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Üreticilerimizin binbir

emekle yetiştirdiği ürünleri

dayanışma ağını güçlendiriyoruz.
Ülgür GÖKHAN

Çanakkale Belediye Başkanı

kent l i lerimizle aracısız buluşturuyor,
Kıymetli Dostum,

Çanakkale Belediyesi olarak 2019 yerel seçimleri öncesi planladığımız 
programlar çerçevesinde yerelden kırsala kalkınmaya, kırsal üretime, 
kooperatifleşmeye özel önem veriyor, bu konudaki projelerimizi bir bir 
hayata geçiriyoruz. Çanakkale’de yerel ekonomimizi ancak, yerel düzeydeki 
potansiyeli etkin ve etkili kullanarak güçlendireceğimizin bilincindeyiz ve 
projelerimizi bu doğrultuda geliştiriyoruz.  

Binlerce yıllık bilgi ve deneyime sahip çiftçilerimiz ile atalık tohumlarımızı 
korumak, geliştirmek ve kıymetli bir miras olarak gelecek nesillere aktarmak 
için var gücümüzle çalışıyoruz. İyi tarım uygulamalarını örnek alıyor ve 
belediyeye ait arazilerimizi bizzat üretimde kullanarak aktif rol alıyoruz.  
Hem aromatik ve tıbbi bitkiler üretiyor, hem de üreticiye destek oluyoruz.

Yerel kalkınma modelinin içindeki en önemli alanlardan kooperatifçiliğin, 
üreticilerin ve tüketicilerin kooperatifler üzerinden örgütlenerek, halkın 
sağlıklı ürünlere, aracısız ve hesaplı ulaşmasını, aynı zamanda üreticilerin 
desteklenmesini sağlıyoruz. Bunun yanında ekonomisi büyük ölçüde 
tarıma dayalı ilimizin, tarımsal hammadde satmak yerine, ürettiği ürünleri 
işleyerek ve katma değer yaratarak kooperatifler eliyle pazara sunmasını 
hedefliyoruz. Harmanlık Üretici ve Kooperatifler Pazarı ve Ücretsiz Toprak 
Analizi ile yerel kalkınma modeline yakışır taptaze bir projemizi de hayata 
geçirdik ve çok olumlu geri dönüşler alıyor olmaktan mutluyuz. 

Değerli Kalkınma Dostları,

Bizler de sürdürülebilir kalkınma için, daha sağlıklı kentler ve güvenli bir 
yaşam için doğanın bizlere sunduğu her nimetten faydalanarak birlikte 
barışçıl bir yaşam tesis etmeye kararlıyız. Çünkü ancak bu şekilde doğamıza 
ve çocuklarımıza karşı görevimizi yerine getirmiş olacağımıza inanıyoruz.

Tüm bu hislerimle Çanakkale Belediyesi’nin yerel kalkınma serüvenini 
anlatan bu kitapçığı keyifle okumanızı diliyor, Barışın Kenti Çanakkale’den 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Ülgür GÖKHAN
Çanakkale Belediye Başkanı

Çanakkale 2022
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TOHUM SANDIĞI
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AROMATİK VE TIBBİ BİTKİLER PROJESİ
HARMANLIK ÜRETİCİ VE KOOPERATİFLER PAZARI
COĞRAFİ İŞARET VE MARKALAŞMA PROJESİ  
ÜCRETSİZ TOPRAK ANALİZİ PROJESİ
BİTKİSEL ÜRETİM ORTAK HİZMET PROJESİ
DİĞER ÇALIŞMALAR
İLETİŞİM

 Çanakkale Belediyesi tarafından 2017 yılında Tohum Sandığı 
ile başlayan çalışmaların, 2019 yılında Yerel Kalkınma biriminin kuru-
larak, kent ve kırsalın yeniden yapılandırılacağı ve birbiri ile dayanış-
ma içinde olacağı bir programa geçilmesine karar verilmiştir.

 Bu çalışmaların daha kapsamlı ve planlı bir şekilde yürütülme-
sini isteyen Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan; 2020-2024 
Stratejik Plan kapsamında ‘’kenti kırsalıyla bir bütün gören, tüm ak-
törlerin bir arada olduğu bir yapı ile sürdürülebilir yerel kalkınma ve 
gelişmeyi sağlamak amacına ulaşmak’’ için Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü bünyesinde Yerel Kalkınma Birimi kurulmasını sağlamıştır.

YEREL KALKINMA ÇALIŞMALARI
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TOHUM SANDIĞI
 Çanakkale Belediyesinin çevre ve doğaya yönelik en önemli 
projelerinden biri olan Tohum Sandığı, 2017 yılında hizmete başla-
mıştır. Tohum Sandığı’nda, yerli tohumlar toplanmakta, saklanmakta 
ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yapılmaktadır.

