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Stevie Awards’tan Akmerkez, Akbatı ve Akasya’ya 10 ödül birden!
15 yıldır iş dünyasının en önemli ödüllerinden biri kabul edilen Stevie Awards’ta Akkök Holding’in gayrimenkul sektöründeki ilk
yatırımı Akmerkez ile gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO A.Ş. tarafından hayata geçirilen Akbatı AVYM ve Akasya, toplamda
10 ödül kazandı. Bulundukları kategorilerde Akmerkez ve Akbatı AVYM gümüş ve bronz, Akasya Kültür Sanat ise altın ödül kazandı.
Şirketlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz!

Ekonomi Bakanlığı’ndan Aksa’ya Modakrilik ve Filament Yatırım Teşviği
Aksa Akrilik’in, Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirmiş olduğu modakrilik ve filament ürünleri için Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama
ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğu teşvik başvuruları olumlu sonuçlandı.
Ekonomi Bakanlığı, yaklaşık 50 milyon USD yatırım bütçesine sahip Modakrilik Elyaf projesinin Polimer üretimine ait 20 milyon USD’lık
kısmını incelemeler sonucunda, stratejik ürün olarak değerlendirerek teşvik kapsamına aldı. Bu teşvik desteğinin de verdiği güçle,
geç tutuşma ve yanmama özellikleriyle öne çıkan modakrilik elyaf ürünü hız kesmeden yoluna devam edecek ve Türkiye, dünyanın
modakrilik elyaf üreten 3’üncü ülkesi olacak.
Filament büküm ve sarım makineleri ile bu makinelere ait yardımcı ekipmanların komple yeni yatırımı ise bölgesel teşviklerden yararlanmaya hak kazandı. Akrilik
elyafa yeni kullanım alanı yaratma arayışları kapsamında geliştirilen, teknolojisi tamamen Aksa’ya ait olan filament yatırımı, üstün renk parlaklığı sayesinde halılara
yüksek kaliteli ipek halı görünümü sağlarken, devamlı iplik yapısı sayesinde kullanım sırasında toz oluşumunun da önüne geçiyor.

SEDAŞ ile TES–İŞ Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
SEDAŞ ile TES-İŞ Sendikası arasında 12 Nisan 2017 tarihinde başlayan görüşmeler 17 Temmuz 2017 tarihinde uzlaşma ile sonuçlandı.
Taraflar arasında gerçekleşen imza törenine SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, İcra Başkan Yardımcısı Petr
Zachoval, Dağıtım Direktörü Ersan Şentürk, İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri Direktörü Selda Özacar, Ortak Hizmetler Direktörü
Murat Eroğlu, Kamu İlişkileri Koordinatörü Yunus Bekircan, Regülasyon Direktörü Yeşim Meltem Şişli, Finans Direktörü Fırat Soğancık ile
SEDAŞ Departman yöneticileri, TES-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ersin Akma, Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, Şube Sekreteri Naci
Çolak, Mali Sekreter Hasan Arıcı, Teşkilat Sekreteri Soner Gülsün, Eğitim Sekreteri Rıdvan Akın ve SEDAŞ İşyeri Baştemsilcileri ve işyeri
temsilcileri katılım gösterdiler. SEDAŞ ile TES-İŞ Sendikası arasında SEDAŞ’ın faaliyet bölgesi olan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’deki
1.300 işçiyi kapsayan İşletme Toplu İş Sözleşmesi (İTİS) görüşmeleri arabuluculuk süresi dolmadan tamamlandı.

Sur Yapı AXİS Avm’de Enerji Verimliliği İçin Akenerji’yi Seçti
Akbatı ve Akasya’dan sonra, İstanbul’un yükselen bölgesi Kağıthane’de ticaret ve alışverişin yeni merkezi olan Axis AVM de 1 yıl
boyunca tüm tesis teknik işletim hizmetlerini Akenerji’den alacak. Akenerji ayrıca, Axis AVM’de sıfır yatırımla enerji verimliliği için de
çalışacak. Akenerji, teknik ekibiyle, Axis AVM’de günlük bakım, onarım, takip, ölçüm ve analiz yapacak. Öte yandan dış bakım-servis
maliyetlerini de ortadan kaldırarak her türlü mühendislik hizmetini sağlayacak.
Axis AVM’de tüm sistem üzerindeki mühendislik çalışmaları ile sistem optimize edilerek enerji verimliliği de mümkün olan en üst
seviyeye çekilecek. Böylece Axis AVM kesintisiz mühendislik hizmeti alırken, enerji maliyetini de düşürecek.

