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Mustafa Aktaş, genç ve başarılı 
bir sanayici. Shell, Petrol Ofi-
si, BP, Exxon Mobil, Lukoil 
ve Total gibi global devlerin 

de yer aldığı petrokimya sektöründe faali-
yet sürdürüyor. Mustafa Aktaş’ın kurduğu 
Aktaş Group’un üretimini gerçekleştirdiği 
Rexoil ve Apex markalı motor yağlarının 
Türkiye’den dünyanın 100 ülkesine ihracatı 
yapılıyor. Aktaş Group’un bünyesinde yer 
alan Reksoil Petrokimya Sanayi ve Ticaret 
AŞ, geçtiğimiz yıl petrokimya ve madeni 
yağ sektöründe tüm ihracatçı firmalar arasın-
da pazar payı artışında birinci sırada yer aldı. 
Mustafa Aktaş’ın Yönetim Kurulu Başkanı 
olduğu Aktaş Group’un global bir marka 
haline getirdiği Rexoil, aralarında Shell, BP 
gibi global firmaların da bulunduğu en büyük 
ihracatçılar sıralamasında ise 5’inci oldu. 
Mustafa Aktaş ile sıfırdan başlayıp zirveye 
çıkardığı, Türkiye’nin yerli motor yağı mar-
kası Rexoil’in başarısını ve Aktaş Group’un 
faaliyetlerini konuştuk. 

 Sayın Aktaş, Aktaş Group’un kuruluş 
öyküsünü sizden dinleyebilir miyiz?

Aktaş Group’un temelleri 1990’lı yılla-
rın başında atıldı. Petrokimya ürünlerinin 
uluslararası ticareti amacı ile kurulan Aktaş 
Grup bünyesindeki Aktaş Kimya Dış Ticaret 
Limited Şirketi’nin yanı sıra zamanla kendi 
sektöründe ürün tedarikinin yanında üretici 
olarak da yer almak hedefiyle bünyesinde 

5 KITADA 100 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

REXOIL DÜNYA
DEVLERİYLE YARIŞIYOR

İHRACATIN YILDIZI ÖDÜLÜ VERİLDİ
Reksoil Petrokimya AŞ, 2018 yılında madeni 
yağ ihracatında Türkiye beşinciliğini, pazar 
payı artışında ise Türkiye birinciliğini 
elde etmesi sebebiyle İstanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 
(İKMİB) tarafından ‘‘İhracatın Yıldızları 
Ödülü’ne’’ layık görüldü.

ÖZEL RÖPORTAJ I MUSTAFA AKTAŞ

Aktaş Group’un Türkiye’de üretimini gerçekleştirdiği Rexoil ve 
Apex   markalı yeni nesil motor yağı ürünleri  dünyanın  5 kıtasında  
100 ülkeye ihraç  ediliyor. Shell, BP, Exxon Mobil, Lukoil, Total ve 
Petrol Ofisi gibi  devlerle yarışan Türkiye’nin yerli markası Rexoil, 

ihracatta 5’inci,  pazar payı artışında ise 1’nci oldu.

yeni şirketler ve markalar oluşturduk. Bu 
amaçla Reksoil Petrokimya AŞ’yi kurup faa-
liyete geçirdik. Bu şirket bünyesinde Rexoil 
ve Apex markalarıyla motor yağı üretimine 
başladık. Üretimimizi Aktaş Group’un Tuzla 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 13 bin 500 
metrekarelik tesislerimizde gerçekleştiriyo-
ruz. İki fabrikamız faaliyetlerini sürdürüyor. 
Tesislerimiz tek vardiyada 65 bin ton motor 
yağı üretim kapasitesine sahip. Üretimde 
100 kişi çalışıyor. Bayilerimizi de hesaba 
katarsak binden fazla kişiye istihdam imkanı 
sağlamış olduk. Grubun amiral markası olan 
Rexoil, Diamond Pro FE 5W/30 öncülüğün-
de yeni nesil motorların performans gereksi-
nimlerini karşılamak için geliştirilmiş sente-
tik esaslı motor yağları üretiyor. 

 Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Üretim-
le mi işe başladınız?

Hayır, Aktaş Group öncelikle üretim de-
ğil alım satım yani pazarlama faaliyetiyle 
sektöre girdi. Ben kimyacı değilim ancak 
sektörün içinde ticaret yaparak büyüdük. 
Lukoil’in bazyağı kısmının Türkiye temsil-
ciliğini aldık. Türkiye pazarında bu ürünün 
satışını gerçekleştirirken bir boşluk olduğu-
nu gördüm. Türkiye’nin motor yağında yerli 
üreticiye, sanayiciye ihtiyaç olduğunu tespit 
ettim. Bu öngörüyle 2004 yılında Reksoil 
Petrokimya AŞ’yi kurduk ve Tuzla Birlik 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisimizde 
Rexoil markalı motor yağımızı üretmeye 
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AKTAŞ GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MUSTAFA AKTAŞ

“Türkiye’de yüzde 5 
pazar payına sahibiz. 
Ürünlerimizin yüzde 
50’sini iç pazarda 
satıyor, yüzde 50’sini 
ihraç ediyoruz. 
Hedefimiz; Hindistan ve 
Çin’e yaptığımız ihracatı 
yüzde 25 artırarak, 
mevcut yüzde 50 olan 
ihracat oranımızı yüzde 
75’e çıkarmak.” 
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başladık. Daha sonra Apex markasıyla da 
üretim gerçekleştirdik. Şu anda iki ana mar-
ka altında farklı gramaj ve ambalajlarda yeni 
nesil motor yağının üretimini yapıyoruz. 

