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Akros Çimento, Bursa Yeniﬂehir’de
175 milyon Avro yat›r›mla üretime geçiyor
‹stanbul, 1 Aral›k 2009 - T.C. Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› (Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans›) ve Akros Çimento Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. (Akros Çimento)
taraf›ndan yap›lan ortak aç›klamada, Akros Çimento'nun Bursa'n›n Yeniﬂehir ilçesinde yapaca¤› 175 milyon avroluk yeni yat›r›m›yla 500 ek istihdam sa¤layaca¤›
belirtildi. Türkiye'de, inﬂaat sektöründe, beton üretim tesisleri, prefabrik inﬂaat elemanlar›, yap› endüstrisi iﬂlemleri ve yap› kimyasallar›na yönelik olarak, entegre
tesislerde y›ll›k 2.500.000 mt olarak planlanan üretim, Rusya ve Afrika pazarlar› a¤›rl›kl› olmak üzere yaklaﬂ›k 70-100 milyon avroluk ihracat potansiyeli taﬂ›yor. Yaklaﬂ›k
200 milyon avroluk Türk-Rus ortakl›¤›yla hayata geçirilen yat›r›m›n 500 kiﬂiye do¤rudan, 1500-2000 kiﬂiye ise 2012 y›l›na dek dolayl› ﬂekilde istihdam imkân› sunaca¤›
kaydedildi. ‹lk etapta, bu bölgede çimento hammaddesiyle çevrili 760 dönüm arazi üzerinde yer alacak entegre tesiste Nisan 2010'da temel at›lmas›, 2012 y›l› itibar›yla
da üretime geçilmesi planlan›yor.
Projeleri y›lda 5.000.000 mt çimento üretecek ﬂekilde haz›rlanan yat›r›m›n ilk etapta y›ll›k gayri safi milli has›laya 250 milyon ABD dolar› katk› yapaca¤›n› vurgulayan,
Akros Çimento Fabrikas› Genel Müdürü Hakan Büyüksaraç, yat›r›mla ilgili olarak yapt›¤› aç›klamada, “Bizler, stratejik yat›r›m›m›z ile ülkemizde var olan talebi
karﬂ›lamakla kalmay›p, ihracatta ciddi anlamda baﬂar›lara imza atarak ekonomimize katk›da bulunmay› hedeflemekteyiz. Tüm yöre halk›n›n destek
verdi¤i bu yat›r›m› hayata geçirmekten gurur duyuyoruz” ﬂeklinde konuﬂtu. Büyüksaraç aç›klamas›n›, “2006 y›l›ndan bu yana bu yat›r›m›n hayata geçirilmesi
için att›¤›m›z her ad›mda bizlere büyük destek veren Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans›'na teﬂekkürlerimizi iletmek isteriz” diye tamamlad›.
2007 y›l›nda Türk-Rus ortakl›¤› ile kurulan Akros Çimento, Türkiye'de Akros Orman Ürünleri, Akros import-export ﬂirketleriyle 200.000 m3 Sibirya çam tomruk ithalat›
ve da¤›t›m› alan›nda faaliyet gösteriyor. Rusya pazar›nda da yat›r›mlar› olan grup, buradaki beton santralleri, bu¤day, ayçiçe¤i ve ﬂeker pancar› hasat yat›r›mlar›yla
Taganrog'da çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor. Türkiye y›ll›k cirosu yaklaﬂ›k 30 milyon ABD dolar› olan grup, yeni tesisiyle ülkemiz genelindeki çimento üretiminde % 8-9'luk
paya sahip olmay› hedefliyor.
Projenin büyük bir dikkatle takip edildi¤ini ifade eden Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans› Baﬂkan› Alpaslan Korkmaz ise yapt›¤› aç›klamada, ciddi anlamda istihdam ve ihracat
potansiyeli taﬂ›yan böylesi stratejik bir yat›r›m›n önemli bir kazan›m oldu¤unu ve Türkiye'nin d›ﬂ ticaret dengesi aç›s›ndan lehte sonuçlar do¤uraca¤›n› ifade etti.
Korkmaz, Ajans'›n istihdam üreten, ülke ekonomisine katma de¤er sa¤layan, verimlilik ve rekabet gücü yüksek yat›r›mlar› ülkemize çekme yönündeki çal›ﬂmalar›n›n
devam edece¤ini vurgulayarak bu yat›r›m›n da yarataca¤› istihdam ve katma de¤er aç›s›ndan Ajans'›n öncelikleriyle tamamen örtüﬂtü¤ünü belirtti.