 Binlerce yıllık bilgi ve deneyime sahip, en iyiyi üretme ça-
basında olan çiftçilerimizin bu birikimlerinin korunması ve gelecek 
nesillere aktarılması için ata tohumlarının envanterinin oluşturulması, 
toplanması ve korunması amaçları ile Çanakkale’nin ilk su deposu 
olarak kullanılmış tarihi yapı restore edilerek Tohum Sandığı Projesi 
hayata geçirilmiştir. Açıldığı günden beri, yüzlerce genç ve çocuğa 
iyi tarım ve ata tohumları ile ilgili üretim bahçemizde uygulamalı eği-
tim ve bilgilendirme çalışmaları sunmuştur. Çalışmalar kent merke-
zinden başlatılmış, proje alanı dışına da yaygınlaştırılarak daha fazla 
kentliye ulaşılması hedeflenmektedir.

 Tohum Sandığı Projesi’nde temel hedef; biyolojik ve ekolojik 
olarak yöremize uyumlu, nesilden nesile gelmiş olan yerel tohum-
larımızı kaybolmadan gelecek nesillere aktarmaktır. Bu doğrultuda 
çalışmaların yürütüldüğü ve bir sunum odası, bir toplantı odası ve 
tohumların sergilendiği bir odanın yer aldığı Tohum Sandığı binası-
nın geçmişi 1900’lere dayanmaktadır. Kent merkezine su sağlayan 

su deposu idari bina olarak kullanılmıştır. Bahçede ise yine 1900’lü 
yıllardan kalma tarihi su kuyusu ile bahçedeki yerel sebze çeşitle-
ri sulanmaktadır. Damla sulama sistemiyle bezenmiş bir alanda bu 
tohumlar çoğaltılarak korumaya alınmaktadır.
 
155 dekar alanda yetiştirilen birçok yerel çeşit; mevsimlik sebze 
çeşitleri ve tahıllar olmak üzere ekim ve dikim planlaması yapılmış-
tır. Bu üretim planlamasının büyük bir kısmı iyi tarım uygulaması ile 
gerçekleşmektedir. Bu çalışmalar doğrultusunda hem tohumluk elde 
edilmesi sağlanmakta hem de iyi tarım uygulama yönetmeliğine uy-
gun ürünler elde edilmektedir.

 Bugün yerel karpuz, kavun, domates, biber, patlıcan, bam-
ya, börülce, mısır, yerfıstığı, kadife çiçeği, karakılçık buğdayı gibi bu 
yöreye özgü 30 çeşit sebze, 6 çeşit hububat ve 4 çeşit çiçek üretimi 
yapılmaktadır. Ürün çeşitliliğinin artması ise temel hedeftir.

 İyi tarım uygulamala-
rının geliştirilmesine yönelik 
günün bilgi ve mühendisliği 
kapsamında üretici ve tüke-
ticiler Tohum Sandığı’nda 
bir araya gelmekte, kapasite 
geliştirme ve bilgi edinme 
faaliyetleri yürütmektedir. Bu 
çalışmalar sonucu örgütlü veya örgütsüz olan yerel üreticilerimizin 
bir çatı altında toplanması ve yerel tarım politikalarının oluşturulduğu 
bir merkez haline gelmek projemizin en önemli beklenen sonuçların-
dan biridir.

 Tohum Sandığının yıllar içerisinde görmüş olduğu yoğun 
ilgi ile kuruluş yıllarında yaklaşık 15 olan çeşit sayısı bugün 100’lere 

ulaşmıştır. Çeşit sayısının arttırılması 
adına da yerel tohum takas şenlik-
leri düzenlenmektedir. Ayrıca ülke 
çapında düzenlenen yerel tohum 
takas şenliklerine de katılım sağ-
lanmaktadır. 2018, 2019 ve 2022 
yıllarında birçok belediye, yerel 
tohum dernekleri, üreticiler ve 



10 11

kooperatiflerin katıldığı Yerel Tohum Takas Şenliği düzenlenmiştir.   
Ayrıca bağış yoluyla elde edilen buğday ve arpa çeşitlerinin yak-
laşık 2 dekar alana ekimi yapılmıştır. Bu çeşitler üveyik 1, üveyik 2, 
kavılca, karakılçık, şahman, siyez, sünter, rumeli ve yalındır (iki sıralı 
kışlık arpa). Bu çeşitlerin her birinin 200 m2 alana ekimi yapılarak bir 
deneme parseli oluşturulmuş ve çoğaltıma başlanmıştır.

 2020 yılı itibari ile belediyemize ait arazilere Karakılçık Buğ-
dayı ekilmeye başlanmıştır. 2020 ve 2022 Temmuz ayında Karakılçık 
Hasat Etkinliği düzenlenmiştir. Hasat sonu elde edilen ürünlerin bir 
kısmı 40 üretici ile paylaşılmıştır. Çiftçiler ile paylaşılan buğdayların 
yetiştiricilik süreçleri belediyemiz ziraat mühendisleri tarafından de-
netlenmekte ve danışmanlık verilmektedir.

