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Şahap Aktaş

Doğru Stratejik Yapılanmayla Rekabette Fark Yaratmak
Mümkün

Making a difference in competition through the right
strategic organization

Çok Değerli Dostlarım,

Dear Colleagues,

21. yüzyıl dünyasında, hayatın hemen her alanında yoğun
bir rekabet ortamıyla karşı karşıyayız.

In the 21st century world, we face the fierce competition
almost in all spheres of life.

Sürekli yeniliğin ve gelişimin öncelikli olduğu bu düzende,
rekabetin de küresel boyutlara taşınmasıyla birlikte, özellikle işletmeler açısından ‘farklılık’ yaratabilmek, rekabet
avantajı sağlama noktasında öne çıkan unsurdur.

In the conditions of prioritizing continuous innovation and
development and along with taking the competition to the
global scale, the ability to ‘make a difference’ particularly
from the businesses perspective is a leading aspect for
gaining competitive advantage.

Peki, bu rekabet avantajı nasıl sağlanıyor? Firmalar, hangi
etmenleri göz önünde bulundurarak farklılığı yaratabilir?
Rekabete uyum sağlayamayan firmaları, gelecekte ne gibi
tehlikeler bekliyor?
Aslında tüm bu soruların sayısını çoğaltmak mümkün…
Burada önemli olan faktör, yoğun rekabet içerisinde işletmeyi geleceğe taşımak adına, nasıl bir strateji benimsediğin
ve bilgi & teknolojiyi kullanma becerilerindir.
Nitekim günümüz dünyasında, ‘fark yaratma’ noktasında
çağın en belirleyici faktörleri olarak, bilgi ve teknoloji karşımıza çıkıyor.

So, what are the ways to gain competitive advantage?
What are those factors that companies should consider to
differentiate? What are the risks that could be expected for
the companies that are unable to adapt to competition?
Indeed, the number of questions could be indefinite…
The important factor is the strategy that you adopt and the
knowledge and technology you can use to take your business
forward in the conditions of fierce competition.
In fact, knowledge and technology are the most decisive
factors in terms of ‘making a difference’.

Öyle ki bilgiyi üreten, geliştiren, teknolojinin nimetlerinden azami düzeyde faydalanabilen, müşteri odaklı gelişim
stratejileri benimseyen ve bugünü değil; daima geleceği
önceleyen firmaların, küresel rekabette fark yaratması da
kaçınılmazdır.

Companies that generate and develop knowledge and that
make full use of technologies and adopt customer-based
development strategies and prioritize the future rather than
the present would certainly make a difference in global
competition.

Tabi tüm bunları göz önünde bulundururken, doğru bir stratejik plan ve yapılanma içerisinde olunması ve hedefe giden
yolda, tüm paydaşlar nezdinde entegre bir yapı ile geleceğin
inşa edilmesi gerekmektedir.

Certainly, all these efforts require us to build the future based
on integrated structure in the presence of all stakeholders
along with accurate strategic planning and structure when
moving on towards the target.

Bu noktada Aktaş Holding olarak, kurulduğumuz günden
bu yana sürdürülebilirliği olan başarılara odaklanırken, küresel rekabette fark yaratmak adına da daima bilgi ve teknoloji öncelikli gelişim stratejileri benimsemiş durumdayız.

At this point, as Aktaş Holding, we adopt development
strategies prioritizing on knowledge and technology in order
to create difference in global competition while we focus on
sustainable achievements from the very first day.

Bugün gelinen noktada ise Aktaş Holding’in, küresel düzeyde yakalamış olduğu üstün başarıları; doğru bir planlama,
müşteri odaklı gelişim stratejileri ve yenilikçi bakış açısına
borçlu olduğunu gururla vurgulamak isterim.

I am proud to emphasize that superior successes achieved
by Aktas Holding on the global scale is a result of solid
planning, customer oriented development strategies and
innovative perspective.

Saygılarımla,

Best Regards,

BAŞKAN / PRESIDENT

Yönetim Kurulu Üyesi
Member of the Board
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Sami Erol
Yönetim Kurulu Üyesi - İcra Kurulu Başkanı
CEO - Member of the Board
Rekabetteki Gücümüzü Sürdürülebilir Marka ve Gelişim
Stratejileriyle Şekillendiriyoruz

We shape our competitive strength through sustainable
brand and development strategies

Değerli Aktaş Holding Paydaşları,

Dear Aktaş Holding Stakeholders,

Bilginin öncelikli hale dönüştüğü günümüz yenidünya düzeninde,
şirketlerin ileriye dönük devamlılığı sağlama noktasında, marka
yönetimi stratejilerini çağın gerekliliklerine göre belirlemesi ve
sürdürülebilir gelişimi esas almaları gerekmektedir.

Nowadays, when knowledge became a priority under the
new world order conditions and in terms of ensuring future
sustainability of companies, the determination of brand
management strategies in accordance with the requirements of
the time and prioritizing on sustainable development should be
recognized as fundamental.

Diğer bir ifadeyle, sürdürülebilir marka ve gelişim stratejileri
benimsemeyen şirketlerin, rekabet dinamiklerinin her geçen gün
zorlaştığı mevcut yapıda, ayakta kalabilmeleri çok zordur.
Bu noktada bilgiyi doğru ve etkin şekilde kullanıp geliştirme
gerekliliği, net bir şekilde karşımıza çıkıyor.
Üstelik süreci üretim bazlı ele alırsak, bilgiyi üretip geliştirmek
kadar; bilgi üretim altyapısını oluşturmak, bilgiyi üretecek
yetkin insan gücünü yetiştirmek ve üretilen bilginin, teknoloji
ile bütünleşik halde özgün prototipe dönüştürülmesi de sürecin
tamamlayıcı unsurlardır.
Hal böyle olunca, küresel rekabette fark yaratabilmek için
şirketlerin doğru bilgiyi, doğru gelişim stratejilerine göre
yöneterek, sürdürülebilir marka çalışmalarıyla da bunu
desteklemesi elzemdir.
Çünkü rekabet üstünlüğü sağlamanın ana kaynağı olan ‘yenilikçi’
ve ‘yaratıcı’ yaklaşımların, küresel pazar koşullarında işletme için
stratejik bir öneme sahip olduğunu unutmamak gerekiyor.
Yani üretmenin ve gelişimin önünde hiçbir beis yok.
Bu bilinçle, Aktaş Holding olarak da ilk günden bu yana doğru
gelişim ve marka stratejileri benimseyerek, tüm paydaşlarımız
nezdinde değer yaratacak noktalara odaklanmış durumdayız.

In other words, in the current circumstances when competitive
dynamics are becoming tougher each day, companies that fail
to adopt sustainable brand and development strategies would
hardly survive.
At this point, the necessity to effectively and accurately use and
develop knowledge becomes apparent.
Besides, if we consider the process from the perspective of
production; generating and developing knowledge as well as
creating knowledge infrastructure, educating human resources
that will generate knowledge and converting the knowledge
integrated with technology into a unique prototype are the
integral elements of the process.
Under these circumstances, in order to make a difference in
global competition, companies are required to support this by
sustainable brand practices through managing right knowledge
in terms of the right development strategies.
Therefore, we should remember that ‘innovative’ and ‘creative’
approaches being the sources of competitive advantage
represent strategic importance for businesses in the conditions
of global market.
This means there is no barrier for production and development.
Being aware of this, adopting the right development and brand
strategies at Aktaş Holding from the very first day, we focus on
the points to create value for all our stakeholders.

Bu anlamda, bilgi ve teknolojiyi kullanma becerileri ile yenilikçi
anlayışın, rekabette ‘belirleyici’ faktörler olarak ön plana çıktığı
bu düzene uygun adımlar atan Aktaş Holding’in, sürdürülebilirliği
olan gelişim stratejileriyle, büyük hedeflerine doğru emin
adımlarla ilerlediğini belirtmekte fayda var.

In this sense, it is worth emphasizing that Aktaş Holding is
progressing towards its goals through sustainable strategies
in accordance with the conditions where knowledge and
technology skills along with innovative approach become
decisive factors in competition.

Nitekim Aktaş Holding’in ortaya koyduğu değer yaratmaya
dayalı rekabet avantajının, bugün olduğu gibi gelecekte de şirketi
‘farklılaştıran’ temel unsur olacağına inanıyorum.

Therefore, I believe that competitive advantage based on value
creation implemented by Aktaş Holding will remain to be the
fundamental factor that ‘differentiates’ the company today and
in the future.

Saygılarımla,

Best Regards,
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KÜRESEL REKABETTE FARK YARATMANIN YOLU:
STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ
Ulusal sınırların ortadan kalktığı, dünyanın diğer köşesinde yaşanan olayların dahi yerel pazarları
tetiklediği küreselleşme sürecinde tek rakibimiz kendimiz anlayışı artık iş yapmıyor. Hem yerelde hem
de global ölçekte aynı marka ve hizmeti sunduğunuz rakiplerinizle, kolay ulaşılabilir olmasından dolayı
aynı platformda değerlendiriliyorsunuz. İşte bu dişli rekabet ortamında kendisine yer bulmak isteyen
markalar için stratejik marka yönetimi tercihten çok zorunluluk haline geldi.
Ürünü merkeze koyan klasik pazarlama
anlayışından bu yana çok şey değişti.
Bugünün modern pazarlama anlayışı
tüm süreçleriyle müşteri merkezli
hareket ederken, farklı stratejilerle
pazarda farklılaşan ürünleri sunup,
müşterilerinin sadakatle bağlı olduğu,
satış sonrası hizmetleriyle göz dolduran
markalar yaratma uğraşına girdi. Ürünler
arası farkların azaldığı, alternatiflerin
arttığı günümüzde küresellik kavramı;
müşterilere kolaylık sağlarken, işletmeler
arasına ise bolca rekabet serpti.
Stephen King: “Bir ürün fabrikada
yapılan bir şeydir; bir marka müşterice
satın alınan bir şey. Bir ürün, rakip
tarafından kopyalanabilir; bir marka
benzersizdir. Bir ürünün modası çabucak
geçebilir; başarılı bir marka sonsuzdur.”
Her dönemin kendine özel alışkanlıkları,
karar mekanizmaları, farklılıklarıyla
öne geçen rakipleri ve alternatifleri var.
Bu bağlamda eskiyi unutup, bugünün
araştırmaları ve doğrularıyla marka
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stratejinizi
oluşturmanız
markanızın
geleceği ile ilgili en önemli adım olarak
görülüyor.
Kendini,
yeterliliklerini,
kaynaklarını
ve
çapını
bilen
bir
markalaşma stratejisi olası pek çok riski
ortadan kaldırmış oluyor. David A. Aaker’ın
stratejik marka yönetimi planlaması da
markanızı doğru konumlandırmanız ve
harekete geçerken neleri göz önünde
tutmanız gerektiği ile ilgili anlamlı bir yol
haritası çiziyor. Aaker, müşteri analizinde;
müşteri
yönelimleri,
karşılanmamış
ihtiyaçları, istekleri hatta gelecek dönemde
nelere ihtiyacı olabileceği ile ilgili geniş ve
derinlemesine bir araştırmayı ilk koşul
kabul ediyor. Rekabet analizi noktasında
odağı daha da büyüterek pazara yöneliyor.
Bu süreçte pazardaki rakiplerin kendilerini
konumlandırdığı yeri görürken, markanın
kendisini görmek istediği yeri belirlemesi
gerekiyor. Kişisel analiz ise markanın
kaynaklarına dönerek işletmenin diğer
kurumlarla
etkileşimini
çıkartması,
bahsedilen iki analizin sonuçlarıyla
birleştirme yapmasını öneriyor.
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WAYSOFMAKINGADIFFERENCEINGLOBALCOMPETITION:
STRATEGIC BRAND MANAGEMENT
In the process of globalization where national boundaries become transparent and the incidents that
take place in other parts of the world affect domestic markets; the only competitor is myself concept
does not work anymore. Because of easy accessibility, you are assessed in the same platform as your
competitors which offer the same goods and services at the global scale. Therefore, strategic brand
management has become a must rather than a matter of choice for the brands striving to secure their
place in this fierce competition environment.
Many deviations from classical productoriented marketing approach have taken
place. While modern marketing approach
continues with all its processes based on
consumer-oriented approach, companies
have started to offer distinct goods in the
markets by using different strategies in
order to create brands based on consumers
brand loyalty and impress with after-sale
services. Modern globalization concept, in
which product differences decrease and
alternatives increase, provide convenience
for customers and drives competition among
businesses.
Stephen King: “A product is something
that is made in a factory; a brand
is something that is bought by a
customer. A product can be copied by
a competitor; a brand is unique. A product
can be quickly outdated; a successful
brand is timeless.”

