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Ayvalık Hakkında Genel Bilgiler 

Ayvalık'ın kuzeydoğusunda Gömeç, güneyinde İzmir iline bağlı Dikili ve Bergama ilçeleri, batısında 

ise Ege Denizi bulunur. 

 

 
 

 

Eğitim  

Ayvalık’ta eğitim faaliyetleri yıllar geçtikçe yeni okulların açılmasıyla hızlanarak devam etmektedir. 

2019 yılı itibariyle, İlçemizde toplamda 52 okulda, 566 derslik, 9603 öğrenci, 977 öğretmen vardır. 

Derslik başına düşen öğrenci sayısı 17 iken öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 10’dur.  

İlçemizde toplam 4 adet kreş (gündüz bakım evi), 2 resmi + 5 özel 7 adet anaokulu, 17 resmi 

anasınıfı, 2 adet uygulama sınıfı, 16 resmi + 2 özel 18 ilkokul, 12 resmi + 2 özel 14 ortaokul, 11 resmi 

+ 2 özel 13 lise bulunmaktadır. İlçemizde; 1 adet Güzel Sanatlar Lisesi, 5 adet Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi, 2 adet Özel Lise, 1 adet İmam Hatip Lisesi ve 3 adet Anadolu Lisesi bulunmaktadır. 

 

T.O.B.B ve Ayvalık Ticaret Odası işbirliğiyle tamamlanıp 2008 yılından beri faaliyet gösteren Atatürk 

Sanayi Sitesi, Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi’nde 27 alan ve bu alanlar altında 142 meslek dalında 

çıraklık ve ustalık eğitimi verilmektedir. Merkezde, 2019 yılında 116 adet kalfalık belgesi, 106 adet 

ustalık belgesi ve 60 adet usta öğreticilik belgesi verildi.  
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1993 yılında Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği 

Bölümüyle hizmete girmiştir. Bugün, yüksekokulda Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama ve 

Reklamcılık, Mimarlık ve Şehir Planlama, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri bölümleri bulunmaktadır.  

 

2019 Yılı itibariyle Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi sayısı 9, 

öğrenci sayısı da 840 (400’ü 1. ve 2. Sınıf)’dır. 

 

 

Tarım ve Hayvancılık 

Ayvalık’ın arazi varlığı; Tarım alanı 21.778,30 hektar, çayır-mera alanı 1.500 hektar, orman alanı 

4.592 hektar, olmak üzere toplam 27.870,30 hektardır.  

Ayvalık’taki 27.870,30 hektar arazinin %78,57’si tarım arazisidir. 21.778 hektarlık bu arazinin % 

12,45‘i tarla arazisi, % 6.81’i sebze arazisi, %78,2’si zeytinlik, % 2,36’sı ise meyvelik, bağ ve diğer 

araziden oluşmaktadır.  

Ayvalık’ta zeytin-zeytinyağı 2019 üretim verileri;  ağaç sayısı (adet) 1.952.000, üretim (ton) 39.400, 

sofralığa ayrılan (ton) 1.800, yağlığa ayrılan (ton) 37.600, zeytinyağı üretimi (ton) 7.520’dir. 

Ayvalık’ta, 2019 yılında 6.684 büyükbaş hayvan, 30.429 küçükbaş hayvan, 6.200 arı kovanı vardır. 

2019 yılı sonunda kırmızı et üretimi 217.138 ton, süt üretimi 6.324,51 ton, bal üretimi 70 ton olarak 

ölçülmüştür. 

 

Ayvalık Ekonomisinin İki Lokomotifi: Turizm ve Zeytinyağı 

 

Turizm  

Ayvalık özel bir coğrafyada, önemli bir kent olagelmiştir. Zengin geçmişi, benzersiz doğası, kültürel 

potansiyeli, marka değerine sahip ürünleri, sıra dışı mutfağı ve uygar insanlarıyla kendine özgü bir 

ruhunun olmasına götürmüştür. Bu nedenle, “görülesi yerler” listelerinde hep en başlarda yer 

almasına yol açmıştır.  

 

Türkiye’nin bacasız sanayisi ve lokomotif sektörlerinden biri turizmdir. Son yıllarda her ne kadar 

sektörde güvenlik kaygıları nedeni ile sorunlar yaşansa da Türkiye 52 milyona yakın turist ağırlayan, 

34,5 milyar dolara yakın gelir elde eden bir potansiyele sahiptir. Ayvalık’ın, bu pastadan hak ettiği 

payı almasını sağlamak stratejik önceliklerimiz arasındadır. Dolayısıyla, kentimizin bugünü ve 

geleceğini planlarken turizm gündemimizin öncelikli konularından biri olmaya devam edecektir.  

