Akkök Aylık Haber
E-Bülteni
ŞUBAT 2018

Sigarayı bıraktıktan sonra vücudumuzda neler olur?
- 20 dakika sonra kalp atış hızı düşer.
- 12 saat sonra kandaki karbondioksit seviyesi
normale döner.
- 2-12 hafta sonra akciğer fonksiyonları
iyileşmeye, kalp krizi riski düşmeye başlar.
- 1-9 ay sonra öksürme ve nefes darlığı azalır.

- 1 yıl sonra eklenen koroner kalp hastalığı
riski sigara içen birinin yarısı kadar olur.
- 10 yıl sonra akciğer kanserinden ölüm
ihtimali sigara içen birinin yarısı kadar olur.
- 15 yıl sonra koroner kalp hastalığı riski
sigara içmeyen biri ile aynı olur.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin En Büyük Ödülü Bu Yıl da Aksa Akrilik’in Oldu!
Dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi iştirakimiz Aksa Akrilik, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin düzenlediği 8’inci Kurumsal
Yönetim Ödülleri’nde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da zirvenin sahibi oldu. Bağımsız kurumsal derecelendirme şirketi Saha’nın yaptığı
değerlendirmede, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nu 95,98’den, 96,32’ye çıkaran Aksa Akrilik, Borsa İstanbul Kurumsal
Yönetim Endeksi’nde yer alan 50 şirketi geride bırakarak, üst üste ikinci kez 1’inci olma başarısını gösterdi.Intercontinental Otel’de
gerçekleştirilen törende Aksa Akrilik adına ödülü alan Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı ve Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet
Cemal Dördüncü, bu ödülü almaktan büyük bir gurur duyduğunu belirterek, “Aksa Akrilik, 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor.
İnovatif, katma değeri yüksek ürünlerle Türkiye ekonomisinin gücüne güç katıyor. Bu başarının arkasında evrensel ilkelerden ödün vermeyen,
sürdürülebilir bir yönetim anlayışı var. Başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Aksa Akrilik, Hannover'de Düzenlenen Domotex 2018 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'na Katıldı
Aksa Akrilik, 12 - 15 Ocak 2018 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen Domotex 2018 Halı ve Zemin
Kaplamaları Fuarı’na katılarak Acryluna ve Acrylusion ürünlerini sergiledi. Acryluna ve Acrylusion ürünlerinden yapılan halıların
sergilendiği stant, hem halı üreticisi firmaların, hem de fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Aksa Akrilik Genel Müdürü
Cengiz Taş’ın da katıldığı fuarda, dünya halı sektörünün önde gelen firmalarıyla görüşmeler gerçekleştirilirken, halı sektöründeki
trendler de yakından takip edilmiş oldu. Acryluna ve Acrylusion olarak iki ana bölümden oluşan stantta akrilik elyaf ürünleri fuar
katılımcılarına detaylı olarak tanıtıldı.

Aksa, Kapılarını Bu Kez Liseli Gençlere Açtı
Aksa Akrilik’in tüm paydaşlarına şeffaflık ilkesi kapsamında düzenlediği “Açık Kapı Ziyaretleri”, her yıl artan bir ilgiyle devam ediyor.
Aksa Akrilik, “Açık Kapı Ziyaretleri” kapsamında, 12 Aralık’ta, Özel Yalova Mektebim Anadolu Lisesi öğrencilerini misafir etti. Fabrikayı
ziyaret eden 35 kişilik öğrenci grubu, Genel Müdürlük Brifing Salonu’nda Aksa Akrilik’in kilometre taşları hakkında bilgi aldıktan sonra,
Aksa Akrilik mühendislerinin eşliğinde Elyaf Çekim Ünitesi’ni gezerek, akrilik elyafın üretim sürecini yerinde görme şansı yakaladı. Öğrenci
grubu, Elyaf Çekim Ünitesi’nin ardından, Aksa üretim sürecinin sürekli olarak takip ve kontrol edildiği Göz Ünitesi ile yüksek teknolojiye
sahip altyapısıyla dikkat çeken Aksa Merkez Laboratuvarları’nı gezdiler. Öğrenciler akrilik elyafın üretim süreci hakkında bilgi sahibi
olurken, merak ettikleri sorulara da yanıt buldular.

