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Aksa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
2013 mezunlarını verdi
Yalova Çiftlikköy Aksa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde düzenlenen mezuniyet
töreninde 2013 mezunlarına diplomaları verildi. Okul birincileri Sinem Öztan ve Tuba
Erkezen’e Aksa tarafından dizüstü bilgisayar hediye edilirken, tören gitar resitali,
halk oyunları ve çeşitli gösteriler ile devam etti.
AKSA Akrilik ve Kimya Sanayi A.Ş. tarafından 1992 yılında yaptırılan Aksa Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi 2013 mezunlarını verdi. Düzenlenen mezuniyet törenine Taşköprü Belediye Başkanı
Şaban Ertan, Çiftlikköy Belediye Başkanı Metin Dağ, Çiftlikköy Kaymakamı Hasan Öztürk, Ak Parti
Çiftlikköy İlçe Başkanı Süleyman Çelebi, Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yurtman, Türk Eğitim
– Sen Yalova İlçe Başkanı Mustafa Deviren, Aksa İnsan Kaynakları, Yönetim Sistemleri ve
Satınalma Direktörü Fethi Baytan ve Akkök Yalova Kurumsal İlişkiler Direktörü Atilla Toygür katıldı.
Mezunlara diplomaları takdim edilirken, Teknik ve Endüstri alanlarında okul birincileri Sinem Öztan
ve Tuba Erkezen’e de Aksa tarafından diz üstü bilgisayar hediye edildi.
Aksa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mezuniyet Töreni‘nin açılış konuşmasını yapan Aksa İnsan
Kaynakları, Yönetim Sistemleri ve Satınalma Direktörü Fethi Baytan, Akkök Şirketler Grubu’nun
her zaman eğitimli bir neslin Türkiye’nin aydınlık geleceği olduğuna inandığını belirterek “İlk yola
çıktığımızda, sektöre yararlı olabilecek gençler yetiştirilmesini hedeflerken, bugün
görüyoruz ki hem Yalova’nın hem de Türkiye’nin gelişimine katkıda bulunacak gençler
yetişiyor “ dedi. Tören öğrencilerin gitar resitali ve halk oyunları gösterileri ile devam etti. Törende
ayrıca Aksa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Kurtarma Takımı kısa bir gösteri gerçekleştirirken,
mezunların öğretmenlerini anlattığı eğlenceli bir film de katılımcılarla paylaşıldı. Mezuniyet töreni
gerçekleştirilen kokteyl ile sona erdi. Aksa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi mezunları için ayrıca
13 Haziran’da Sporium tesislerinde mezuniyet balosu düzenlendi.
Aksa Akrilik Hakkında:
Akkök Şirketler Grubu'na bağlı olan AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Türkiye’nin akrilik elyaf ihtiyacını karşılamak
üzere, 1971’de Yalova'daki fabrikasında üretime başladı. AKSA, toplam 430 bin metrekarelik bir alanda kurulu
dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisidir.
Operasyonel mükemmeliyeti en yüksek düzeye taşımak amacı ile teknolojiye yatırım yapmak ve akrilik elyaf için
sürdürülebilir, kârlı, yeni kullanım alanları yaratmak vizyonuyla yola çıkan AKSA, yıllar içerisinde gerçekleştirilen
yeni teknoloji ve modernizasyon yatırımlarıyla yıllık 308.000 ton akrilik elyaf üretim kapasitesine ulaşmıştır. Bu üretim
miktarı, Türkiye'deki akrilik elyaf üretiminin yaklaşık %72’sini, dünyadaki akrilik elyaf pazarının ise yaklaşık %14’ünü
oluşturmaktadır. Bu oran Türkiye’yi Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci akrilik elyaf üretici ülkesi konumuna
taşımıştır.
Kendi teknolojisini yaratan ve bunu prensip haline getiren AKSA, 2006 yılında yatırım kararı alınan karbon elyafı da
%100 Türk mühendislerinin eseri olarak üretmiştir. 2011 yılında alınan stratejik bir kararla karbon elyaf ve akrilik elyaf
iş birimini birbirinden ayırarak Aksa Karbon Elyaf Sanayi A.Ş’yi kurmuştur.