 2020 yılında gerçekleştirilen tohum ve fide dağıtım etkinlikleri 
kapsamında ise atalık tohumlardan üretilen 25 bin fide ve 7 bin 500 
paket tohum kentlilerimizle buluşturulmuştur. 2021 yılında 16 bin 700 
paket tohum ve 52 bin 800 fidenin kentlilerimize dağıtımı gerçekleş-
tirilmiştir. 2022 yılında ise Mayıs ayı itibariyle 15 bin paket tohum ve 
60 bin fide dağıtılmıştır.

kazdağlarıçevrebilinç
lendirmemerkezi
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KOOPERATİFLEŞME ÇALIŞMALARI

 Yerel Kalkınma Birimi’miz Çanakkale’de bulunan üretim ve 
pazarlama, kadın girişimi ve tarımsal kalkınma kooperatiflerine; mar-
kalaşma çalışmaları, proje hazırlama, pazar alanı yaratma gibi konu-
larda destek olmaktadır. 

 Bu kapsamda 2020 Şubat ayında da, belediye iştiraki-
mizin de ortağı olduğu, S.S. Çanakkale Troida Kadın Girişimi 
Üretim ve İşletme Kooperatifi ve S.S. Çanakkale Üretim 
ve Pazarlama Kooperatifi, Çanakkale Belediyesi Yerel 
Kalkınma Biriminin öncülüğünde kurulmuştur.

 
 S.S. Çanakkale Troida Kadın Giri-
şimi ve Üretim ve İşletme Kooperatifi; 
Başta bölgedeki kadın istihdamını ve 
buna bağlı olarak kadınların sosyo-eko-
nomik bağımsızlıklarını kazanmaları için, 
yaşam kalitelerini ve farkındalıklarını arttıra-

bilmeleri için onlara destek olmayı, tüketicileri aracısız olarak 
temiz, organik ve  iyi tarım uygulamalı ürünler ile buluşturmayı, 
üreticileri adil tarım uygulamaları ile desteklemeyi ve temiz tarım 
yapmaları yönünde teşvik etmeyi, atalık yerel ürünlerin üretilmesini 
ve yerel üreticilerin desteklenmesini sağlamayı, coğrafi işaretli olan 
ama ulusal ve uluslararası pazarlarda bilinmeyen ürünlerimizi tüke-
time hazır gıda ürünleri haline getirerek yeni pazarlara ulaşmayı, bu 
ürünlerin tanıtımlarının yapılmasını sağlamayı, yerel ürünlerimize ait 
bir marka ve marka değeri yaratmayı ve tüm bunları yaparken çevre-
ye duyarlı temiz üretim yöntemlerini ve araçlarını kullanmayı kendine 
amaç edinmiştir. 
 
 Kuruluşunun pandemi dönemine denk gelmiş olması ve o 
süreçte ülke genelinde maske temin sıkıntısı yaşanıyor olması nede-
niyle faaliyetlerine ilk olarak dikim atölyesini hayata geçirerek başla-
mıştır. Bu süreçte 300.000 adet tıbbi maske üretimi gerçekleştirerek 
21 kadının tam zamanlı olarak istihdam edilmesi sağlanmıştır.
 
 Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden ‘’Toplum 
Destekli Tarım‘’ programı kapsamında ekipman modeli ve iş modeli 
danışmanlığı alınmıştır. Toplum Destekli Tarım programı kapsamında; 

50.000 $’lık konserve gıda üretimine 
destek olacak mal, malzeme ve ekipman 
desteği alınmıştır. 

 İkinci faaliyet alanı olarak; böl-
ge tarımsal ürünlerinin aracısız tüketiciye ulaşabilmesi, adil üretim 
ve paylaşımın sağlanabilmesi, temiz tarım ve temiz gıdanın teşvik 

edilebilmesi ve bölge ürünlerinden yerel halkın da fayda sağla-
yabilmesini sağlamak ve bölgemize ait bir marka oluştura-

bilmek amacıyla ‘’FARM17S’’ marka tescili alınarak, sebze 
ve meyve işlemeciliği ile çalışmalara devam edilmiştir. İlk 
yılında FARM17S markası ile domates ve coğrafi işaretli 
ürünümüz olan kapya biber salçası, yine coğrafi işaretli 
Bayramiç Beyazı, çilek ve elma reçelleri, marmelatları 
ve pekmezleri üretilerek 
toplam 30.000 kavanoz 
konserve ürün üretimi 
gerçekleştirmiştir. Üreti-

len ürünler; Halkın Bakkalı, 
Hepsiburada, Uysal Market, 

Ankara B.B. Başkent Marketleri 
gibi birçok noktada satışa sunul-

maktadır. 2022 yılında Şişli Belediyesi ile 
imzalanan Gıda Ürünleri Alımı işi kapsa-
mında salça, reçel, marmelat, pekmez üretimlerine devam etmekte 
olan S.S. Çanakkale Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Koopera-
tifi aynı zamanda catering hizmetleri de vermektedir.

 Kooperatifin ileriye dönük projeleri arasında ise, kentin ihti-
yaçları doğrultusunda tarım ürünlerinin hazır gıda olarak işlenmesi, 
hazır yemek üretimi, tekstil ürünleri üretimi, seramik üretimi, evde 
bakım, çocuk bakımı, yaşlı ve hasta bakımına yönelik hizmetlerin sağ-
lanması yer almaktadır.