“The One Awards” Bütünleşik Pazarlama Ödülü Akenerji’inin
Her yıl itibarını en çok artıran şirketlere verilen The One Awards’da bu yıl enerji kategorisinde Akenerji birinciliği aldı. 2017’de kurumsal
iletişimi en iyi kullanarak, itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıda katkısı bulunan PR ve reklam ajansları da ödüllendirildi. 2017 yılının
kurumsal itibarını en çok artıran markaları, 12 ildeki 1.200 kişilik halk jürisi tarafından Akademetre tarafından gerçekleştirilen “itibar ve marka
değer performans ölçümü” ile belirlendi. Akenerji, enerji sektöründe önde gelen isimlerden oluşan rakiplerini geride bırakarak, yüksek bir
skorla ödülün sahibi oldu.

Akenerji Enerji Servislerinden Rekor Tasarruf
Türkiye’nin önde gelen inşaat firmalarından AXIS Kağıthane AVM’de enerji tasarrufunda rekor kırdı. 2017 Aralık ayı itibarıyla AXIS Kağıthane AVM’ye hiçbir “ek
yatırım yaptırmadan” mevcut sistem ve ekipmanlarla teknik işletmeyi yürüterek, elektrikte %47 tasarrufa ulaşıldı. Yine 2017 Aralık ayı itibarıyla AXIS Kağıthane
AVM’de doğal gaz tüketiminde yapılan tasarruf oranı %89’a ulaştı. Böylece AXIS Kağıthane AVM “daha az doğalgaz ve elektrik tüketerek” enerji maliyetlerini
düşürdü. Akenerji enerji servislerinin yakaladığı bu tasarruf oranları sayesinde ülke ekonomisine de katkı sağlanmış oldu. Ayrıca AVM’nin karbon salınımı da
düştüğü için çevre ve ekolojik hayata da olumlu katkı sağlandı.

Sevgiliye En Değerli Hediye Emekle Yapılandır
Bu yıl Sevgililer Günü’nde en değerli hediyeyi arayanların yolu Akbatı’ya düşecek. 10-11 Şubat tarihlerinde Akbatı’da gerçekleşecek Ahşap
Oyma Atölyesi ve Boyama Atölyesi’ne katılanlar sevgisini sanata dökerek sevgiliye en değerli hediyeyi kendi emekleriyle yapabilecekler.
Katılımcılar 13.00-18.45 saatleri arasında tasarımcı Burcu Baraner eşliğinde gerçekleşecek boyama atölyesinde yastık, çanta ve defter kabı gibi
çeşitli malzemeleri birlikte renklendirecekler. Deneyimli sanatçı Kadir Ulus’un Ahşap Oyma Atölyesi ise saat 12.00’da başlayıp, 20.30’a kadar
devam edecek. Bu atölyede katılımcılar sanatçı Kadir Ulus ile birlikte el emeğiyle bir obje tasarlayabilir, hediyelerine duygularını katabilirler.
Katılım sayısının sınırlı olduğu atölyeler için rezervasyon Akbatı Danışma’nın 0212 397 70 70 numaralı telefonundan yapılabilir. Bu sene
sevgililer, Burcu Baraner’in Akbatı’ya özel tasarladığı Mutlu Sevgi Kartları ile de diledikleri mesajı sevdiklerine gönderebilecekler. Sosyal medya
üzerinden paylaşılacak Mutlu Sevgi Kartları’na 1-15 Şubat tarihleri arasında Akbatı Facebook sayfası (https://tr-tr.facebook.com/akbatiavym)
üzerinden ulaşılabilir.

