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Şahap Aktaş

Dijital dönüşüm ile sürekli gelişim ve iyileştirme

Our priority is continuous development and improvement

önceliğimiz

with digital conversion

Değerli Dostlarım,

Dear Friends,

Bilindiği üzere günümüzde teknoloji çok hızlı değişiyor ve buna

As it is known, today, technology is changing very rapidly,

bağlı olarak, iş yapış biçimleri de bu değişimden fazlasıyla

and depending on this, the ways of doing business are more

etkilenmiş durumda.
Dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak için artık işletmelerin
mevcut iş ve teknoloji altyapılarını dönüştürmesi de zorunlu
hale geldi.
Bunun yanında, gelişen teknoloji ile birlikte yeni kavramlar da
ortaya çıkmaya başladı. Big Data da bunlardan biri. Kısacası
Big Data, elde ettiğimiz tüm verilerin anlamlı ve işlenebilir
hale dönüştürülmüş biçimi olarak tanımlanıyor.

affected by this change.
In order to keep pace with the digitalizing world, it has now
become compulsory for enterprises to transform their
existing business and technology infrastructures.
Along with this, new concepts have begun to emerge
along with developing technology. Big Data is one of those
concepts. Big Data is briefly defined as the form in which all
the data we have obtained is transformed into meaningful
and manipulable form.

Öte yandan Aktaş Holding olarak da her zaman teknolojiyi

On the other hand, as Aktas Holding, we always follow the

çok yakından takip ediyoruz. Dijitalleşen dünyada Big Data’nın

technology very closely. In digitizing world,

öneminin farkındayız ve çalışmalarımıza bu yönde devam
ediyoruz. Big Data kullanımı ile daha iyi bir strateji ve sağlıklı
karar verme imkânı doğacağının farkındayız.

We are aware of the importance of Big Data and our work
progresses in this direction. We are aware of the possibility
of a better strategy and healthy decision making with the

Sektörümüzde değişimin ve dönüşümün öncüsü olarak

use of Big Data.

dijital dönüşüme, sürekli gelişim ve iyileştirmeye önem

As the pioneer of change and transformation in the industry,

veriyoruz. Nitekim kurulduğumuz günden bu yana da sektörde

we give importance to digital transformation, continuous

yeniliklerin öncüsü olmayı başardık.

development and improvement. Since the day our company

Bu doğrultuda, AR-GE ve dijital dönüşüm konusunda
yürüttüğümüz projelerle fark yaratmaya devam etmeyi

was

founded, we succeeded in being the pioneer of

innovations in the sector.

gelişim

Accordingly, we aim to continue to make a difference with the

hamlelerimize ve teknolojiye olan yatırımlarımıza kararlı bir

projects we are conducting on AR-GE and digital conversion.

şekilde devam edeceğiz.

We will continue our

hedefliyoruz.

Sözlerime

AR-GE

buradan

ve

son

inovasyon

verirken,

öncelikli

global

pazarlarda

sürdürülebilir büyümenin yolunun, teknolojiyi etkin bir şekilde
kullanmaktan geçtiğinin hepimiz farkındayız.
Bu nedenle, Aktaş Holding olarak değişime odaklanıp
yenilikleri takip ederek ve sürdürülebilir büyüme ile güçlü
hedeflerimize doğru emin adımlarla yol almaya devam
edeceğiz.
Saygılarımla,

BAŞKAN / PRESIDENT

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board

innovation and R&D

prioritized

development attempts and investments in technology.
Before I end my speech, we are all aware of the fact that
the path to sustainable growth in global markets is to use
technology effectively.
Therefore, as Aktas Holding, we will continue to focus on
change and follow the innovations and keep on walking with
self-confident steps towards sustainable growth and strong
goals.
Best Regards,
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Sami Erol
Yönetim Kurulu Üyesi - İcra Kurulu Başkanı
CEO - Member of the Board
Teknoloji doğru ve etkin kullanıldığında rekabette fark yaratmak
mümkün

It is possible to make a difference when the technology is used
correctly and effectively

Değerli Aktaş Holding paydaşları,

Dear Aktaş Holding stakeholders,

Günümüz dünyasında teknolojinin hızla ilerlemesi ve kullanım
alanlarının genişlemesiyle birlikte, iş dünyasında kullanılan
kavramlar da değişime uğruyor.

Along with the rapid progress of technology and the expansion of
the fields of its use in today’s world, the concepts used in the
business world also change.

Özellikle internetin gelişmesi ile birlikte, bilginin gücü de ön plana
çıkmaya başlarken, son yıllarda “Big Data” (büyük veri) kavramını
çok sık duymaya başladık.

Especially with the development of the internet, the power of
knowledge stands out, and in recent years we have started to hear
“Big Data” very often.

Big Data dediğimiz olgu; sosyal medya paylaşımları, fotoğraf
arşivlerimiz, sürekli kayıt aldığımız ‘log’ dosyaları gibi farklı
kaynaklardan elde ettiğimiz tüm verilerin, anlamlı ve işlenebilir hale
dönüştürülmüş biçimi olarak adlandırılıyor.

Big Data is the phenomenon which is described as the meaningful
and processable transformation of social media sharing, photo
archives, and ‘log’ files that we regularly record, in short, all of the
data we have obtained from different sources.

Büyük Veri, doğru ve akıllı kullanıldığında işletmelerin karşılaştığı
zorlukların üstünden daha kolay gelebilmesine olanak sağlıyor.
Öyle ki Big Data’nın, şirketlere birçok faydası söz konusu; verimlilik,
yaratıcılık ve üretkenlik bunların başında geliyor.

Big Data, when used correctly and intelligently, makes it easier for
businesses to get over the difficulties they face. Big Data has many
benefits for companies; productivity, creativity and productivity are
the first of these advantages.

Aktaş Holding olarak da çağı yakalamak, müşterilerimizin
beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek ve sektörün global
bir oyuncusu olmak için bu alandaki yatırımlara büyük önem
veriyoruz.

As Aktaş Holding, we give great importance to the investments in
this area in order to be able to catch the era, to respond to our
customers’ expectations quickly and to be a global player in the
sector.

Nitekim geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ederken,
teknolojiyi yakından takip ediyor; dijital dönüşüm çalışmalarımızı da
hızla sürdürüyoruz. Yoğun rekabet ortamında yenilikleri takip eden,
teknoloji üreten ve geliştiren firmaların adından söz ettireceğinin
farkındayız.

Indeed, as we continue to move forward with certain steps
towards the future, we are following technology closely; we are
continuing our digital transformation efforts rapidly. We are aware
that companies that follow innovations and produce and develop
technology in a highly competitive environment wiill make a name
for themselves.

Özellikle teknoloji kullanımı, firmaların sürdürülebilir rekabet
avantajı sağlamasında önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle teknolojiyi
yakından takip ederek, sürekli yenilik ve gelişim arayışıyla hareket
ediyoruz.
Toparlayacak olursak; geleceği düşünmeden hareket eden ve
teknolojiyi ihmal eden firmaların, bir süre sonra yok olma tehlikesi
ile karşı karşıya kalacağı ortadadır.
Bizler de teknolojiyi kullanma becerilerimizi her geçen yükseltmek
adına adımlar atıyoruz. Bu doğrultuda 2018 yılı ana temamızı da
“Her alanda dijital dönüşümle global liderliğe” olarak belirledik.
Planlamalarımızı da bu temaya göre şekillendirmeye devam
edeceğiz.
Saygılarımla,

Especially the use of technology plays an important role in
ensuring the sustainable competitive advantage of companies.
Therefore, we closely follow the technology and act continuously
in search of innovation and development.
In conclusion, companies that act without thinking of the future
and neglect the technology will face the danger of disappearing
after a while.
We are taking steps to upgrade our skills to use technology.
Accordingly, we set our 2018 main theme as “global leadership by
digital transformation in each area”. We will continue to shape our
plans according to this theme.
Best Regards,
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BIG DATA DÜNYASI BÜYÜYOR
> Dünya nüfusunun beşte birinden fazlası son 30 gün içerisinde internet üzerinden alışveriş yapmış.
>Dünyanın yarısından fazlasında en az bir adet akıllı telefon var.
>Türkiye’deki aktif internet kullanıcı sayısı nüfusun %58’i yani 46.28 milyon kişi.
>Türkiye nüfusunun tam yüzde 90’ının mobil aboneliği bulunuyor, 71 milyon kişi mobil bağlantıya sahip.
>Türkiye’deki aktif sosyal medya kullanıcı sayısı 42 milyon.

Sayısız bilginin uçuştuğu ve her izin
saklandığı dijital dünya verilerin dünyası
olmanın dışında bu verilerden çıkan
yorumlamalar ile şirketlerin stratejilerini
oluşturma konusunda önemli bir yere
sahip. Pek çok farklı sektör, müşteri
dataları ile başladıkları veri yönetimi
süreçlerini artık dijital izlerle oluşturulan
Big Data ile yeni bir boyuta taşıdı. En
basit tanımıyla Big Data, hemen her gün
kullandığımız arama motorları, sosyal
medya hesapları, e-ticaret sitesinden satın
aldıklarımız hatta baktıklarımız, tahlil
sonuçlarına baktığımız online girişler gibi
internet kullanıcılarının sörfleri sırasında
bıraktıkları tüm izlerin ve etkileşimlerin
birleşimi olarak tanımlanıyor.
BİG DATA DEĞİL, İHTİYACA UYGUN
YORUMLAMA KAZANDIRIYOR
Big data tek başına bir anlam ifade
etmese de özellikle elde edilen dataların
doğru analizi ve kullanılması artan rekabet
ortamında müşterileri ile doğru bağlantı
kurmakta zorlanan işletmeler için altın
değerinde bilginin önlerine serilmesi
anlamı taşıyor. Özellikle nesnelerin
interneti ile gündemde önemli yer tutan
Big Data, son günlerde farklı kaynaklardan
beslenen ve hızla büyüyen bir veri havuzu
oluşturdu. Oysa özellikle belli bir amaca
hizmet etmeyen genel datalar şirketlere
bir öngörü sunmadığı gibi alacakları
kararlarda
yanlış
yönlendirmelere
de neden olabiliyor. O yüzden de veri
toplamada amacına göre yapılandırma
ve hangi kaynağın sizin için doğru olacağı
gerçek bir stratejik karar halini alıyor.
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NE KAZANDIRIR?