Every era is featured with competitors
having their own habits, decision-making
mechanisms and distinctions as well as
alternatives. In this regard, forming a brand
strategy by leaving the past behind based
on modern researches and facts seems
to be the most important step. A Selfreflecting brand strategy that embraces
competencies, sources and qualities would
eliminate many possible risks. The strategic
brand management planning by David A.
Aaker lays down the reasonable roadmap
reflecting the correct brand positioning
and the points to be remembered during

implementation. In consumer analysis,
Aaker identifies comprehensive and indepth study of consumer trends, un-fulfilled
needs, demands and even future needs as a
pre-condition. By focusing on competition
analysis, he turns towards the market. In this
process, while being aware of competitor’s
positioning in the market, the brand must
identify the position it is willing to occupy.
Individual analysis suggests looking back
to the brand sources, putting forth the
interaction of the business with other
organizations and matching with the results
of such two analyses.
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REKABETTE KİŞİLİKLİ MARKALAR ÖN
PLANDA

GLOBAL REKABETİN KURALLARI
FARKLIDIR

Markaların da bir kişiliği olduğunu onları
tanımlarken kullandığımız cümlelerden
anlayabiliriz. Dinamik, enerjik, genç, muhafazakâr gibi pek çok tanımlama aslında
markayla kurduğumuz bağın bizde hissettirdiği duygudan oluşuyor. Elbette stratejik
bir marka yönetiminden bahsediyorsak
her bir tanımlamanın ilgili kişilerce tüm
analizlerin ardından kurgulanması gerekiyor. Kimi hedefliyorum? Hedeflediğim
kitle, ürünümü ya da hizmetimi aldığında
ne hissetmeli soruları bize bir yol haritası
sunuyor. Duygusal süreçlerin satın alma
kararındaki etkisinin tartışmasız kabul
gördüğü pazarlama dünyasında; markanın kişiliği bugün, yarın ve gelecekte çizeceği yolun ilk adımlarından biri olarak
uygulanıyor. ‘Love Mark’ yaratmanın rekabetteki üstünlüğü ise ürün ya da hizmetinize tüketici nezdinde koşulsuz tercih edilme olanağı yaratması.

Ulusal rekabet ile global rekabet pek çok
yönden birbirinden ayrılıyor o yüzden
küresel bir marka rekabetinin içine giriyorsak ülkeler arası maliyet farklılıkları,
yabancı pazarların kendine has dinamikleri, ülkelerin yasal sınırları, bölgelerdeki
rakiplerin iyi analiz edilmesi birincil öneme sahiptir. Markanızı bu adımlardan geçer not alarak ilerletirseniz karlılık artışı,
pazar genişlemesi ve uzun vadede sürekli
gelişim ile rekabet edebilir hale gelebilirsiniz. Diğer yandan markanızın taklit
edilemeyecek düzeyde bir farklılığı ya da
müşterilerinizle kurduğunuz farklı iletişim yolları da üstünlüğünüzü korumanızda önemlidir.

HANGİ STRATEJİ İLE İLERLEMELİYİZ?

Michael Porter’ın, rekabetçi olmak
isteyen işletmelere önerileri:
• En zor ihtiyaçlara sahip müşterileri
arayın
• En sert yasal engelleri veya mamul
standartlarını aşan normlar tesis edin
• İhtiyaçlarınızı uluslararası nitelikteki
yurt içi tedarikçilerden temin edin
• Çalışanlara hep sizin elemanlarınız
olacaklarmış gibi davranın.

Geleneksel rekabet stratejilerinin başında
gelen maliyet liderliği, aynı ürünü daha uygun fiyatlı üretebilme gücünü ifade ediyor.
Ancak konunun başından bu yana belirttiğimiz gibi sizin analizlerle markanızı nereye konumlandırdığınız oldukça önemli. Üst
segment bir marka için fiyat avantajı sunmak markanıza olumsuz bir değer yükleyecektir. Farklılaşma stratejisinde ister
ürününüzü, sunuş biçiminizi isterseniz de
satışa sunacağınız pazarı standartların dışına çıkartarak rekabette üstünlük sağlama yolunu seçebilirsiniz. Bir diğer yöntem
ise odaklanma stratejisidir. Niş alanların
belirlenerek hedefe, güçlü bir planlama
yapılarak ilerlenen odaklanma stratejisinde diğer pazarlar ya da belirlediğimiz niş
müşteri grubu dışındaki hedef kitleler dikkate alınmaz.
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PERSONALIZED BRANDS ARE LEADING
THE COMPETITION
From the sentences we use to identify
brands, we can conclude that the brands
also have personality. Many descriptions
like dynamic, energetic, young, conservative
etc. indeed derive from our feelings about
connections that we established with the
brand. Certainly, if we speak about strategic
brand management, every description
should be formed after full analyses are
performed by the relevant people. Whom
do I target? Questions about what my target
group would feel when they buy my product
or service would draw a roadmap for us.
In the marketing world where the effects
of emotional processes on the purchase
decision are indisputable, brand personality
today, tomorrow and in the future would be
used as one of the first steps on the path
drawn. Competitive advantage of creating a
‘Love Mark’ is creating customer loyalty to
your product or service beyond reason.
WHAT STRATEGY SHOULD WE PROCEED
WITH?
Cost leadership, which the basis of
traditional competitive strategy, denotes
the capacity to produce the same product at
a lower cost. However, as we have indicated
from the beginning, your analysis-based
brand positioning is extremely important.

Offering price discount on a luxury brand
would introduce negative value to your
brand. In differentiation strategy, you can
choose your competitive advantage method
by taking your product, presentation or
market beyond the standards. Another
method is focusing strategy. In the focusing
strategy, when you move towards the target
by selecting the niche areas based on
solid planning, other markets or customer
groups beyond the identified niche
customer group are not taken into account.
GLOBAL COMPETITION RULES ARE
DIFFERENT
Global competition is different from
domestic competition in many aspects.
Therefore, if a global brand is engaged in
competition, analyzing the cost structure
differences between countries, specific
dynamics of foreign markets, sovereign
borders of countries and competitors in
the regions are of the primary importance.
If you successfully take your brand
through these steps, you will reach the
competitiveness through revenue increase,
market expansion and in the long-run,
sustainable development. From the other
side, the characteristics of your brand in a
way that cannot be easily imitated or the
specific ways of communicating with your
customers should be the essentials to
protect your competitive advantage.
Michael Porter’s recommendations
to businesses in the pursuit of
competitiveness:
• Look for customer with the most
difficult needs
• Develop norms that overcome the
toughest legal barriers or production
standards
• Secure your needs from domestic
suppliers having international
characteristics
• Treat employees as if they are your
permanent staff.
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AKTAŞ HOLDİNG ÇALIŞANLARI ÖNERİLERİYLE
ŞİRKETE DEĞER KATIYOR
Sürekli iyileştirme kültürüne göre hareket eden Aktaş Holding, çalışma ortamının en iyi koşullarda
sağlanması ve şirketin gelişimine katkı sağlanması adına çalışanların önerilerini dikkate almaya
devam ederken, Nisan/Mayıs/Haziran içerisinde, Öneri – Devamlılık - Ramak Kala kategorilerinde
başarılı olan çalışanları, düzenlenen törenle ödüllendirdi.
Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, ‘en değerli kaynağı’ olarak gördüğü çalışanların
fikirlerine değer veren Aktaş Holding, önerileriyle şirketin gelişimine katkı sağlayan
çalışanları ödüllendirmeye devam ediyor.
Aktaş Holding bünyesinde, Nisan/Mayıs/
Haziran içerisinde, Öneri – Devamlılık Ramak Kala kategorilerinde başarılı olan
çalışanlar, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.
26 Temmuz tarihinde, Aktaş Holding sosyal alanda düzenlenen ödül törenine, tüm
şirket çalışanları katılırken, ilgili kategorilerde başarılı olan çalışanlar ödüllerini,
yöneticiler Mustafa Şenongan, Gökmen
Turan, Emre Sevinç, Mesut Sert ve Hakan
Korkmaz’ın elinden teslim aldı.
Her Fikir Bizim İçin Çok Kıymetli
Öneri uygulamalarının, kurumsal şirketler açısından önemine dikkat çekerek,
çalışanların verdikleri her bir fikrin kendileri açısından son derece önem taşıdığına vurgu yapan Aktaş Holding Yönetim
Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami
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Erol, fikirleriyle şirketin gelişimine katkı
sağlayan tüm çalışanları kutlayarak, öneri
uygulamalarını geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Sami Erol ayrıca, devamlılık kategorisinde
ödül almaya hak kazanan çalışanları da
gösterdikleri performanstan ötürü yürekten kutladı.
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AKTAS HOLDING EMPLOYEES ADD VALUE TO THE COMPANY
WITH THEIR SUGGESTIONS
Aktas Holding, acting according to continuous improvement culture, continues receiving the suggestions
from the employees towards improving working conditions and the company growth. Meanwhile,
the company in the course of the ceremony awarded the employees distinguished in Suggestion –
Continuity – Near Miss categories within April/May/June.

Aktas Holding, which gives value to the ideas
of the employees as it sees them as ‘the
most valuable resource’ in all the areas it
operates, continues awarding the employees
contributing to the company with their
suggestions.
Within Aktas Holding, the employees
distinguished during April/May/June, in the
categories of Suggestion – Continuity – Near
Miss, received their certificates in the course
of the ceremony.

On 26 July, the employees distinguished in
the related categories received their awards
from the managers Mustafa Senongan,
Gokmen Turan, Emre Sevinc, Mesut Sert
and Hakan Korkmaz at the award ceremony
organized at the Aktas Holding social facility
attended by entire company staff.
Every Idea is Very Valuable for Us
Sami Erol, Member of the Board of Directors
and Chief Executive Officer of Aktas Holding,

emphasized that each idea provided by
the employees is highly important both
for themselves and from the corporative
perspective, celebrated all employees who
made contributions to the improvement of
the company with their ideas and promised
to continue improving the suggestion
applications.
Sami Erol also celebrated the employees
awarded for the performance under the
continuity category.
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AKTAŞ HOLDİNG, ABD’DE ÖNEMLİ TEMASLAR KURDU
Dünyanın dört bir yanındaki başarılı faaliyetlerini sürdüren Aktaş Holding; 2009 yılında, ABD’nin
ticaret merkezlerinden biri konumundaki Chicago şehrinde kurduğu merkez ile başlattığı faaliyetlerini
tüm hızıyla sürdürürken, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bölgeye giden Aktaş Holding üst yönetimi,
Türkiye’nin ABD’deki üst düzey diplomatlarıyla önemli görüşmelere imza attı.

Dünyanın en büyük rekabet bölgelerinden
biri olan Amerika Birleşik Devletleri
pazarına 2009 yılında adım atan Aktaş
Holding, bölgedeki başarılı çalışmalarını
sürdürüyor.

Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami
Erol katılırken, yapılan görüşmelerde
Aktaş Holding’in bölge ekonomisine olan
katkıları ve gelecek hedefleri masaya
yatırıldı.

Aktaş
Holding;
ABD’nin
ticaret
merkezlerinden
biri
konumundaki
Chicago şehrinde, 2009 yılında kurduğu
merkez ile başlattığı faaliyetlerini tüm
hızıyla sürdürürken, çeşitli temaslarda
bulunmak üzere bölgeye giden Aktaş
Holding üst yönetimi, Türkiye’nin Chicago
Başkonsolosu Umut Acar ve Ticari Ateşe
Barlas Bildir ile önemli görüşmelere imza
attı.

Türk Firmalarının Başarılarından Gurur
Duyuyoruz

Aktaş Holding adına görüşmeye, Yönetim
Kurulu Başkanı Şahap Aktaş ile Yönetim
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Ziyaretten
duydukları
memnuniyeti
dile getiren Chicago Başkonsolosu
Umut Acar ve Ticari Ateşe Barlas Bildir,
Türk firmalarının küresel düzeyde
gerçekleştirdikleri başarıların kendilerini
son derece sevindirdiğini vurgulayarak,
Aktaş Holding’in uzun yıllardır bölgede çok
önemli bir güce sahip olduğunu söyledi.
Aktaş Holding’e başarılı faaliyetlerinin
devamını dileyen Acar ve Bildir, her türlü

desteği vermeye hazır olduklarını da ifade
etti.
Bölge Ekonomisine Değer Katmaya
Devam Edeceğiz
Amerika pazarının kendileri açısından
büyük öneme sahip olduğunu ifade eden
Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve
İcra Kurulu Başkanı Sami Erol da Aktaş
ürünlerinin dünyanın dört bir yanında
olduğu gibi Kuzey Amerika’nın da her
yerinde tercih edildiğini vurgulayarak,
çözüm odaklı ve katma değerli ürün
geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.
Ziyarette Erol, Amerika pazarına yönelik
gelecek hedeflerini de aktarırken,
kendilerini en güzel şekilde ağırlayan Acar
ve Bildir’e teşekkürlerini iletti.

news

AKTAS HOLDING ESTABLISHED IMPORTANT LINKS IN U.S.
Aktas Holding successfully operating all over the World, at the fast track continues operations through
the office established in 2009 in Chicago, one of the trade centers of the U.S. In this connection, top
management of Aktas Holding visited the region to establish various links and participate in important
meetings with top diplomatic envoy of Turkey in the U.S.
Aktas Holding continues successful
operations in the world’s most competitive
regions - the U.S. market - since 2009.
Continuing operations in Chicago city on the
fast track through the office established in
2009, Aktas Holding top management visited
the region in order to establish wide-range
links, met with consul general of Turkey in
Chicago Umut Acar and Trade Attaché Barlas
Bildir.
Aktaş Holding Board Chairman Sahap Aktas
and Aktaş Holding Board member and
CEO Sami Erol participated in the meeting
representing Aktas Holding and spoke about
contribution of Aktas Holding to the economy
of the region and future goals.
We are proud about success of Turkish
firms
Chicago consul general Umut Acar and
Trade Attaché Barlas Bildir stressed their
satisfaction with the visit and with success,
the Turkish firms demonstrate on the global
scale and mentioned the strong position
Aktas Holding occupies in the region for
many years.
Acar ve Bildir wishing continuation of success
of Aktas Holding expressed their readiness

to provide any kind of support.
We shall continue adding value to the
economy of the region
Aktaş Holding Board member and CEO Sami
Erol who mentioned the great importance of
the American market for the company and
pointed out the preference given to Aktas
products all over the world as well as in
the Northern America, also promised to
continue developing solution-oriented and
value-added products.
Erol, speaking on the future targets
regarding American market, also thanked
Acar ve Bildir for their hospitality.
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AK-İZO, TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA
DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYOR
Aktaş Holding Yapı Grubu’nda bulunan ve EPDM membran üretiminde ülkemizin ilk ve lider üreticisi
olarak öne çıkan Ak-İzo tarafından, DSİ Isparta 18. Bölge Müdürlüğü’ne gerçekleştirilen ziyarette;
Lineflex marka çevre dostu ürünlerinin, ülkemizdeki su kaynaklarına sağladığı katkılar, görseller
eşliğinde DSİ üst düzey yetkilileriyle paylaşıldı. Bilgilendirme toplantısı, yaklaşık 30 kişilik bir katılımla
oldukça ilgi gördü.
Aktaş Holding’in Yapı Grubu’nda bulunan
ve EPDM membran üretiminde ülkemizin
ilk ve lider üreticisi olarak öne çıkan Ak-İzo, Türkiye’nin her noktasındaki su kaynaklarının korunup geliştirilmesiyle ilgili
çalışmalarda, etkin şekilde rol üstlenmeye devam ediyor.
Temelden çatıya, cepheden teras ve gölet
tabanlarına kadar birçok farklı uygulama
alanında su yalıtım çözümleri sunarak, ülkemize ve sektöre bu alanda ciddi katkılar
sağlayan Ak-İzo, bu kapsamda, geçtiğimiz
günlerde düzenlenen organizasyon ile DSİ
Isparta 18. Bölge Müdürlüğü’ne bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
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Gerçekleştirilen toplantıda; Ak- İzo tarafından, ‘yeni nesil’ su yalıtım çözümleri
sunan Lineflex marka çevre dostu ürünlerin, ülkemizdeki su kaynaklarına sağladığı
katkılar görseller eşliğinde paylaşılırken,
bu ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla da DSİ Genel Müdürlüğünden üst düzey yetkililere detaylı bilgilendirme yapıldı.
Yaklaşık 30 kişilik bir katılımla oldukça ilgi
gören sunuma, DSİ Isparta Bölge Müdürü
Mahmut Berber de katıldı.

Su Kaynaklarına Değer Katmayı
Sürdüreceğiz
DSİ Isparta Bölge Müdürlüğü ile gerçekleştirilen toplantının, kendileri açısından
son derece verimli geçtiğini kaydeden Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra
Kurulu Başkanı Sami Erol, gerçekleşen
görüşmede DSİ yetkilileri tarafından övgü
dolu geri dönüşler aldıkları için büyük gurur yaşadıklarını kaydetti.
Sami Erol ayrıca, pazardaki ihtiyacın sürekli artması ve EPDM membran kullanımının da ülkemizde her geçen gün yaygınlaşması sebebiyle, sektöre yenilikçi ve
çözüm odaklı ürünler kazandırmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.
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AK-İZO CONTINUES TO SHARE THE EXPERTISE
THROUGHOUT TURKEY
Ak-İzo featured as the first and leading producer of EPDM membranes and operating under the Aktas
Holding Yapi Group visited the DSI Isparta 18th Regional Directorate to share with the DSI top officials
information accompanied by visuals on environment friendly products of the Lineflex brand and the
contributions to water sources in the country. Informative session attended by approximately 30 people
received extensive attention.

Ak-İzo featured as the first and leading
producer of EPDM membranes and
operating under the Aktas Holding Yapi
Group continues its efforts and significant
role towards preservation and development
of water sources throughout Turkey.
Ak-İzo offering water isolation solutions
with many different applications from roof to
foundation, from façade and terrace to pond
base, ensuring significant contributions to
the country and the sector, under recent
arrangement realized a series of visit to the
DSI Isparta 18th Regional Directorate.

While sharing contributions of Lineflex
environment friendly products, new
generation water isolation solutions, to the
water sources in the country, Ak- İzo during
the meeting comprehensively informed the
top officials of DSI General Directorate in
order to popularize use of these products.
Presentation received extensive attention at
the meeting attended by approximately 30
people, including director of the DSI Isparta
Regional Directorate Mahmut Berber, who
also joined the meeting.

We shall continue to appreciate the water
sources
Aktaş Holding Board member and CEO Sami
Erol stressed that the meeting held with DSI
Isparta Regional Directorate was extremely
productive and mentioned his great proud
about positive comments from DSI officials.
Besides, Sami Erol added that the company
should continue to contribute innovative and
solution-oriented products to the sector in
the view of increasing market demand and
popularization of use of EPDM membranes
in the country.
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AKTAŞ HOLDİNG’DEN H2020 ITEA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
PROJESİ’NE TAM DESTEK
Hava süspansiyon sistemi üretiminde dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan Aktaş Holding,
enerji verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir bir çevre bilincinin yaygınlaşması noktasında, önemli
çalışmalara imza atmaya devam ediyor…
Aktaş Holding; “H2020 ITEA Enerji Verimliliği Projesi” kapsamında, Almanya’nın ev sahipliğinde
düzenlenen ve dünya ölçeğinde faaliyet gösteren çok sayıda uluslararası şirketin de yer aldığı
konsorsiyumda ülkemizi temsil ederken, projenin Kick-off (Başlangıç) toplantısı geçtiğimiz günlerde
gerçekleştirildi.
Hava süspansiyon sistemi üretiminde
dünyanın en büyük firmaları arasında yer
alan ve 100’den fazla ülkeye doğrudan
ihracat gerçekleştiren Aktaş Holding, enerji
verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir bir
çevre bilincinin yaygınlaşması noktasında,
önemli sorumluluk üstlenmeye devam
ediyor.
Aktaş Holding; “H2020 ITEA Enerji
Verimliliği
Projesi”
kapsamında,
Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen
ve dünya ölçeğinde faaliyet gösteren çok
sayıda uluslararası şirketin de yer aldığı
konsorsiyumda ülkemizi başarıyla temsil
etti.
Almanya’nın Fulda kentinde (Frankfurt a
100 km uzaklıkta) düzenlenen ve Türkiye
adına Aktaş Holding’in de yer aldığı
konsorsiyum, 2020 ITEA Enerji Verimliliği
Projesi’nin Kick-off (Başlangıç) toplantısı,
5-6 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Almanya, Portekiz, İspanya, İsveç’ten çok
sayıda firmanın yer aldığı konsorsiyuma,
Aktaş Holding adına Kalite Takım Lideri
Murat Yıldırım katılırken, ayrıca proje
konusunda Aktaş Holding’e danışmanlık
yapan, Uludağ Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi
Makine
Mühendisliği
Bölümü’nde görevli Prof. Dr. A. Alper
Özalp da toplantıda yer aldı.
Üzerimize Düşen Sorumlulukları
Üstlenmeyi Sürdüreceğiz
H2020 ITEA Enerji Verimliliği Projesi’nin,
dünyadaki enerji verimliliğini artırma
noktasında önemli bir misyona sahip
olduğunu değinen Aktaş Holding Yönetim
Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami
Erol, proje kapsamında ülkemizi temsil
etmekten dolayı büyük gurur yaşadıklarını
kaydetti.
Enerji verimliliği ve enerji kaynaklarının
etkin kullanılması noktasında, ‘duyarlı’
bir kimliğe sahip olan Aktaş Holding’in,
kurulduğu günden beri bu süreci bir
kültür haline dönüştürdüğünü ifade eden
Erol, şirket olarak çevreye değer katan
ve verimliliği artırıcı her türlü faaliyette

20

de üzerlerine düşen tüm sorumlulukları
yerine getirmeye devam edeceklerini
söyledi.
Çevresel Fayda Raporunu Paylaştı
Öte yandan Aktaş Holding, ÇEVKO Vakfı

ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında;
ağaç, elektrik, depolama, fosil yakıt ve
su temel bileşenleriyle ilgili net tasarruf
miktarlarının yer aldığı Çevresel Fayda
Raporu’nu da kısa süre önce kamuoyuyla
paylaşmıştı.
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AKTAS HOLDING TO PROVIDE FULL SUPPORT TO H2020
ITEA ENERGY EFFICIENCY PROJECT
Aktas Holding being one of the biggest firms in the world producing air suspension systems continues
significant effort towards increasing of the energy efficiency and spreading of environmental
sustainability awareness…
Recent days “H2020 ITEA Energy Efficiency Project” Kick-off meeting was held, where Aktas Holding
represented our country as part of the consortium, hosted by Germany and featuring many international
companies operating on the global scale.
Aktaş Holding ranking among biggest firms
in the world producing air suspension
systems and exporting to more than
100 countries, continues to undertake
responsibility towards increasing of energy
efficiency and spreading of environment
sustainability awareness.
Aktaş Holding under the “H2020 ITEA Energy
Efficiency Project” represented our country
successfully at the consortium hosted by
Germany and featuring many international
companies operating on the global scale.
Consortium organized in Fulda town of
Germany (100 km from Frankfurt) and joined
by Aktas Holding from Turkey took part at
the Kick-off meeting of H2020 ITEA Energy
Efficiency Project on September 5-6 2017.