 S.S. Çanakkale Üretim ve Pazarlama Koope-
ratifi; Covid-19 salgını nedeniyle 2020 Mart ve Ni-
san aylarında Belediyemizle ortaklaşa gerçekleşen 
çalışma kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak 
dağıtımı sağlamıştır. 2020 Temmuz ayında Çanakkale 
Belediyesine ait Halk Bahçesi içerisinde yer alan ve 

ülkemizin dört bir yanından gelen üretici ve kooperatiflere ait ürün-
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lerin satıldığı ‘’Halkın Bakkalı‘’ projesi hayata geçirilmiştir. 2021 Eylül 
ayında Halkın Bakkalının 2. şubesi Esenler Mahallesi’nde hizmete 
girmiştir.

 Kooperatifimiz Halkın Bak-
kalı’nda üreticilerden ve belediye-
mizden aldığı; bakla, nohut, fasulye, 
kırmızı mercimek, yeşil mercimek, 
köftelik bulgur,  mısır, baldo pirinç, 
osmancık pirinç, karakılçık unu, tam 
yağlı beyaz peynir, karakılçık ekme-
ği, yumurta ve istiridye mantarını adı-
nı tescil ettirdiği ‘’ÇAKOOP‘’ markası ile vatandaşlara sunmaktadır. 
Aynı zamanda küçük üreticileri desteklemek ve gelişmelerine katkı 
sunabilmek amacıyla 20 farklı üreticiden alınan meyve ve sebze de 
Halkın Bakkalı’nda satışa sunulmaktadır. Çanakkale’de ve bölge-
mizde yer alan bal, propolis, tahin, un vb. gibi kooperatif ürünleri ile 
birlikte Türkiye’nin değişik illerinden 16 kooperatifin ürünleri tek çatı 
altında Çanakkale halkı ile buluşturulmaktadır. 
 
 ÇAKOOP markası ile üretilen ve paketlenen ürünler; Eskişehir 
Yıldıztepe Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Karşıyaka Belediyesi 
Kent Market, Ankara Bakhele Koopera-
tifi Marketi, Ayvalık Üretim ve Pazarlama 
Kooperatifi Marketi, Fındıklı Belediyesi 
Marketi, Burhaniye Börezli Tarımsal Kal-
kınma Kooperatifi Marketi, Aydın Büyük-
şehir Belediyesi Halk Ege Et raflarında 
yer almaktadır. Aynı zamanda İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale 
Belediyesinin Üretici ve Kooperatifler 
Pazarlarında satış imkanı sunulmuştur.

 Çanakkale Belediyesinin iştirakinin de ortağı olduğu koopera-
tifimiz, Covid-19 salgını nedeniyle 2020, 2021 Mart ve Nisan ayla-
rında Belediyemizle ortaklaşa olarak gerçekleştirilen çalışmalar ile 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak dağıtımı yapmıştır.

 S.S. Çanakkale Üretim ve Pa-
zarlama Kooperatifimiz aynı zamanda 
üreticilerden temin ettiği 20 bin paket 
fasulye ve 20 bin paket pirinci, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı sözleş-
me gereği tedarik etmiştir. Bu çalışma 
ile bölgemizdeki ürünlerin aracısız son 
tüketiciye ulaşması sağlanırken, hem 

üreticinin desteklenmesine hem tüketicilerin güvenilir gıdaya uy-
gun fiyatla ulaşmasına hem de tüm ekonomik kaynağın bölgemize 
gelmesine aracılık ederek ekonomik kalkınmaya büyük bir öncülük 
edilmiştir.

 Çanakkale Belediyesinin atalık ve yerel tohumlarla ürettiği 
yazlık ve kışlık sebze çeşitleri de Halkın Bakkalı’nda kentlilere sunul-
maktadır.

 Kooperatifimizin hedefleri doğ-
rultusunda küçük üretici ile alım garan-
tili anlaşmalar yapmak için görüşmeler 
devam etmektedir.
2022 Nisan ayında gerçekleştirilen 
kooperatifin genel kurulunda birimimiz 
tarafından hazırlanan güncel pazarlama 
trendleri ve sektörel gelişmelerle ilgi-
li “Durum Analizi ve Pazarlama Planı” 
kooperatif ortakları ile paylaşıldı. Benzer 
çalışma ilimizde talep eden kooperatifler 
için de yapılmaya devam etmektedir.

 Aynı zamanda Yerel Kalkınma Birimi’mizin koordinasyonu ve 
destekleriyle, S.S. Çanakkale Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin 
Halkın Bakkalı şubelerinde ‘’Halkın Ekmeği‘’ projesi ve akabinde de 
‘’Askıda Ekmek‘’ projesi başlatılmıştır. Proje ile ilgili tüm tanıtım, tasa-
rım ve duyuru faaliyetleri birimimiz koordinasyonu ile yürütülmüştür.
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Adres
Esenler Mah.

Sadi Fenercigil
Cad.

Toprağımızın bereketi mis kokular ve şifa ile buluşuyor...