Maliyet Tasarrufu
Zaman Tasarrufu
Yeni Teklifler Geliştirme
İş Kararlarını Destekleme
Bankacılıktan,
iletişim
sektörüne,
endüstriden perakendeye, sağlığa kadar
birçok alanda ve mecradan toplanan
veriler dünü, bugünü ve özellikle de
geleceği öngörebilme ile ilgili önemli
detayları içinde barındırıyor. İşletmeler için
özellikle müşteri memnuniyetini artırma,
yeni müşteriler bulma, ihtiyaç yaratma,
gelişmekte olan trendleri yakalama,
müşteriyle doğru yerde iletişime geçme,
eğilimlere özel ürün geliştirme, müşteri
datalarının eski ile kıyaslanması, rekabet
gücünü artırma gibi pek çok noktada Big
Data ana veriye, sizin geliştirdiğiniz özel
analizler ise doğrudan bu kaynaklara
dokunabilmeye imkân tanıyor. Elbette
bu verilerin tüketicilerin haberi olmadan
toplanması hatta kullanılması tartışılsa
da internette bağlantıda olduğumuz her
an bizler bu izleri bırakıyor, birileri de
biriktiriyor olacak.
Big Data; internet ortamındaki tüm verilerin dijitalleşmesi, toplanması ve düzenlenmesiyle insanların davranışları,
yaşam şekilleri ve eğilimleri gibi bilgileri
anlayarak, şirketlerin bu verilerden öngörüde bulunmalarını sağlıyor.
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BIG DATA WORLD GROWING
>More than one fifth of world population has shopped over the internet within the last 30 days.
>More than half of the world has at least one smartphone.
>The number of active Internet users consists of 58% of the population in Turkey, i.e. 46.28 million people.
>90 percent of Turkish population has a mobile subscription, 71 million people have mobile connectivity.
>The number of active users of social media in Turkey is 42 million.

The digital world is the world of data where
countless information is floating and each
trace is being hidden; and interpretations
coming from these data have an important
place in creating corporate strategies for
companies. Many different sectors have
moved their data management processes,
which started with customer data, to a
new dimension with Big Data, which is now
created with digital footprints. In its simplest
terms, Big Data is defined as the union of
all the traces and interactions that internet
users leave during the surfing, such as
search engines, social media accounts, ecommerce sites we use and we just look at
every day, online purchases and digital lab
results we check.
Big Data understands the information
such as behavior, lifestyle and trends of
the people by digitizing, collecting and
organizing all the data on the internet, so it
enables the companies to make predictions
from these data.
BIG DATA PROVIDES THE CHANCE OF
NEED-BASED INTERPRETATION
Big data alone does not make any sense,
but the proper analysis and use of the data
obtained means that the very significant
information is available in front of businesses
that are having difficulty making accurate
connections with customers in an
increasingly
competitive
environment.
Having an important place on the agenda
with the internet of objects in particular,
Big Data has recently created a rapidly
growing data pool fed from different sources.

However, general data that do not serve a
particular purpose do not provide a forecast
to the companies, and even they can cause
misleading decisions. That is why data
collection is a real strategic decision as to the
purpose of configuration and which source is
right for you.
WHAT WOULD IT BRING?
Cost Saving
Time Saving
Developing New Offers
Supporting Business Decisions
The data collected from different fields and
sectors from banking, to communication
sector, from industry to retail and to health,
includes important details about the past,
present and especially future projection. The
Big Data allow you to directly touch main
database and resources through specific
analyzes you develop, especially in terms
of increasing customer satisfaction, finding
new customers, creating needs, catching
up with developing trends, communicating
with customers in the right place, developing
special products for trends, comparing
customer data with the past and increasing
the competitive power. Of course, the fact that
these data collected and even used without
consumers’ knowing, yet, we are leaving
these traces every time we are connected
to the internet, and some will gather those
traces.
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HER DATA BIG DATA MIDIR?

HACİM
Hacimsel olarak verinin büyüklüğü ve hızlı
büyüme oranı o veriyi güvenilir kılıyor.
ÇEŞİTLİLİK
Pek çok farklı kaynaktan beslenen ve doğrulanan standart tek tip veriye dönüştürülebilir olması.
DOĞRULUK
Değişime uğramamış bozulmamış bir veri
olması
HIZ
Büyük bir verinin hızlı işlenmesi ve sürekli
elde edilebilir olması
GEÇERLİLİK
Değerlendirildiği zaman için geçerliliğini koruyan bir veri doğruluk sekmesi ile
birlikte geçerli bir veri olduğu sonucunu
çıkartır.
PEKİ YA, BÜYÜK VERİYE DAHİL
OLAMAYANLAR
Ölçümlenebilen verinin günümüzün en
büyük gücü olduğunu biliyoruz ancak hesaba katılması gereken en önemli etkenlerden biri de halen dijital dünyaya adapte
olamamış bireylerin davranış kalıplarının
sapmaya neden olabileceği. Yani salt dijital
verilerle kararlarını alan işletmeler yanılma payını da unutmamalılar.
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IS EACH DATA BIG CONSIDERED AS DATA?

VOLME
The volumetric size and rapid growth rate
make that data reliable.
DIVERSITY
The ability to be transformed into standard
uniform data that is fed and verified by many
different sources.
ACCURACY
Its being unchanged and unharmed
SPEED
Fast processing and continuous availability of
big data
VALIDITY
It is a valid data that together with a data
accuracy tab maintaining its validity at the
time it is evaluated.
WHAT ABOUT WHAT NOT INCLUDED IN
BIG DATA
We know that measurable data is one of the
greatest strengths of our time, but one of
the most important factors to consider is
the behavioral patterns of individuals who
are not yet adhered to the digital world can
cause deviations. In other words, businesses
that have taken their decisions only by digital
means should not forget the margin of error.
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AKTAŞ HOLDİNG AUTOMECHANİKA ÇİN FUARI’NDA
YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİNİ SERGİLEDİ
Hava süspansiyon sistemi üretiminde dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan Aktaş Holding;
29 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve sektörün en büyük
buluşma adreslerinden biri olarak nitelendirilen Automechanika Shanghai (Şangay) Fuarı’nda, AR-GE
çalışmaları sonucu geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, ülkemizi en iyi şekilde temsil etti.
Aktaş Holding, küresel ölçekte düzenlenen ve sektörün adeta nabzının attığı hemen her organizasyonda, aktif olarak yer
almayı sürdürüyor.
Bu doğrultuda, otomotiv parçaları ve ekipmanlarıyla ilgili Çin’deki en büyük fuar olarak kabul edilen ve 29 Kasım - 2 Aralık
tarihleri arasında, Şangay kentinin ev sahipliğini yaptığı Automechanika Shanghai
Fuarı’nda Aktaş Holding; AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle boy gösterdi.
6.000’den fazla katılımcının, en yeni ürünlerini sergilediği ve dünyanın her yerinden,
yaklaşık 130.000 ziyaretçinin katıldığı fuara Aktaş Holding, verimlilik ve uzun ömürlü özellikleriyle ön plana çıkan, global
markası AIRTECH ile katıldı.
Aktaş Holding, fuar süresince Hol 2, Stant
2B26’da ziyaretçilerini ağırlarken, Aktaş
Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol yaptığı açıklama
ile ‘milli’ katılım hedefiyle gerçekleştirdikleri fuarla ilgili önemli geri dönüşler elde
ettiklerini belirterek, fuar süresince ülkemizi en iyi şekilde temsil etme gayretinde
olduklarını söyledi.
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AKTAŞ HOLDING EXHIBITS INNOVATIVE TECHNOLOGIES
AT AUTOMECHANIKA CHINA FAIR
Aktas Holding, which is one of the biggest companies in the production of air suspension system,
represented our country in the best way with the innovative technologies developed through R&D
studies at the Automechanika Shanghai (Shanghai) Fair which was held by China on November 29th –
December 2nd and which is regarded as one of the meeting venues of the sector.

Aktas Holding continues to be actively
involved in almost every organization held
on a global scale and showcasing the latest
developments in the industry.
In this direction, Aktaş Holding showcased
its innovative technologies developed through
R&D studies at the Automechanika Shanghai
(Shanghai) Fair which was held on November
29th – December 2nd by China’s Shanghai

and which is regarded as the biggest fair in
China related to the automotive parts and
equipment.
Aktaş Holding showcased its global brand
AIRTECH products featuring productivity
and long life at the fair where over 6.000
participants exhibited their latest products
and which attracted 130.000 visitors all
around the world.

Aktaş Holding welcomed its visitors at Hol
2 and Stant 2B26 throughout the fair, Board
Chairman and Chief Executive Officer of
Aktaş Holding said that they have achieved
great success through the fair to which
they have took part through a “national”
participation and strived hard to represent
their country in the best possible way.
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Çin pazarından beklentimiz büyük
Çin’de gerçekleştirilen Automechanika fuarının, hem bölge pazarındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi, hem de yeni iş bağlantılarının kurulması açısından önemli
bir potansiyele sahip olduğunu aktaran

Big expectations from Chinese market
Underlining that the Automechanika Fair
held in China has a crucial potential to play in
the development of existing relations in the
regional market as well as the establishment
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Erol, “Aktaş Holding olarak, uzun yıllardır Çin pazarında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bölgeye
yönelik ciddi planlarımız bulunuyor. Global
markamız olan Airtech, hâlihazırda bölge
pazarında çok yaygın şekilde tercih edilmektedir. Marka bilinirliği sayesinde de bu

tip organizasyonlarda yeni iş bağlantıları
kurabiliyoruz. AR-GE çalışmaları sonucu
geliştirdiğimiz verimlilik esaslı ve inovatif
ürün gruplarımızla, bölgedeki rekabette
öne çıkmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

of new business links, Erol stated: “As
Aktas Holding, we have been continuing our
activities in the Chinese market for many
years. In the coming years, we have serious
plans for the region. Airtech, our global
brand, is already widely preferred in the

regional market. Thanks to brand awareness,
we can also establish new business contacts
in these types of organizations. We aim to
stand out in the sector with our efficiencybased and innovative product groups that we
have developed through our R&D studies.”
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AKTAŞ HOLDİNG’E YENİLEŞİMDE LİDERLİK ÖDÜLÜ
Hava süspansiyon sistemi üretiminde dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan Aktaş Holding,
BUSİAD tarafından düzenlenen ve kentteki kurumların, yenileşim süreçlerini içselleştirmelerine ve
yenileşimi yönetebilmelerine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen ‘Bursa Yenileşim Ödülü’nde,
‘Liderlik’ kategorisinde ödüle layık görüldü.
Hava süspansiyon sistemi üretiminde dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan ve
100’den fazla ülkeye doğrudan ihracat gerçekleştiren Aktaş Holding, bünyesine yeni bir ödülü daha katmanın mutluluğunu yaşıyor.
Aktaş Holding, Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) tarafından düzenlenen
ve kentteki kurumların, yenileşim süreçlerini
içselleştirmelerine ve yenileşimi yönetebilmelerine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen
‘Bursa Yenileşim Ödülü’nde, ‘Liderlik’ kategorisinde ödüle layık görüldü.
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Kurulduğu günden bu yana, AR-GE ve inovasyon öncelikli gelişim stratejilerini
benimseyen ve küresel ölçekteki tüm uygulamalarında, yenilikçi yaklaşımları esas
alan Aktaş Holding, bu alanlarda yapmış
olduğu sürdürülebilir çalışmalarla, örnek
başarılarına yeni bir halka daha ekledi.
Özverili ve başarılı çalışmalar
“Liderlik”, “Stratejinin Yönetimi”, “Bilgi,
İşbirlikleri ve Diğer Kaynakların Yönetimi”,
“Çalışanların Yönetimi”, “Süreç Yönetimi”

ve “Sonuçlar” başlıklarında, toplam 6 kategorinin değerlendirildiği yarışmada, Liderlik kategorisi ödülünü kazanan Aktaş
Holding, bu alanda yaptığı özverili ve başarılı çalışmaların meyvesini toplamanın
haklı gururunu yaşadı.
Aktaş Holding, Liderlik ödülünü 1 Aralık
2017 tarihinde BUSİAD tarafından düzenlenen Bursa 8. Yenilikçilik ve Yaratıcılık
Sempozyumu ve Ödül Töreni’nde teslim
alırken, ödül törenine Aktaş Holding çalışanları da katıldı.