 

Ayvalık, 1889 yılında 22 zeytinyağı fabrikası, 30 sabunhane, 80’e yakın değirmen, 11 kilise, Altı okul, 

Altı eczane ve 11 mahalledeki 4607 eviyle büyük bir yerleşim merkeziydi.  Kentte bağcılık 

yaygınlaşmış, şarap yapımı hız kazanmıştı. Afrika ve Asya’dan satın alınan ham deriler işlenerek 

yurtiçinde ve yurtdışında pazarlanıyordu.  Sabunhanelerde üretilen mis kokulu sabunlar Rusya’ya, 
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Balkan ülkelerine ihraç edilir. Zeytinyağı, sabun gibi tarım ürünlerinin ihraç edilmesi deniz ticaretinin 

gelişmesini sağlamıştı. Yılda 600 buharlı gemiyle 200 yelkenlinin girdiği Ayvalık limanının geliri 

1920’de 1,5 milyon altın liraya ulaşmıştı. O dönemin gezginleri Ayvalık’ı “Doğu’nun Boston’u” olarak 

nitelendiriyordu. Nüfus 30 bini bulup, esnaf sayısı artınca doğal olarak “çarşı” olgusu önem 

kazanılmıştır ve dört ayrı çarşıda 1.000 civarında dükkan hizmet vermekteydi.  

 

Ayvalık çok yönlü bir deniz kentidir. Örneğin, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, ülkemizdeki milli parkların 

en büyükleri arasında yer alır. Bu nedenle yerli, yabancı yatların rotasında Ayvalık’a mutlaka yer 

verilir.  

 

Odamızın, Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılında açıkladığı Turizm Altyapısının 

Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na sunduğu “Ayvalık Doğal Yaşamı 

Koruyor” isimli proje GMKA tarafından başarılı bulundu.  

 

Ortağımızın Tarım Ve Orman Bakanlığı 2.Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü, proje 

iştirakçilerimiz ise Ayvalık Turizm Danışma Müdürlüğü, Ayvalık İlçesi Turizm Geliştirme ve Altyapı 

Hizmet Birliği, Ayvalık Belediyesi, ve Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olduğu proje; 

Şeytan Sofrası Mahalli Sulak Alanının çevresine Kuş Gözlemi için 780 metre ahşap yürüyüş yolu ve 3 

adet kuş gözlem terası, Patriça Mevkii ve Hakkıbey Yarım Adası’na toplam 2 adet Giriş Kontrol 

Ünitesi Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları dahilinde Pınar Boğazı Mevkiine 1 adet Seyir Terası ve  1 

adet Giriş Tak’ı  yapımını kapsamaktadır. 

Ayvalık turizminin kış aylarında da devam etmesi için kuş gözlemciliğinin iyi bir alternatif olduğu 

düşüncesiyle hazırladığımız projemiz ile kuş gözlem topluluklarının ziyaretlerinin ve doğa turizmi 

aktivitelerinin artmasını hedefliyoruz. 

Ayvalık aynı zamanda ülkemizin en zengin su altı dip yapısına sahiptir. Su altı florası ve faunası 

bakımından ekolojik niş oluşturan 20’yi aşkın adası var. Bu adalarda, yılın 12 ayı dalış olanağı 

sağlayan ve binlerce yıllık oluşumuyla seçkinleşen 60 civarında dalış noktası bulunuyor. Dahası, 34 

noktada saptanan kırmızı mercanlarıyla Kızıldeniz’le yarışıyor. Ayvalık’ta yelken sporları, trekking, 

gurme turizmi de günden güne gelişen dallar. Yılın çeşitli dönemlerinde düzenlenen etkinlikler 

(Zeytin Hasat Festivali, Tiyatro Festivali, Sinema Festivali…) ve sivil toplum örgütlerinin düzenlediği 

organizasyonlar ilçenin turizm hayatına önemli katkı sağlıyor.   

 

Ayvalık’taki Kültür Turizm Bakanlığı Belgeli Tesisler:  

 23 Turizm İşletme Belgeli tesis 

 5 Turizm Yatırım Belgeli tesis 

 1 Marina 

 

Ayrıca, Ayvalık'ta Belediye İşletme Belgeli toplam 323 tesis (otel, motel, apart otel, pansiyon) 

bulunuyor. Yatak kapasitesi ise 346 adet konaklama tesisinde toplam 19.548 yatak kapasitesi 

mevcuttur.  
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Ayvalık’a Gelen Turist Sayısı: 2016 yılında 382.534 yerli, 34.865 yabancı olmak üzere toplam 

417.399 turist, 2017 yılında 252.733 yerli, 87.409 yabancı olmak üzere toplam 340.142 turist, 2018 

yılında 270.930 yerli, 148.163 yabancı olmak üzere toplam 419.093 turist, 2019 yılında 313.471 

yerli, 201.623 yabancı olmak üzere toplam 515.094 turist Ayvalık’ı ziyaret etmiştir. 