AROMATİK VE TIBBİ BİTKİLER PROJESİ
    Çanakkale’nin merkez Esenler Mahallesi’nde toplam 13 bin 982 m2 
alanda yapımı tamamlanan ve Haziran 2021’de hizmete sunulan Aro-
matik ve Tıbbi Bitkiler Parkı, anaçlık üretim alanı olarak tasarlanmıştır. 
Alanda 28 adet üretim parseli ve 34 adet koleksiyon parseli bulun-
maktadır. Alanda yetiştirilmesi planlanan 45 tür bulunmaktadır. 
 
 Aromatik ve tıbbi bitkiler üretim sahasının kurulmasında plan-
lanan amaçların başında bu bitkilerin araştırılması, üretimi ve tanıtımı 
bulunmaktadır. Genellikle doğadan bilinçsizce yapılan toplamalar bitki 
türlerine ciddi anlamda kayıplar oluşturmaktadır. Bu durumu en aza 
indirgeyebilmek adına toplumun bilinçlendirilmesi ve tehlike altında 
bulunan türlerin kültüre alınıp çoğaltılması hedeflenmektedir.

 Üretimi yapılan bitkilerin kurutu-
larak, distile ederek, çeşitli yollarla 
işlenerek ve bu bitkilerin sürekliliği 
sağlanarak halka arzı planlanmakta-
dır. Aromatik ve tıbbi bitki yetiştiri-
ciliğine teşvikte bulunmak ve üretim 
yapmayı planlayan çiftçiye ve üreti-

ciye destek olarak kırsal kalkınmanın da temeli hedeflenmektedir. Bu 
kapsamda Bayramiç ilçesinde 12 farklı köyde 28 üretici ile aromatik 
ve tıbbi bitki fideleri paylaşılmıştır. Ü

 Aynı zamanda belediyemiz internet sitesinde 
Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Kitapçığı yayınlanmıştır.

 2022 yılı Haziran ayı Belediye Meclis Kararı ve 
12 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenen tören ile TEMA Vakfı Kurucusu 
ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’nın ismi verilerek Aromatik ve 
Tıbbi Bitkiler Parkı’mız ‘’Hayrettin Karaca Aromatik ve Tıbbi Bitkiler 
Parkı‘’ olarak isimlendirilmiştir. 
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HARMANLIK ÜRETİCİ VE
KOOPERATİFLER PAZARI 

  Çanakkale Belediyesi Yerel Kal-
kınma projeleri kapsamında 4 Eylül 2021 
tarihinde hizmete başlayan, Barbaros Ma-
hallesi havalimanı mevkiinde ATAM Kreş 
ve Gündüz Bakımevinin arkasında 2.000 

m2’lik alanda 115 satış yeri olan Harmanlık Üretici ve Kooperatifler 
Pazarı’mız faaliyete devam etmektedir. 

 Barbaros Mahallemize hem yeni bir pazar alanı kazandırıldı hem 
de Çanakkale Merkez başta olmak üzere diğer ilçelerdeki üretici ve ko-
operatiflerin ürünlerini aracısız bir şekilde kentlilerimiz ile buluşturduk.

 2022 Mart ve Nisan ayında Harmanlık Üretici ve Kooperatif-
ler Pazarının yeni dönem başvuruları kapsamında; Çanakkale Ziraat 
Odası, Çan Ziraat Odası, Bayramiç Ziraat Odası, Ezine Ziraat Odası, 
Lapseki Ziraat Odası,  Çanakkale Muhtarlar Derneği , Kepez Belediye-
si,  Bayramiç Belediyesi, Çan Belediyesi, Umurbey Belediyesi, Çardak 
Belediyesi, S.S. Çan Üretim ve İşletme Kooperatifi,  Çanakkale Merkez 
de bulunan 35 köy, Ezine ilçesinde 10 köy, Lapseki ilçesinde 6 köy 
ziyaret edilmiş ve Çanakkale İl genelindeki tüm muhtarlarımıza, Ça-
nakkale İl genelindeki tüm kooperatiflerimize ve mevcutta Harmanlık 
Üretici ve Kooperatifler Pazarı’mızdaki üreticilere duyurular yapılmış-
tır. Tüm sosyal medya duyuru kanalları, afiş,  billboard, raket vb. gibi 
görseller hazırlanarak pazarın duyuru ve tanıtımı yapılmıştır.

2022 Temmuz ayı itibariyle kentlilerimizin aracısız ve sağlıklı gıdaya 
ulaşımını kolaylaştırmak için, ücretsiz servis hizmeti başlatılmıştır.

Kazdağlarının üstü
altından değerlidir!

#KazDağlarıHepimizin

ÜCRETSİZ 
TOPRAK 
ANALİZİ

Yerel 
Kalkınma 
Birimi

Yerel 
Kalkınma 

Birimi

Gübre Maliyetini Düşür, 
Verimini Arttır, 

Toprağını Koru...

Gübre Maliyetini Düşür, 
Verimini Arttır, 

Toprağını Koru...
Fide

Dağıtımı

Atalık Tohum 
Karakılçık Buğdayı

Ücretsiz 
Toprak Analizi

Hayrettin Karaca 
Aromatik ve Tıbbi

Bitkiler Parkı

Halkın Bakkalı 
(Esenler Mh.)

