
Sayın Prof. Dr. Cevat Bora Derin,

Bu mektupta sizleri, Şirketimiz bünyesinde yetiştirmek üzere ülkemizin güzide üniversite-
lerinden mezun Mühendis Yetiştirme Programımız ve işletmemizde bu sene açılacak 
olan Staj Kayıtları hakkında bilgilendirmek istiyorum. Bu çerçevede şirketimiz hakkında 
kısa bir bilgi vermek gerekirse;

Acacia Maden İşletmeleri olarak Kastamonu ili Hanönü ilçesinde bulunan Gökırmak Bakır 
Madeni’nde bakır konsantresi üretiyoruz. İşletmemiz kapsamında sahada kendi bünyemiz-
de ve yüklenicimiz olarak çalışan firmalarda yaklaşık 1.000 kişi istihdam edilmektedir. 
Türkiye’nin en büyük açık ocak metalik madenlerinden birisi olan Gökırmak Bakır 
Madenimizde yılda 2 milyon ton cevher üretilerek en son teknolojiye sahip zenginleş-
tirme tesisimizde işlenmekte ve neticesinde yılda yaklaşık 120.000 ton bakır kon-
santresi üretilmektedir. Ürettiğimiz konsantrenin tümünü ihraç ederek ülke ekonomi-
sine yılda 220 milyon dolarlık bir katkı sağlamaktayız.

Şirketimiz, madencilik faaliyetleri kapsamında insan kaynağına öncelik veriyor, ülkemizin 
nitelikli genç mühendislerine güveniyor ve bölgede üretim yapan tesislerimizi kendilerine 
emanet ediyoruz. Bu amaçla Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden olan İTÜ Üniversi-
tesi Kimya, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nin öğrenci ve mezunlarına ulaşmak, onları 
Mühendis Yetiştirme Programımıza davet etmek istiyorum. Eğitimine devam eden ve 
staj yapma zorunluluğu bulunan mühendis adayı öğrencilerinizi de staj döneminde işlet-
memizde görmekten memnuniyet duyarız.

Acacia ailesinde birlikte çalışmak ve iki yıl sürecek olan Mühendis Yetiştirme Programı 
bünyesinde istihdam edip yetiştirmek üzere ihtiyacımıza uygun başarılı Mühendis ve 
Jeologlar arıyoruz. Yeni mezun mühendis arkadaşlar bu program sayesinde sektörde 
uzmanlaşmak üzere ihtiyaçları olan bilgi ve becerileri madenimizde edinme fırsatı bulacak-
lardır. Mühendis Yetiştirme Programımızla ilgilenen veya daha fazla bilgi almak iste-
yenler Şirketimizin İnsan Kaynakları Departmanı (acacia.ik@acacia.com.tr) ile irtibata 
geçebilirler. Staj imkanıyla ilgilenen öğrencileriniz de aynı şekilde İnsan Kaynakları 
Departmanımıza başvurabilirler.

Bu mektup ile birlikte size gönderilen duyuru afişinin bölümde mezuniyet adayı öğrencile-
rin ulaşabileceği panolara asılarak davetimizin genç mühendis ve mühendis adaylarına 
duyurulması konusunda yardımlarınızı istirham eder, saygılarımı sunarım.
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