen ilave istihdam 
için ödenmesi gereken sigorta primi işveren 
hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı 
Bakanlıkça ödenecektir. 

 »Yatırım Yeri Tahsisi

Teşvik belgesi ile gerçekleşen yatırımlarda, yatı-
rımın bazı durumlarda hızlandırılması için ücret-
siz olarak yer tahsisi gerçekleştirilmektedir.

 »KDV İstisnası

Teşvikten yararlanan yatırım kapsamında 
alınan makine ve teçhizatlarda KDV öden-
memektedir.

 »Vergi İndirimi

Teşvik kapsamında olan yatırımlarda yatı-
rım yapılan bölgelere ait oranlara göre gelir 
ve kurumlar vergisi belirli bir süre indirimli 
ödenmektedir. 

 »Faiz Desteği

Bölgesel yatırımlarda teşvik kapsamında 
kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredi-
lerinde faiz indirimi desteği bulunmaktadır.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 »Hayvancılık Desteği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hayvancılık 
faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için her yıl 
hayvan başına destek sağlamaktadır.

Destek konuları; sütçü ve kombine ırklar ve 
melezleri ile etçi ırklar ve etçi ırkların melezleri, 
anaç sığır, anaç manda, anaç koyun-keçi, buzağı, 
besilik materyal üretim desteği şeklindedir.

 »Organik Tarım ve İyi Tarım Desteği

Üreticilerin organik tarım ve iyi tarım uy-
gulamalarına yönelik faaliyetlerini artırması 
amacıyla destekleme sağlanmaktadır.

Destek konuları; meyve, sebze, tarla bitki-
leri, anaç sığır, manda, buzağı, anaç koyun, 
keçi,  arılı kovan, örtü altı, süs bitkileri, tıbbi 
aromatik bitki yetiştirilmesi olup hayvan ve 
dekar başına destek sağlanmaktadır.

 »Sertifikalı Tohum, Fidan Kullanımı  
   ve Üretim Destekleri

Tarımsal ürünlerin kalitesinin artırılması için 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı üretici-
lere bu konuda destek sağlamaktadır.

Bu destek türlerinin dışında süt analizi, çiğ 
süt, süt tozu, hayvan hastalıkları tazminatı, 
hastalıktan ari işletme, onaylı işletme, arılı 
kovan ve su ürünleri destekleri bulunmak-
tadır.

 »Mazot, Gübre ve Toprak Analiz 
   Desteği

Modern tarım faaliyetlerinin ve tarımda verimin 
artırılması için çiftçilere her yıl dekar başına 
mazot, gübre ve toprak analiz desteklemesi 
yapılmaktadır.

Destek konuları; Peyzaj ve süs bitkileri, özel 
çayır, mera ve orman emvali alanları, hububat, 
yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze 
ve meyve alanları, yağlı tohumlu bitkiler ve 
endüstri bitkileri alanlarıdır.
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Ziraat Bankası Kredileri

Ziraat Bankası tarımsal kalkınmanın sağlanması amacıyla tarım ve hayvancılık yatırımlarına çeşitli 
konularda kredi desteği sağlamaktadır.

 »Bitkisel Üretim Kredi Konuları

Seracılık, iyi tarım uygulamaları, organik tarım, 
modern basınçlı sulama, tarım makineleri, hasat 
ve pazarlama, arazi alımı, çok yıllık yem bitkisi 
üretimi, sertifikalı tohum, fide ve fidan üretimi

 »Su Ürünleri Kredi Konuları

Su ürünleri avcılığı, su ürünleri yetiştiriciliği

 »Hayvancılık Kredi Konuları

Damızlık süt sığırcılığı, büyükbaş ve 
küçükbaş süt hayvancılığı, damızlık düve 
ve damızlık sığır yetiştiriciliği, büyükbaş 
ve küçükbaş besicilik, damızlık kanatlı 
yetiştiriciliği, arıcılık, safkan at yetiştiriciliği

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Balıkesir ve Çanakkale’de kayıtlı olan KOBİ statüsündeki 
işletmelere “Proje Teklif Çağrısı” yöntemiyle hibe vermektedir.

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında KOBİ’lerin, program için belirlenmiş konu 
ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunabildikleri bir destek türüdür. Yılın belirli dönemlerinde 
başvuru yapılabilen destek programlarında bugüne kadar tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi, 
kapsamında tarım ürünlerinin işlenmesi ve tarım ve gıda sektörüne yönelik makine ve ekipman 
üretilmesi konularında KOBİ’lere yönelik destekler verilmiş olup desteklenecek konu ve sektörler 
her yıl, her program özelinde değişebilmektedir.

Sunulan projelerden puan sırasına göre sıralanan projeler program bütçesine göre hibe almaya 
hak kazanmaktadır. Başarılı olan projelere %50 oranında hibe verilmektedir. Hibenin bir bölümü 
firmalara ön ödeme olarak peşin verilmekte olup finansman sıkıntısını giderici niteliktedir. Başvuru 
yapılabilecek aktif bir hibe programı olup olmadığına ve hibe programlarına ilişkin güncel bilgilere 
www.gmka.gov.tr/destekler adresinden erişim sağlanmaktadır.
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Güney Marmara Kalkınma Ajansı 
Çanakkale Yatırım Destek Ofisi İle Yanınızda

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Çanakkale Yatırım Destek Ofisi, il yatırım ortamının iyileştirilmesi, 
yatırım ortamının çeşitli yöntemler ile tanıtılarak yatırım çekilmesi ve yatırım kararı alan yatırımcılara 
yatırım süreçlerinde destek olunması konularında faaliyet göstermektedir.

Çanakkale Yatırım Destek Ofisi bu faaliyetleri kapsamında;

• Yatırımcıların ihtiyaç duydukları alanlarda bilgilendirilmesi,

• İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor, envanter çalışmalarının yürütülmesi ve çalışmaların 
yatırımcılar ile paylaşılması,

• Yatırıma uygun arazi tespiti konusunda yatırımcıya destek olunması,

• Yatırımların izin ve ruhsat süreçlerinin takibine destek olunması,

• Yatırım ortamını tanıtıcı organizasyonlar düzenlenmesi,

• İlin iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için stratejiler hazırlanması, uygulanması ve yatırımcının 
muhatap olduğu kurumlar arasında iş birliğinin geliştirilmesi çalışmaları yürütmektedir.

Nitelikli Personel

Güçlü 
Kurumsal Yapı

Kurumlar Arası 
Güçlü İletişim Ağı

Çanakkale’de Yatırım Invest in Çanakkale

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

Cevatpaşa Mahallesi 
Kayserili Ahmet Paşa Cad. 

Eski İl Özel İdare Binası 
3.Kat No:26 Valilik Yanı 

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

 info@gmka.gov.tr

Çanakkale 
Yatırım Destek Ofisi

Paşaalanı Mahallesi
A. Gaffar Okkan Cad. No:36/A

 Karesi-Balıkesir/TÜRKİYE
T: +90 266 246 10 00 
F: +90 266 246 17 00
E: info@gmka.gov.tr

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 
Balıkesir Hizmet Binası