SEDAŞ-Taraklı Kaymakamlığı İşbirliği Başarıyla Sürecek
SEDAŞ Dağıtım Varlıkları Grup Müdürü Enver Aka ve Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan, Taraklı Kaymakamı Cihat Koç’u
makamında ziyaret ederek SEDAŞ’ın çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Cihat Koç, “Nezaket ziyaretinize teşekkür ederim. Taraklı
küçük bir ilçe ancak ilçede yaşayan vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alması için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Kurumlar arası
işbirliğini önemsiyoruz. İlçemizin elektrikle ilgili konularında SEDAŞ ile işbirliğimizi de başarılı bir şekilde sürdürmek ve geliştirmek
istiyoruz” dedi. Kaymakam Cihat Koç, Taraklı muhtarları ile yaptıkları toplantılardaki muhtarların önerileri ve talepleri ile tespitlerini,
SEDAŞ yöneticileri ile paylaştı. Aka, 2016-2020 tarihleri arasında 513 Milyon TL yatırım hedefi için çalışmalarını sürdürdüklerini, TEDAŞ
ile yatırımlar konusunda koordinasyon sağladıklarını belirterek, “TEDAŞ da SEDAŞ’ın müşteri memnuniyeti hedefi için yaptığı yatırım
çalışmalarına sahadaki operasyonları ile destek veriyor” dedi. Taraklı Kaymakamı Cihat Koç, misafirleri ile yakından ilgilenirken, yapılan
nezaket ziyaretine ve kendisi için yapılan ayrıntılı bilgilendirmeye teşekkür etti.

Antalya Havalimanı Karbon Ayak İzini Silmek İçin Akenerji’yi Tercih Etti
Karbon emisyonu azaltım konusunda sektörde örnek teşkil eden Akenerji, tüm yenilenebilir enerji yatırımları için karbon sertifikalandırma
çalışmalarını başarıyla yürütmeye devam ediyor. ICF Airports Antalya karbon ayak izini sıfırlamak için bu sene Akenerji’yi tercih etti.
Antalya Havalimanı’ndaki faaliyetler nedeniyle oluşan karbon ayak izleri, Akenerji Uluabat Hidroelektrik Santrali’ne ait emisyon
azaltım sertifikaları ile sıfırlandı. Akenerji’nin ICF Antalya Airports ile son 3 yıldır yaptığı işbirliği sonucu toplam 48.738 tCO2 karbon
denkleştirmesi, iş ortakları ile yapılan işbirliği sonucu ise 65.339 tCO2 emisyon azaltımı gerçekleştirildi.

SEDAŞ’a Milletvekili Ziyareti
TBMM Sakarya Milletvekili, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Sözcüsü, Avukat Ali İhsan
Yavuz, SEDAŞ’a nezaket ziyaretinde bulundu. SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk’ü makamında ziyaret eden Milletvekili Ali İhsan
Yavuz, Şentürk’ü yeni görevi nedeniyle tebrik etmek ve SEDAŞ’ın çalışmaları hakkında da bilgi almak için ziyaretini gerçekleştirdiğini
açıklarken, “Ersan Bey'i çözüm odaklı, müşteri memnuniyetini önemseyen, iyi niyetli ve işini seven bir yönetici olarak tanıyorum. Uzun
süredir gelmek istiyordum. Bugün kısmet oldu. Yeni görevinin kendisine ve SEDAŞ’a hayırlı olmasını diliyorum”dedi. Dr. Ersan Şentürk
de nezaket ziyaretine teşekkür ederken misafirleri ile yakından ilgilendi. Dr. Şentürk SEDAŞ’ın dağıtım faaliyetleri hakkında Milletvekili
Ali İhsan Yavuz’a ayrıntılı bilgiler verdi.

