Aksa Akrilik Turquality Programı’nda
Dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, Ekonomi Bakanlığı’nın
“10 yılda 10 dünya markası yaratmak” vizyonu ile yürütmekte olduğu, dünyanın
devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı Turquality Projesi’ne katıldı
Dünya akrilik elyaf sektöründeki yüzde 15’lik pazar payı ile en büyük akrilik elyaf üreticisi olan Aksa
Akrilik, uluslararası rekabet ortamında varlığını sürdürmek, gelişiminin sürekliliğini sağlamak ve
yurtdışındaki olumlu “Türk Malı” imajına katkıda bulunmak amacıyla başvurduğu Turquality
Programı kapsamına alındı.
Program kapsamında, stratejik planlama ve kurumsal performans yönetimi, marka yönetimi, yeni
ürün geliştirme, kurumsal yönetim, bilgi sistemleri, insan kaynakları, pazarlama, müşteri ve ticaret
yönetimi ile tedarik zinciri yönetimi, finansal performans ve insan kaynakları yönetimi gibi 10
kriterde değerlendirilen Aksa Akrilik, danışmanlık firması tarafından hazırlanan ve Ekonomi
Bakanlığı’na sunulan rapor neticesinde Temmuz 2013 tarihinde Turquality Programı kapsamına
alınmaya hak kazandı.
Sektöründe dünya lideri bir Türk firması olarak, Turquality Programı’na alınmaktan büyük mutluluk
duyduklarını belirten Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş “Aksa olarak, dünya akrilik eltaf
pazarının % 15’ini üretiyoruz ve üretimimizin yaklaşık yüzde 35’ini ihraç ediyoruz. Bunun
için önemli bir adım attık ve Turquality programına dahil olduk. Önümüzdeki 3 ay içinde
Ekonomi Bakanlığı tarafından yetkilendirilen yönetim danışmanlığı firması ile stratejik iş
planımızı oluşturacak ve gelişim yol haritamızı hazırlayacağız” dedi.
Gelişim Yol Haritası’nın bakanlık tarafından onaylanmasının ardından Aksa, devlet teşviklerinden
faydalanmaya hak kazanacak ve yurtdışında bilinirliğini artırmak, Türk malı imajını yükseltmek için
çalışmalarına hız katarak devam edecek.

Aksa Akrilik Hakkında:
Akkök Şirketler Grubu'na bağlı olan AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Türkiye’nin akrilik elyaf ihtiyacını karşılamak
üzere, 1971’de Yalova'daki fabrikasında üretime başladı. AKSA, yaklaşık 370 bin metrekarelik bir alanda kurulu
dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisidir.
Operasyonel mükemmeliyeti en yüksek düzeye taşımak amacı ile teknolojiye yatırım yapmak ve akrilik elyaf için
sürdürülebilir, kârlı, yeni kullanım alanları yaratmak vizyonuyla yola çıkan AKSA, yıllar içerisinde gerçekleştirilen
yeni teknoloji ve modernizasyon yatırımlarıyla yıllık 308.000 ton akrilik elyaf üretim kapasitesine ulaşmıştır. Bu üretim
miktarı, Türkiye'deki akrilik elyaf üretiminin yaklaşık %70’ini, dünyadaki akrilik elyaf pazarının ise yaklaşık %14’ünü
oluşturmaktadır. Bu oran Türkiye’yi Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci akrilik elyaf üretici ülkesi konumuna
taşımıştır.
Kendi teknolojisini yaratan ve bunu prensip haline getiren AKSA, 2006 yılında yatırım kararı alınan karbon elyafı da
%100 Türk mühendislerinin eseri olarak üretmiştir. Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş ile dünyaca ünlü The Dow
Chemical Company firmasının iştiraki Dow Europe Holdings B.V., karbon elyaf ve karbon elyaf esaslı ürünlerin
üretimi ve dünya çapında pazarlanması için 2011 yılında bir ön anlaşma imzalamışlardır. Ön anlaşma sonrasında ise
“The Dow Chemical Company (NYSE:Dow)” firmasının tamamına sahip olduğu iştiraki Dow Europe Holdings B.V. ve
dünya akrilik elyaf sektörünün lider şirketi Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (BİST:AKSA) yeni ortak girişimde
bulunarak, DowAksa Advanced Composites Holdings B.V. için nihai anlaşmayı imzalamışlardır. DowAksa Advanced
Composites Holdings B.V.’de Aksa ve Dow Europe Holdings B.V. yüzde 50’lik hisseye sahiptir.