Besides Murat Yildirim, quality control
team leader, representing Aktas Holding at
Consortium featured by many companies
from Germany, Portugal, Spain, Sweden,
Aktas Holding consultant on the project
Prof. Dr. A. Alper Ozalp from Machinery
Engineering Department of Engineering
faculty of Uludag University, also participated
in the meeting.
We shall continue to undertake
responsibilities on our part
Aktaş Holding Board member and CEO
Sami Erol pointing out important mission of
the H2020 ITEA Energy Efficiency Project in
terms of increasing energy efficiency in the
world, expressed his proud to represent our
country within the project scope.

Erol mentioned that Aktas Holding known for
its “sensitivity” in terms of energy efficiency
and effective use of energy sources and
transforming this process into culture from
the day of establishment, also expressed that
the company shall continue implementing
all responsibilities on its part in the effort
of adding value to the environment and
increasing efficiency.
Environmental benefits report published
From the other side, Aktas Holding in
cooperation with CEVKO Foundation recently
published Environmental Benefits report
covering net saving figures regarding trees,
electricity, storage, fossil fuels and water as
fundamental elements.
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AKTAŞ HOLDİNG, TÜRKİYE ÇAPINDAKİ BAYİ VE
TEDARİKÇİLERİNİ, ‘PAYDAŞ BULUŞMASI’NDA BİR
ARAYA GETİRDİ
Aktaş Holding, Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren bayilerini, tedarikçilerini ve mevcut/potansiyel
müşterilerini, Bursa’da düzenlenen ‘Paydaş Buluşmaları’ organizasyonunda bir araya getirdi.
Gün boyu süren organizasyonda; ‘Birlikte Daha Güçlüyüz’ mesajı ön plana çıkarken, organizasyonda
konuşan Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol, “Tüm paydaşlarımızla,
sürdürülebilirliği olan değerler inşa etme çabasındayız. Sürekli iyileştirme kültürüyle, dünyanın her
yerinde var olan Aktaş Holding’in, bayi ağını da genişleterek; daha fazla kişiye ulaşması ve müşteri
sadakat düzeyini sürdürülebilir kılması, şirketimizin kurulduğu günden bu yana benimsediği en temel
gerekliliklerin başında geliyor” dedi.
Ulaştırma, Yapı, Endüstriyel Ürünler ve
Yeşil Enerji alanlarında faaliyet gösteren
Aktaş Holding, paydaşlarıyla güçlü ve
sürdürülebilir ilişkiler geliştirmeye devam
ediyor.
Aktaş Holding bu kapsamda, Türkiye’nin
dört bir yanında hizmet veren bayilerini,
tedarikçilerini
ve
mevcut/potansiyel
müşterilerini,
Bursa’da
düzenlenen
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‘Paydaş Buluşmaları’ organizasyonunda
bir araya getirdi.
Aktaş Holding Yönetim Kurulu üyeleri
ve diğer yöneticiler tarafından, şirketin
stratejik
hedeflerine
dair
yapılan
sunumların ardından, 360 Derece Satış,
Pazarlama 40 ve Deneyimsel Pazarlama
başlıklı sunumuyla, ünlü Yazar, Öğr. Gör.
Hakan Okay, günümüz iş dünyasındaki

markalaşma ve satış süreçleriyle ilgili
önemli bilgiler aktardı.
Akabinde ise çapraz oturumlar eşliğinde,
Aktaş Holding’in mevcut markalarıyla ilgili
2017 değerlendirmesi ve 2018 hedefleri
konuşulurken, organizasyon katılımcılar
açısından son derece verimli geçti.
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AKTAS HOLDING, BROUGHT ITS VENDORS AND SUPPLIERS
ACROSS TURKEY TOGETHER IN ‘SHAREHOLDER MEETING’
Aktas Holding brought together its vendors, suppliers, and present/potential customers across Turkey,
in ‘Shareholder Meetings’ organized in Bursa.
In all-daylong event guided by ‘We are Stronger Together’ slogan, Sami Erol, Aktas Holding Member of
the Board of Directors and Chief Executive Officer said, “We are committed to creation of sustainable
values. It is one of the basic requirements that our company has adopted since the day it was established,
to reach more people and make customer loyalty level sustainable, by widening the retail network of
Aktas Holding, adopting the continuous improvement culture all around the world”.
Aktas Holding, operating in Transportation,
Construction, Industrial goods and Green
Energy sectors, continues developing
sustainable
relationships
with
its
shareholders.
In this context, Aktas Holding brought
together its retailers providing service across
Turkey, its suppliers and present/potential
customers, in the ‘Shareholder Meeting’
event in Bursa.
Following the presentations made about
the company’s strategical targets by Aktas
Holding members of the board of directors
and other executives, famous Author,
Academician Hakan Okay shared important
information about branding and sales
processes with his presentation titled 360
Degree Sale, Marketing 40 and Experimental
Marketing.
Afterwards, as 2017 assessments and 2018
targets were discussed for the present
brands of Aktas Holding, accompanied by
cross sessions, event was highly efficient for
the attendees.
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Geleceğin Türkiye’sini Hep Beraber İnşa
Edeceğiz
Organizasyonda konuşan Aktaş Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Aktaş,
“Bu ülke hepimizin; çok çalışmaya devam
ederek, geleceğin Türkiye’sini güçlü bir
şekilde inşa etmek hepimizin en temel
görevi olmalı… Yani üretimi daha ileriye
taşımalıyız; buna bağlı olarak istihdamı
da en üst seviyelere yükseltmeliyiz.
Aktaş markası da geçmişten bu yana,
global
düzeyde
yakaladığı
güven
duygusunu, sizlerin ortaya koyduğu
başarılı
performanslar
sayesinde
sürdürülebilir hale getirmektedir. Aktaş
Holding, içerisinde yaşadığımız toplumla
bütünleşmeye devam ederek, çizmiş
olduğu rotada, sizlerden aldığımız güçle
birlikte ilerlemeye devam edecektir” dedi.
Daha Çok ve Daha Verimli Çalışacağız
Şahap Aktaş’ın ardından konuşan Aktaş
Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra
Kurulu Başkanı Sami Erol da “Güncel
ve çağdaş yönetim yaklaşımlarıyla,
global ölçekteki müşteri beklentilerini
en iyi şekilde analiz edip; çözüm
odaklı yaklaşımlar sergilerken, paydaş
beklentilerine de en dengeli şekilde yanıt
verebilme çabasındayız. Dünyanın her

yerinde var olan Aktaş Holding’in, bayi ağını
da genişleterek; daha fazla kişiye ulaşması
ve müşteri sadakat düzeyini sürdürülebilir
kılması, şirketimizin kurulduğu günden bu
yana benimsediği en temel gerekliliklerin
başında geliyor. Bugünkü başarılarımızla
asla yetinmeden, daha çok ve daha
verimli çalışıp, işbirliklerimizi geliştirip,

markalarımızı daha iyi yöneterek;
mutlak suretle geleceğe hazırlanmalıyız”
ifadelerini kullandı.

the major duty of all of us to build strong
Turkey of the future by keeping working a
lot... In other words, we should carry the
production step forward; correspondingly, we
should bring employment to the top levels.
From past to present, with your valuable
contribution Aktas brand has managed to
sustain the confidence it earned at the global
scale. While continuing integration with the
community, Aktas Holding will keep moving
forward on its determined path fueled by the
power received from you.”

more and more efficient, improve our
collaborations, manage our brands better;
and get prepared for the future.”

We Will Work More and More Efficiently

We Are Going to Build Turkey of Future All
Together
Sahap Aktas, Aktas Holding Chairman of
the Executive Board who spoke in the event
said “This country is all ours; it should be
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Sami Erol, Aktas Holding Member of the
Board of Directors and Chief Executive
officer, who spoke after Sahap Aktas,
said “With the up-to-date and modern
management approaches, we are striving
to meet the shareholder expectations in
the most balanced way while analyzing
customer expectations in global scale and
demonstrating solution oriented approaches.
One of the essentials that our company
adopted since the day it was established, is
to reach more people and secure sustainable
customer loyalty level by widening the
retail network of Aktas Holding, presented
all around the world. We should never be
contented with our success today, work

Öte yandan, Crowne Plaza’da gerçekleşen
ve gün boyu süren organizasyonda;
‘Birlikte Daha Güçlüyüz’ mesajı ön plana
çıktı.

On the other hand, in the all-daylong event
in Crowne Plaza, ‘We are Stronger Together’
slogan was highlighted.

news

25

news

KAİZEN SİSTEMİ MEYVELERİNİ VERMEYE
DEVAM EDİYOR
Aktaş Holding’in, proses gelişimini hedef alarak, çalışanların da motivasyonunu artırmaya yönelik
hayata geçirdiği Kaizen sisteminde, bugüne dek son derece başarılı sonuçlar elde edilirken, Aktaş
Holding; mevcut sisteme katkı sağlayan çalışanlarını ödüllendirmeyi de sürdürüyor.
Sürekli iyileştirme kültürü doğrultusunda
hareket eden Aktaş Holding, üretimdeki
teknik araçların, üretim süreçlerinde
harcanan zamanın ve maliyetin, adım adım
ve sürekli olarak iyileştirilmesine dayanan
Kaizen çalışmalarından, çalışanların
da katkılarıyla önemli sonuçlar almaya
devam ediyor.
Aktaş Holding’in proses gelişimini hedef
alarak, çalışanların da motivasyonunu
artırmaya
yönelik
hayata
geçirdiği
Kaizen sisteminde, bugüne dek son
derece başarılı sonuçlar elde edilirken,
Aktaş Holding; mevcut sisteme katkı
sağlayan çalışanlarını ödüllendirmeyi de
sürdürüyor.
Aktaş Holding bünyesinde, 25 Temmuz
tarihinde gerçekleşen Kaizen Ödül
Töreni’nde, mavi yaka sunumları yapılırken,
ardından da sisteme katkı sağlayan
çalışanlar, sertifika ile ödüllendirildi.
Tüm Çalışanlarımızı Kutluyorum
Düzenlenen ödül törenine, Aktaş Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Aktaş’ın
yanı sıra; üretim-kalite-mühendislikmavi
yaka
çalışanlarıyla
birlikte,
yönetim kurulu üyeleri katılırken, Kaizen
sisteminin şirkete olan katkılarına vurgu
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yapan Aktaş Holding Yönetim Kurulu
Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol,
sürekli iyileştirme kültürünü, şirketin
en önemli misyonlarından biri olarak
benimsediklerini söyledi.