Halkın Bakkalı 
(Halk Bahçesi içi)

Atalık Tohumdan
Yetiştirilen Ürün Hasadı

Harmanlık Üretici ve 
Kooperatifler Pazarı

Tohum Takas
Şenliği

Tohum
Sandığı
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ÇANAKKALE YÖRESEL ÜRÜNLERİ COĞRAFİ 
İŞARET VE MARKALAŞMA PROJESİ  
 Çanakkale ilimize ait 10 adet Coğrafi İşaret bulunmaktadır. Çanak-
kale El Halısı, Ezine Peyniri, Bayramiç Beyazı, Bayramiç Elması, Bozca-
ada Çavuş Üzümü, Yenice Kırmızı Biberi, Geyikli Zeytinyağı, Bayramiç 
Tahin Helvası, Bayramiç Zeytinyağı ve Lapseki Şeftalisi Coğrafi İşaretli 
ürünlerimizdir. Bunlardan Bayramiç Beyazı ise Avrupa Coğrafi İşareti’ni 
almıştır. Çanakkale El Halısı Coğrafi İşareti 2019 yılında Çanakkale Beledi-
ye’mize devredilmiştir. 

  Belediyemizin destekleriyle kurulan kooperatiflerimiz üre-
timlerinde ve satış noktalarında Çanakkale’mize ait coğrafi işaretli ürünle-
ri yoğun bir şekilde kullanarak, mamul hale getirilen ürünleri tüm ülkeye 
pazarlamaktadır.

  Çanakkale Belediyesi tarafından, 2022 yılı içerisinde başla-
nan çalışmalar ile Çanakkale Sakız Baklası ve Eceabat Susamı için coğrafi 
işaretleme çalışmalarına başlanmıştır. 

 Çanakkale Sakız Baklası ve Eceabat Susamı Coğrafi İşaret Tescili 
ve Markalaşma Projesi kapsamında, marka oluşumunun sağlanması ile 
pazarlama aşamasında yaratılacak ek katma değerle üretici ve bölge 
ekonomisi önemli bir kazanım sağlayacaktır. Bu kapsamda birim maliyet-
lerinin düşürülmesi, karlılığın arttırılmasıyla köyden kente göçün önüne 
geçilerek sosyal bir soruna çözüm oluşturulacaktır. Bu proje ile Çanakka-
le Belediyesi bilinen hizmetleri dışında yerel değerlere sahip çıkarak yöre 
halkının ekonomik ve sosyal sorunlarına sahip çıkarak çözüm önerileri or-
taya koymuş olacaktır. Ayrıca yerel yönetim bünyesindeki elemanlarının 
bir proje disiplini kapsamında, bilimsel yöntemlerle çalışma yetenekleri, 
proje hazırlama, yürütme becerileri geliştirilmiş olacaktır. Bu bağlamda 
diğer yerel yönetimlere örnek olacaktır. 

 Bu proje ile aynı zamanda yerel yönetimle üniversite ve üretici 
örgütleri arasındaki kurumsal işbirliği geliştirilerek, ortak proje yapma, 
yürütme ve uygulamaya aktarma becerileri geliştirilmiş olacaktır. Proje 
kapsamında gerçekleştirilen eğitim programları ile bakla ve susam yetişti-
riciliğinde modern, sürdürülebilir ve çevre dostu üretim teknikleri konusun-
da bilgiler verilecektir. Bu bilgiler ışığında üretim girdi kullanımını azaltma 
konusunda alternatifler, bilinçsiz gübreleme ve ilaçlamanın önüne geçile-

rek maliyetlerin azaltılmasına (tahminen %15-20) çalışılacaktır. Yöre tarımın-
da sürdürülebilirlik kapsamında önemli bir adım atılmış olacaktır. 

 Çanakkale Sakız Baklası ve Eceabat Susamının 2023 yılında Coğ-
rafi İşaret tescil işlemleri tamamlanacaktır. Yoğun miktarda üretilen bu 
ürünlerin koruma altına alınarak, üretimlerindeki standartları geliştirmeyi, 
marka değerini arttırmayı, üretim miktarını arttırmayı ve yeni pazar alan-
larının bulunmasını planlamaktayız.

ÜCRETSİZ TOPRAK ANALİZİ PROJESİ 
 Müsilaj Eylem Planı kapsamında, kentlilerimizin temiz tarım ürün-
lerine erişimine katkı sunmak amacıyla üreticilerin tarımsal üretim öncesi 
doğru gübre kullanımını teşvik etmek için ve üreticilerimizin gübre ma-
liyetini düşürüp, verimini arttıracak olan ücretsiz Toprak Analizi Projesi 
2022 Mayıs ayı itibariyle başlamıştır.

 Yerel Kalkınma Birimi’miz tarafından hayata geçirilen projede, Ça-
nakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi ile yapılan sözleşme kapsamında Araştırma Merkezindeki 
Toprak Analiz Laboratuvarında Kapsam 1 (İşba+Ph+EC+Fosfor+Potas-
yum+Kireç+Toplam Organik Madde) analizi, tüm üreticilerimize ücretsiz 
olarak yapılmaktadır.