news

LEADERSHIP IN ENTREPRENEURSHIP AWARD TO
AKTAŞ HOLDING
Aktaş Holding, which is one of the largest companies in the world in air suspension system production,
was entitled to an award in ‘Leadership’ category in ‘Bursa Entrepreneurship Awards’ that is organized
by BUSİAD (Bursa Industrialists and Businessmen’s Association) and realized for the purpose of
supporting the organizations in the city in internalizing entrepreneurship processes and managing
entrepreneurship.

Aktaş Holding, which is one of the largest
companies in the world in air suspension
system production and directly exports to
more than 100 countries, is happy to receive
another award.
Aktaş Holding was entitled to an award
in ‘Leadership’ category in ‘Bursa
Entrepreneurship Awards’ that is organized
by Bursa Industrialists and Businessmen’s
Association (BUSİAD) and realized for the
purpose of supporting the organizations in
the city in internalizing entrepreneurship
processes and managing entrepreneurship.

Aktaş Holding that has adoped development
strategies prioritizing R&D and innovation
and taken innovative approaches as basis
in all practices in the global scale since
its foundation added another ring to its
examplary achievements, with its sustainable
works conducted in the aforementioned
fields.
Self-sacrificing and successful works
Aktaş Holding that was entitled to an award
in Leadership category in the contest where
total 6 categories, namely “Leadership”,
“Management of Strategy”, “Management

of Information, Collaborations and Other
Resources”, “Management of Employees”,
“Process Management” and “Results” has
taken the justified proof of picking the fruits
of its self-sacrificing and successful works
in this field.
While Aktaş Holding was receiving its award
during Bursa 8th Innovation and Creativity
Symposium and Award Ceremony that
was held in Bursa on December 1, 2017 by
BUSİAD, Aktaş Holding employees attended
the ceremony as well.
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Yeniliklerin öncüsü olacağız
Ödülü kazandıkları için büyük gurur duyduklarını belirten Aktaş Holding Yönetim Kurulu
Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol, kuruldukları günden bu yana sürekli olarak gelişen
ve büyüyen bir şirket olduklarını söyledi.
Nitelikli, alanında uzman bir kadro ile çalıştıklarını ve başarılarında çalışanlarının da büyük
payı olduğuna dikkat çeken Erol, “Sürdürülebilir başarı odaklı çalışmalarımızda, gelişen
teknoloji ve yeniliklere büyük önem veriyoruz.
Sektörde yeniliklerin öncüsü ve lideri olma
hedefi doğrultusunda ilerlemeye devam ederken, ülkemize ve sektöre değer katacak çalışmalarımız da tüm hızıyla sürüyor. Böylesine
değerli bir ödülü kazanmaktan dolayı büyük
mutluluk duyuyoruz. Aktaş Holding olarak,
küresel düzeyde yenilikçi vizyonumuzla hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlemeye
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
İnovasyon kurum kültürünün önemli bir
yansıması
Öte yandan; BTSO tarafından düzenlenen “Ekonomiye Değer Katanlar” ödüllerinde son 2
yıldır ‘İnovasyon’ kategorisinde ödülün sahibi
olan Aktaş Holding, TAYSAD tarafından yapılan
değerlendirme sonucunda da son 5 yıldır patent / faydalı model alanlarında ödüller almış
olup, yenileşim çalışmalarını kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası haline dönüştürmeyi
başardı.
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We’ll be the pioneer of innovations
Stated that they are highly proud of receiving
the award, Sami Erol, Aktaş Holding Board
of Directors Member and Chief Executive
Officer stated that they had been a constantly
developing and growing company since their
foundation.
Underlined that they work with a qualified
and expert staff and that the employees have
a significant share in the achievements, Erol
spoke as follows: “We pay a high importance
to developed technologies and innovations in
our works focused on sustainable success.
While heading towards to being the pioneer
and leader of innovations in the sector, our
works to add value to our country and sector
are ongoing at full speed. We are very happy
to receive such a valuable award. As Aktaş
Holding, we will keep on taking firm steps
towards our objectives with our innovative
vision in the global scale.”
Innovation is an important reflection of the
corporate culture
On the other hand, Aktaş Holding that had
received the award in “Innovation” category
for the last 2 years in “Those Adding Value
to Economy” awards organized by BTSO
(Bursa Chamber of Industry and Commerce)
for the last 2 years has also received awards
in patent/useful model for the last 5 years
as a result of the assessment made by
TAYSAD (Association of Automative Parts and
Components Manufacturers), and achieved
to turn entrepreneurship works into an
integral part of the corporate culture.
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TECHNO AKTAŞ AİLESİNDE ‘FAMILY DAY’ COŞKUSU
Hava süspansiyon sistemi üretiminde dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan Aktaş Holding’in,
Bulgaristan’daki üretim üssü konumundaki Techno Aktaş, tüm çalışanlarını ve ailelerini, ‘Family Day’
(Aile Günü) organizasyonu kapsamında bir araya getirirken, yoğun katılımın olduğu organizasyonda
katılımcılar, gönüllerince eğlenip stres atma imkânı buldu.
Küresel düzeyde faaliyet gösteren Aktaş Holding’in Bulgaristan’daki üretim üssü olan
Techno Aktaş, ‘en değerli kaynağı’ olarak gördüğü çalışanlarının, birliktelik ve paylaşım
ruhunun daha da güçlendirilmesi hedefiyle,
önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı.
Techno Aktaş; düzenlediği ‘Family Day’ (Aile
Günü) organizasyonu kapsamında, tüm çalışanlarını ve ailelerini bir araya getirdi.
16 Eylül tarihinde, Arapovo Manastırı’nda (Asenovgrad – Parvomay şehir arası) düzenlenen organizasyona katılım yoğun olurken, etkinlik boyunca Techno Aktaş ailesi hem piknik
yaptı; hem de düzenlenen eğlenceli oyunlarla
doyasıya eğlenme fırsatı yakaladı.
Motivasyona Katkı Sağlıyor
Techno Aktaş tarafından düzenlenen ‘Family
Day’ organizasyonunun, tüm çalışanlar ve aileleriyle birlikte büyük bir birliktelik ve paylaşım
ruhu ortaya koyduğunu ifade eden Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol, Techno Aktaş’ın bölge ekonomisine sağladığı katkılarla birlikte, gerçekten
çok büyük bir aile olduğuna değindi.
Bu tip faaliyetlerin, çalışanların motivasyonuna da ciddi katkı sağladığına vurgu yapan Erol,
etkinliğe katılan herkese teşekkürlerini iletti.
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FAMILY DAY CELEBRATION AT TECHNO AKTAŞ
Aktaş Holding, one of the world’s biggest companies producing air suspension systems with its
production facility in Bulgaria Techno Aktaş, brought together employees and their families at the
Family Day event with large turnout, where the participants found a chance to entertain and let off
steam.
Bulgarian Production facility of global
operator Aktaş Holding, Techno Aktaş
launched an important event targeting to
strengthen solidarity and unity spirit among
its employees, the company views as its most
valuable asset.
Techno Aktaş brought together all employees
and their families at the Family Day event.
With the large turnout event organized
on September 16, in Arapovo Monastery
(halfway between Asenovgrad and Parvomay
towns) Techno Aktaş family got chance to
have picnic and great fun playing games.
Motivation does matter
Aktaş Holding Board Member and CEO Sami
Erol said that Family Day event organized by
Techno Aktaş spurred extensive solidarity
and unity spirit among all employees and
their families, and stressed that along with
contribution to the regional economy, Techno
Aktaş is also a big family.
Erol pointed out that such kind of events
significantly contribute to employee
motivation and thanked everyone for their
participation.
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AKTAŞ HOLDİNG’E BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI’NDAN AR-GE MERKEZİ BELGESİ
AR-GE ve inovasyon çalışmaları sonucu, küresel piyasalara katma değerli ve yenilikçi ürünler sunan
Aktaş Holding, AR-GE alanında gerçekleştirdiği etkin ve sürdürülebilir çalışmalarının karşılığı olarak;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan AR-GE Merkezi Belgesi almaya hak kazandı.