Sisteme katkı sağlayan tüm çalışanları
kutlayan
Erol,
küçük
görünen
iyileştirmelerin, şirkete ve çalışanlara
büyük katkılar sağladığına değinerek,
verimliliği artırma çalışmalarının tüm
hızıyla süreceğini sözlerine ekledi.

news

KAIZEN SYSTEM CONTINUES TO YIELD ITS FRUITS
While extremely successful results have been accomplished until today in Kaizen system, which, Aktas
Holding put into practice by aiming process improvement in order to increase employee motivation,
Aktas Holding continues rewarding its employees contributing to the present system.
Aktas Holding, acting in direction of
continuous improvement culture, continues
getting important results from Kaizen
efforts, based on systematic and continuous
improvement of technical means in
production, production time and cost and
with the contribution of its employees.

adopt continuous improvement culture as
one of the most important missions of the
company.
Erol, who celebrated all employees
contributing to the system, mentioned that

the improvements that look small make big
changes to the company and the employees,
and added that the works of increasing
efficiency will continue at its full pelt.

In Kaizen system, targeting process
improvements and employee motivation at
the Aktas Holding, extremely successful
results were secured and the company
continues awarding its employees who
contribute to the existing system.
In Kaizen Award Ceremony organized
by the Aktas Holding on 25 July, bluecollar presentations were made and the
contributing employees were awarded by
certificate.
I Celebrate All of our Employees
Besides Sahap Aktas, Aktas Holding
Chairman of the Executive Board, the
executive board members attended the
award ceremony along with productionquality-engineering-blue-collar employees.
Sami Erol, Aktas Holding Member of
the Board of Directors and CEO, who
emphasized the importance of the Kaizen
system to the company, mentioned that they
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AKTAŞ HOLDİNG AİLESİ KAHVALTIDA BULUŞTU
Aktaş Holding, ‘Aile Buluşması’ adıyla düzenlediği etkinlik kapsamında, Bursa’daki fabrikasında görev
yapan tüm çalışanlarını ve ailelerini kahvaltıda bir araya getirirken, organizasyonda; ‘Birlikte Daha
Güçlüyüz’ mesajı verildi.
Aktaş Holding, ‘en değerli kaynağı’
olarak gördüğü çalışanlarını, yoğun
iş temposundan bir nebze de olsa
uzaklaştırmak ve ‘aile’ içi iletişimi ve
birlikteliği kuvvetlendirmek adına, farklı
periyotlarda gerçekleştirdiği etkinlikler
zincirine yeni bir halka daha ekledi.
Aktaş Holding, ‘Aile Buluşması’ adıyla
düzenlediği
etkinlik
kapsamında,
Bursa’daki fabrikasında görev yapan
tüm çalışanlarını ve ailelerini kahvaltıda
bir araya getirdi. Podyum Davet’in
ev
sahipliğinde
gerçekleştirilen
organizasyonda; ‘Birlikte Daha Güçlüyüz’
mesajı verilirken, şirket üst yönetiminin
de yer aldığı organizasyona yaklaşık 500
kişi katıldı.
Organizasyonda, çalışanlarına ve onlara
her koşulda destek olan ailelerine Aktaş
Holding’e olan katkılarından dolayı
teşekkür ederek anlamlı bir konuşma
yapan Aktaş Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Şahap Aktaş, bir toplumun
temel yapı taşları arasında bulunan aile
kurumunun önemine vurgu yaptı.
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AKTAS HOLDING FAMILY MEETS AT BREAKFAST
Aktas Holding brought together all the employees and their families who worked in its factory in
Bursa, within the scope of the event organized under the name of “Family Meeting”, for breakfast and
the message “We are Stronger Together” was given in the organization.
Aktas Holding has added a new chain to the
chain of activities it has carried out in different
periods in order to move the employees away
from the dense working tempo whom it
regards as “the most valuable source”, and
to strengthen the “family” communication
and cohesion.
Aktas Holding brought together all the
employees and their families who worked in
its factory in Bursa, within the scope of the
event that it organized under the name of
“Family Meeting” for breakfast. In the event
hosted by Podium Davet, the message of “We
are Stronger Together” was announced, and
about 500 people attended the organization
where the top management of the company
was also involved.
Aktas Holding Chairman Sahap Aktas, who
made a meaningful speech by thanking
to the employees, and to their families
who supported them in all conditions, for
their contribution to Aktas Holding and, he
emphasized the importance of the family
institution which is one of the basic building
blocks of a society.
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Başarıya Giden Yolda İlk Adım, Birbirine
İnanmak ve Güvenmektir
Şahap Aktaş’ın ardından söz alan Aktaş
Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra
Kurulu Başkanı Sami Erol da, “Aktaş
Holding olarak, global ölçekteki büyüme
hedeflerimiz doğrultusunda, yine yoğun ve
tempolu bir çalışma yılı içerisindeyiz. İleriye
dönük hedeflerimize ulaşma noktasında,
her ne kadar bir hayli mesafe kat etmiş
olsak da başarma motivasyonumuz ve
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kararlılığımız ilk günkü gibi devam ediyor.
Sürdürülebilir başarı odaklı büyüme
yolculuğumuzda, sürekliliği yakalamak ve
Aktaş markasını hak ettiği yer olan dünya
zirvesine taşımak için daima bir yenilik ve
katma değer üretme peşindeyiz. Başarıya
giden yolda da ilk adım, birbirine inanmak
ve güvenmektir… Değerleri korumak ve
yaşatmak bilinci, şirketimizin kurumsal
kültürünün en temel ve vazgeçilmez
öğelerinden biri olmuştur. Böylece her
birimiz, bu değerlere sahip çıkmaya devam

ederken, Aktaş Holding Ailesi de sizlerin
katkılarıyla, her geçen gün büyümeye
ve gelişmeye devam ediyor” ifadelerini
kullandı.
Şirketin Bugünü ve Geleceği Konuşuldu
Öte yandan, keyifli bir şekilde geçen Aktaş
Holding Aile Buluşması organizasyonun
sonunda
ise
çalışanlara
yönelik,
şirketin mevcut durumu ve global
ölçekteki hedeflerinin değerlendirildiği
bilgilendirme toplantısı yapıldı.

news
The First Step to Success is to Believe and
Trust Each other
Aktas Holding Board Member and Chief
Executive Officer Sami Erol, who spoke after
Sahap Aktas, said “As Aktas Holding, we
are in a busy and agile working year in the
direction of our global growth objectives.
Although we have reached a certain
distance in achieving our forward-looking
objectives, our motivation to achieve and our
determination continue as in the first day it
was. In our sustainable success-focused
growth journey, we are always looking for
innovation and added value in order to
capture continuity and move the Aktas brand
to the world’s top place. The first step on
the way to success is to believe and trust
each other. To protect and preserve values,
consciousness has become one of the
most essential and indispensable elements
of our company’s corporate culture. In this
way, while every unit continues to own these
values, Aktas Holding’s family continues to
grow and develop with each passing day.”
Today and the Future of the Company is
Discussed
On the other hand, an informative meeting
was held at the end of the Aktas Holding’s

Family Meeting, which was held in a delightful
manner, in order to evaluate the company’s

current situation and the objectives in a
global scale.
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AKTAŞ HOLDİNG, ‘ÇEVRECİ’ YAKLAŞIMLARININ
ÖLÇÜLMÜŞ SONUÇLARINI AÇIKLADI
Hava süspansiyon sistemi üretiminde dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan Aktaş Holding,
sürdürülebilir bir çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin
kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla, ÇEVKO Vakfı ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde, çevre
konusunda sağladığı katkıların rakamsal verilerle yer aldığı Çevresel Fayda Raporu’nu gün yüzüne
çıkardı.
Aktaş Holding tarafından, ÇEVKO Vakfı ile gerçekleştirilen anlaşma kapsamında; ağaç, elektrik,
depolama, fosil yakıt ve su temel bileşenlerinin yer aldığı listede, hem anlaşmanın ilk gününden bu
yana, hem de 2017 yılına dair elde edilen net tasarruf miktarları, güncel rakamlarla paylaşıldı.
tasarrufunun elde edildiği ve 5 ailenin yıllık su tüketimine denk gelen 953,820 m³
düzeyinde, su tasarrufunun yapıldığı açıklandı.
41 Ailenin Yıllık Su Tüketimine Denk
Geliyor
Aktaş Holding’in ÇEVKO ile yaptığı sözleşmenin ilk gününden bugüne kadar
toplamda elde edilen tasarruf miktarı da
paylaşıldı.
Buna göre Aktaş Holding tarafından, ilgili
sözleşme yapıldığından bu yana 4,747 ağacın kesilmesi önlenirken, 94 dönüm orman
arazisinin korunmasına katkı sağlandı.
İlgili rapora göre, Aktaş Holding tarafından
mevcut süre zarfında 1, 224,906 kw/h elektrik tasarrufu da sağlanırken, bu oran
443 ailenin yıllık elektrik tüketimine denk
geliyor.
Hava süspansiyon sistemi üretiminde dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan
ve 100’den fazla ülkeye doğrudan ihracat
gerçekleştiren Aktaş Holding, sürdürülebilir bir çevre bilincinin yaygınlaştırılması
ve gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir
çevre bırakılmasına katkı sağlamak adına
önemli adımlar atmayı sürdürüyor.
Aktaş Holding; Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı
için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin
katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir
geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan ÇEVKO
Vakfı ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde, çevre konusundaki ‘duyarlı’ kimliğini bir kez daha ön plana taşıdı.
Aktaş Holding tarafından, ÇEVKO Vakfı
ile gerçekleştirilen anlaşma kapsamında; ağaç, elektrik, depolama, fosil yakıt ve
su temel bileşenlerinin yer aldığı listede,
hem anlaşmanın ilk gününden bu yana,
hem de 2017 yılına dair elde edilen net
tasarruf miktarları, güncel rakamlarla
paylaşıldı.

32

94 Dönüm Orman Arazisinin Yok Olması
Engellendi
Aktaş Holding’in ÇEVKO ile getirdiği yükümlülüklerin yer aldığı Çevresel Fayda Raporu’na göre, 2017 yılını kapsayan
süreçte; kâğıt, karton, cam, alüminyum,
çelik, teneke, kompozit gibi malzemelerin
etkin kullanımı sayesinde, 12 dönüm orman arazisine denk gelen 648 adet ağacın
kesilmesi önlendi.
Aynı rapora göre, 69 ailenin yıllık elektrik
tüketim oranına denk gelen 193,792 kw/h
elektrik tasarrufunun sağlandığı açıklanırken, 342 m³ depolama sahası tasarrufunun sağlandığı, 6,016 litre fosil yakıt