 Aynı zamanda Toprak Analizi başvurusu yapan üreticilerimizin 
bilgileri alınarak ilimize ait kırsal alan veri tabanı oluşturulmasına yönelik 
çalışmalar başlatılmıştır. Toprak Analizi Proje’miz kapsamında Çanakkale 
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Ziraat Odası, Çanakkale Muhtarlar Derneği, Kepez Belediyesi,  Çanakka-
le Merkez’de bulunan 48 köy ziyaret edilmiş ve Merkez İlçe köy muhtar-
larımıza, Merkez İlçe’de yer alan kooperatiflerimize, Harmanlık Üretici ve 
Kooperatifler Pazarı’mızdaki üreticilere duyurular yapılmıştır. Tüm sosyal 
medya duyuru kanalları, afiş,  pazar yerlerine branda, billboard, raket vb. 
gibi görseller hazırlanarak projenin duyuru ve tanıtımı yapılmıştır.

 Ücretsiz Toprak Analizi Projesi’nin tanıtım faaliyetleri kapsamın-
da Yerel Kalkınma Birimi’nin koordinasyonunda Belediye Başkanı Ülgür 
GÖKHAN merkeze bağlı Akçapınar, Yapıldak, Erenköy ve Işıklar köyle-
rinde üreticiler ile buluşmuştur. Projemizin aralıksız olarak 2023 yılında 
da hedef kitlesini genişleterek devam etmesi planlanmaktadır.

BİTKİSEL ÜRETİM ORTAK HİZMET PROJESİ
 Çanakkale Kepez Belediyesi ile or-
taklaşa gerçekleştirilen projede, Çanakkale 
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne 
ait alana kurulan 800 m2 büyüklüğündeki 
birleşik üretim serasında her iki belediye-
nin de ihtiyacını karşılayacak olan aromatik 
ve tıbbi bitkiler, süs bitkileri ve yerel-atalık 

bitki çeşitlerini yetiştirerek; park ve bahçelere, yeşil alanlara dikilmesi ve 
sosyal amaçlı olarak tüm kentlilere dağıtımı sağlanacaktır.

DİĞER ÇALIŞMALAR
 Çanakkale Merkez İlçe’mizin köy-
lerinde bulunan üreticilerin sorunları 
dinlenerek hazırlanan “Üretici Sorunları” 
videosu yayınlanmıştır.

S.S. Biga Kadın Çevre Kültür ve İşletme 
Kooperatifi, S.S. Güneşin Kadınları Kadın 
Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 
(Lapseki) ve S.S. Gelibolu Öncü Kadın 

Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ziyaret edildi. Çanakkale Belediyesi 
tarafından yürütülen yerel kalkınma faaliyetleri, ziyaret edilen kooperatif 
yetkilileri ile paylaşıldı. Markalaşma, e- ticaret ve kooperatiflerin kurum-
sallaşması ile bilgi alışverişinin gerçekleştirildiği ziyaretlerde ayrıca koo-

peratiflerin üretim tesisleri ve satış 
noktaları gezilerek incelemelerde 
bulunuldu.

 TBMM Dilekçe Komisyo-
nunun Alt Komisyonu olan Sosyal 
Kooperatifçilik Kapsamında İsrafın 
Önlenmesine Yönelik Uygulamaların 

Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu tarafından Çanakkale 
Yerinde İncelemesi Programı kapsamında 26 Mart 2022 Cumartesi günü 
Çanakkale Belediyesi tarafından kooperatifçilik alanında gerçekleştirilen 
çalışmaları aktarmak amacı ile Yerel Kalkınma Birimi tarafından sunum 
gerçekleştirdi. Sunumda; Çanakkale Belediyesinin yerel kalkınma çalış-
maları ve kooperatifçiliğin geliştirilmesine ilişkin gerçekleştirdiği çalış-
malar hakkında bilgi verirken,  bu kapsamda çıkarılması gereken yasal 
düzenleme önerilerini aktardı.

 Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi 
Tarım Ekonomisi Bölümü Mesleki 
Uygulama dersine katılarak, Ça-
nakkale Belediyesinin yerel kalkın-
ma çalışmaları anlatıldı. Planlanan 
yeni projeler ve kooperatiflerin 
markalaşma süreçlerine ilişkin 
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi 

Bölümü öğrencileri ile bilgiler paylaşıldı. Derste ayrıca Çanakkale’deki 
kooperatiflerden de örnekler verilerek, kooperatiflerin durum analizi ve 
pazarlama planlarıyla ilgili de sunum gerçekleştirildi. 

