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Aves, 45 milyon euro’luk
yatırımla yeni tesis kurdu
Ayçiçeği yağına yönelik yatırımları ile bu alandaki etkinliklerini artırdıklarını dile getiren
Onat Angı, “Mersin’de 45 milyon euro’luk tesis yatırımı gerçekleştirdik. Yatırımımızla yağ
tedarikinin yanı sıra kendi üretimimizi de yapacağız” diye konuştu
Ham ayçiçeği yağı ve petrol ürünleri tedariki yapan Aves İç ve Dış Ticaret firması, ayçiçeği yağına yönelik yatırımı ile etkin alanını genişletiyor.
Firma 45 milyon euro’luk yatırımı ile Mersin’de sadece yağ tedariki değil, kendi üretimini de gerçekleştirecek. Sektörde 1992’den bu yana faaliyet
gösterdiklerini Aves İç ve Dış Ticaret’in ise 2004’te
kurulduğunu anlatan Şirket Genel Müdürü Onat
Angı, gelecek yıldan itibaren holdingleşerek farklı firmalarla ticaretlerini sürdüreceklerini bildirdi. Karadeniz ve Arjantin’den ham ayçiçeği yağı ile
dünyanın çeşitli ülkelerinden petrol ürünleri tedariki yaparak ham yağı rafinerilere, petrol ürünlerini ise Türkiye’deki EPDK lisanslı dağıtım ihrakiye firmalarına sattıklarını açıklayan Angı,
“Bu firmalara satışımız ya gemi üzerinden ya da
antrepoda gerçekleşiyor. İthalatı teorik olarak müş-

terilerimiz yapıyor biz yalnızca tedarik ayağında
çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Uluslararası ticaretlerini İsviçre’deki Aves Trade (Suisse) SA isimli şirketleri üzerinden sürdürdüklerine işaret eden Onat Angı, yurtiçinde ise Aves
Enerji ve Yağ isimli bir şirketleri bulunduğunu bildirdi. Bu şirketleri adına önemli bir yatırıma imza attıklarını kaydeden Angı, 45 milyon euro’luk
yatırımla yağlı tohum kırma, rafine ve paketleme
tesisi kurduklarını ifade etti. Tesisin 100 dönüm
alan üzerine kurulu olacağını bildiren Angı, tamamlandığında 84 bin metreküp silo kapasitesine sahip olacaklarını, 28 bin metreküp ham yağ
tankı ile 10-12 bin metrekare de kapalı alanları bulunacağını anlattı. Yatırımın yüzde 70’inin tamamlandığını ve gelecek yılın ilk çeyreğinde devreye alacaklarını ifade eden Onat Angı, günlük 500

“PRIVATE LABEL
ÜRETİM YAPACAĞIZ”
Yeni yatırımlarıyla öncelikle mevcut
müşterilerine onların markasıyla rafine
“private label” üretim gerçekleştirmeyi
hedeflediklerini açıklayan Onat Angı,
liman kentinde bulunmaları dolayısıyla
tüm dünya ülkelerine ihracat yapmak
istediklerini dile getirdi.

ton kırma kapasitesine sahip olup 400 ton da rafine kapasitesi bulunacağını söyledi. Mevcut durumda grup bünyesinde toplamda 130 kişinin çalıştığını bildiren Onat Angı, “Yeni tesisimizde şu
anda 46 kişi görev alıyor. Tamamlandığında bu rakam 100’ün üzerine çıkacak” diye konuştu. Şu anda, yılda 100 bin ton ham ayçiçeği yağı tedariki
yaptıklarını açıklayan Angı, bunun da Türkiye ithalatının yaklaşık yüzde 20’sine denk geldiğini söyledi. Yeni yatırımlarındaki hedeflerini de anlatan
Angı, “Öncelikle mevcut müşterilerimize rafine ve
onların markasıyla paketlenmiş “private label” üretim yapacağız. Ardından da liman kentinde bulunmamız nedeniyle dünyanın tüm ülkeleriyle ticaret yapmak istiyoruz. Üretimimizin yüzde 80’i
doğrudan veya “private label” müşterilerimiz vasıtasıyla ihracata dönük olacak” dedi.