Aktaş Holding, AR-GE öncelikli üretim
modeli çerçevesinde, ülkemize ve sektöre
katma değer sağlayacak ciddi adımlar atmaya devam ederken, bu alanda Bakanlıktan sevindirici bir haber aldı.
AR-GE alanındaki faaliyetlerini, etkin ve
sürdürülebilir kılmak adına Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’na AR-GE Merkezi
kurma başvurusunda bulunan Aktaş Holding, başvurularından olumlu sonuç elde
ederek; Bakanlıktan AR-GE Merkezi Belgesi almaya hak kazandı.
Aktaş Holding bu sayede; Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylı AR-GE
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Merkezi belgesini elde eden ülkemizdeki
720. firma oldu.
Büyük gurur yaşıyoruz
Konuyla ilgili açıklama yapan Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu
Başkanı Sami Erol, AR-GE Merkezi Belgesi ile büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek, şirket olarak bu süreçten sonra sorumluluklarının daha da arttığını kaydetti.
Aktaş Holding olarak bugün itibariyle;
Almanya’dan Çin’e, ABD’den Brezilya’ya
kadar dünyanın her noktasında başarıyla
faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren

Sami Erol, “Rekabetçi dünya düzeninde
ayakta kalabilmek için AR-GE faaliyetleri, olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.
Biz de yeni teknolojileri, tüm operasyonel
süreçlerde uyguluyoruz ve sektörümüzün
ihtiyaç duyduğu çözümleri üretiyoruz. Bu
noktada, ürün geliştirme öncelikli üretim
modelini benimsemiş durumdayız. Nitekim ileri teknoloji imkanlarıyla geliştirdiği
ürünlerde, optimum malzeme kullanılarak, çevre dostu, daha hafif, esnek ve dayanıklı özellikleri ön plana çıkmaktadır”
dedi.
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R&D CENTER CERTIFICATE FROM THE MINISTRY OF
SCIENCE, INDUSTRY AND TECHNOLOGY TO AKTAŞ
HOLDING
Offering value added and innovative products to the global markets as a result of its R&D and innovation
studies, Aktaş Holding is awarded with the R&D Center Certificate from the Ministry of Science,
Industry and Technology in return for its efficient and sustainable studies in the field of R&D.
Aktaş Holding continues to take serious
steps that can add value to our country and to
the sector within the frame of R&D centered
production model and it has received good
news in this field from the Ministry.
Applying to the Ministry of Science, Industry
and Technology for establishing an R&D
Center in order to make its R&D related
activities efficient and sustainable, Aktaş
Holding received a positive feedback for its
application and it is entitled to have R&D
Center Certificate approved by the Ministry.
By this means, Aktaş Holding has become
the 720th company in our country to receive
R&D Center Certificate approved by the
Ministry of Science, Industry and Technology.
We are experiencing a big pride
Making statements on this subject, Aktaş
Holding Board Member and Chief Executive
Officer Sami Erol points out that they
are experiencing the pride of this R&D
Center Certificate and from now on their
responsibilities as a company increase to a
great extent.

Expressing that as Aktaş Holding they sustain
their activities successfully in every corner of
the world from Germany to China, from USA
to Brazil, Sami Erol said: “R&D activities are
a must in order to survive in the competitive
world order. We are implementing advanced
technologies on all operation processes and
produce the solutions that our sector needs.

At this point, we have adopted a production
model basing on product development.
Hence, by using optimum materials for
the products it develops with advanced
technology opportunities, the products come
to the fore front since they are environmental
friendly, light, flexible and resistant.”
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Fark yaratmak için çalışıyoruz
Aktaş Holding’in her yıl mevcut cirodan
yüzde 3-4 düzeyinde payı, AR-GE faaliyetlerine ayırdığını aktaran Erol, “Kısa vadede hedefimiz bunu yüzde 5’ler seviyesine
çıkarmaktır. Global pazarlarda var olabilmenin, teknolojiye yatırım ve AR-GE çalışmaları ile mümkün olacağına inanıyoruz.
Bu kapsamda, TAYSAD’ın düzenlemiş olduğu Patent- Faydalı Model- Endüstriyel
tasarım alanında, son 3 yıldır Türkiye’nin
en fazla Patent/Faydalı model başvurusu
yapan firma ödülüne layık görüldük. Ayrıca Aktaş Holding’in, dünya ortalamaları
ölçeğinde halen toplamda yaklaşık 90 adet

We are working to make a difference
Pointing out that Aktaş Holding saves 3-4%
of its annual endorsement for R&D activities,
Erol added: “Our goal is to increase this figure
up to 5% in the short run. We believe that it
is possible to take place in global markets
by investing in technology and R&D studies.
In this scope, we are deemed worthy of the
prize for “The Firm with the Most Patent/
Beneficial Model application in Turkey” for the
last three years organized by TAYSAD in the
field of Patent- Beneficial Model- Industrial
design. Moreover, Aktaş Holding still has
90 patent applications on the scale of global
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patenti, 15 faydalı modeli, 3 uluslararası
patenti, 1 ülkesel patent başvurusu bulunuyor. Bunun yanında, her yıl da en az 10
adet patent başvurusu gerçekleştirmekteyiz” diye konuştu.
Markalaşma çalışmaları sürecek
Daima mükemmeli hedefleyen bir anlayışla hareket ettiklerinin altını çizen Erol,
teknolojiye yatırım ve yenilikçi AR-GE çalışmaları ile küresel düzeyde markalaşmaya devam edeceklerini kaydetti.
Erol, AR-GE ve inovasyon odaklı stratejiler geliştirerek, sürdürülebilir başarılara
odaklandıklarına dikkat çekerek, “Aktaş

average, 15 beneficial models, 3 international
patents and 1 national patent applications in
total. Additionally, we make at least 10 patent
applications annually.
Branding works will continue
Underlining that they are always acting out
with the approach targeting the perfect, Erol
reported that they will keep on branding on a
global scale with investments in technology
and innovative R&D studies.
Referring to the fact that they focus on
sustainable successes by developing R&D
and innovation centered strategies, Erol said:

Holding olarak yeniliklerin öncüsü olmaya devam etmeyi hedefliyoruz. AR-GE faaliyetlerimizde, son teknolojileri yakından
takip ediyoruz ve modern üretim tesislerimizde, üstün kalite standartlarına sahip
ürünler geliştirme gayretindeyiz. Knowhow’ı şirketimize ait üretim proseslerimizi ve tedarik zincirimizi, mükemmellik
kültürüne dönüştürme çabasındayız. Bu
çerçevede, yakın zamanda Endüstri 4.0 ile
ilgili saha analizi çalışması da yapmıştık.
Aktaş Holding olarak, her alanda kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bu açıdan
almış olduğumuz AR-GE Merkezi belgesinin; Bursa’ya, ülkemize ve sektöre hayırlı
olmasını diliyorum” dedi.

“As Aktaş Holding, we are targeting to be the
pioneer of innovations. We follow the latest
technologies closely for our R&D studies
and we are putting effort to develop products
with high quality standards in our modern
production facilities. We are trying to turn
know-how, corporate production processes
and supply chain into a culture of excellence.
Within this frame, we have made a field
analysis study on Industry 4.0. As Aktaş
Holding, we keep on developing ourselves in
every field. Therefore, I wish that this R&D
Center Certificate will bring luck to Bursa, to
our country and to our sector.”

news
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EKONOMİ BAKANLIĞI’NDAN AKTAŞ HOLDİNG’E ZİYARET
Aktaş Holding, ihracatçı firmaların bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen, ‘Ekonomi Bakanlığı Uzman
Heyeti Ziyaretleri’ kapsamında Bursa’ya gelen heyeti, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesislerinde
ağırladı.
Son derece verimli geçen görüşmelerde; Aktaş Holding’in tarihçesi, faaliyet alanları ve küçük
bir işletmeden, dünyanın en büyük global oyuncularından birine dönüşme yolculuğu bakanlık
temsilcileriyle paylaşılırken, daha sonrasında heyet, şirketin üretim tesislerini de yakından inceledi.

Aktaş Holding, geçtiğimiz günlerde düzenlenen program kapsamında, Ekonomi
Bakanlığı’ndan gelen heyeti Bursa’daki
üretim tesislerinde ağırladı.
Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) ev
sahipliğinde, 15-16 Eylül 2017 tarihlerinde Bursa, Eskişehir, Bilecik, Balıkesir ve
Bandırma’daki ihracatçı firmaların bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen ‘Ekonomi Bakanlığı Uzman Heyeti Ziyaretleri’ kapsamında, halen uygulanan destek
programları ve teşvik uygulamalarının
yanı sıra, son zamanlarda uygulamaya
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yeni konulan değişikliklerle ilgili bilgiler
verildi.
Ekonomi Bakanlığı’na bağlı İhracat Genel Müdürlüğü; İthalat Genel Müdürlüğü;
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü; Serbest Bölgeler, Yurtdışı
Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü
ile Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan heyette;
Müsteşar Yardımcısı Kadir Bal ile birlikte,
İhracat Genel Müdür Volkan Ağar ve İthalat
Daire Başkanı Mehmet Ekizoğlu da hazır
bulundu.

Dönüşüm Yolculuğu Paylaşıldı
Aktaş Holding Yönetim Kurulu Başkan
Vekili R. Serkan Aktaş ile Mali İdari İşler
Müdürü Mustafa Şenongan’ın karşıladığı
heyet; Aktaş Holding’in tarihçesi, faaliyet
alanları ve küçük bir işletmeden, dünyanın en büyük global oyuncularından birine
dönüşme yolculuğu aktarılırken, şirketin
dünya ölçeğinde gerçekleştirdiği faaliyetlerden de bahsedildi.
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MINISTRY OF ECONOMY VISITING AKTAŞ HOLDING
Aktaş Holding at the production facilities in the Organized Industrial Zone hosted the delegation
arrived to Bursa in the scope of “Ministry of Economy Expert Group Visits”, organized for the purpose
of raising awareness among the exporting companies.
At the extremely fruitful meetings, Aktaş Holding history, areas of business, way from a small business
to a big global player were shared with the Ministerial delegation, followed by visits to the company’s
production facilities.
Under the recent arrangements, Aktaş
Holding hosted the delegation of Ministry of
Economy at its Bursa production facility.
Hosted by Uludag Exporters’ Assocıatıon
(UIB), through “Ministry of Economy Expert
Group Visits” organized on September 15-16,
2017 to raise awareness among exporting
firms in Bursa, Eskişehir, Bilecik, Balıkesir
and Bandırma, information regarding ongoing
support programs and stimulation efforts, as
well as recent news and developments were

delivered.
The Delegation consisting on representatives
of Directorate general on Export; Directorate
general on Import; Directorate general
for Stimulation and Foreign Investment;
Directorate general on Free Zones, Foreign
Investments and Services and Directorate
general of product safety and inspection
under the Ministry of Economy, was also
attended by the deputy secretary Kadir
Bal, Exports director general Volkan Agar

and Chief of Imports Department Mehmet
Ekizoğlu.
Transformation experience shared
The delegation welcomed by Aktas Holding
Deputy Chairman of the Board R. Serkan
Aktaş and Finance and Administrative
Director Mustafa Şenongan and spoke about
Aktaş Holding history, areas of business,
way from a small business to a big global
player, as well as the company’s worldwide
operations.
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Son derece verimli geçen ziyarette, Ekonomi Bakanlığı yetkilileri Aktaş Holding’in
üretim tesislerini de yakından incelerken,
şirketin ülkemiz ve dünya ekonomisine
sağladığı katkılarından da övgüyle söz etti.
Teşvik Uygulamaları, Markalarımızı
Küresel Rekabette Güçlü Kılıyor