 2022 Mayıs ayında düzenlenen 3. Yerel Tohum Takas Şenliği’ne 
ilimizde bulunan tüm aktif kooperatifler ve ziraat odaları davet edilmiştir. 
Yerel Tohum Takas Şenliği’ne ilimizde bulunan 19 kooperatif, Çanakkale ve 

Bayramiç Ziraat Odaları ile Tıbbi ve 
Aromatik Bitki Üretici Grupları katılım 
sağlamıştır. Birimimiz koordinasyo-
nunda kendilerine ayrılan alanlarda 
marka ve ürün tanıtımı, satışı yap-
maları sağlanmıştır.
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 İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan www.halkmar-
ket.istanbul e-ticaret platformuna katılımları için Çanakkale genelinde 
bulunan tüm aktif kooperatifler ile iletişime geçilerek yeni bir satış ağı 
olan platformu duyuru çalışmaları yapılmıştır. Duyuru çalışmaları netice-
sinde İlimizdeki kooperatiflerin satış ağına katılımları sağlanmasında aracı 
olunmuştur.

 Yerel Kalkınma Birimi Personellerimiz , Özyeğin Üniversitesi tara-
fından düzenlenen Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimine katıldı.

 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenen eğitim prog-
ramı kapsamında; Tarım ve Kıra Dair Geniş Açı eğitim programı, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Bayrampaşa Halinde Gıda Tedarik Zincirleriyle 
ilgili panel ve esnaf ziyaretleri, Hal Sistemiyle ilgili bilgilendirme, Yoksul-
luk, İstihdam, Yerel ve Kırsal Kalkınma eğitim programı, Şile Ovacık Köyü 
ziyareti, Ovacık Köyü Kadın Tohum Derneği çalışmaları hakkında bilgilen-
dirme, Gastronomi ve Yeni Köylülük üzerine bilgilendirme, Dünya’dan ve 
Türkiye’den Kırsal Örgütlenme ve İstihdam Bağları konulu eğitim prog-
ramları düzenlendi.

 7-10 Eylül 2022 tarihleri arasında 
5.Çanakkale Tarım Fuarına, 23-25 Eylül 
2022 tarihleri arasında Bayramiç ilçesin-
de düzenlenen İda Koyun-Keçi Panayırı-
na katılım sağlayarak projelerimizi tanıttık. 

 Marmara Belediyeler Birliği tara-
fından birliğe üye belediyelerin iyi uy-
gulamalarının ödüllendirilmesi amacı ile 
düzenlenen Altın Karınca’da Çanakkale 
Belediyesi Yerel Kalkınma Birimi tarafından hayata geçirilen “Çanakkale 
Yerel Kalkınma Modeli” projesi, 10 kategori de toplamda 375 başvuru-
nun değerlendirildiği yarışmada ödül alan 49 proje arasında yerini aldı.

Çanakkale ve yöresinde 117 farklı

tarım ürünümüz var. Bu zenginliği ve

bereketi Kazdağlarına borçluyuz. 

Meyve ve Sebzenin Başkenti

Çanakkale’nin

bereket l i topraklarından.. .

Bayramiç
Beyazı

Kösedere
Domatesi

Yenice
Çileği

Bayramiç 
Elması

Ezine 
Peyniri

Bozcaada
Çavuş
Üzümü

Yenice 
Kapya
Biberi

Lapseki
Kirazı

Geyikl i
Zeyt inyağı

Lapseki
Şef talisi

Bayramiç
Tahin 

Helvası

Bayramiç
Zeyt inyağı
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İLETİŞİM

S.S. ÇANAKKALE TROİDA KADIN GİRİŞİMİ
ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ

Pınarbaşı Köyü No: 152/A Ezine/ Çanakkale
Tel: 532 289 38 17
Instagram: @troidakadinkoop
Twitter: @troidakad
Facebook: ÇanakkaleTroidaKadınGirişimiÜretimveİşletmeKooperatifi

S.S. ÇANAKKALE ÜRETİM VE PAZARLAMA
KOOPERATİFİ (ÇAKOOP)

Adres 1: Halk Bahçesi İçi, Çanakkale
Adres 2: Esenler Mah, Şelale Sok. No:6 Çanakkale
WhatsApp: 0541 910 0317
Facebook-Twitter-Instagram: @canakkalekoop

ÇANAKKALE BELEDİYESİ
YEREL KALKINMA BİRİMİ

İsmetpaşa Mah. Bayar Premium Evleri D Blok Daire: 44 Çanakkale 
E-posta: yerelkalkinma@canakkale.bel.tr 
0501 702 52 27

 Çanakkale Belediyesi’nin yerel kalkınma çalışmaları hakkında 
daha fazla bilgi sahibi olmak, ürünlerimize ulaşmak için bizimle iletişime 
geçebilir, sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz.
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En sert buğday türüdür. 
Karakılçık buğdayı

adını başaklarındaki
kara kılçıklarından almıştır.

Besin değeri çok yüksek olan bu buğday 
cinsi hem potasyum hem de fosfor açısından 
çok zengindir. A, E, K, C vitaminleri ile demir, 

lif ve protein oranı da oldukça yüksektir.

Bu tür verimi düşük, kılçıkları fazla ve 
epey sert oluşundan dolayı dünya 

genelinde genelde bulgur, makarna 
ve erişte gibi ürünlere çevrilip 

tüketilmektedir.

KARAKILÇIK BUĞDAYI 
Atalık tohumlardan ürettiğimiz


