
 
 

 

 

 
Aksa Akrilik’in staj programı ile gençler  

kariyerlerine bir adım daha yaklaşıyor 

 
Akkök Şirketler Grubu’na bağlı Aksa Akrilik, genç mühendis adaylarına Haziran – Eylül 

tarihleri arasında Aksa’nın Yalova’daki tesislerinde staj imkanı sunuyor. Aksa’da staj 

yapmaya hak kazanacak gençler stajları süresince Yalova’da yer alan tesislerin tüm 

imkanlarından ücretsiz olarak faydalanmanın yanı sıra ilk maaşlarını da kazanma fırsatını 

yakalayacaklar. 

Dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi Aksa’nın sunduğu staj programının kontenjanı 10 kişi ile 

sınırlı. Aksa Akrilik, staj dönemi boyunca stajyerlerine asgari ücretli maaşın yanı sıra sigorta ve 

kalacak yer imkânı da sağlayacak. Staj programına katılmaya hak kazanan öğrenciler staj 

süresince Aksa lojmanlarında konaklayacaklar. 

Son başvuru tarihi 13 Nisan Pazar günü olan program kapsamında adaylar genel yetenek 

sınavı, kişilik envanteri ve yabancı dil sınavını kapsayan üç aşamadan geçecek.  

Programa başvuruda bulunan adaylar, 19 Nisan 2014 Cumartesi günü Yalova Aksa 

Fabrikası’nda yapılacak olan genel sınava ve genel sınavı başarıyla geçen adaylar ise 29 Nisan 

2014 Salı günü panel mülakata ve fabrika gezisine katılabilecek.  

Programa başvuran adayların 3 sınıfı bitirerek 4. sınıfa geçmeye hak kazanan Kimya, 

Elektrik/Elektronik bölümleri ile Elektrik, Kimya, Makine, Tekstil Mühendisliği bölümlerindeki 

öğrenimine devam eden lisans öğrencisi olması gerekiyor. Bunların yanı sıra staj programı için  

3.00/4 veya 4.00/5 üstü not ortalaması olan, çok iyi derecede İngilizce bilen ve Takım 

çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık, sonuç odaklı adaylar aranıyor.  

Programa katılmaya hak kazanan adaylara 5 Mayıs 2014 Pazartesi günü geri dönüşte 

bulunulacak.  

Programa www.kariyer.net ve www.aksa.com adreslerden başvuruda bulunulabiliyor.  

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 370 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 %67’sini, dünyadaki akrilik elyaf pazarının ise 
yaklaşık %16’sını 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.  
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Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş ile dünyaca ünlü The Dow Chemical Company firmasının iştiraki Dow 
Europe Holdings B.V., karbon elyaf ve karbon elyaf esaslı ürünlerin üretimi ve dünya çapında 
pazarlanması için 2011 yılında bir ön anlaşma imzalamışlardır. Ön anlaşma sonrasında ise “The Dow 
Chemical Company (NYSE:Dow)” firmasının tamamına sahip olduğu iştiraki Dow Europe Holdings B.V. 
ve dünya akrilik elyaf sektörünün lider şirketi Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (BİST:AKSA) yeni ortak 
girişimde  bulunarak, DowAksa Advanced Composites Holdings B.V. için nihai anlaşmayı imzalamışlardır. 
DowAksa Advanced Composites Holdings B.V.’de Aksa ve Dow Europe Holdings B.V. yüzde 50’lik 
hisseye sahiptir. Modernizasyon, verimlilik, operasyonel, mükemmeliyet ve sadeleşme stratejileri 
doğrultusunda Aksa Akrilik, yüzde 100 iştiraki olan Ak-Tops’u 2013 yılında tüm faaliyetleriyle birlikte 
devralmak suretiyle birleşme çalışmalarını tamamladı. Aksa Akrilik, bu birleşme ile dünyanın en büyük 
akrilik elyaf üreticisi olarak sektöründeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. 

Ayrıntılı bilgi için: 
Serap Güneş 
Grup 7 İletişim Danışmanlığı 
0212 292 13 13 / sgunes@grup7.com.tr 
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