Sakarya Muhtarlar Federasyonu’ndan Tebrik Ziyareti
Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve beraberindeki heyet, SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk’ü makamında
ziyaret ederek, yeni görevi nedeniyle tebrik etti ve başarılar diledi. Dr.Şentürk, tesis yatırım çalışmaları, şebeke bakım onarım ve aydınlatma
konularında muhtarlara çeşitli bilgiler aktararak muhtarların en önemli paydaşları olduğunu ifade etti. Sakarya Muhtarlar Federasyonu
Başkanı Erdal Erdem ise SEDAŞ’ın muhtarlara yönelik yaptığı iletişim kanallarının çoğaltılması çalışmalarını başarılı bulduklarını belirterek,
SEDAŞ yöneticilerinin ve ekiplerinin muhtarlardan gelen taleplere hızlı cevap vermelerine, sahada yoğun gayret göstererek başarılı
faaliyet sergilemelerine ve kendilerine gösterilen yakın ilgi ile misafirperverliğe teşekkür etti. Erdem, SEDAŞ Dağıtım Direktörü ile bir
araya gelmişken bazı talep ve önerilerini ilettiklerini de belirtti. Başkan Erdem, Dr.Şentürk’e Sakarya Muhtarlar Federasyonu olarak
hazırladıkları “A’dan Z’ye Sakarya” adlı kitabı hediye etti. Yapılan nezaket ziyareti nedeniyle memnuniyetini ifade eden SEDAŞ Dağıtım
Direktörü Dr.Ersan Şentürk, Başkan Erdal Erdem’e ve Sakarya Muhtarlar Federasyonu yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Ak-Kim İnovasyon Ödülleri
Kimya sektöründe fark yaratan projelere imza atan Ak-Kim, geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlattığı “İnovasyon için harekete geç!” projesini
ödüllerle taçlandırdı. Ak-Kim’deki inovatif bakış açısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, her lokasyon ve tesiste
çalışanların katılımıyla workshop etkinlikleri düzenlendi. “Bakış açını kullan ve yeni yolları keşfet!”, “Fikrini paylaş ve diğer fikirlere kulak
ver!” sloganlarıyla yapılan bir dizi etkinlikte takım çalışmaları gerçekleştirilirken, inovasyon laboratuvarlarında yaratıcılık testleri uygulandı.
Ak-Kim, bu çalışmanın bir devamı olarak, “Ak-Kim İnovasyon Ödülleri”ni hayata geçirdi. Kurum içinde yapılan değerlendirme sonucu 4
proje ödüllendirilmeye layık bulundu. 3. olan proje Karadeniz turu ile ödüllendirildi. Daha önce jüri özel ödülü kapsamında da Sapanca
gezisi düzenlenmişti.

Çocuklar Enerji Yolculuğuna İlk Adımı Sepaş Enerji ile Atıyor
Sepaş Enerji tarafından KidZania’da açılan Sepaş Enerji Elektrik Merkezi’ni ziyaret eden çocuklar, günlük hayatın her alanında yer alan
enerjinin ne olduğunu ve tasarruf yollarını kendileri deneyimleyerek, öğrenme fırsatı yakalayacak.
Dünyanın ilk çocuklar ülkesi KidZania’da kurulan Sepaş Enerji Elektrik Merkezi’nde, Enerji Tasarrufu Uzmanı olma şansını yakalayan
çocuklar, günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olan enerjinin ne olduğunu, hangi alanlarda kullanıldığını, önemini ve enerji tasarrufu
hakkında püf noktaları deneyimleyerek öğrenecek. Enerjinin üretiminden kullanıcılara kadar olan yolcuğunu görme fırsatı elde edecek
olan çocuklar, karbon ayak izi hakkında bilgi alıp, elektriğin şehre nasıl dağıtıldığını da gözlemleyebilecek.

