
Ayvalık Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Dernek Başkanı Hakan Albayrak ile 
coğrafi ve stratejik olarak ülkemiz için de katma değeri yüksek Ayvalık için yaratacağı 

katma değeri sorduk ve görüşlerini aldık.

Hakan Albayrak:

AYVALIK GIDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

ÜLKEMİZE COĞRAFİ VE STRATEJİK 
AÇIDAN DEĞER KATACAK

Aydan Hanım, Ayvalık bölgesi 
çok enteresan bir bölge. Cid-
di bir tabiat varlığı var, Allah 

vermiş. Neler vermiş? 
Bir kere tescilli, şöyle bir 50km ya da 
60km çizdiğiniz zaman Milli Emlak 
tarafından koruma altına alınmış en 
az 3-4 bölgemiz var, tabiat parkları-
mız var. Aynı zamanda yüzlerce çeşit 
endemik türleri olan çok değerli bir 
bölgemiz. Bunun için de verim alına-
bilecek projeler geliştiriyoruz.
Bunun yanında çok gelişmiş bir gıda 
sanayisi yok, ha keza Türkiye’de de 
böyle birşey yok. Yalnız bizim yapmak istediğimiz Gıda İh-
tisas Organize sanayide yüksek teknolojili, geleceğe yöne-
lik, katma değeri yüksek gıda firmalarıyla bir gelecek ya-
ratmak. Bu geleceği yaratırken, bu firmalara biz her türlü 
desteği vermek üzere alt yapımızı hazırladık. Gıda İhtisas 
Organize Sanayi Bölgemiz katma değer yarattığı zaman 
bu tür bir yapılanma ile normal standart gıda endüstrileri, 
sanayicilerine göre çok daha mali getirisi yüksek olan bir 
katma değer yaratacağından şüphemiz yoktur.
Burada önemli olan bu tarz yüksek teknoloji ekstraksiyon, 
seperasyon (ayıklama ve ayırma) teknolojileriyle üretim ya-
pan, ki bu dünyada yeni yeni şekillenmektedir.
Bu endemik, aromatik bitkilerin seçilmesi bunların hazır-
lanması, tıbbi bitkilerin seçilmesi bunların işlenmesi, se-
çilmesi gibi gıda ve kozmetik sanayine yönelik şirketler-
le iş birliği geliştirmek istiyoruz. Bunların tabi getirisinin 

de normal gıda sektörüne göre çok 
daha yüksek olacağı aşikar. Bu tür fir-
maları biz daha da desteklemek isti-
yoruz. Bunu Ayvalık bölgesinin insan 
yüküyle klasik endüstriyel veya gıda 
endüstrisiyle çok da yapmak istemi-
yoruz. Zaten mevcut halde bizim or-
ganize sanayimiz, çok büyük de bir 
organize sanayi değil. Böyle yüzlerce 
kişinin, binlerce kişinin çalışabileceği 
20 dönüm, 50 dönüm, 100 dönüm 
yerler tahsis edemiyoruz. Daha kü-
çük 3 dönüm, 4 dönüm, 5 dönüm, 
10 dönüm gibi yerlerimiz var, çok da 

fazla zaten yerimiz yok. 
Biz 15-20 firmalık bir sinerji yaratmayı düşünüyoruz. Bura-
da katma değer yaratılacak unsur, seçkin firmaların seçkin 
insanlarla, doğaya saygılı üretim teknolojileriyle yapılacak 
yatırımlar olacak. Katma değer olarak genel gıda endüstri-
lerine göre daha iyi olacağı, çevreye ve Ayvalığımıza daha 
değer katacağı aşikar.

Peki hedeflenenler neler olacak, mesela merkez olarak 
süt işleme tesisleri olacak, onun dışında neler olacak?
Zaten mevcut üyeliklerimiz, Ayvalık’ın ihtiyacı olan, Ayva-
lık’ta ve bölgesine hizmet veren bir üye sayımız var. Bunlar 
Ayvalık’ın kendi yerli firmaları. Bunlara biz zaten yer ayırdık, 
belirli sayıda varlar. Dolayısıyla bundan sonra ayıracağımız 
yerleri biraz daha yüksek teknolojili, katma değeri yüksek 
ürünü olan firmalarla devam etmek istiyoruz.
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