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Geri dönüştürülmüş plastik kullanımını artırmak için iddialı bir 
2023 hedefi koyun.

Tamamı sorumlu yönetilen kaynaklardan elde edilen yenilenebilir 
içerik oranını en az %75’e çıkarmak için 2023 hedefi koyun 
(Sadece kompostlanabilir plastik üreticileri için)

Ek Taahhütler

 

 

Türkiye’de Dow

Dow Türkiye hakkında Ortak Girişimler

 

 

Türkiye’de 1971 yılından bu yana faaliyet göstermekte olan Dow 
Türkiye Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. (Dow), sunduğu yüksek teknolojili 
çözümlerle Türkiye’nin çevresel ve ekonomik standartlarını 
geliştirmesine katkıda bulunmaktadır. Dow, Türkiye’de yaptığı yatırımlar 
ile Dilovası ve Yalova’da bulunan toplam 4 üretim tesisinde boya 
bağlayıcıları, poliüretan, plastik katkı maddeleri ve karbon elyaf 
üretmektedir.

Dow, Türkiye’de pazar lideri olma hedefiyle başlattığı faaliyetleriyle 
sektörün önde gelen kuruluşlarının güvenini kazanmasının ardından, 
1986 yılında Poliüretan Sistem Evi ve 1996 yılında inşaat yalıtım 
malzemeleri üretim tesisi ile yatırımlarını artırmıştır. 2009 yılında Rohm 
& Haas’ın satın alınması ve 2012 yılında Akkök Grubu iş birliğinde 
kurulan DowAksa ile yerel üretici konumunu pekiştiren Dow, kaplama 
malzemeleri, inşaat, mobilya, yenilenebilir enerji, otomotiv ve diğer 
sektörlerde konumunu güçlendirmiştir. Altyapı, ambalaj ve tüketici 
çözümleri alanlarında inovatif malzeme bilimleri çözümleriyle 
müşterilerinin sürdürülebilirlik performansına katkı sunan Dow, 
Türkiye’nin kalkınma hedefleriyle tam uyumlu bir yaklaşımla 
faaliyetlerine devam etmektedir.

Dow Hakkında

Sosyal Sorumluluk
Fen Bilimleri eğitimi, inovasyonu mümkün kılan temel unsur olması 
nedeniyle Dow’ın en çok önem verdiği sosyal sorumluluk alanlarından 
biridir. Bu kapsamda şirket, Türkiye’de iki önemli sosyal sorumluluk 
girişimine destek sağlamaktadır. 

Öğretmenin Kimyası:

TÜSİAD STEM+A:

DowAksa: 2012 yılında kurulan DowAksa, Dow ve Aksa Akrilik Kimya 
Sanayi A.Ş. arasında kurulan uluslararası bir ortak girişimdir. İki ortağın 
güçlerini birleştiren bu girişim, büyüyen karbon fiber bazlı kompozitler 
sektörünü destekleyecek çeşitli ürünleri ve teknik hizmetleri geliştirme-
kte ve uluslararası piyasalara pazarlamaktadır. Son derece stratejik bir 
madde olan karbon fiber, rüzgar türbinlerinin temiz elektrik üretiminde 
verimliliğini artırma, araçların yakıt tüketimini azaltma ve altyapı ve 
yapıları depreme karşı güçlendirme gibi önemli dünya sorunlarına 
yenilikçi çözümler sunmaktadır. 2015 yılında Şirket, düşük maliyetli 
karbon fiber otomobil parçalarının ekonomik ve yüksek hacimli 
üretimine ilişkin araştırma yapmak üzere Ford ile Ortak Geliştirme 
Anlaşmasını imzaladı. 2016 yılında, DowAksa Küresel Kompozitler 
Merkezi, Türkiye'nin karbon fiber ve diğer güçlendirme kompozitlerinin 
üretimini geliştirmek üzere yeni bir yatırım olarak hayata geçirildi. Bu 
yatırımla birlikte, hem savunma hem de ticari havacılık alanında başta 
hava ve uzay uygulamaları için üretim yapılmakta ve altyapı, denizcilik, 
rüzgar enerjisi ve ulaşım sektörlerine odaklanılmaktadır.