During the very fruitful visit, Ministry of
Economy officials closely familiarized with
Aktaş Holding production facilities and
praised the contribution of our company to
the country and the World economy.
Stimulators, make our brands more
competitive in the global scale
Aktaş Holding Member of Board and CEO
Sami Erol expressed his satisfaction with
the visit and said: “Serious stimulation
and support by the Ministry of Economy to
Turkish firms are the matter of fact. Naturally,
such support makes Turkish brands more
competitive in the global scale. At Aktaş
Holding, we still participate in Turquality
support program with our brand Airtech.
At this point, we are eager to continue
production and development, providing the
highest possible value added to our country
and the sector”.
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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade
eden Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol, “Ekonomi Bakanlığımızın Türk firmalarına,
gerçekten çok ciddi teşvik ve destekleri
söz konusu. Tabi bu tip destekler Türk
markalarını, küresel rekabette çok daha

güçlü kılmaktadır. Aktaş Holding olarak
da halen, Airtech markamızla Turquality
destek programında yer almaktayız. Bu
noktada üretmeye ve gelişmeye devam ederek, ülkemize ve sektöre en yüksek düzeyde katma değer sağlama gayretindeyiz”
ifadelerini kullandı.
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SAMİ EROL’DAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİLERİNE KALİTE EĞİTİMİ
Uludağ Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, mühendislik
bölümlerinde okuyan öğrencilerle bir araya gelen Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu
Başkanı Sami Erol, öğrencilere hem Aktaş Holding’i tanıttı; hem de kalite yönetimi ile ilgili faydalı
bilgiler paylaştı.
Geleceğimizi oluşturan öğrencilerle, hemen her fırsatta bir araya gelerek, onlara
yol gösterici paylaşımlarını sürdüren Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra
Kurulu Başkanı Sami Erol, bu doğrultuda
son olarak Uludağ Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.
Uludağ Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında,
mühendislik bölümlerinde okuyan öğrencilerle bir araya gelen Erol, öğrencilere
hem Aktaş Holding’i tanıttı; hem de kalite
Yönetimi konusunda önemli paylaşımlarda
bulundu.
Kalitenin, hayatın her alanında sürdürülebilir hale gelmesi ve kalite bilincinin, toplumun tüm kesimlerinde yayılması adına
çalışmalarını sürdüren Sami Erol, Prof. Dr.
Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Aktaş Holding’in bugün
gelinen noktada, sektörün küresel arenadaki en büyük markalarından biri olma
yolculuğuna değindi.
Değişimi doğru yönetmek gerekiyor
Öğrencilere, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve yetkin işgücünün öneminden
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bahseden Erol, AR-GE yönetimi, kurumsal
yönetim yaklaşımları, toplam kalite yönetimi, yaşam kalitesi ve Endüstri 4.0 başlıklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunurken, değişimin hayatın her alanında en doğru ve etkin

şekilde yönetilmesi gerektiğini kaydetti.
İnteraktif bir şekilde ilerleyen sunumun
ardından Sami Erol, öğrencilerin merak
ettikleri soruları da yanıtlamayı ihmal etmedi.
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QUALITY EDUCATION FROM SAMI EROL TO STUDENTS
FROM ULUDAĞ UNIVERSITY
Within the scope of the event organized by Uludağ University Career Center, Aktas Holding Board
Member and Chief Executive Officer Sami Erol, who came together with students studying in
engineering departments, introduced Aktas Holding to students and shared useful information about
quality management.
Continuing to come together with and guide
students who are the future of this country,
Aktas Holding Board Member and Chief
Executive Officer Sami Erol met with the
students from Uludağ University in this
context.
Within the scope of the event organized by
Uludağ University Career Center, Aktas
Holding Board Member and Chief Executive
Officer Sami Erol, who came together
with students studying in engineering
departments, introduced Aktas Holding to

students and shared useful information
about quality management.
Working hard to maintain quality in every
field of life and ensuring all the segments of
society adopt the understanding of quality,
Sami Erol mentioned the journey of Aktaş
Holding along the path to become one of
the biggest global brands in the sector at the
event organized at the Prof. Dr. Mete Cengiz
Culture Center.
Change needs to be managed correctly

Talking about the importance of qualified
and competent workforce needed by the
business world, Erol shared his opinions on
the R&D management, corporate governance
approaches, total quality management,
quality of life and Industry 4.0 and noted
that change must be managed in the most
accurate and effective way in all areas of life.
After the interactive presentation, Sami Erol
answered questions that students were
curious about.
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TECHNO AKTAŞ ÇALIŞANLARI ‘BUSINESS RUN
PLOVDİV’ MARATONUNDA TER DÖKTÜ
Techno Aktaş çalışanları, Plovdiv kentinde ilk kez düzenlenen ve 30’dan fazla çok uluslu şirketin, 50
ekip halinde yer aldığı, ayrıca 200’den fazla amatör sporcunun da ter döktüğü ‘Business Run Plovdiv’
maratonuna katıldı.
Aktaş Holding’in Bulgaristan’daki üretim
üssü olan Techno Aktaş, çalışanlarını iş dışında gerçekleştirilen farklı organizasyonlarda da bir araya getirmeye devam ediyor.
Techno Aktaş çalışanları, Plovdiv kentinde ilk kez düzenlenen ve 30’dan fazla çok
uluslu şirketin, 50 ekip halinde yer aldığı,
ayrıca 200’den fazla amatör sporcunun da
ter döktüğü ‘Business Run Plovdiv’ (Maraton 2017) etkinliğinde boy gösterdi.
8 Ekim 2017 tarihinde düzenlenen organi-

32

zasyona; Ravadinovo, Maritsa bölgesindeki
Liebherr tesisi ev sahipliği yaptı.
Organizasyonda her katılımcı şirket, ücretlerin % 30’u olan 2.500 Leva’yı, Plovdiv
Tatil Kulüpleri Birliği ve Psikolojik Danışma Merkezleri ‘Phoenix’e bağışladı.
Tüm Spor Faaliyetlerini Destekliyoruz
Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve
İcra Kurulu Başkanı Sami Erol, Techno
Aktaş’ın faaliyet gösterdiği Plovdiv ken-

tinde ilk defa düzenlenen ve hem bağış
amaçlı, hem de “Teambuilding” (sonuç odaklı takımların seçilmesi, geliştirilmesi
ve motive edilmesi) imkânı tanıyan organizasyona, Techno Aktaş çalışanlarının da
ilgi göstermesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Aktaş Holding olarak, her türlü sportif faaliyetin destekçisi olmaya devam edeceklerini aktaran Erol, organizasyonda Techno Aktaş’ı en iyi şekilde temsil eden tüm
çalışanları kutladı.
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THE EMPLOYEES OF TECHNO AKTAŞ RAN IN ‘BUSINESS
RUN PLOVDIV’ MARATHON
The employees of Techno Aktaş ran in the ‘‘Business Run Plovdiv’ Marathon that was organized in
Plovdiv city for the first time, attended by over 30 multinational companies in 50 teams and also
attracted over 200 amateur sportsmen.
Techno Aktaş, the production hub of Aktaş
Holding in Bulgaria, continues to bring
together its employees on various noncommercial events.
The employees of Techno Aktaş ran in the
‘Business Run Plovdiv’ (Marathon 2017)
that was organized in Plovdiv city for the
first time, attended by over 30 multinational
companies in 50 teams and also attracted
over 200 amateur sportsmen.
The event which took place on October 8th,
2017 was hosted by Liebherr facility located
in Ravadinovo, Maritsa region.
In the event, each participant company
donated 2.500 Lev i.e. 30% of the fees
to Plovdiv Resort Clubs Association
and Psychological Consultancy Centers
‘Phoenix’.
We Support All Sports Activities
Aktaş Holding Board Member and CEO
Sami Erol indicated that he is happy with the
interest and participation of the employees

of Techno Aktaş in this event which was
organized for the first time in Plovdiv where
Techno Aktaş operates and which enabled
to raise donations and to implement
“Teambuilding” (selection, development and

motivation of teams based on results).
Mr. Erol indicated that Aktaş Holding will
continue to support all sports activities and
congratulated all employees that excellently
represented Techno Aktaş in the competition.
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İNSAN KAYNAKLARINDA TAŞLAR YERİNDEN OYNUYOR
Veri toplama ve analizleri ile her alanda
karşımıza çıkan Big Data, iş hayatındaki
denge merkezlerini de yerinden oynatmaya hazırlanıyor. Teknoloji trendlerini en yakından takip eden alanlardan biri olan ve
verileri sıklıkla kullanan İnsan Kaynakları
departmanları artık verilerin yorumlarıyla; performans ölçümü, eğitim eksikleri,
terfi süreçleri, çalışanların işten ayrılma
risklerinden açık pozisyonlar için gereken
çalışan özelliklerine kadar Big Data’dan
daha yoğun faydalanıyor.
Veriye dayalı insan kaynakları yönetiminde iş hedeflerini önceliğe alan uzmanlar
işe alımdaki kriterleri yeniden değerlendirmek durumunda kaldı. İnsan odaklı
bir alanda verilerin bu kadar anlamlı hale
gelmesi pek çokları için duygular gidiyor
mu çığırtkanlığına neden olsa da artık
rastlantısal kararlar iş dünyasının hiçbir
alanında kendine yer bulamıyor. Ellerindeki kaynağı en verimli kullanmanın açık
ara şampiyon olduğu günümüzde insan
kaynakları da bu konudan nasibi aldı ve
riskleri ortadan kaldırmaya karar verdi.
Her ne kadar analiz kısmı insan odaklı
yaklaşımlara küçük bir pay bıraksa da temel çerçeveyi belirleyen önce ve şimdinin
davranış kalıplarından geleceğe yönelik
tahminlerde bulunma zamanı başladı.
Geçmişteki başarıları ve
başarısızlıkları veri yönetimiyle
analiz etmek gelecek başarı ve
başarısızlıkları güçlü tahminlerle
önünüze getirebiliyor.
Araştırmacı Josh Bersin, geleneksel işe
alım yöntemlerinin artık mutlak başarıyı
getirmediğine vurgu yaptığı yazısında iyi
okullardan, iyi derecelerle mezun olmuş
adayların başarıları ile ilgili de ilginç noktalara değiniyor. Bersin’in araştırmalarına

göre okuduğu okul, mezuniyet derecesi ya
da referanslar başarıyla ilgili kriterlerin
arasında görünmezken özellikle satış alanında başarılı çalışanların şu ortak özelliklerine dikkat çekiyor:
• Özgeçmişinde imla hatası yapmamak
• Okuduğu okulları terk etmeden bitirmek
• Belirsizlik durumunda başarılı olabilmek
• Zamanlarını planlama ve birden fazla işi
yürütebilme becerileri

