Aksa Akrilik En Fazla Engelli İstihdam Eden Kurum Oldu
İşkur’un katkılarıyla gerçekleştirilen “Yalova İstihdam ve Kariyer Günü”nde İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu’ndaki güncel gelişmelerin yanı sıra, Yalova’da istihdama yönelik
yapılan önemli çalışmalar da katılımcılarla paylaşıldı.
İŞKUR “Yalova istihdam ve Kariyer Günü” kapsamında Aksa Akrilik, 24 çalışanıyla en
fazla engelli istihdam eden kurum ödülünü aldı. Ödülü Yalova Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Niyazi Eruslu’dan alan Aksa İnsan Kaynakları Müdürü Selda Özacar “Aksa
Akrilik olarak bölgenin ekonomik ve kültürel gelişimine destek olmanın yanı sıra sosyal
gelişimine katkı sağlamak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Bunu sadece istihdam
politikamızla değil, sosyal sorumluluk anlayışımızla da destekliyoruz. Akkök Şirketler
Grubu sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında, 2012-2013 sezonu itibariyle
Yalova’nın gururu, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’ndeki başarılı temsilcimiz
YOSK’un ana sponsoru olduk. Bunu takiben bugün almış olduğumuz, bizim için büyük
anlam taşıyan bu ödülden ötürü büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.
Yalova Vali Yardımcısı Saim Eskioğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim ve
Araştırma Merkezi (ÇAĞSEM) Başkan Yardımcısı İhsan Sulak, Milletvekili Temel Coşkun,
Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü
Selim Karahan, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yurtman, YTSO Başkan Vekili Şahin Tiryaki,
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Öncü’nün katılımıyla gerçekleşen
etkinlikte İŞKUR aracılığıyla en çok istihdam sağlayan firmalara teşekkür belgeleri
verildi.
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.