SEDAŞ'a Atatürk Sanayi Esnafından Teşekkür
Sakarya Erenler Atatürk Sanayi esnafı, elektrik hatları için SEDAŞ’ın yaptığı yatırım ve yenileme çalışmalarının mutluluğunu yaşıyor.
Sakarya’nın en eski sanayilerinden olan Erenler Atatürk Sanayi Sitesi’nde, yıllardır otomotiv sektöründe emek veren yaklaşık 200 esnaf,
bu yatırımla birlikte elektrik hatlarının yenilenmesi sonucu sanayinin yeni bir çehre kazanacağını belirterek, SEDAŞ’a teşekkür ettiler.
Atatürk Sanayi Sitesi Dernek Başkanı Ömer Bayrak, bizzat çalışmaları yapan görevlileri çalışma anında ziyaret ederek, “Erenler Atatürk
Sanayi’ye yeni bir çehre kazandırılıyor. Alt ve üst yapıda yapılan çalışmalar ile sanayi esnafı da, gelip giden müşterimiz de rahat edecek.
Yapılan çalışmaların bitmesi ile Atatürk Sanayi Sitesi hak ettiği değeri kazanacak. Elektrik hatlarının yer altına alınması için canla başla
çalışan SEDAŞ ekiplerine, bizlere her türlü desteği veren değerli SEDAŞ yöneticilerine sonsuz teşekkürler ediyoruz” dedi.

Akenerji ve Enerjisa’dan Enerji Ticareti’nde Bir İlk
Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş. ve Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., EFET Genel Çerçeve Sözleşmesi’ne
ek olarak EFET Kredi Destek Eki’ni (CSA) imzalayarak, Türkiye’de elektrik ticareti açısından önemli bir ilki gerçekleştirdi.
CSA ile taraflar, aralarında anlaştıkları sıklıkta maruz kaldıkları risk değerini karşılıklı hesaplayarak, riske maruz kalan tarafa nakit veya
teminat mektubu teslim ederek, bu riski en aza indirmeleri mümkün olacak. CSA’nın elektrik piyasasında piyasa oyuncularına daha
güvenilir ortam sağlamasıyla, piyasa likiditesinin artması ve enerji ticaretinde istikrarın gelişmesine katkısı olacak. Enerjisa ve Akenerji
tarafından atılan sektörde öncü olacak bu adımın, Türkiye enerji piyasalarında ticaretin arttırılması adına firmalar tarafından yaygın
olarak hayata geçirilmesi bekleniyor.

Ak-Kim Gönüllüleri Sevgi Evleri'nden Minikleri Kidzania’ya Götürdü
Ak-Kim çalışanlarının “Mutlu Ederek Mutlu Olmak İstemez misiniz?‘’ sloganı ile başlattığı gönüllülük faaliyetleri kapsamında Ak-Kim
çalışanlarından toplanan yardımlarla Sevgi Evleri'nde bulunan 13 çocuğun kıyafet, oyuncak ve kırtasiye ihtiyaçları karşılandı. Buna ek
olarak, 16 Temmuz 2017 tarihinde Sevgi Evleri’nde bulunan minikler için Kidzania gezisi düzenlendi.

SEDAŞ Eğitim Gönüllüleri Yeni Neferler Kazanıyor
Elektriğin güvenli kullanımını önemseyen, müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmeti odağına alan SEDAŞ, yüksekte güvenli çalışma
eğitimleri için eğiticilerini yetiştirdi.
SEDAŞ, Haliç Üniversitesi ile iş birliği kapsamında, 50 SEDAŞ çalışanına “Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitici Eğitimi” programını uygulamalı
olarak verdi ve program başarı ile tamamlandı. Şebeke operasyon bölge sorumluları, vardiya amirleri ve İSG departmanına bağlı sorumluuzman kadrosu çalışanlarından oluşan 50 kişilik grup, yüksekte güvenli çalışma eğitimlerini başarı ile tamamlayarak sertifika almaya
hak kazandı. Bu program sonunda SEDAŞ’ın iç eğitici kadrosu 50 yeni nefer kazandı. Eğitici olarak programı başarı ile tamamlayan
İSG eğitmenlerine sertifikaları, düzenlenen ödül töreninde yöneticileri tarafından teslim edildi.