 Ürettiğiniz ürünlerin satışını daha çok 
iç pazarda mı yoksa ihracat olarak mı ger-
çekleştiriyorsunuz?    

Ürünlerimizin şu anda yüzde 50’si iç pa-
zara yönelik, yüzde 50’si de dış pazara. Dün-
yada 5 kıtada 100 ülkeye ihracat yapıyoruz. 
Yurtiçinde 81 ile hizmet verecek bayi ağımız 
mevcuttur. İhracat yaptığımız ülkelere de 
ürünlerimizi oradaki bayilerimiz kanalıyla 
pazarlıyoruz.

 İhracatta hedefiniz nedir?  
İç pazar payımızı yüzde 50’den 25’e çe-

kip, ihracattaki payımızı ise yüzde 50’den 
75’e çıkarmayı kendimize hedef seçtik. İh-
racat yaptığımız 100 ülke sayısını da 150 
ülkeye çıkarmak temel hedefimiz. Özellikle 
Hindistan ve Çin’e ağırlık vermeye başladık. 
Çünkü bu iki ülke, neredeyse dünya nüfusu-
nun yarısını teşkil ediyor. Hindistan ve Çin’e 
yaptığımız mevcut ihracatı daha da artırmak 
istiyoruz. İhracattaki yüzde 25’lik artış hede-
fimizi de bu iki ülkeyle gerçekleştirmek üze-
re görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu hedefi-
miz gerçekleşirse üretimimizi 24 saat esasına 
göre planlayacağız. 

 Sektörünüzde global firmalarla reka-
bet ediyorsunuz. Bununla ilgili sizleri ileri 
taşıyabilecek  destekler oluyor mu? Yoksa 
iyileştirme yapılmasını beklediğiniz fakat 
çözülemeyen sıkıntılar var mı?

Dediğiniz gibi sektörümüzde çok kök-
lü ve global oyuncular mevcut. Bizim gibi 
yerli üreticiler veya Türkiye’de fason üretim 
yapan firmalar Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’ndan (EPDK) lisans almak zorun-
dadırlar. Bu lisansı alabilmek için Türk Stan-
dartları Enstitüsü’nden (TSE) minimum yüz 
bin türk lirasını bulan ve her sene ödenen 
uygunluk belgelerini almak zorundadırlar. 
Fakat ithal gelen ürünler için EPDK lisansı 
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gerekmediği için uygunluk belgelerine de 
ödeme yapmak gibi bir yükümlülükleri ol-
mamaktadır. 

Bu da bize büyük maliyetler doğuruyor ve 
rekabet bizim gibi yerli üreticiler için son de-
rece zor hale geliyor. Kısacası yerli üretimin 
artması gerekirken yurtdışından gelen ithal 
ürünler daha cazip hale geliyor.

Sektörümüzdeki bir diğer problem de Res-
mi Gazete’de kanun olarak yayınlanan fakat 
daha yürürlüğe girmemiş olan  “Geri Kaza-
nım Katılım Payı” adı altında ton başına 500 
TL ödeme alınacak olmasıdır. Zaten ton ba-
şına 1.507 TL ÖTV (Özel Tüketim Vergisi)
ödeyen bir sektör olarak bu ödeme biz ve 
bizim gibi yerli üreticilerin finans döngüsü-

nü oldukça zorlaştıracaktır. Bu anlamda hem 
dernek olarak hem de şirket olarak gerekli 
görüşleri ilgili makamlara bildirmiş bulun-
maktayız. Ümit ediyorum ki en kısa zaman-
da yerli üreticilerin önüne açmak adına ge-
rekli müdahalelerde bulunulacaktır.

 Kur ve faizlerin yükseldiği bir piyasa-
da yatırımcı ve sanayici olmak gerçekten 
zor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? 
Türkiye ekonomisinin geleceğini nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Daha önce biz firma olarak ürün alım sa-
tım işini yapıyorduk ve bu işten daha çok 
para kazanıyorduk. Ancak ben ülkemin is-
tihdamına katkı sağlamak amacıyla üretim 
işine başladım. Birinci hedefim; para kazan-

mak değil, ne kadar çok insana iş ve aş kapısı 
açabilirsem ben de o kadar mutlu oluyorum. 
Ayrıca ülkeme döviz girdisi sağlayarak kat-
kıda bulunuyoruz. Ancak Türkiye ekonomisi 
şu anda gelecek için biz sanayicilere umut 
vermiyor. Bizim tüm girdilerimiz dolara ve 
euroya bağlı. Kurlardaki dengesiz yükse-
liş sanayicileri zor durumda bıraktı. Şimdi 
diyebilirler ki, ihracat yapıyorsunuz, sizin 
için kurların yüksek olması iyidir. Öyle de-
ğil. Çünkü biz ürünlerimizde kullandığımız 
hammaddeleri yurtdışından yine dövizle alı-
yoruz. İç piyasaya sattığımız ürünlerde zarar 
ediyoruz. Bu şartlarda sanayici için yatırım 
yapmak cazip değil. Mevcudu korumak pe-
şindeyiz. Benim tanıdığım yüzlerce sanayici 
de bu şekilde düşünüyor. E

Mustafa Aktaş ile sıfırdan başlayıp 
zirveye çıkardığı, Türkiye’nin yerli motor 
yağı markası Rexoil’in başarısını ve Aktaş 
Group’un faaliyetlerini Ekovitrin’e anlattı. 

AKTAŞ GROUP’UN BAŞARI
ÖYKÜSÜNÜ ANLATTI


