
 

 

AKSA AKRİLİK GENÇ MÜHENDİSLERLE SAHADA BULUŞTU  
Mühendisler için paha biçilmez bir çalışma sahası olan dünyanın en büyük akrilik elyaf 

üreticisi Aksa Akrilik, Vodafone Arena’da genç mühendislerle bir araya geldi. Aksa Akrilik, 
mühendislik mesleğine özel olarak düzenlenen ulusal ölçekli ilk ve tek kariyer fuarı olan 

Türkiye Mühendislik Kariyer Fuarı TÜMKAF’16’da Panoramic Lounge Sponsoru olarak yer 
aldı. 

 

İstanbul’da 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Mühendislik Kariyer Fuarı’nda, “Yetenek 
4.0” başlığıyla yeni fikirler ve gelişimler sahaya çıktı. Nitelikli mühendisler ve Türkiye’nin farklı 
üniversitelerinden nitelikli mühendis adayları, aralarında Aksa Akrilik’in de bulunduğu sektörlerinde 
lider firmalarda kariyer fırsatları aradı.  
  

10 yılı aşkın bir süredir sistematik biçimde stratejik planlama yapan Aksa Akrilik’in yöneticileri, 
Tea&Talk etkinliği kapsamında samimi bir sohbet ortamında genç mühendislerle bir araya geldi.  
  

Fuarın ilk günü Aksa Akrilik Kurumsal Gelişim Müdürü Başak Çimen “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin 
Strateji” başlığı altında stratejik planlama süreciyle ilgili paylaşımlarda bulunurken, İnsan Kaynakları 
Müdürü ve Etik Temsilcisi Özlem Tamer ise “Pusulamız Etik” başlığı ile etik konusuna değindi.  
 

Müşteri Hizmetleri ve Kalite İzleme Müdürü Berna Çetintaş’ın, “Kimyadan Tekstile Mühendislik 
Harikası” konusuyla yer aldığı etkinlikte, Bütçe ve Maliyet Muhasebesi Müdürü Erdinç Kazak da “Kimler 
Hayatta Kalacak?” başlığı altında kurumsal yönetim ve kurumsal risk yönetimi konularını anlattı.  
 

 

Akrilik elyaf nedir? 

Akrilik elyaf, yapay elyaflar arasında yüne en çok benzeyen elyaf türüdür. Akrilik elyaf, kolayca yıkanabilme ve şeklini 

koruma özelliğinin yanı sıra, güveye, yağa ve kimyasallara karşı oldukça dayanıklıdır. Mükemmel haslıkta parlak renklere 

boyanabilme özelliği bulunan akrilik elyaf, güneş ışığına karşı yüksek haslık ve görünüm ile dokunum olarak yüne 

benzeyen doğallığa ve sıcaklığa sahiptir. Günümüzde akrilik elyaf ürünü, giyimden ev tekstiline, dış mekân kullanımından 

endüstriyel kullanım alanlarına kadar birçok alanda çözüm sunmaktadır. Aksa Akrilik ise dünyadaki en büyük, Türkiye’deki 

ise tek akrilik elyaf üreticisidir. 

 

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, yaklaşık 502 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 315.000 ton akrilik elyaf üretim kapasitesine ulaşmıştır. 

Bu üretim miktarı, Türkiye'deki akrilik elyaf üretiminin yaklaşık %72’sini, dünyadaki akrilik elyaf pazarının ise yaklaşık 

%17’sini oluşturmaktadır. Bu oran Türkiye’yi Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci akrilik elyaf üretici ülkesi konumuna 

taşımıştır.  
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