Üretim ve ihracat devi Aksa Akrilik, her yıl üretim tesislerini görmek isteyen
yüzlerce ziyaretçisini ağırlıyor…

AKSA’YA ZİYARETÇİ AKINI!
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Dünyanın en büyük, Türkiye’nin ise tek akrilik elyaf üreticisi olan Aksa, her yıl farklı
sektörlerden üretim süreçleri hakkında bilgi ve çeşitli eğitimler almak isteyen
yüzlerce misafirini ağırlıyor. Aksa’nın yurt içinden ve dışından gelen ziyaretçileri
arasında akademisyenlerden, kamu kurumlarına, STK’lardan üniversite gruplarına
kadar uzanan farklı çevrelerden katılımcılar bulunuyor. Ziyaretçi profiline, özel
isteklere göre şekillendirilebilen ziyaretler sırasında üretim süreçlerini yakından
görme fırsatı bulan misafirler, Aksa profesyonellerinden ilgi duydukları alana özel,
bilgi de alabiliyor. Aksa Genel Müdürü Cengiz Taş, 1300’e yakın profesyonel Aksa
çalışanı ile gösterilen ilgiye en iyi şekilde cevap vermeye çalıştıklarını belirtti.
Aksa, uzun yıllardır paydaşlarına şeffaflık ilkesi çerçevesince düzenlediği “Açık Kapı Ziyaretleri”
kapsamında her yıl akademisyenlerden, kamu kurumlarına, STK’lardan üniversite gruplarına,
kıyaslama ekiplerine kadar uzanan farklı çevrelerden misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
Yurtiçi ve yurtdışından misafirlerin, Aksa üretim tesislerini gezerek yerinde bilgi almasını
sağlayan “Açık Kapı Ziyaretleri” yıl boyunca belli aralıklarla devam ediyor.
Ziyaret programı Aksa tanıtım sunumu ve sonrasında saha gezisi ile devam ediyor. Sahada göz
ünitesi, laboratuvarlar, elyaf çekim ünitesi ve tekstil sahaları geziliyor. Ziyaretçi profiline, özel
isteklere göre şekillendirilebilen programa misafirlerin ilgi göstedikleri alana göre enerji santrali,
liman gibi farklı bölümlerin ziyaretleri de eklenebiliyor. Faaliyet sonrası ise ziyaretçi
gruplarından alınan geri bildirimler, AKSA’nın iyileştirme stratejileri için kullanılıyor.

Ziyaretçilerin Aksa’ya olan ilgisinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Aksa Genel
Müdürü Cengiz Taş şu değerlendirmelerde bulundu; “502 bin metrekarelik bir alanda kurulu
olan Aksa’nın, 5 kıtada 50’den fazla ülkede 300’ün üzerinde müşterisine ihracat gerçekleştiren
global bir oyuncu, 315.000 ton/yıl kapasitesi ile dünyanın en büyük, Türkiye’nin ise tek akrilik
elyaf üreticisi olduğunu vurguladı.
Aksa Akrilik’in 2015 yılında gerçekleştirdiği yaklaşık 2.1 milyar TL tutarındaki üretimden net
satışı ile ISO 500 listesinde ilk 40’ta yer aldığını, bu yılın sonuna kadar planlanan 80 milyon
dolarlık yatırımı ise başarıyla hayata geçirmekte olduklarını belirten Taş, “Sektörünün lideri,
itibarı yüksek, başarılı şirketler arasında olmaktan dolayı gururluyuz. Gelecek yıllarda da bu
başarıyı sürekli kılacağımıza olan inancım tam” dedi.
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Sözlerine, hayata geçirilen projelerin, yaratılan değerlerin ve elde edilen tüm başarıların ardında
uyum içinde çalışan 1300’e yakın büyük profesyonel bir ekip olduğunu belirterek devam eden
Taş; “Bizi ‘biz’ yapan değerlere bağlılığımız, üstün performansımız, çalışma azmimiz ve
kararlığımız olmasaydı bugün bulunduğumuz noktada olamazdık” dedi.
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