 

Ayvalık’ın hemen karşısında yer alan Midilli adası ile son yıllarda gittikçe artan ticari ve kültürel 

ilişkiler adadan Ayvalık’a gelen turist sayısının da artmasını sağlıyor. Yunanistan İzmir 

Başkonsolosluğu ile yıllardır yürüttüğümüz güçlü, dostane ilişkiler sayesinde Odamızın hizmet 

binasında Yunanistan Schengen Vizesi Bürosu açıldı. Bu sayede tüm vize işlemleri Odamızda 2017 

yılında gerçekleşmektedir. Sadece Ayvalık değil tüm Balıkesir bölgesine verilen bu hizmet vize 

almakta büyük bir kolaylık sağlamıştır. Getirilen vize kolaylıkları sayesinde iki merkez arasındaki 

insan trafiğinin giderek yoğunlaşacağına kesin gözüyle bakılıyor.  

 

 

Zeytincilik 

Ayvalık’ta yaklaşık 2.000.000 zeytin ağacı var. Bu yörede doğal olarak yayılım gösteren tüm ağaçlar 

Ayvalık çeşidi zeytin ağaçlarıdır. Tümü yüzyıllar önce “delice” denilen yabani zeytin ağaçlarından 

aşılanmıştır. Bu tür zeytin ağaçları hastalık ve zararlılarla tüm fiziksel koşullara karşı daha dirençli 

olduklarından çok dayanıklıdır.  

 

Ayvalık Ziraat Odası’na kayıtlı 6.500 müstahsil bulunuyor. Ayvalık Ticaret Odası’nda ise zeytin ve 

zeytinyağı üretimi yapan 82 firma kayıtlı. Kentteki zeytinyağı fabrikalarının sayısı ise 24. Ayvalık 

zeytin çeşidi, hem yağlık, hem de sofralık zeytin olarak üretilmeye uygun bir çeşit. Kendi yöresinde 

iyi yetiştirilip, iyi işlendiğinde çok yüksek duyusal ve kimyasal kalite özelliklerine sahip yemeklik 

zeytinyağı elde edilebiliyor.  

 

Tarihi, kültürel ve ekonomik açıdan büyük öneme sahip Ayvalık zeytinciliğini ve zeytinyağı 

üretiminde üstün kalite özellikleri gösteren Ayvalık zeytin çeşidini koruma altına almak büyük önem 

taşıdığı için Ayvalık Ticaret Odası, uzun bir çalışma sürecinin ardından, 2007 yılında Türk Patent 

Enstitüsü’nden “Ayvalık Zeytinyağı Coğrafi Menşei” işaretlemesini aldı. Bu, yalnızca Ayvalık 

yöresinde üretilmiş, Ayvalık çeşidi zeytinlerden elde edilen zeytinyağlarının “Ayvalık Zeytinyağı” 

coğrafi menşei işaretini taşıyabileceği anlamına gelir.  

 

2012 yılından beri faaliyet gösteren Ayvalık Ticaret Odası Zeytinyağı Duyusal Analiz Laboratuvarı, 

gerçek Ayvalık Natürel Sızma Zeytinyağı olduğunu kanıtlayan firmalara coğrafi işaret hologramı 

vermektedir. Beş litrenin altındaki şişe ve tenekelerde küçük hologram, beş litre ve üstündeki şişe ve 

tenekelerde ise büyük hologram yer almaktadır. Halen, 21 zeytinyağı markası Ayvalık Zeytinyağı 

Coğrafi İşareti Hologramı kullanmaktadır. 
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İhracat 

Ayvalık’taki ihracatın önemli bir bölümünü balıkçılık oluşturmaktadır. Ayvalık bugün de balıkçılıkta 

payı olan bir merkezdir. Deniz ürünleriyle uzun yıllardan bu yana dışa açılmış durumdadır.  

 

Balıkçılığın dışında sırasıyla; zeytin-zeytinyağı, hazır giyim, ağaç mamulleri, çelik ürünleri, demir 

ürünleri, halı, makine, çimento, iklimlendirme sektörlerinde ihracat yapılmaktadır. 

 

Ayvalık Zeytinyağı Coğrafi İşareti’ne Avrupa Birliği Tescili alma çalışmalarımız başarıya ulaştığında 

zeytinyağı ihracatında önemli bir artış olacağına inanıyoruz.  
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