Bununla birlikte, mevcut anlaşmadan itibaren 1,998 m³ depolama sahası tasarrufunun sağlandığı, yine 14,288 litre fosil
yakıt tasarrufu ve 41 ailenin de yıllık su
tüketimine denk gelen 7, 206, 640 m³ su
tasarrufu elde edildiği kaydedildi.
“Çevre Bilincini ‘Kültür’ Olarak
Benimsedik”
Aktaş Holding olarak, kuruldukları günden
bu yana çevre ile ilgili tüm yasal kriterlere
azami özen gösterdiklerini kaydeden Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra
Kurulu Başkanı Sami Erol, ileri teknolojiye
yatırımlara devam ederken; insana, topluma ve çevreye değer katacak her türlü
çalışmaya da koşulsuz destek verdiklerini
söyledi.
ÇEVKO Vakfı ile gerçekleştirdikleri işbirliği çerçevesinde, ilk günden bu yana elde
edilen başarılı sonuçlardan dolayı büyük
gurur yaşadıklarını kaydeden Erol, Aktaş
Holding’in değerleri koruma ve yaşatma
bilinciyle hareket ettiğinin altını çizerek,
çevre yönetim sistemi uygulamaları ile
verimlilik esaslı çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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AKTAS HOLDING ANNOUNCED THE MEASURED RESULTS
OF ITS “ENVIRONMENTALIST” APPROACHES
Aktas Holding, which is one of the biggest companies in the production of air suspension system,
brought to light to the “Environmental Benefit Report”, in which contribution to environment is included
in the scope of cooperation with CEVKO Foundation in order to disseminate sustainable environmental
awareness and contribute to the establishment of a sustainable recovery system.
Aktas Holding continues to take significant
steps to contribute to the promulgation of a
sustainable environmental awareness and
to a more livable environment for the future
generations.
In the framework of cooperation with the
CEVKO Foundation, which is established
to contribute to the establishment of
a sustainable recovery system with
the contribution of the industry, local
governments and consumers for the
economic and regular recovery of packaging
wastes in Turkey, Aktas Holding will once
again make its ‘sensitive’ identity to the
foreground.
The net savings obtained from both the first
day of the agreement and the year 2017 are
shared with the current figures on the list of
the main components of wood, electricity,
storage, fossil fuel and water within the
scope of the agreement signed between
Aktas Holding and CEVKO Foundation.
Destruction of the 94-acre Forest Land is
Prevented
According to the “Environmental Benefit
Report” of Aktas Holding’s obligations with
CEVKO, due to the efficient use of materials
such as paper, cardboard, glass, aluminum,
steel, tin and composite, in the period
covering the year 2017, cutting of 648 trees,
which are equivalent to 12 acres of forest
area is prevented.
According to the same report, it is reported
that an electricity saving of 193,792 kW/h
that corresponds to the annual electricity
consumption rate of 69 homes is enabled,
and the storage area of 342 m³ is enabled,
and 6.016 liters of fossil fuel saving is
achieved, and 953,820 m³ of water savings
corresponding to annual water consumption
of 5 houses.
It Corresponds to the Annual Water
Consumption of 41 Families
Since the first day of the contract of Aktas
Holding with CEVKO, the total amount of
savings obtained has been shared.
Accordingly, since the conclusion of the
relevant contract by Aktas Holding, cutting

of 4,747 trees were prevented, and the
preservation of 94 acres of forest land were
enabled.
According to the related report, Aktas
Holding also provided electricity savings of 1,
224,906 kW/h over the current period that is
equivalent to annual electricity consumption
of 443 houses.
However, from the date of current agreement,
it was stated that 1,998 m³ of storage area
savings were achieved, and the savings of
14,288 liters of fossil fuels and the savings
of 7,206,640 m³ of water that is equivalent
to annual water consumption of 41 houses
were achieved.
We Adopted the Environmental
Consciousness as a “Culture
Aktas Holding Board Member and Chief

Executive Officer Sami Erol stated that
they, as Aktas Holding, have given utmost
care to all the legal criteria in relation with
the environment since the days they were
founded, and he said that while they continue
to invest in advanced technology, they give
unconditional support to all kinds of activities
that will add value to people, society and the
environment.
Erol, who stated that they are proud of the
successful results achieved since the first
day in cooperation with CEVKO Foundation,
also added that Aktas Holding acted with
the consciousness of preservation and
sustentation of the values and added that
they will continue to carry out activities
based on efficiency with the implementation
of environmental management system.
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SATIŞ TEKNİKLERİNDE YENİ TRENDLER PAYLAŞILDI
Aktaş Holding bünyesinde, çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanması hedefiyle
gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda son olarak, Eğitimci Ömer Çam
tarafından, satış ve pazarlama ekibine yönelik, ‘Satış Teknikleri’ eğitimi gerçekleştirildi.
Aktaş Holding tarafından, çalışanlarına
yönelik gerçekleştirilen kişisel ve mesleki
gelişim eğitimleri hız kesmiyor.
Eğitim faaliyetleri kapsamında, Eğitimci
Ömer Çam tarafından, Aktaş Holding Satış
ve Pazarlama ekibine yönelik ‘Satış Teknikleri’ eğitimi gerçekleştirildi.
Aktaş Holding bünyesinde gerçekleştirilen eğitimde Ömer Çam; Satış Geliştirme,
İkna ve Müzakere Teknikleri, İletişim ve
Beden Dili ile Müşteri İlişkileri Yönetimi
gibi pek çok konuda önemli bilgiler paylaşırken, satış tekniklerinde yeni trendleri
de Aktaş Holding çalışanlarına aktardı.
Verimli Geçti
Eğitmen Ömer Çam’ın paylaşımlarını, Aktaş Holding Satış ve Pazarlama ekibi de
ilgiyle takip ederken, Aktaş Holding çalışanları da merak ettikleri soruları Çam’a
yöneltme fırsatı buldu.
26 Ağustos tarihinde düzenlenen eğitim,
tüm katılımcılar açısından oldukça verimli
geçti.

34

news

NEW TRENDS IN THE SALES TECHNIQUES PRESENTED
Training activities realized under Aktas Holding in order to support personal and professional growth of
employees continue on fast track. Towards this goal, educator Omer Cam delivered “Sales techniques”
training for the sales and marketing staff.
Personal and professional development
trainings organized by Aktaş Holding for its
employees continue on the fast track.
Within the training activities, educator Omer
Cam delivered “Sales techniques” training
for the Aktas Holding sales and marketing
staff.
At the training hosted by Aktas Holding Omer
Cam shared important information on many
issues such as Sales growth, Persuasion
and Discussion techniques, Customer
Relationships using Communication and
Body language, as well as new trends in the
sales techniques.
Productive event
Besides Aktas Holding Sales and marketing
staff, which demonstrated interest in the
messages shared by Omer Cam, other
Aktas Holding employees also found the
opportunity to ask questions from Cam.
Training organized on August 26 was
extremely productive for all participants.
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AK-İZO, YÜKSEK SATIŞ HACMİNİ COŞKUYLA KUTLADI
Aktaş Holding Yapı Grubu’nda bulunan ve EPDM membran üretiminde ülkemizin ilk ve lider üreticisi
olarak öne çıkan Ak-İzo, kurulduğu günden bu yana en yüksek hacimli satış rakamına, geçtiğimiz
Temmuz ayında ulaştı.
Düzenlenen organizasyon kapsamında ise yakalanan bu başarılı sonuçlar, tüm çalışanların katılımıyla
kutlandı.
Aktaş Holding Yapı Grubu’nda bulunan ve
EPDM membran üretiminde ülkemizin ilk
ve lider üreticisi olarak öne çıkan Ak-İzo,
sektör arenasında gerçekleştirdiği başarılı
çalışmaların meyvelerini almaya devam
ediyor.

Öte yandan, hatırlanacağı üzere Ak-İzo,
2017’nin ilk 6 ayında gerçekleştirdiği yüksek performans ve satış grafiğiyle de 2017

yılsonu hedeflerini şimdiden yakalamayı
başarmıştı.

Ak-İzo, kurulduğu günden bu yana en
yüksek hacimli satış rakamına, geçtiğimiz
Temmuz ayında ulaştı.
4 Ağustos Cuma günü, Ak-İzo Fabrikasında
düzenlenen organizasyon kapsamında ise
yöneticiler ve çalışanlar bir araya gelerek,
bu başarıyı hep birlikte coşkuyla kutladı.
Sami Erol’dan Başarılı Performansa
Övgü
Ak-İzo olarak, emeklerinin karşılığını aldıkları için büyük mutluluk yaşadıklarını
aktaran Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol da
yakalanan bu üstün başarıda emeği geçen
tüm çalışanları yürekten kutladı.
Şirket olarak temel amaçlarının, Ak-İzo’yu
daha da ileri taşımak olduğunun altını çizen Erol, yenilikçi yaklaşımlar sergileyerek, sürdürülebilir başarıya odaklandıklarını ifade etti.

AK-İZO HAS CELEBRATED HIGH SALES INDICATORS
Ak-İzo known as the first and leading producer of EPDM membranes and operating under the Aktas
Holding Yapi Group reached the highest sales indicator in July.
This success was celebrated at the event featuring participation of all employees.
Ak-İzo recognized as the first and leading
producer of EPDM membranes and operating
under the Aktas Holding Yapi Group continues to
harvest fruits of successful efforts committed in
the industry scope.
From the day of establishment, Ak-İzo reached its
highest sales indicators in July.
Managers and employees gathered at Ak-İzo Plant
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on August 4, Friday, to celebrate this success.
Praise of the successful performance from
Sami Erol
Aktaş Holding Board member and CEO Sami
Erol on behalf of Ak-İzo company expressed
happiness with this reward for the efforts
and heartily congratulated all fellows for their
contribution to this outstanding achievement.

Erol pointed out that the company’s
fundamental goal is to advance Ak-İzo further
and mentioned the focus on sustainable
success through the innovative approach.
From the other side, in the view of high
performance and sales chart in the first halfyear period of 2017, Ak-İzo already reached
2017 year-end goal by now.

news
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Y KUŞAĞI ARTIK YÖNETİM KADEMESİNDE
Pek çok analizle özellikleri ve davranış biçimleri tanımlanmaya çalışılan Y Kuşağının en büyükleri
37’li yaşlara gelip yönetici koltuğunu devralmaya başladı. İş hayatının dinamikleri açısından önemli bir
değişime işaret eden bu durum katı kuralları seven X Kuşağı sonrası devrim niteliğindeki gelişmeleri
de hızlandıracağa benziyor. Y kuşağı yöneticileri hangi yönleriyle dikkat çekerken, ne gibi değişimleri iş
hayatına sokmaya hazırlıyor cevabını dosyamızda bulabilirsiniz.
1980 ve sonrası doğanlar olarak
nitelendirilen Y Kuşağı artık yönetici
koltuğunda oturmaya başladı. Yönetim
modellerinin
işleyişini
oluşturan
yöneticilerin tarzı, elbette ki bu son
değişimden
etkilenmeye
başladı.
1925-1945 yılları arasında doğanların
gelenekseller diğer adıyla Sessizler, 19461963 arası doğanların Baby Boomers,
1963-1980 arası doğanların X Kuşağı
olarak adlandırıldığı iş hayatında, artık
1980-2000 arasında doğan Y Kuşağı
yönetimde söz sahibi.
Bu dönemin dikkat çekmesinde ve
merak
edilmesindeki
ana
etkenin
teknolojiyle geçirdikleri uzun dönemden
kaynaklandığını
belirten
uzmanlar,
Y Kuşağının pek çok yönüyle diğer
kuşaklardan ayrıldığına, bu durumun da
iş hayatına büyük yenilikler getireceğine
inanıyor.
İnternet kuşağı, Echo-Boomers ya da
Millenial olarak da adlandırılan Y kuşağını
gelin yakından tanıyıp ardından da yönetim
katında değişecek olan dinamikleri
inceleyelim.
İngilizce WHY kelimesinden gelen Y
harfi, sorgulayan yapılarından dolayı
bu gruba yakıştırılmıştır

YENİ YÖNETİCİLERİMİZ OLAN Y KUŞAĞI
KİM?
Karakter itibariyle bağımsızlığı seven Y
Kuşağı, kendine güveni ve zaman zaman
bencil kararlarıyla dikkat çekiyor.
Özgüvenleri yüksek, başarı hırsı ve risk
onların yol arkadaşıdır.

İş yerlerini kendilerini gerçekleştirdikleri,
sosyalleştikleri, değer gördükleri, değer
kattıkları yer olarak tanımlasalar da iyi
kazanç önemli kriterlerindendir.
İş yerine karşı sadakat geliştirmezler,

Çoklu düşünmeyi ve hareket etmeyi
rahatlıkla gerçekleştirebilirler.

kolaylıkla iş değiştirebilirler.

İş hayatında yaptıkları her işin anlam
bulması onları motive eder.

duyguları gelişmemiştir.

Hızlı karar alır, hızlı uygulamaya geçirirler,
hiyerarşik düzen onları yavaşlatır.

sosyal yaşantılarına zaman ayırabiliyor

Savaşçı ruhları
olmazlar.

vardır,

kolay

teslim

Geçmiş kuşaklara göre bilgiye erişme
konusundaki avantajları onları en eğitimli
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ve teknolojiye en yatkın kuşak yapmıştır.