Üstelik de sadece işe alım yöntemindeki
bu değişiklikle şirketin 4 milyar dolardan
fazla gelir kazandığını söylesek sanırım
işin boyutu daha net anlaşılır. Bir diğer
verilerle işe alım şeklini değiştiren firma
olan Xerox ise çağrı merkezi çalışanlarını, daha önce bu işte çalışmış olanlardan
seçiyordu. Oysa bir bilgisayar programı
vasıtasıyla analiz edilen sonuca göre çağrı
merkezi tecrübesi bu iş için başarıyı getiren bir etken değildi, adayın kişiliği başarısını belirliyordu. Yapılan çalışmalar
sayesinde yaratıcı kişilerin işte kalma süresinin arttığı dolayısıyla da yeni çalışanlara verilen eğitim maliyetlerinin büyük
oranda düştüğü görüldü.
İNSANSIZ BİR İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ
Profesyonellerin ısrarla belirttiği gibi Big
Data, sadece veriyi ve verinin neler sunabileceğini gösteriyor. Muhakeme, kıyaslamaları değerlendirme ve insan doğasının
davranış kalıplarını bu verilerle değerlendirebilmek insan aklını şu aşamada yine
zorunlu kılıyor. İşte bu noktada da yine
farklı bir insan kaynağına ihtiyaç doğuyor.
Son dönemin gözde meslekleri arasına
girmeye hazırlanan veri yönetimi uzmanlığı ile her sektör kendi verilerini analiz
edecek hem sektöre hem de verilere dokunan, işletmelerin kararlarında önemli
bir yer tutan profesyonelleri arıyor olacak.
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BRAND NEW CHANGES IN HUMAN RESOURCES
Coming to the fore front in every field with
data collection and analysis, Big Data is
getting ready to change balances in business
world fundamentally. Being one of the fields
to follow the technological trends closely and
to utilize data quite often, Human Resources
now benefit from Big Data to a great extent
through the interpretation of data for
performance measuring, lacks of training,
promotion processes, employees’ risk to quit
the job and information required for available
positions.
Experts who prioritize business objectives in
data-based human resource management
have had to re-evaluate the criteria for
recruitment. The fact that data gains such
importance in a human-focused field makes
some people worried about whether the
emotions are lost; but it is no longer possible
for random decisions to be made in any
area of the business world. Today, using the
available resources in the most efficient way
is the champion and human resources are
also influenced this fact and have decided to
eliminate risks. Although the analysis part
leaves a small share for human-centered
approaches, now it is time to make predictions
about the future from the behavioral patterns
that define the basic framework.
Analyzing the success and failures in
the past through data management
enables us to predict the possible
successes and failures in the future.
In his article emphasizing that conventional
recruitment methods no longer bring
absolute success, Researcher Josh Bersin
talks about some interesting points about
the successes of people graduated from

respected schools with remarkable scores.
According to Bersin’s research, the school,
the graduation grade or the references
are not visible among the criteria for
success, and successful employees in the
sales departments have these common
qualifications.
• No grammar mistakes in resumes
• Finishing the education program without
dropping out
• Achieving success under uncertain
circumstances
• Efficient time management and
multifunctionality skills

Moreover, I think that the size of the business
is clearer if I just say that this change in
recruitment method let the company earn an
extra revenue of more than 4 billion dollars.
Xerox, another company that changed its
way of recruitment, chose its call center
employees from those who had worked in
this sector previously. However, according
to the results analyzed through a computer
program, the call center experience was not
a factor that lead to success for this sector;
the personality of the candidate would
determine the success. Thanks to the work
done, it is reported that the tenure of service
increases for creative people and therefore
the training costs given to the new employees
decrease significantly.
A HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
WITHOUT HUMANS
As constantly highlighted by the experts, Big
Data indicates only data and what data can
offer. Judgement, comparison evaluation
and evaluating the behavior patterns of
human nature through such data still require
human mind. At this point, a need for a
different human resource is born. With data
management expertise which tries to take its
place among the most popular professions
of today, each sector will be analyzing its
own data and looking for the professionals
that touch both sector and data and have a
significant role in corporate decisions.
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SAMİ EROL’DAN BURSA İŞ DÜNYASINA
DEĞER KATACAK HAMLE
Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol, kurumsal yönetim anlayışının
Bursa ve ülkemiz genelinde yaygınlaşması hedefiyle önemli bir oluşum içerisinde yer alarak, “Neden
Kurumsal Yönetim?” konulu, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Bursa İş Dünyası Buluşması’nın
gerçekleştirilmesi noktasında, adeta köprü vazifesi üstlendi.
Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve
İcra Kurulu Başkanı Sami Erol, kurumsal yönetim anlayışının Bursa ve ülkemiz
genelinde yaygınlaşması adına önemli sorumluluklar üstlenmeye devam ediyor.
Sami Erol; BOSİAD işbirliği ve BUSİAD,
TÜGİAD, BUİKAD, RUMELİSİAD kuruluşlarının destekleriyle gerçekleşen “Neden
Kurumsal Yönetim?” konulu, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Bursa İş Dünyası
Buluşması’nın gerçekleştirilmesi noktasında, adeta köprü vazifesi üstlendi.
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Crowne Plaza Otel’de gerçekleşen ve
TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın
Pandır’ın moderatörlüğünde, Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar
ve Bayazıt Danışmanlık Yönetim Kurulu
Başkanı Tayfun Bayazıt’ın konuşmacı olarak katıldığı organizasyonda, kurumsallaşma üzerine önemli konular masaya
yatırıldı.
Böyle Bir Oluşumda Yer Almaktan Gurur
Duyuyorum

Platformun Bursa iş dünyasıyla buluşması
adına yoğun çaba gösteren Aktaş Holding
Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol, kurumsallaşma yolunda iş
dünyasına önemli katkılar sağlaması beklenen oluşumun tüm süreçlerinde bizzat
rol almaktan dolayı büyük gurur yaşadığını ifade ederek, etkinliğe katılan herkese
teşekkürlerini iletti.
Öte yandan, TKYD Bursa İş Dünyası Buluşması, tüm katılımcılar açısından son derece verimli geçti.
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AN EFFORT FROM SAMI EROL TO CONTRIBUTE TO THE
BUSINESS LIFE IN BURSA
Board Member and CEO of Aktaş Holding Sami Erol, targeting spread of corporate governance concept
in Bursa and throughout the country, and to this end, joining an important process, became a real
adhesive power in realization of “Why Corporate Governance?” themed Bursa Business Community
Panel under Corporate Governance Association of Turkey (TKYD).

Board Member and CEO of Aktaş Holding
Sami Erol continues to undertake serious
responsibilities for dissemination of
corporate governance concept in Bursa and
throughout the country.
Sami Erol became a real adhesive force in
realization of “Why Corporate Governance?”
themed Bursa Business Community Panel
under Corporate Governance Association
of Turkey, in association with BOSİAD and
supported by BUSİAD, TÜGİAD, BUİKAD,

RUMELİSİAD organizations.
In the event, launched in Crowne Plaza
Hotel, moderated by TKYD Board chairman
Ali Aydın Pandır, featuring Dogus Otomotiv
Board Chairman Aclan Acar and Bayazit
Consulting Board Chairman Tayfun Bayazıt
as speakers, important issues of corporate
institutionalization were put on agenda.
I am proud to be a part of this process
Board Member and CEO of Aktaş Holding

Sami Erol, who committed serious efforts
to arrange the platform meeting with Bursa
business community, expressed his proud
to participate directly in all stages of the
process expected seriously to contribute
to the business community in terms of
corporate institutionalization and extended
his gratitude to all participants.
From the other side, TKYD Bursa Business
Community Panel became extremely useful
for all participants.
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AKTAŞ HOLDİNG SÜREÇ DEĞERLENDİRME
TOPLANTILARIYLA 2018 HEDEFİNİ ORTAYA KOYDU
Aktaş Holding tarafından gerçekleştirilen Süreç Gözden Geçirme Toplantıları kapsamında, şirket
bünyesindeki tüm birimlerin 2017 performansları, yeni yıl hedefleri ve şirketin geleceğe dair beklentileri
masaya yatırıldı.

Aktaş Holding, 2017 yılının değerlendirilmesi ve 2018 yılıyla ilgili hedef ve beklentilerin ortaya koyulması adına gerçekleştirdiği Süreç Değerlendirme Toplantıları ile
gelecek vizyonunu şekillendirdi.
Aktaş Holding tarafından, 19-23 Aralık
tarihleri arasında Almira Otel’de gerçekleştirilen Süreç Gözden Geçirme Toplantıları kapsamında, şirket bünyesindeki tüm
birimlerin 2017 performansları ve gelecek
hedefleri masaya yatırıldı.
Üretim, satış, pazarlama, İK, bilgi teknolojileri, kalite ve iş güvenliği gibi alanlarda, şirketin tüm faaliyetlerini kapsayan yıl
değerlendirme toplantılarında, yöneticiler
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mevcut performansla ilgili son verileri
paylaşırken, düzenlenen toplantılarda Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra
Kurulu Başkanı Sami Erol da yer aldı.
Sürekli İyileştirme Kültürüne Göre Hareket Ediyoruz
Son derece verimli geçen organizasyonlarda; mevcut iş planı ve hedeflerin dönemsel olarak tespitinin yapılması, yönetim
sisteminin uygunluğunu ve sürekliliğini
sağlamak için gerekli kaynak ve ihtiyaçların tespiti ve şirketi içi sürekli iyileştirilmenin yapılabilmesi için personel öneri ve
görüşlerinin değerlendirilmesi gibi çeşitli
aksiyonlara değinildi.

Toplantılarda konuşan Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı
Sami Erol, sürekli iyileştirme kültürünün
Aktaş Holding’in kurum kültüründe ayrılmaz bir parça olduğuna vurgu yaparak, bu
tür toplantıların yılın fotoğrafını çekme ve
geleceğe dair hedefleri ilgili birimlere net
olarak aktarma noktasında, önemli sonuçlar doğurduğunu söyledi.
İnancım Tam
Aktaş Holding olarak, 2018 yılı ve sonrasından beklentilerinin son derece yüksek
olduğunu ifade eden Erol, bu noktada tüm
Aktaş personeline olan inancını ve güvenini de bir kez daha net bir dille ifade etti.
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AKTAŞ HOLDING ANNOUNCES ITS TARGETS FOR 2018
WITH THE PROCESS EVALUATION MEETINGS
Within the scope of the Process Evaluation Meetings held by Aktas Holding, 2017 performances of
all units in the company, new year targets and future expectations of the company were discussed in
detail.

Aktaş Holding shaped the vision for the
future with the Process Evaluation Meetings
that were held in order to evaluate the year
2017 and to set the targets and expectations
related to the year 2018.

necessities for ensuring the appropriateness
and continuity of the management system,
and evaluating staff suggestions and
opinions for continuous improvement within
the company were mentioned.

Within the framework of Process Evaluation
Meetings held at Almira Hotel between
19-23 December by Aktaş Holding, 2017
performances and future targets of all the
units within the company were discussed in
detail.