Polisan: Türkiye'nin önde gelen mimari kaplama üreticilerinden biri 
olan Polisan Boya Sanayi A.Ş. ile ortaklık içerisinde olan Dow, kaplama 
pazarına yönelik çeşitli emülsiyon türlerini Polisan'la birlikte Dilovası 
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında üretmektedir. Dow 
Kaplama Malzemeleri 2012 yılından bu yana portföyünü emtialardan 
özel nitelikli ürünlere başarıyla genişleterek Türkiye pazarına yenilikçi 
ürünler sunmaya devam etmiştir. Doğu Avrupa ve Orta Doğu'ya yakınlığı 
ve diğer tesislerle karşılaştırıldığında düşük birim işletme maliyetleri 
sebebiyle Gebze tesisi, ihracat pazarları için bir merkez haline gelmiştir. 

Dow (NYSE: DOW) küresel arz, varlık entegrasyonu ve ölçek ekonomisi, 
odaklı inovasyon ve önde gelen iş kolu konumlarını bir araya 
getirmektedir. Dow’ın tutkusu, malzeme bilimi uzmanlığımız ve 
ortaklarımızla olan iş birliklerimiz aracılığıyla, dünyamıza sürdürülebilir 
bir gelecek sağlamak için en yenilikçi, müşteri odaklı, kapsayıcı ve 
sürdürülebilir malzeme bilimi şirketi olmaktır. Dow’ın plastikler, 
endüstriyel ara ürünler, kaplamalar ve silikon iş kollarından oluşan 
portföyü ambalaj, altyapı, ulaşım ve tüketici çözümleri gibi hızlı büyüyen 
pazarlarda faaliyet gösteren müşterilerine geniş bir yelpazede 
farklılaşmış bilim temelli ürünler ve çözümler sunmaktadır. 31 ülkede 
106 üretim tesisine sahip olan Dow yaklaşık 35.700 kişi istihdam 
etmektedir. Dow, 2020 senesinde yaklaşık 39 milyar dolar satış 
gerçekleştirmiştir. Dow veya “Şirket” olarak kullanıldığında Dow Inc. ve 
iştirakleri kastedilmektedir. Daha fazla bilgi için www.dow.com sitesini 
ziyaret edebilir veya Twitter’da @DowNewsroom hesabını takip 
edebilirsiniz.

Dow Türkiye, 2013 yılında Öğretmen Akademisi Vakfı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı işbirliğiyle Öğretmenin Kimyası projesini geliştirmiştir. 
2013-2020 yılları arasında içerisinde İstanbul, Ankara, Bursa,
Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli, Gaziantep, Trabzon, Adana, İzmir, 
Amasya, Şanlıurfa ve Eskişehir’in de bulunduğu şehirlerde düzenlenen 
atölye çalışmalarıyla 17 ilde eğitim veren 900’den fazla kimya ve fen 
bilimleri öğretmenine yüz yüze eğitimler düzenlendi. Eğitimlere katılan 
öğretmenler 7 öğretim yılı boyunca 70.000'den fazla öğrenciye
kimya ve fen bilimleri sevgisini aşıladı. Proje, 2018 yılında Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından verilen Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nde “Etkililik” ödülünü kazandı.

Dow, TÜSİAD STEM+A projesinin ana sponsoru olarak, STEM+A 
eğitimine yönelik ulusal çapta farkındalık geliştirme çalışmalarında öncü 
rol üstlenmiştir. Ekonomimizin rekabetçiliğine katkı sağlamak için 
STEM+A eğitiminin önemine yönelik farkındalığı ve bilgi birikimini 
öğretmen eğitimleri, eğitim sistemi analizleri ve iyileştirme önerileriyle 
artırma hedefiyle faaliyete geçirildi.

• Dow Türkiye Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak 2021 yılı içinde devlet 
okullarında sürdürülebilirlik girişimlerini teşvik ederek çevre okur yazarı 
ilkokul çocukları yetişmesine katkı sağlamayı taahhüt ediyoruz.

• Dow Türkiye Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Ambalaj ve Özel Plastikler 
iş birimi olarak 2021 yılı içinde en az %50 geri dönüştürülmüş içerikli bir 
polietilen ham madde piyasaya sürmeyi taahhüt ediyoruz.

Plastik azalım miktarı
- ton

 — devam


