
Ayvalık Gıda Sanayinin enerji ve atık 
politikalarını gözden geçiriyoruz.
Organize sanayimizde devletimizin teş-
vik ettiği güneş enerjisi sistemleri var. 
Bunlarla ilgili çalışmalarımızı neredeyse 
yaptık gibi, alt yapıları bitirdikten sonra 
bunun için mevcut güneş enerjisi sistem-
lerini firmalar kendi başlarına da yapabiliyor, 
devletin neredeyse %100’e yakın bir desteği var. 
Hibe olarak da veya uzun vadeli düşük faizli kredi olarak 
da var. Firmalar kendileri yapabildikleri gibi biz organize sa-
nayi olarak 5 Megawatt’lık bir güneş enerjisi sistemi için de 
ön çalışmaları yaptık. Tabi önceliğimiz alt yapıyı bitirmek 
önce, alt yapıyı bitirdikten sonra, tabii ilerleyen dönemler-
de mevcut üyelerimizin fikrini ve desteğini de alabilirsek, 
bir güneş enerjisi sistemi de 5 Megawatt’lık ki bu tahminim 
mevcut kurulacak firmaların enerji ihtiyacının yarısını hatta 
3’de 2’sini karşılayabilecek büyüklükte. Devlet destekli bu 
tür bir projeyi de hayata geçirmeyi düşünüyoruz.

Bu atık yönetimi ile alakalı birşeylerden 
bahsetmiştiniz.
Evet, atık yönetiminde şöyle bir politikamız var. Yani bir 
kere çok atık yapan firmaları istemiyoruz. Bu bizim Gıda 
İhtisas Organize Sanayinin yönetmeliklerinde de belirtil-
diği gibi, çok ağır bir atık yükü getiren firmalara kapımız 
kapalı, bu birincisi, ikincisi bu süt işleme tesislerinde bir 
projemiz var, bu projede süt işleme tesislerinin en büyük 
sıkıntısı bu atık suları.

Biz, bir tane bu atık suları değerlendi-
ren bir firmayla istişare yaptık, üyelik 
tahsis ettik. Süt atıkları, yoğurt suyu, 
peynir altı suyu gibi malzemeler top-
lanacak ve onlar ile Gıda İhtisas Or-

ganize Sanayi’deki firmamızın, bu atık 
suları işleyen firmasına para karşılığı 

veya kendi aralarındaki işletme kurallarına 
göre teslim edilecek. Dolayısıyla bu süt işleme 

tesislerindeki atık sorunu halledilmiş olacak. Yüksek 
miktarda atık yapacak bir işletme tekrardan söylüyorum, 
yönetmeliklerimize göre mümkün değil. 
Dolayısıyla bizim mevcut kurduğumuz arıtma tesisi ilk 
etapta çok güçlü bir arıtma tesisi olamayacak. Yani işin 
doğrusu çevreyi kirletecek ve arıtma yükü getirecek fir-
malarla çok çalışmayı düşünmüyoruz. Zaten yönetmelik-
ler çerçevesinde müsade edilmiyor.

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.
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