Speaking at the meetings, Aktaş Holding
Board Member and Chief Executive Officer
Sami Erol emphasized that the constant
optimization culture integral part of the
corporate culture of Aktaş Holding and

stated that such meetings are highly
important to get the picture of the entire and
for communicating the goals of the future
clearly to the relevant departments.
I Have Faith!
Stating that as Aktas Holding they have high
expectations from 2018 and further, Erol
expressed that he has faith and trust in all
Aktaş personnel one more time.

In the annual evaluation meetings covering
all activities of the company in the fields
such as production, sales, marketing,
human resources, information technology,
quality and job security, managers share the
recent data about the current performance
and Aktaş Holding Board Member and
Chief Executive Sami Erol took place in the
meetings held.
We are Acting out basing on Constant
Optimization Culture
In highly efficient organizations; various
actions such as making periodic
determination of current business plan and
targets, determining the resources and
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AKTAŞ HOLDİNG’DEN BREZİLYA VE GÜNEY AMERİKA
PAZARINA YÖNELİK YENİ HAMLE
Hava süspansiyon sistemi üretiminde dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan Aktaş Holding;
büyük önem verdiği ve uzun yıllardır da etkin şekilde faaliyetlerini sürdürdüğü Güney Amerika pazarına
yönelik, önemli bir işbirliğine imza attı.
2008 yılında Brezilya’da kurduğu Aktas do Brasil isimli körük üretim tesisiyle bölge pazarına adım atan
Aktaş Holding; Brezilya’nın önde gelen aks-dingil ve makas üreticisi, trailer yedek parça satıcısı Ibero
Group ile Güney Amerika aftermarket pazarında Airtech markalı ürünleri için işbirliği kararı alındı.
Buna göre Ibero Group üretimi aks ve dingiller, Aktaş Holding’in global markası Airtech körükleriyle
birlikte pazara sevk edilecek.
Hava süspansiyon sistemi üretiminde dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan
ve 100’den fazla ülkeye doğrudan ihracat
gerçekleştiren Aktaş Holding, küresel ölçekteki markalaşma ve büyüme hamleleri
doğrultusunda, önemli adımlara imza atmaya devam ediyor.
Aktaş Holding; büyük önem verdiği ve
uzun yıllardır da etkin şekilde faaliyetlerine devam ettiği Brezilya ve Güney Amerika pazarına yönelik, önemli bir işbirliğine
imza attı.
2008 yılında Brezilya’da kurduğu Aktas do
Brasil isimli körük üretim tesisiyle bölge
pazarına adım atan Aktaş Holding; Brezilya’nın önde gelen aks-dingil ve makas
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üreticisi, trailer yedek parça satıcısı Ibero
Group ile Güney Amerika aftermarket pazarında Airtech markalı ürünlerin dağıtımı
için işbirliği kararı alındı.
Yapılan ön anlaşma kapsamında, Ibero
Group üretimi aks ve dingiller, Aktaş Holding’in global markası Airtech körükleriyle birlikte pazara sevk edilecek.
Latin Amerika Pazarı Büyük Potansiyele
Sahip
Aktaş Holding olarak, yapılan işbirliğinden
duydukları memnuniyeti dile getiren Aktaş
Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol, “Küresel düzeydeki müşterilerimize ve pazara yakın olma
hedefi doğrultusunda, Almanya’dan Çin’e,

Kuzey Amerika’dan Güney Amerika’ya kadar dünyanın her bölgesine yönelik çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmekteyiz.
Latin Amerika bölgesi de zengin doğal
kaynakları, dinamik nüfus yapısı ve geniş
ekonomik hacmiyle, uluslararası yatırımcılar için uzun yıllardır büyük bir yatırım
potansiyeline sahip. Biz de Aktaş Holding
olarak, 2008 yılında bölge pazarına adım
attığımızdan bu yana, pazar ihtiyaçlarına
en hızlı ve etkin şekilde yanıt verebilme
gayretindeyiz. Bu anlamda global markamız Airtech, şirketimizin büyüme yolculuğuna ciddi katma değer sağlamaktadır.
Ibero Group ile yapmış olduğumuz dağıtım
anlaşmasının da her iki taraf açısından verimli geri dönüşler sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
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NEW STEP BY AKTAŞ HOLDING IN BRAZILIAN AND
SOUTH AMERICAN MARKETS
Aktaş Holding being one of the largest manufacturers of air suspension systems in the World initiated
an important cooperation in South American market, on which it places high importance and effectively
operates for many years.
Aktaş Holding, that entered this regional market in 2008 by establishing Aktas do Brasil, spring
production facility, decided to launch cooperation with Ibero Group, Brazil’s leading manufacturer
of axles and shafts and retailer of trailer spare parts, to offer Airtech products in South America’s
aftermarket. From now on, axles and shafts made by Ibero Group shall be marketed together with
springs of Airtech, Aktaş Holding’s global brand.

One of the world’s leading manufacturers of
air suspension systems and direct exporter
to over 100 countries, Aktaş Holding
continues to realize important steps towards
global branding and development.
Aktaş Holding launched an important
cooperation concerning Brazilian and South
American markets, on which it places high
importance and effectively operates for many
years.
Aktaş Holding, that entered this regional
market in 2008 by establishing Aktas do
Brasil, spring production facility, decided to
launch cooperation with Ibero Group, Brazil’s

leading manufacturer of axle and shafts and
retailer of trailer spare parts, to distribute
Airtech products in South America’s
aftermarket.
Under initial agreement, axles and shafts
produced by Ibero Group will be marketed
together with springs of Airtech, Aktaş
Holding’s global brand.
Latin America Market has great potential
Aktaş Holding Board member and CEO
Sami Erol emphasizing satisfaction with
the cooperation agreement achieved, said
the following: with the target to be close to
our global customers and market, we are

keeping up the velocity of our operations in all
regions of the globe, from Germany to China,
from North America to South America.
Latin America region, with its rich natural
resources, dynamic population structure
and extensive economic capacity, for many
years represents an investment potential
for international investors. As Aktaş Holding,
since stepping into the regional market in
2008, we are working hard to respond to
the market needs quickly and effectively. In
this sense, our global brand Airtech provides
for important value added towards our
company’s growth. I believe that distribution
agreement with Ibero Group shall return
great benefits for the both parties.
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AKTAŞ HOLDİNG’DE EĞİTİMLER TAM GAZ
Aktaş Holding, şirketin en değerli kaynağı olarak gördüğü çalışanların gelişimi adına düzenlediği
eğitimlere tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda şirket içi gerçekleştirilen eğitimlere, IRIS, IATF
16949 bilgilendirme ve Ar-Ge merkezi eğitimleri ile yenileri eklendi.
Aktaş Holding çatısı altında düzenlenen
eğitimler aralıksız sürüyor.
Şirket bünyesinde son olarak, IRIS, IATF
16949 bilgilendirme, 27001 Bilgi Güvenliği
ve Ar-Ge merkezi eğitimleri gerçekleştirildi.
Son derece verimli geçen eğitimler, alanında uzman kişiler tarafından verildi.
Karşılıklı fikir alışverişinin olduğu eğitimlerde çalışanlar, merak ettikleri sorular
hakkında da bilgi sahibi oldu.
Sürekli gelişim odaklı çalışmalar
Aktaş Holding bünyesinde belirli aralıklarla gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine
büyük önem verdiklerini belirten Aktaş
Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol, eğitimlerin hem
şirket, hem de çalışanların gelişimi adına
önemli faydalar sağladığını söyledi.
Erol, Aktaş Holding’in kurum kültüründe
büyük yer tutan eğitim faaliyetlerine kararlı bir şekilde devam edeceklerini kaydetti.
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AKTAŞ HOLDING TRAININGS ARE IN FULL SPEED
Aktaş Holding is continuing its trainings in full speed on behalf of the development of the employees
whom the company regards as the most valuable source of the company. In this context, the inhousetrainings started to include IRIS, IATF 16949 information and R & D center trainings.
The trainings organized under the roof of
Aktaş Holding continue in full speed.
Recently, the IRIS, IATF 16949 information,
27001 Information Security and R&D
center trainings were carried out within the
company.
Being highly productive, these trainings were
provided by experts in their field.
Employees in trainings with mutual
exchanges of ideas also obtained information
about the questions they were curious about.
Constant development oriented works
Expressing that they give great importance
to training activities held within certain
periods within Aktaş Holding, Aktaş Holding
Board Member and Chief Executive Officer
Sami Erol said that the trainings provided
important benefits for the development of
both company and employees.
Erol noted that Aktaş Holding will definitely
continue these training activities that have a
great place in the corporate culture.
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KÜLTÜR SANAT / CULTURE ART
ALPHA KURT
Vizyon tarihi: 9 Mart 2018 Yönetmen: Albert Hugles Ülke: ABD
Tür: Aksiyon, Gerilim Başrol Oyuncuları: Kodi Smit-McPhee, Leonor Varela, Natassia Malthe
Senaryo: Albert Hughes, Dan Wiedenhaupt Yayıncı: Warner Bros
20 bin yıl önce Avrupa’da üst paleotik çağ döneminde geçen Alpha, konu olarak genç bir
adamın bir kurt ile arkadaşlığını işliyor. Genç bir adam, kabilesinin en elit grubuyla ilk avına
çıktığında yaralanır. Kendine geldiğinde yalnız olduğunu fark eder ve ölüme terk edildiğini
anlar. Acımasız, ağır, yabani şartlara karşı hayatta kalmak için mücadele etmesi gerekecektir.
Bu sırada sürüsünden ayrılmış bir kurt bulur. Yavaş yavaş kurt ile birbirlerine alışmaya
başlarlar ve güvenmeyi öğrenirler. Tüm olumsuzluklara karşı beraber sayısız zorluklardan,
tehlikelerden geçerek ölümcül kış gelmeden evlerine ulaşmaya çalışırlar.
ALPHA
Date of Vision: 9 March 2018 Director: Albert Hugles Country: USA
Genre: Action, Thriller Stars: Kodi Smit-McPhee, Leonor Varela, Natassia Malthe
Writers: Albert Hughes, Dan Wiedenhaupt Filming: Warner Bros
Taking place in the upper paleolithic period in Europe 20 thousand years ago, Alpha tells the
story of the friendship between a young man and a wolf. A young man gets injured on his first
hunting experience with the most elite group of his tribe. When he awakes, he realizes that he
is left there alone to the death. And he finds a wolf which has left its herd. They soon become
friends and learn to trust each other. They try to get home before winter, experiencing several
challenges and difficulties together.
BENİM GÖZÜMDEN DÜNYA
Yazar: Albert Einstein Çevirmen: Demet Evrenosoğlu Yayınevi: Alfa Yayıncılık
Benim Gözümden Dünya’da, Albert Einstein’ın hayata, yaşadığı dünyaya ve bilimsel
çalışmalarına dair görüşlerini bulacaksınız. Büyüleyici, esprili ve zekice gözlemler, büyük bir
kalbi ve az rastlanır bir aklı açığa vuran samimi itiraflar...Benim Gözümden Dünya, bu özel
kişiliği, kendi yazdığı ya da başkası tarafından kaleme alınan hiçbir kitapla kıyaslanmayacak
bir açıklıkta gözler önüne seriyor. Einstein insanlığa, yardımlaşmanın hakim olduğu barış
dolu bir dünyaya ve bilimin yüce amaçlarına inanıyordu. “İyi ve Kötü”, “Din ve Bilim”,
“Aktif Pasifizm”, “Hıristiyanlık ve Yahudilik”, “Azınlıklar” ve “Bir Arap’a Mektup” gibi farklı
konu başlıklarının ele alındığı Benim Gözümden Dünya, işte bu inançların savunması
niteliğindedir.
“İnsanın gerçek değeri kendi kendisinden özgürleşmeyi ne ölçüde ve ne anlamda
becerebildiği ile belirlenir.” A. Einstein
THE WORLD AS I SEE IT
Author: Albert Einstein Translator: Demet Evrenosoğlu Publisher: Alfa Yayıncılık
In “The World as I see it”, you will find the opinions by Einstein on life, the world he lived in
and scientific studies. Enchanting, humorous and clever observations, sincere confessions
revealing a very big heart and a rare mind… “The World as I see it” reveals such a special
personality that can never be compared to either any of his or other authors’ books. Einstein
believed in humanity, in a peaceful world where everybody would help each other and the
holy purposes of science. Including the chapters with different themes like “Good and Evil”,
“Religion and Science”, “Active Pacifism”, “Cristianity and Judaism”, “Minorities” and “Letter
to an Arab”; “The World as I see it” is a justification of these believes.
“The value of a man should be seen in what he gives and not in what he is able to receive.”
A. Einstein

