
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi araştırmasında Aycan Entegre Gıda A.Ş, 2020 yılı 
verilerine göre, yüzde 382’lik artışla cirosunu en çok artıran şirket oldu. Şirket başarısını 
bu yıl da sürdürüyor.

Türkiye ekonomisine katkı sağlayan şirketler 
sadece üç büyük kentten çıkmıyor. Anado-
lu’nun farklı kentlerinde de gizli kahraman-

lar bulunuyor. Bunlardan biri de Düzce merkezli 
Aycan Entegre Gıda. 

Ekonomist Dergisinin Anadolu’nun En Büyük 
500 Şirketi araştırmasında, 2020 yılı verilerine göre, 
bir önceki yıla oranla cirosunu yüzde 382 artıran 
şirket, 2019 yılında 238 milyon 454 bin 319 TL 
olan cirosunu (net satışları) 1 milyar 149 milyon 
TL’ye çıkardı.  Aycan Entegre Gıda A.Ş Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Aycan, başarılarının sırrını 
uluslararası pazarlarda güvenilir bir şirket olmala-
rına bağlıyor.

FERRERO’YA SATMIŞTI
Aycan, Aycan Entegre Gıda’nın fındık işleme 

alanındaki faaliyeti her ne kadar üç yıl gibi kısa bir 
zaman olsa da Aycan Ailesi olarak faaliyetlerine 
enerji, gayrimenkul, proje geliştirme ve gıda alan-
larında 34 yıldır devam ettiklerini vurguluyor. Aile, 
1996 yılında Oltan Fındık’ın kurucu ortağı olarak 
fındık işleme faaliyetine başladı. Oltan Fındık olarak 
şirketlerini yıllar boyu İSO İlk 500 Sanayi Kuruluşu 

içinde tutmayı başardıklarını belirten Mustafa Aycan, 
şöyle devam ediyor: “Sektör içinde inşa ettiğimiz 
yüksek güven ilişkisi, ticari disiplin ve üretim kalitesi 
sektörde söz sahibi bir şirket olmamızı sağladı. Bu 
başarının eseri olarak şirketimizi 2015 yılında dünya 
çikolata devi Ferrero’ya sattık. Daha sonra iç ve diş 
piyasada geçmişte inşa ettiğimiz ilişkiler bizi tekrar 
2019’da sektöre girme durumunda bıraktı.”

HIZLI BÜYÜYOR
Aycan Entegre Gıda A.Ş’nin fındık işleme tesisi 

2019 yılı Ağustos ayında Düzce’de faaliyete geçti. 
Faaliyete başlaması ile beraber tedarik zincirinin 
önemli bir parçası oldu ve kuruluşunun ilk yılında ilk 
bin ihracatçı ve İSO’nun İkinci 500 Sanayi kurulusu 
içinde yer aldı. Şirketlerinin faaliyete geçmesinin 
ikinci yılında İSO İlk 500 sanayi kuruluşu arasına 
girdiğine dikkat çeken Aycan, “İlk bin ihracatçı içinde 
yüzde 154 büyüme ile 319’uncu sırada yer aldık ve 
en hızlı yükselen ikinci şirket olduk. Şirketimiz halen 
alanında Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşların 
dan biri olarak faaliyetlerine devam ediyor” diye 
konuşuyor.

Cirosunu önceki yıla 
göre yüzde 382 artırdı
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K A T K I L A R I Y L A

34 yıllık tecrübe
Aycan Ailesi, 34 yıldan bu yana enerji, gayrimenkul, proje 
geliştirme ve gıda alanlarında faaliyet gösteriyor. Aile, 1996 
yılında Oltan Fındık’ın kurucu ortağı olarak fındık işleme 
faaliyetine başladı. Oltan Fındık uzun yıllar İSO İlk 500 Sanayi 
Kuruluşu içinde yer aldı. 2014 yılında İSO İlk 500 Sanayi 
Kuruluşu içinde 80. Sıraya ulaştı. Ticari disiplini ve üretim 
kalitesiyle sektörde söz sahibi olan şirket, 2015 yılında dünya 
çikolata devi Ferrero’ya satıldı. Bir müddet bu işe ara veren 
Aile, iç ve diş piyasadaki güçlü ilişkileriyle 2019 yılında Aycan 
Entegre Gıda A.Ş. ile yeniden sektöre girdi. 