Emeklilik planları için birikim yapma

Uzun çalışma saatleri onlara göre değildir,
olmak daha kıymetlidir.
Yeni gelişmeler, eğitimler, öğretiler onları
heyecanlandırır, öğrenmenin bir ömür
sürdüğüne inanırlar.

news

GENERATION Y IS ALREADY AT THE MANAGERIAL LEVEL
While many analyses attempted to define the specifics and behavioral characteristics of Generation
Y, the elderly of Gen Y reaching the age of 37 started to take over manager seats. From the business
dynamics perspective, this condition, which is indicative of the important changes, seems to speed up
revolutionary developments in the post Gen X era characterized by adherence to strict rules. You can
find answers to the questions about the aspects by which Gen Y managers attract attention and what
kind of changes they are expected to bring in the business life.
Defined as being born in 1980 and later,
Gen Y started to take over managerial
positions. The style of managers who
crated management model processes are
certainly affected by the recent changes.
Silent Generation or Traditionalists born
between 1925 and 1945, Baby Boomers
born between 1946 and 1963, Gen X born
between 1963 and 1980 are followed by the
Gen Y, born between 1980 and 2000, who
are leading the business life now.
Experts emphasize that the main decisive
factor in attractiveness and intricacy of this
era stems from the long period embracing
technologies, and there so many differences
of Gen Y from other generations, and also
believe that these conditions will introduce
many novelties in the business life.
Let’s get to know the Gen Y closer, also
named as Internet generation, EchoBoomers or Millennials, and then explore the
changing dynamics in management.
Letter Y of English word WHY fits
this group perfectly because of its
questioning character.

WHO ARE THE NEW GEN Y MANAGERS?
Gen Y adheres to independence, attracts
attention by its confidence and sometimesegoistic decisions.
High confidence, sense of success and risk
are their accompaniments

They can easily accommodate deep thought
with action
In their professional life, they are motivated if
everything they do makes sense.
They make decisions quickly and takes
actions quickly, hierarchical structure would
make them slow down.
They are fighters, they do not give up easily.
Their advantage in terms of better access
to knowledge, as compared to the previous
generations, made them the most educated
and technology embracing generation.
Even if they do not associate their
workplaces with the place of self-realization,
socialization, place that they value or add
value, high salary is an important criterion.
Do not feel loyal to workplace, they easily
change jobs.
Their sense of saving money for pension
planning is not developed.
Long working hours are not for them, having
enough time for social life is more precious.
They are excited about new developments,
training opportunities, knowledge. They
believe in life-long learning.
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Türkiye nüfusunun 39.45’i Y
kuşağında bulunuyor. 2025 yılında ise
işgücünün %60’ı Y Kuşağından olacak.
Y KUŞAĞI YÖNETİMİNDE NELER
DEĞİŞECEK?
• Sadakat duygularının çok güçlü olmadığı
bilinen Y Kuşağının yöneticiliğinde özellikle
alternatifli ve esnek çalışma olanakları
yaygınlaşırken, çalışanlar işte bulunulan
zaman açısından değil üretilen fikir ile
değerlendirilecek.
• Özellikle işveren markası çalışmalarının
Y Kuşağının çalışma hayatına başlamasıyla
ivme kazandığı bilinen bir gerçek.
Dolayısıyla yöneticilik dönemlerinde de
çalışanların mutluluğunu hedefleyen
organizasyonlar sıklaşacak.
• Rekabet ortamını seven Y Kuşağı en
doğru motivasyonun çalışanlar arasında
olabileceğine inanıyor. Dolayıysa sistem
yarıştırmak üzerine kurgulanacak.
• Bilgi paylaşımı ve öğrenmeyi kurum
kültürünün parçası yaparak esnek ve
eğlenceli bir iş ortamı öne çıkacak.
• Sık geri bildirim ortamı ile yanıtsızlık
ya da üst yönetime ulaşamama ortadan
kalkacak.
• Toplantılar ağırlıklı internet ortamında
gerçekleştirilecek.
• Kişiselleştirilmiş motivasyon araçları
öne çıkarken, çalışanlar özel ödüllendirme
ve takdir olanağı yakalayacak
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In accordance with data from the
Turkish Statistics Institute, 39.45 %
of Turkish population is Gen Y. Gen
Y is expected to constitute 60% of
workforce by 2025.
WHAT IS EXPECTED TO CHANGE UNDER
GEN Y LEADERSHIP?
• Known for their weak sense of
loyalty; alternative and flexible working
opportunities would spread under Gen
Y management; employees would be
evaluated not for the time spent at work,
but for the ideas generated.
• It is widely known that particularly
employer brand management activities
have gained momentum with Gen Y starting
professional life. In other words, the events
targeted at employee satisfaction would
become more frequent under Gen Y
leadership.
• Gen Y, which loves competition, believes
that the right motivation can be found
among the employees. In other words, the
system would be based on encouraging
competition.
• By making the exchange of knowledge
and learning a part of the corporate
culture, a flexible and entertaining working
environment would be created.
•
The
environment
of
providing
frequent feedbacks would eliminate
irresponsiveness or inability to contact top
management
• Meetings would mostly take place online.
• By emphasizing personalized motivation
tools, employees would embrace personal
rewarding and appreciation opportunities
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AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimleri adına eğitim faaliyetlerine büyük önem veren Aktaş Holding,
bu kapsamda Dt. Gökhan Yılmaz’ın katılımıyla, tüm çalışanlarına yönelik ‘Ağız ve diş sağlığı bilgilendirme
eğitimi’ gerçekleştirdi.

Salonu’nda düzenlenen eğitime tüm
çalışanlar katılırken, eğitim kapsamında
Denta Plan Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği
hekimlerinden Dt. Gökhan Yılmaz,
çalışanlarla bir araya geldi.
Ağız ve diş sağlığının püf noktaları
paylaşıldı
Dt. Yılmaz, tüm çalışanlara genel
ağız ve diş sağlığı konusunda önemli
bilgilendirmelerde bulunurken, Aktaş

Aktaş Holding, çalışanların mesleki ve
kişisel gelişimleri adına eğitim düzenlediği
faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor.
Aktaş Holding, bu doğrultuda düzenlediği
‘Ağız ve diş sağlığı bilgilendirme eğitimi’
ile eğitim faaliyetleri zincirine yeni bir
halka daha ekledi.
2 Ağustos tarihinde, Aktaş Holding Eğitim
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çalışanları da merak ettikleri soruları
kendisine yöneltme imkânı buldu.
Yılmaz, ağız ve diş sağlığının korunması
konusunda neler yapılması gerektiğini, püf
noktalarıyla çalışanlarla paylaştı.
Son derece verimli geçen eğitim,
bilgilendirme videosu ile noktalanırken,
eğitimin sonunda ise çalışanlara, ağız
ve diş sağlığının korunmasına yardımcı
olması adına çeşitli hediyeler verildi.

news

MOUTH AND DENTAL HEALTH TRAINING HAS BEEN
ORGANIZED
Aktas Holding, placing great importance on training activities, tracing the goal of professional and
personal improvement of employees, organized Mouth and dental health awareness training for all of
its employees, with the contribution of Dentist Gokhan Yilmaz.
Aktas Holding rapidly continues its efforts
towards the professional and personal
improvement of its employees.
Aktas Holding added a new circle to its
training activities series with Mouth and
dental health awareness training organized
in this direction.
On August 2, all employees attended
the training organized in Aktas Holding
Lyceum, featuring Dentist Gokhan Yilmaz,
one of the doctors of Dental Plan Mouth
and Dental Health Clinic, who spoke to the
employees.
The key knowledge about mouth and dental

health have been shared
While Dentist Yilmaz informed all the
employees about mouth and dental health,
Aktas employees had the chance to ask
questions.
Yilmaz spoke to the employees, stressing
key points of necessary measures in order
to protect mouth and dental health.
Highly efficient training was concluded
with demonstration of educational video,
at the end of the training, the participants
were presented with gifts intended to
facilitate protection of mouth and dental
health.
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KÜLTÜR
SANAT / CULTURE ART
news

YOL AYRIMI
Vizyon tarihi: 10 Kasım 2017 Yönetmen: Yavuz Turgul Ülke: Türkiye
Tür: Dram Başrol Oyuncuları: Şener Şen, Rutkay Aziz, Mert Fırat, Nihal Yalçın
Hayatını, babasından devraldığı tekstil imparatorluğunu büyütmeye adayan ve bu yolda
aldığı cesur kararlar ve acımasız yöntemlerle ailesini de karşısına alan Mazhar Kozanlı’nın
hikayesini anlatan film, uzun bir aradan sonra Yavuz Turgul ve Şener Şen’i bir araya getiriyor.

YOL AYRIMI
Date of Vision: November 10, 2017 Director: Yavuz Turgul Country: Turkey
Genre: Drama Stars: Şener Şen, Rutkay Aziz, Mert Fırat, Nihal Yalçın
The movie that brings together Yavuz Turgul and Şener Şen after a long break tells us a story
of Mazhar Kozanlı, who dedicated his life to growing the textile empire inherited to him from
his father and who was opposed by his family due to taking bold decisions and using pitiless
methods.

BAŞLANGIÇ
Yazar: Dan Brown Yayınevi: Altın Kitaplar
İnsanoğlunun var olduğu günden beri aradığı temel soruya cevap bulma iddiasındaki
bir fütüristin tam da keşfini açıklayacağı gece, her şey trajik bir biçimde karanlığa
gömülür. Eski öğrencisinin sunumuna davetli olan Simgebilim Profesörü Robert
Langdon söz konusu keşfi öğrencisinin anısına dünyaya duyurmaya karar verir.
Ancak, kendisini bekleyen şifrelerden, acı sürprizlerden ve ölümcül fanatiklerden
habersizdir...

ORIGIN
Author: Dan Brown Publisher: Altın Kitaplar
The night when a futurist that asserts to answer the fundamental question of human
existence is about to reveal an astonishing breakthrough, everything tragically erupts
into darkness. Robert Langdon, Professor of Symbology, was invited to attend the
presentation by his former student and decides to disclose to the world the discovery
in the memory of his student. However, he is unaware of the codes, bitter surprises
and deathly fanatics awaiting him.

444Konser / Concert
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AYHAN SİCİMOĞLU& LATİN ALL STARS

KORAY AVCI

HALUK LEVENT

ATATÜRK KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ

JOLLY JOKER

JOLLY JOKER

19 KASIM (November) 2017

25 KASIM (November) 2017

1 ARALIK (December) 2017

news
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GEZİ

SAKURALARIN GÖLGESİNDE BİR KENT: KYTO
300 yıla yakın Japonya’nın başkentliğini yapmış isminin anlamı olan ‘Başkentlerin Başkenti’ tanımını
fazlasıyla hakkeden Kyoto, sakuraların gölgesinde bin yıl öncesinin korunan izleriyle moderniteyi ustaca
harmanlayan bir kent. Binbir çeşit bitkilerle donanmış yollarının tapınaklara çıktığı, sokaklarında gezerken
geyşaların ipek kimonolarının hışırtısını hissedeceğiniz, sakuraların adeta görsel bir ziyafet sunduğu keyifli
bir yolculuğa hazır mısınız?
Şehirleşmenin en güzel örneklerinden biri
olan ve pek çok kez dünyanın en güzel şehri
seçilen Kyoto, tarihin derinliklerinden kopup
gelen tapınakları ile modernliğin zirvesini
zorlayan binalarının sonsuz uyumundan
doğmuş bir şehir adeta. Japonya’nın 7.
büyük kenti olan ve 8 bölgeden oluşan
Kyoto’da Unesco listesine alınan pek çok

yer olması aslında neden ziyaret edilmesi
gerektiğini açıklıyor. Japonya’nın uzun yıllar
başkentliğini yapmasından dolayı Japon
kültürünü de en yakından izleyebileceğiniz
Kyoto, özellikle ilkbaharda sakuraların
şehri kucaklayan yoğunluğunu, sonbahar
aylarında ise yaprakların değişen rengini
gözlemlemekten büyük keyif alacaksınız.

