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Şahap AKTAŞ
Yönetim Kurulu Onursal Başkanı
Honorary Chairman Of The Board

NİCE BAŞARI DOLU 80 YILLARA

HAPPY 80 YEARS WITH SUCCESS!

Değerli Dostlarım,

Dear Friends,

1938 yılında, küçük bir atölye olarak temelleri atıldığından beri
adım adım büyüyen ve bugün, sektörün dünyadaki en büyük
markalarından biri haline gelen şirketimizin bu yıl, 80. kuruluş
yıldönümü heyecanını coşkuyla paylaşıyoruz.

We have been growing step by step since its foundation as a small
workshop in 1938 and today our company, which has become one
of the biggest brands in the industry, is enthusiastically sharing
the excitement of its 80th anniversary this year.

Çok küçük yaşlarda adım attığım ve adeta bir okul misyonu üstlenen
Aktaş Holding’in, bugünlere ulaşması elbette ki kolay olmadı. Nice
zorlukların üstesinden başarıyla geldik; öğrendik, geliştik gelişmeye
de devam ediyoruz.

Of course, it was not easy for Aktaş Holding, where I stepped in at
very young ages and assumed a school mission, to reach these
days. We have successfully overcome many difficulties; we have
learned, developed, and continue to develop.

Azimle üreterek, sabrederek, en önemlisi de değer yaratmaya
odaklanarak, şirketimizin adım adım büyümesine hep birlikte
tanıklık ettik.

We have witnessed the step-by-step growth of our company by
producing with perseverance, by patience, and most importantly
by focusing on creating value.

80 yıllık bu koca çınarın her geçen yıl, sektör arenasındaki yükselişini
de gururla izliyoruz.
İlk günden beri, ülkemize ve dünya ekonomisine en yüksek düzeyde
katma değer sağlamak adına kararlı ve başarılı bir şekilde gelecek
yolculuğumuzu şekillendiriyoruz.

We are proudly watching the rise of this 80-year-old big plane tree
in the arena of sector every year.
Since the first day, we have been steadily and successfully shaping
our future journey to provide the highest added value to our
country and the world economy.

Tabi hedeflerimiz ve hayallerimiz hiç bitmiyor. Şirketimizi, bugünkü
bulunduğu noktadan çok daha iyi noktalara taşımak için var
gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Of course our goals and dreams never end. We will continue our
efforts to move our company to a far better spot than it is today.

Nitekim bu potansiyelimiz fazlasıyla mevcut. Sürekli gelişime ve
değer yaratmaya öncelik vererek, Aktaş Holding’i sektörün zirvesine
taşımak için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor.

As a matter of fact, we have this potential. By giving priority to
continual improvement and creating value, we all have important
responsibilities to carry Aktaş Holding to the top of the sector.

Gelinen noktada, şirketimizin bugünlere ulaşmasında büyük
emekleri bulunan tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkürü
bir borç bilirim.

We have a debt of gratitude to all of our employees and stakeholders
who have had a great contribution to our company today.

Bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de aynı birlikteliği ve çalışma
azmini sergileyerek, Aktaş Holding’in geleceğini hep birlikte inşa
edeceğiz.

We will build together the future of Aktaş Holding together in the
future as it is until today, by exhibiting the same coexistence and
work.

Nice başarılarla gururlanmaya devam etmek dileğiyle.

I wish to be proud of the many other successes,
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İlknur AKTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman Of The Board
GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ

WE LOOK AT THE FUTURE WITH HOPE
Dear stakeholders,

Değerli paydaşlarımız,
Aktaş Holding ailesinin değerli mensupları,

As of 2018, we are witnessing a very special year for our

2018 yılı itibariyle şirketimiz için çok özel bir yıla tanıklık
ediyoruz.

company.
Celebrating its 80th year anniversary, Aktaş Holding is proud

Kuruluşunun 80. yıl dönümünü kutlayan Aktaş Holding, sektör
arenasında emin adımlarla büyümeye devam ederken, 3.
kuşağın temsilcisi olarak bu büyüme sürecine anbean şahit
olmanın gururunu yaşıyorum.

to be a witness to this growth process as a representative
of the third generation as it continues to grow with certain
steps in the sector.
The contribution of all our employees and stakeholders is

Şirketimizin, geçmişten beri süregelen başarılarla dolu bu
yolculuğunda, tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın katkısı

really great in this journey of our company, which has been
going on since the past.
We will continue to exist, to produce, to contribute to our

gerçekten çok büyük.

country and to the sector with you.
Sizlerle birlikte var olmaya, üretmeye, ülkemize ve sektöre
katkı sağlamaya devam edeceğiz.