444Konser / Concert

YENİ TÜRKÜ

TEOMAN

MANGA

HAYAL KAHVESİ

JOLLY JOKER

HAYAL KAHVESİ

24 Şubat (February) 2018

9 Mart (March) 2018

9 Mart (March) 2018
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GEZİ

KARLARIN İÇİNDE MASALSI BİR DENEYİM İÇİN BANSKO
Kışı her daim diğer mevsimlerden ayrı
tutan ve seyahatlerini de bu mevsimde
gerçekleştirmeyi sevenler için Bansko, hem
kayak pistlerinin muhteşemliği hem de özel
doğasıyla ziyaretçilerini memnun etmeyi
başarıyor.
Bulgaristan’ın güneybatısında bulunan
Avrupa’nın en genç ve en iyi kayak merkezi

seçilen Bansko, Pirin sıradağlarının eteğinde
her zorluk derecesine uygun 18 adet pisti
ile kayak severlere keyifli bir deneyim
yaşatırken, doğanın içinde geçireceğiniz kısa
bir kaçamak senenin tüm yorgunluğunu
bir kalemde silecek. Aralık ayından mayıs
ayına kadar devam eden kar sezonu,
technoalpine yapay kar makineleriyle de
desteklendiği için Bansko’da hem oteller

YAPMADAN GELME

YEMEDEN GELME

Gece kayağı

Kaşkaval

Vihren’de Trekking

Çömlekte Pişen Et Yemekleri
Şopska Salata

GEZMEDEN GELME
Mehanalar
Pirin Caddesi
Neofit Rilski Müzesi
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Ayvar

hem de pistler ziyaretçilerin tatillerinde
riske yer bırakmazken aslında temiz
havası ile yılın her döneminde ziyaret
edilebilecek yerlerden biri olarak kabul
ediliyor. Farklı bütçelere uygun otellerinde
konaklarken kayak eğitimine olanak tanıyan
zengin alt yapısı ile tatilinizi eğlenceli hale
getirebilirsiniz.

TRIP

BANSKO FOR A FAIRY TALE LIKE EXPERIENCE
IN THE SNOW
For those who love winter the most and
who want to plan their trips for this season,
Bansko is the perfect place to please its
visitors with both pleased the beauty of the
ski tracks and its special nature.

Bansko is selected as the youngest and
best skiing center in Europe on the southwestern side of Bulgaria; and a small
trip to Bansko will let you get rid of all the
fatigue of the year, while skiers can have an
enjoyable experience with 18 tracks to suit
every level of difficulty on the Pirin mountain
range. Since the snow season, which lasts
from December to May, is also supported by

MUST DO

MUST EAT

Night skiing

Round Sheep’s Cheese

Trekking in Vihren

Meat Dish Cooked in Ceramic Pot

technoalpine artificial snow machines, both
hotels and tracks in Bansko provide a perfect
skiing experience for the visitors and it is
considered to be one of the places that can
be visited in every season of the year for its
clean air. You can make your holiday enjoyable
with its rich infrastructure that allows you to
get trained on skiing while you are staying in
different budget-oriented hotels.

Shopska Salad

MUST VISIT
Mejhanas

Ayvar (Red breakfast sauce of
eggplant, red pepper, tomato and
onion)

Pirin Street
Neofit Rilski Museum
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TEKNOLOJİ HATTI

GÖRME ENGELLİLERİN AKILLI ASİSTANI: SEEING AI
Yapay zeka ile ilgili dünyayı ele geçirme
hikayeleri anlatıla dursun özellikle
Microsoft’un geliştirdiği Seeing AI, yapay
zeka kavramının nimetlerini ortaya
koyarken görme engellilerin hayatlarını
kolaylaştırma açısından önemli bir adım
olarak değerlendiriliyor.
Görme engellilerin yaşadığı sorunlara
iddialı çözümler sunan bir atılım olarak
nitelendirilen Seeing AI, telefona yüklenen
bir aplikasyon sayesinde çalışırken, kamera
görüntülenen nesnelerin ya da insanların
ne olduğunu, nasıl göründüğünü algılıyor ve
kullanıcıya sesli olarak tarif ediyor. Kamera
ile insanların yüzünü, ifadesini, duygu
durumunu, yaşını, giydiği kıyafetleri ve
renklerini algılayabilen uygulama, el yazısını
dahi okuyabiliyor. İlk çıktığında sadece
Amerikan Dolarını tanımlayabilen program
yeni güncellemelerle Kanada Doları,
İngiliz Poundu ve Euro’yu da tanımlayabilir
duruma geldi. Musical Light Detector
özelliği sayesinde ise hava durumunu, ışığın
kuvvetine göre müzik çalarak kullanıcıyı
bilgilendiriyor.
Şimdilik sadece İOS platformunda ve 35
ülkede kullanıma sunulan Seeing AI’nın
yakın zamanda Android sürümünün de
yayınlanacağı belirtiliyor.
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SMART ASSISTANT FOR VISUALLY
IMPAIRED PEOPLE: SEEING AI

While the stories about how artificial
intelligence capture the world, Seeing AI,
developed specifically by Microsoft, is an
important step in facilitating the lives of
visually impaired people, while presenting
the blessings of artificial intelligence.
Considered as a breakthrough in providing
ambitious solutions to the problems that
visually impaired people are facing with,

Seeing AI is working through an application
downloaded on the phone; the camera
detects what objects or people are, how
they look, and describes them to the user
vocally. Perceiving people’s face, expression,
emotional state, age, clothing and colors
through the camera, the application can also
read handwriting. The program, which could
only identify the US Dollar at the time of its

first release, is now able to identify Canadian
Dollar, British Pound and Euro. Thanks to the
Musical Light Detector feature, it informs the
user about the weather condition by playing
music according to the intensity of the light.
Currently, Seeing AI is only available for iOS
and in 35 countries; and it is reported that
the Android version will soon be released of.
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SEBEBİ BİLİNMEYEN YÜKSEK ATEŞ 6. HASTALIK OLABİLİR
Küçük yaş grubu çocuklar için kış
mevsiminde
en
fazla
korkulan
hastalıkların başında gelen 6. Hastalık
özellikle inatçı bir yüksek ateş ile kendini
gösteriyor.
Ağırlıklı kış aylarında ve 6 ay ile 3 yaş
arasında yoğunlukla görülen 6. Hastalık,
virüsün bulaşmasına takip 10 gün
içerisinde belirtilerini göstermeye başlıyor.
Ailelerin korkulu rüyası olan yüksek ateş
ile başlayan ardından da vücuttan kollara
doğru döküntülerin eşlik ettiği hastalık

soğuk algınlığına benzese de antibiyotik
kullanımı bu hastalığın tedavisine yardımcı
olmuyor. Kış aylarında aileleri uyaran
uzmanlar Herpes virüs tip 6’nın neden
olduğu hastalığın tedavisi için herhangi
bir aşı olmadığını, bir kez geçiren çocuğun
hastalığa karşı ömür boyu bağışıklık
kazandığını belirtiyor.

bulunulmaması gerektiğini, kullandığı
eşyaların dezenfekte edilmesinin önemli
olduğunu vurguluyor.

Özellikle geçişinin solunum yoluyla
olmasından dolayı bulaşma riskine
karşı önlem alınması gerektiği üzerinde
duran uzmanlar hastalık süresince
başka çocukların olduğu ortamlarda

• Dalgınlık, sayıklama

Eğer siz de çocuğunuzda
• İnatçı yüksek ateş
• Vücuttan kollara doğru yayılan döküntüler

Görüyorsanız en yakın sağlık kurumuna
giderek çocuğunuzun gözetim altında
olmasını sağlamalısınız.

HIGH FEVER OF UNKNOWN ORIGIN COULD BE THE
6th DISEASE
Being one of the most fearful diseases for
little children in winter season, the 6th
disease manifests itself particularly with
stubborn high fever.

Mainly seen in winter months and on children
aged 6th months to 3 years, the 6th disease
starts to manifest its symptoms within 10
days following the virus infection. The disease
causes high fever, which is one of the worst
nightmares of parents and rash spreading
from body to the arms and antibiotic intake
does not help the treatment of this disease,
although it is similar to the common cold.
Experts warn families in winter months that
there is no vaccine for the treatment of the
disease caused by herpes virus type 6, and
that the child who has suffered from this
disease is immune to it for their entire life.
Emphasizing that it is very important to take
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precautions against the risk of transmission
through the respiratory passage, the experts
there should be no other children around the
diseased and the stuff used by the sick child
should definitely be disinfected.
If your child has
• Stubborn high fever
• Rashes spreading from the body towards
the arms
• Absent state, delirium
Make sure that you should go to the nearest
health institution and that your child is under
surveillance.
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