Sepaş Enerji’ye Dijital Dönüşüm Ödülü
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Oracle Enerji Zirvesi'nde, 'Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm Ödülleri' sahiplerini buldu. Törenin açılış konuşmasını
EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk yaptı. Zirvede elektrik, su ve doğalgaz şirketlerinin dijitalleşme ve akıllı şebeke yönetimi yatırımları
konuları ele alındı. 17 Ocak’ta İstanbul’da yaklaşık 400'den fazla sektör yöneticisinin katılımıyla gerçekleşen 3. Oracle Enerji Zirvesi'nde,
Sepaş Enerji de ödüle layık görüldü. Doğru bir teknoloji yatırımı ile tüm kritik operasyonların Oracle Exadata üzerinde canlıya geçirilmesiyle
sağlanan teknolojik dönüşüm projesiyle Dijital Dönüşüm Ödülü, Sepaş Enerji’nin oldu. Kendi kategorisinde ilk referans proje örneği olan
projeyle ilgili ödülü, Sepaş Enerji Bilgi Teknolojileri Müdürü Kadir Sakarya aldı.

SEDAŞ’lı Çocuklar Türkiye’de Bir İlke İmza Atacak
SEDAŞ çalışanları iş güvenliği kültürünü toplumda daha da çok artırmak amacıyla, SEDAŞ’lı çocukların “çalışan anne ve
babalarına” seslendiği ve iş güvenliğiyle ilgili mesaj verdikleri, bu konuda hassasiyet gösterilmesini istedikleri kısa mesajlarını
küçük videolar olarak bir araya getirecek ve kısa bir filme dönüştürecekler. İş güvenliği mesajı içeren video yarışmasına katılan
ve değerli destekleri ile elektrik dağıtım sektöründe bir ilke imza atacak olan “SEDAŞ’lı Çocuklara” SEDAŞ tarafından sürpriz
hediyeler verilecek. SEDAŞ Ailelerinin desteği ile yarışmada yer alacak çocuklar, verecekleri iş güvenliği mesajları ile elektrik
dağıtım sektöründe bir ilk uygulamayı gerçekleştiren “örnek çocuklar” olacaklar. Çocukların vereceği iş güvenliği mesajlarının
tüm toplumda etki yaratması ve toplumumuzda iş güvenliği konusuna karşı giderek artan duyarlılığın daha da çok artırılmasına
katkı sağlaması hedefleniyor. SEDAŞ tarafından kısa videolardan oluşturulacak iş güvenliği video filmi için yarışmaya gönderilen
ilk 10 video çekimindeki çocuklara, ayrıca tüm mesajlardan seçilen ve kısa filmde yer alacak tüm çocuklara sürpriz hediyeler,
yarışmaya katılan tüm çocuklara kısa filmde yer almasalar da teşekkür belgesi verilecek.

SEDAŞ SAP CRM IS-U Projesini Başarıyla Tamamladı
SEDAŞ, sistemsel altyapı yenileme ve geliştirme çalışmaları kapsamında müşterilerine daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek ve müşteri memnuniyetini arttırmak
amacıyla, SAP CRM IS-U projesini 2017 yılı Aralık ayı sonunda başarıyla gerçekleştirdi. SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, iyileştirme ve
geliştirme çalışmaları sırasında da projede gösterilen performansı yakından takip ettiğini ve sürecin sağlıklı bir şekilde sonuca ulaştırıldığını belirterek, proje paydaşları
ve SEDAŞ çalışanlarını tebrik etti. SAP projesine IS-U ve CRM sisteminin entegrasyonunu sağlayan SEDAŞ, bu proje ile mevcuttaki tüm operasyonel süreçlerini ve
iş akışlarını yeniden tanımlamış, müşteri hizmetleri bütünleşik çözümlerini, sayaçtan, abone bağlantı sözleşmesine kadar tüm müşteri hizmetlerini daha efektif
yönetebilir hale getirdi. SEDAŞ, 2017 sonunda başarı ile gerçekleştirdiği sistem çalışmasının ardından canlı hizmeti devreye alarak, operasyonel faaliyetlerde ve
müşteri memnuniyetinde çok daha verimli, ölçülebilir ve entegre bir süreç yönetimine sahip olmanın adımlarını tamamlamış oldu.

SEDAŞ, Elektrik Tasarrufunu Anaokulu Öğrencilerine Anlatıyor
SEDAŞ, “11-18 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası” etkinliği kapsamında, elektrikte tasarruf konusunu anaokulu öğrencilerine
de anlattı. Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle, SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü çalışanları tarafından 120 anaokulu
öğrencisine enerjinin verimli ve elektriğin güvenli kullanımı hakkında bilgiler verildi.