Aksa Akrilik, Türkiye’nin Vergi Rekortmeni Şirketleri Arasında 75. Sırada
Dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, “2016 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Mükellefleri Türkiye Geneli İlk
100 Sıralaması”nda 75. sırada yer alarak Türkiye’nin vergi rekortmeni şirketlerinden biri oldu.
2016 yılına ilişkin kurumlar vergi rekortmenleri listesi Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı. Aksa Akrilik, bu yılki listede 75. sırada yer
aldı. 1971 yılından beri Yalova’da faaliyet gösteren Aksa Akrilik, 2016 yılında 52 milyon 973 bin 73 TL vergi ödemesi gerçekleştirdi.
Türkiye ekonomisine katma değer yaratan devler arasında bulunan Aksa Akrilik, 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Aksa
Akrilik 2016 yılında gerçekleştirdiği 1.981.963.090 TL tutarındaki net satışıyla da Fortune 500 listesinde 96’ncı, Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu listesinde 44’üncü sırada yer aldı.

SEDAŞ Düzce Müşteri Hizmetleri Merkezi Taşınıyor
Elektrik dağıtım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Düzce Müşteri Hizmetleri Merkezi, 21 Ağustos Pazartesi gününden itibaren, Düzce
İli, Merkez Kiremitocağı Mahallesi, Hastane Caddesi, No:1 adresinde hizmet vermeye başlayacak. Türkiye’de elektrik piyasasında
perakende elektrik satışı ve elektrik dağıtım lisansı olan şirketler için uygulanan hukuki ve fiziki ayrıştırma gereğince, elektrik dağıtım
faaliyetleri ile perakende satış faaliyetlerini 2013 yılında birbirinden ayıran SEDAŞ, müşterileri için ferah ve yeni konseptiyle daha rahat
bir ortam oluşturarak, müşteri hizmetleri merkezini Düzce ili merkezinde yeni yerinde, yeni yüzü ile yeniden yapılandırıyor. SEDAŞ
Düzce Müşteri Hizmetleri Merkezi yeni adresinde, elektrik dağıtım faaliyetlerine ilişkin başvuruda bulunan tüketicilerin taleplerini
karşılamaya devam edecek.

Aksa Akrilik Çalışanları Yaz Partisinde Gönüllerince Eğlendi
25 Temmuz ve 15 Ağustos tarihlerinde Bahçekort Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen yaz partilerine toplam 1000 Aksa çalışanı katıldı.
15. ve 25. yılını dolduran Aksa çalışanlarına gümüş tabak ve şiltlerin de takdim edildiği organizasyonlarda, ünlü sanatçı Ferda Anıl
Yarkın sahne aldı. AKSET müzik grubunun sahne aldığı gecede, Aksa çalışanlarından Mustafa Özlen Atçeken de DJ performansıyla
gece boyunca çalışanları coşturdu.

Boğazın Şampiyonları Belli Oldu
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 29’uncusu düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 49 ülkeden 568’i
kadın olmak üzere 2 bin 147 kişilik rekor katılımla 23.07.2017 tarihinde gerçekleşti. Asya’dan Avrupa’ya 6,5 km’lik parkurda 29 yıldır yapılan
ve Kanlıca’dan başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda son bulan yüzme yarışı büyük bir heyecana sahne oldu.
Dünyada iki kıta arasındaki tek yarış olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na Ak-Kim ailesinden Olcay Batu Coşkuner de katıldı. Olcay
Batu Coşkuner, 2 bin 147 yarışmacı arasında 1 saat 4 dk 30 sn (64,5 dk) derecesi ile kendi yaş kategorisinde yarışmayı 16. sırada tamamlayarak
“Kıtalararası Yüzücü” ünvanını almayı başardı.

Ak-Kim Fotoğraf Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu
Ak-Kim, Çevre Haftası etkinliği kapsamında çalışanların katılımıyla “Su” konulu fotoğraf yarışması düzenledi. Yarışmanın fotoğrafları
jüri tarafından değerlendirilerek 2 Ağustos 2017 tarihinde ödüller dağıtıldı. Birincilik ödülü, “Doğanın Direnişi” isimli fotoğrafıyla
Erdal Zengin’in, İkincilik ödülü “Su hayattır, hayat ellerimizde” fotoğrafıyla Burak Başsayel’ in, Üçüncülük ödülü “Eller Havaya” isimli
fotoğrafıyla Gülşah Uzun’ un oldu. Yarışmaya katılan tüm fotoğraflar Ak-Kim fabrika ve merkez ofiste sergilenmektedir.