GÖRMEDEN GELME

YEMEDEN GELME

Nijo Sarayı

Monjayaki

Felsefeci’nin Yolu

Bıldırcın yumurtalı ahtopot

Kiyomizu-dera Tapınağı

Ramen

Eikan-Do Bahçesi

Yengeç

Fushimi İnari Tapınağı

Sushi

Shisen-do Tapınağı

Kyo Kaiseki

Kitano Tenman-gu Tapınağı

Kobe Eti

Kyoto Kulesi

Fugu

Japonya yerel yemeklerini de yine en orjinal
haliyle tadımlayabileceğiniz kentte damak
zevkinize uygun farklı lezzetleri birarada
bulabilirsiniz.
670 kilometre karelik yüzölçümüyle
Japonya’nın en büyük gölü olan Biwa’ya
da ev sahipliği yapan Kyoto, doğa ve tarih
düşkünlerinden geçer not alıyor.

TRIP

A CITY IN THE SHADOW OF SAKURAS: KYOTO
Kyoto, the former capital of Japan for about 300 years, fully deserving the description as “Capital of
capitals”, is a city in the shadow of sakura trees with its masterful blend of the traces of a thousand
year history with modernity. Are you ready to embark on a pleasant journey on the pathways climbing
to temples decorated with the great variety of plants, to hear the whisper of geisha silk kimonos while
walking in the streets and to witness the visual feast of sakura?
Kyoto, which is one of the great examples
of urbanization and which was selected as
the world’s most beautiful city on many
occasions, is a city born from the endless
harmony between the well-preserved
temples from the depth of the history and
modern buildings. Kyoto, which is the 7th
largest city in Japan and which consists
of 8 regions, features many sites accepted
in the List of Unesco World Heritage. This
explains why it is the popular destination
for visitors. You can closely observe the
Japanese culture in Kyoto that served
as the capital of Japan for a long time.
In particular, you will enjoy the scenes
in spring, when lushness of sakura
encompasses the city and in autumn,
when the leaves change their color. Here,
you will be able to taste the local Japanese
cuisine in original presentation and find
variety of tastes appealing to you.
Kyoto, which also features Biwa as the
largest lake in Japan with its 670 sq. km
surface area, will attract nature and
history lovers.

MUST SEE
Nijo Castle
Philosopher’s Walk
Kiyomizu-dera Temple
Eikan-Do Garden
Fushimi Inari Temple
Shisen-do Temple
Kitano Tenman-gu Temple

MUST EAT
Monjayaki
Octopus with quail eggs
Ramen
Crab
Sushi
Kyo Kaiseki
Kobe Meat
Fugu

TEKNOLOJİ HATTI / TECHNOLOGY LINE

EĞİTİMDE HER DERDE DEVA APLİKASYONLAR
Teknoloji dünyasının çocuklarına bilgiyi sadece kitaplarla vermek artık mümkün görünmüyor. İnteraktif
uygulamalarla yeni nesil çocukların görsel hafızalarına odaklanan, dikkat dağınıklıklarını en aza indiren
uygulamalarla öğrenmek ise artık çok keyifli. Hem günlük yaşamlarında hem de eğitim hayatlarında
onlara yardımcı olan aplikasyonları dosyamızda bulabilirsiniz.
DUALİNGO

Hem Android hem de İOS kullanıcılarının
kullanabildiği Dualingo yabancı dil
öğrenmeyi keyifli hale getiriyor. Her konu
başlığı ile ilgili testlerin olduğu ve aşama
aşama ilerlenen Dualingo’da yanlış
yaptığınız sorular bir sonraki aşamada
tekrar sorularak sağlamlaştırma yapılıyor.
TED

Her yıl dünyanın dört bir yanından
uzmanların
konferanslarını
100’ün
üzerinde alt yazı desteği ile TED sayesinde
izleyebilirsiniz. Basit ve etkili bir arayüze
sahip olan TED aplikasyonu ile farklı
alanlardaki seminerleri yakından takip
edebilirsiniz.
PHOTOMAT
Üreticilerinin insan kararlarını taklit eden
yapay zeka olarak tanımladığı ve ücretsiz
indirilebilen Photomat, telefonunuzun
kamerasıyla görüntülediğiniz matematik
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problemlerini birkaç saniye içinde
çözüyor. İsteyenler ise ayrıntılı çözüm
yöntemini görebiliyor.

LYS için hizmet veren programa, IELTSTOEFL gibi farklı sınavları da kapsayan bir
güncelleme geleceği belirtiliyor.

SORUSANA

LYNDA

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için
üretilen program sayesinde, takıldığınız
bir sorunun fotoğrafını göndererek
cevabını öğrenebilir ya da gönderilen
soruları çözebilirsiniz. Şu an sadece YGS-

Yapay zekadan, bilgisayar programcılığına
kadar pek çok karmaşık yazılım süreçleri
hakkında dersleri barındıran Lynda bu
konuya ilgisi olanlar için bulunmaz bir
olanak sunuyor.
KHAN ACADEMY
Matematikten, doğa bilimlerine, tarihe
ve daha pek çok farklı branşta eğitim
içerikleri sunan Khan Academy’yi de
ücretsiz olarak kullanabilir, merak
ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

news

MULTI-FUNCTIONAL EDUCATIONAL APPLICATIONS
In the age of technology, it does not seem viable anymore to educate children only by using books.
Learning through interactive applications that focus on visual memory of new generation children and
minimize the distractibility of them is very enjoyable. You can find below the information regarding
applications that will help your children in their daily lives and education.
DUOLINGO
Duolingo that was created for both Android
and IOS makes learning a foreign language
funny. Duolingo features tests that are
relevant to each topic, progressing stepby-step. The questions that you answered
wrong are repeated on the next stage to
consolidate knowledge.
TED
Every year, TED enables you to watch
professional conferences from all over
the world, supported by over 100 subtitles.
With TED application that has a simple and
effective interface, you can closely follow
up seminars in a variety of areas.
PHOTOMATH
Photomath described by its producers as
artificial intelligence that imitates human
decisions can be downloaded for free.
Simply point your camera towards a math
problem and Photomath will show the
solution within a few seconds. If you wish,
you can view detailed resolution of the

problem step-by-step.
SORUSANA
Using the application designed for students
preparing for university exam, snap a photo
of the question you couldn’t solve, get an
answer or solve the problems sent. At the
moment, the application serves only YGSLYS, while upcoming update that supports
different exams like IELTS-TOEFL will be
announced later on.
LYNDA
Lynda offering courses on many
complicated
software
development
processes from artificial intelligence
to computer programming is essential
for those who specializes in this area of
knowledge.
KHAN ACADEMY
Khan Academy offers educational contents
in many different areas from math, science
to history and many others. You can use it
for free to learn everything you are curious
to know.
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SAĞLIK HATTI / HEALTH LINE

KIŞA GİRERKEN BAĞIŞIKLIĞIMIZI YÜKSELTELİM
Sonbaharın gelişiyle birlikte özellikle üst solunum yolu hastalıklarında başlayan artışlar, ne yapsak da
bağışıklığımızı yükseltsek sorularını akıllara getiriyor. Değişen mevsim koşullarına uyum sağlayamayan
bünyeler için tehlike çanlarının çaldığı sonbahar ve kış aylarında bazı küçük önerileri dikkate alarak tüm
seneyi sağlıklı geçirmeniz mümkün.
UYKU
Çocuklarımızın uyku düzenlerine dikkat
ettiğimiz halde söz konusu kendi uykumuz
olduğunda ihmalkâr olabiliyoruz. Oysa iyi
bir uyku, vücuttaki tüm organların gerekli
hormonları salgılayabilmesi, dinlenip, gerektiğinde savaşabilmesi için en önemli
yakıt.

BOL SU TÜKETİN
Yaz aylarında sıcak havanın etkisiyle su
tüketimimiz makul düzeylere taşınsa da
havalar soğumaya başladıkça su tüketimi
azalıyor. Oysa vücuttaki tüm besin ve atıkları taşıyan bir çözücü olan su, bakteri ve
virüsleri hızlıca vücuttan uzaklaştırırken;
kanın tüm hücrelerinize yeterli oksijen
taşımasının da yolunu açıyor. Dolayısıyla
tüm sistem bakteri ve virüslere karşı savaşa hazır hale geliyor.

BESLENMEYE DİKKAT
Paketlenmiş ürünler, kafein, alkol gibi zararlı ürünlerin tüketimi vücudun bağışıklık sistemine yaptığınız en büyük kötülük.
Oysa özellikle yeşil soğan, kereviz, pırasa
gibi içinde bolca C vitamini barındıran
sebzeler; bezelye, kestane, ceviz gibi içinde çinko bulunan besinler, protein deposu
hayvansal ürünler ve elbette meyve vücut
sisteminizi düzene sokarak bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor.

GEREKSİZSE KULLANMA
Keyfi ilaç kullanımının yüksek olduğu ülkemizin bağışıklık haritası oldukça kötü
durumda. Özellikle gereksiz antibiyotik
kullanımı, direnci yükselterek gerektiği
zamanlarda etkisini görememenize neden oluyor. Dirençli mikropları geliştirmek istemiyorsanız doktorunuz önermediği sürece antibiyotikten uzak durmanız
gerekiyor.
PROBİYOTİKLER KORUYOR
Bağışıklık sistemini güçlendiren probiyotikler, vücuda zarar veren bakterileri
uzaklaştırıyor. Yoğurt, peynir, ayran ve
kefir gibi ürünleri günlük beslenmenize
ekleyerek, mide ve bağırsak sorunlarını
önleyebilir, sindirim sisteminizin daha iyi
çalışmasını sağlarken bağışıklığınızı da
yükseltebilirsiniz.

WHILE WE APPROACH WINTER,
LET’S BOOST OUR IMMUNITY
With the advent of fall, increased upper
respiratory tract diseases raises the
questions about what to do to boost the
immunity system. When alarm bells start
to ring for those bodies that are unable to
adapt to the changing seasonal conditions
during fall and winter, you can stay healthy
throughout the year by taking into account
few recommendations.
DRINK PLENTY OF WATER
While we significantly increase water
intake during summer time due to hot
weather conditions, our water intake drops
when the temperature starts to decrease.
Water, which is a solvent carrying all
nutrients and toxins in body, quickly
excretes bacteria and viruses from body,
and ensures sufficient oxygen supply to
all blood cells. In other words, the entire
system gets ready to fight against bacteria
and viruses.
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PAY ATTENTION TO NUTRITION
Harmful products such as packed foods,
caffeine and alcohol are the worst thing
that you can do to your immunity system.
However, vegetables containing plenty of
vitamin C such as green onion, celery and
leek as well as nutrients containing zinc,
such as peas, chestnut, walnut; proteinrich animal foods and certainly fruits
would improve you immunity by adjusting
your body system.
SLEEP
While we are attentive to the sleep regime
of our children, we sometimes neglect
our own sleeping regime. In fact, a good
sleep is the most important fuel to ensure
necessary hormones for all body organs
and to rest those body organs and to
enable them to fight when necessary.
DO NOT USE IF NOT NECESSARY
In our country where discretionary use of

medicines is high, immunity map is really
unfavorable. Particularly, discretionary
use of antibiotics increases resistance
and makes us insensible to their effects
when needed. If you are unwilling to cause
resistant microbes to grow, stay away
from antibiotics unless prescribed by your
doctor.
PROBIOTICS ENSURES PROTECTION
Probiotics strengthen immunity system
and remove harmful bacteria from body.
By adding food like yogurt, cheese, ayran
and kefir to your daily diet, you can avoid
problems in stomach and bowels and
enhance processes in your digestive
system and improve your immunity.

