
Ayvalık’a değer katanlardan Kürşat Zey-
tincilik’in zeytinevi, restoranı ve hikayesi 
ile dikkat çeken müzesinin olduğu yerde 
bizi ağırladığı için ayrıca teşekkür ede-
riz. Bu vesile ile ilerleyen sayfalarımızda 
müzenin hikayesini de sizlere bizzat Ali 
Kürşat ile aktaracağız. Kendisinden bu 
oluşumla alakalı önümüzdeki süreçlere 
yönelik hedefleri ve yapılması gereken, 
istenilen, düşünülen, beklenen oluşum-
ları aldık. Teşekkürlerimizle sunarız.

Zeytin ağırlıklı memlekette yaşıyoruz ama diğer verimli 
ürünlerimizi üreten çiftçimizi tamamlayıcı unsurlarla 
destekleyerek tarımla uğraşan kesimin de verimini art-

tırmalıyız. Bunun için de üretilen mamullerin sanayinin katma 
değeriyle sunulması için uğraşıyoruz. O yüzden buna benzer 
süt ürünleri olsun, ekilen domatesin salça olması, süt ve süt 
ürünlerinden peynir, yoğurt üretiminin artmasını sağlayan 
firmalar var, marka firmalar duydular. Türkiye çapında mesela 
Halis Komili gibi firmaları da davet ettik yatırıma. Ciddi bir is-
tihdam kaçınılmazdır, esas hedefimiz bu. Devletimiz özellikle 
bizden istihdam için böyle oluşum istedi. Onu sağlamamız bi-
rincil hedefimiz artık. İlaveten burada kalkındıran ekonomik 
bir hareket olmasını istiyoruz.

Planlama hakkında neler söylersiniz?
Burada 30-35 civarı bir fabrika olacak, istedikleri metrekare-
lere göre 3’er dönüm, 5’er dönüm, 10’ar dönüm, 20’şer dö-

Halil Cevdet Kantarcı:

AYVALIK GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

BÖLGEMİZDEKİ ÇOK CİDDİ BİR 
KONUMLANMADIR

Ayvalık Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluşuyla alakalı OSBÜK (Organize 
Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu) Ankara Temsilcisi ve Ayvalık Gıda İhtisas OSB Meclis Üyesi Halil 

Cevdet Kantarcı aynı zamanda Ayvalık’a pek çok alanda sahip çıkan, değer katanlardan. 
Halil Cevdet Kantarcı’nın da görüşlerini almak üzere konuğuyduk.

nüm gibi... 200-250 bin metre kare bir 
yer olduğundan biraz küçük olacak. 
Ancak önemli olan verimi ve niteliği 
olan böyle bir yer Ayvalık ve ülkemiz 
için ciddi bir konumlanmadır.

Eklemek istedikleriniz var mı?
Eklemek istediklerim bir an önce iler-
lemek. Pandeminin girmesi, izinlerin 
alınması da çok sorun oldu. Ama çok 
hızlandık şu anda. Alt yapı girişimleri 
oldu, hatta neticelenmek üzere. Artık 

çok hızlı şekilde bundan sonra ilerletmek istiyoruz. Sanayi 
bakanını ziyaret ettik 4 ay içerisinde adımlarımız daha da 
ilerlemiş olacak.
Ayrıca buradan bu oluşumu başlatarak ciddi bir seviyeye 
gelmesini sağlayan önceki dönem belediye başkanı Rahmi 
Gençer’e, devamındaki yapılanlarda da ilgisini esirgemeyen 
Ayvalık Belediye Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı Mesut 
Ergin’e, geçen dönem devletimizin gücünü bize içtenlikle 
hissettiren şuan Konak Kaymakamı olarak atanan önceki 
dönem Kaymakamımız Gökhan Görgülüarslan’a ve aynı is-
tikrarla bizi destekleyen dönem Kaymakamımız Hasan Ya-
man’a daha önce de ülkemizin değerli topraklarında organi-
ze sanayi bölgelerindeki başarılı birikimleriyle bizleri finale 
ilerlettiği için çok teşekkür ederim.
Gene birikimleriyle bizlere yön veren, yapıcı katkılar ve fikir-
lerle bizleri ilerleten Ayvalık Gıda İhtisas OSB Dernek Başkanı 
Hakan Albayrak’a çok teşekkür ediyorum.
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