SEDAŞ’ın “Kapak Olsun” Projesine Paydaşlarından da Büyük Destek Var
SEDAŞ, engelli bireyler için engelleri aşmak, çevre bilinci ve duyarlılığı yaratarak plastik kapakların geri dönüşümü ile topluma ve
çevreye fayda sağlamak amaçlı sosyal sorumluluk projesini, “SEDAŞ Gönüllüleri”nin çabaları ve katkıları ile tüm hızıyla sürdürüyor.
SEDAŞ, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile işbirliği yaparken, proje sadece SEDAŞ Gönüllüleri ile değil vatandaş ve esnafın da katkı
sağlaması ile daha da gelişerek devam ediyor. SEDAŞ’ın projesi medya ve basın organlarında da yer aldıktan sonra SEDAŞ’a telefonlarla,
tebrik ve teşekkür mesajları ileten, topladıkları kapakları gönderen ve bizzat kapakları getirip teslim ederek, proje kampanyasına
destek verenler de oluyor.

Akasya Kültür Sanat Sezon Açılışını Yapıyor
Sanatseverlerin yoğun ilgi ile takip ettiği AKS etkinlikleri, Eylül’de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 7’den 70’e herkese hitap
eden tiyatro ve müzik etkinliklerini sahnesinde ağırlayacak olan AKS, eylül ayında gerçekleştireceği etkinlikler ile sanatseverlerin uğrak
adresi olacak.
• 9 Eylül Cumartesi günü; yorumcu, besteci ve oyuncu kimliğiyle adından sıkça söz ettiren sanatçı Halil Sezai AKS’de unutulmaz bir
müzik ziyafeti yaşatacak.
• 26 Eylül Salı günü Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü olan ‘Mahşer-i Cümbüş’ tiyatro severler ile buluşacak.
• 30 Eylül Cumartesi günü AKS sahnesi minik misafirlerini ağırlayacak. ‘Sevimli Dinozor’ oyunu ile çocuklar eğlenceli bir dünyanın
kapılarını aralayacak. Biletler AKS gişede ve Biletix’te….

Ak-Kim Çalışanları Sibel Can Konserinde
Ak-Kim Sosyal Etkinlik Kulübü 29 Temmuz Cumartesi günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenen Sibel Can Konseri’ne
çalışanlardan bir grubu götürdü. Keyifli dakikaların geçirildiği konserde müziğin yanı sıra Sibel Can’ın danslarıyla yaşattığı görsel şölen büyüledi.

Akasya’da Toprağın 5 Bin Yıllık Sırrı Çözülüyor!
5 bin yıllık seramik sanatının günümüz mutfak pratiklerine olan etkisini konu edinen ‘Toprağın Sırrı’ sergisi 11-24 Eylül tarihleri arasında
Akasya misafirleri ile buluşacak. Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli müzelerinde sergilenen erken dönem sırsız seramiklerin yakın kopyalarından
60 eser sunan sergi, insan hayatında geçmişle bugün arasında kurulan bağı seramik sanatıyla gün ışığına çıkaracak. Sergiye paralel olarak, hem
yetişkinler hem de çocukların toprak ile tanışması için seramik üzerine desen ve kil atölye çalışmaları düzenlenecek. Detaylı bilgiye Facebook
sayfası ve web sitesinden ulaşılabilir.

AKKÖK ETİK HATTI
BİR TELEFON
UZAĞINIZDA
İş etiği ilkeleri hakkındaki önerilerinizi veya
ihlal edildiğinden şüphelendiğiniz konuları
Akkök Etik Hattı ile çekinmeden paylaşabilirsiniz.

Mutlak gizlilik prensibiyle, bağımsız bir kuruluş
tarafından yönetilen Akkök Etik Hattı’na
haftanın 7 günü, 10.00-22.00 saatleri arasında
aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz.

0 800 211 01 07
0 212 213 97 18