As we progress toward our goals steadily, we always look
forward to the future. As a matter of fact Aktaş Holding

Hedeflerimize doğru kararlı bir şekilde ilerlerken, geleceğe de

will continue to be one of the respected companies of our

daima umutla bakıyoruz. Nitekim Aktaş Holding, dün ve bugün

country and industry in the future as it was yesterday and

olduğu gibi gelecekte de ülkemizin ve sektörün gözbebeği

today.

firmalarından biri olmaya devam edecektir.

We will continue to take responsibility at this point and

Bizler de bu noktada sorumluluk almaya devam edip, hep

always focus on reaching the better, we will be in the effort

daha iyisine ulaşmaya odaklanarak, Aktaş Holding’i dünya

to transport the point that Aktaş Holding deserves in world

ölçeğinde hak ettiği noktalara taşıma gayretinde olacağız.

scale.

Bunun

yanında,

Aktaş

Eğitim

Vakfımız

öncülüğünde,

sürdürülebilir sosyal sorumluluk çalışmalarımıza da tüm

In addition, we will focus on continuing our sustainable social
responsibility studies with the pace of Aktaş Education

hızıyla devam ederek, Aktaş’ın sadece ekonomik öncelikleriyle

Foundation, and not only on the economic priorities of

değil, toplumla bütünleşen kimliğini de ön plana çıkarmaya

Aktaş, but also on bringing the identity of the society to the

odaklanacağız.

forefront.

Nitekim Aktaş Holding, değerlerin öncelikli olduğu bir
anlayışla bugünlere ulaştı. Bundan sonra da aynı inançla
ülkemize ve insanlığa katkı sağlamaya devam edecektir.
Saygı ve sevgilerimle,

As a matter of fact Aktaş Holding reached today with an
understanding that values are priorities. And then, it will
continue to contribute to our country and humanity with the
same belief.
With my love and respect,

BAŞKAN / PRESIDENT

Dear Valuable members of the Aktaş Holding family,

news
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R. Serkan AKTAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Deputy Chairman

BAŞARILARLA DOLU 80 YIL

80 YEARS FULL OF SUCCESS

Aktaş Holding’in çok kıymetli paydaşları,

Very valuable stakeholders of Aktaş Holding,

Bu yıl Aktaş Holding olarak, 80. kuruluş yıl dönümümüzü kutlamanın

As Aktaş Holding this year, we are experiencing the excitement
and pride of celebrating our 80th anniversary.

heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.
1938 yılından bu yana adım adım büyüyerek bugünlere geldik ve şu
anda sahip olduğumuz markalar ile dünya liderleri arasında yer

We have come today step by step since 1938 and now we are
among the world leaders with brands we have now.

alıyoruz.
100’den fazla ülkeye doğrudan ihracat gerçekleştiren firmamız, ülke

Our company, which exports directly to more than 100 countries,
provides great added value in the country and world economy.

ve dünya ekonomisinde büyük katma değer sağlıyor.
Geride bıraktığımız 80 yıllık hikayemizde, sürdürülebilir gelişim ve
büyümeyi kendimize ilke edindik.
Kurulduğumuz ilk günden beri değişimi ve dönüşümü esas alan bir
anlayışla, kurumsallaşma çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

In our 80-year-old story that we left behind, we have considered
sustainable development and growth as our principle.

Since the first day we were established, we continue our
institutionalization efforts with an understanding based on change
and transformation.

Bu çalışmalarımızın olumlu sonuçlarını alıyor ve Aktaş Holding’in
her geçen yıl yükselişini büyük bir gururla izliyoruz.

We are receiving positive results of these studies and we are
proud to watch the rise of Aktaş Holding every year.

Sektörün global aktörlerinden biri haline gelmemizde, hiç şüphesiz
ki güçlü bir aile ve ekip olma duygusuyla hareket ederek, görev ve
sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirme amacıyla çalışan ve bu
yolculukta bizi yalnız bırakmayan değerli çalışma arkadaşlarımızın
büyük emekleri var.
Bu vesileyle, Aktaş Holding’in bugünlere ulaşmasında her zaman
yanımızda olan ailemizin her bir üyesine son derece güvendiğimi
dile getirerek, her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum.
Sözlerime son verirken, Aktaş Holding’in 80. kuruluş yılını tekrardan
kutluyor, hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum.

When we become one of the global actors of the sector, there is
no doubt that our valuable colleagues who have worked for the
purpose of fulfilling their duties and responsibilities in the best
way, acted with the feeling of being a strong family and team and
have not left us alone on this journey.

With this in mind, I would like to thank each and every one of us,
expressing my utmost confidence in each member of our family
who has always been with Aktaş Holding.

When I finish my sentences, I celebrate the 80th anniversary of
Aktaş Holding; I convey my respect and love to you all.

Sami EROL
Yönetim Kurulu Üyesi - İcra Kurulu Başkanı
Member of the Board - CEO
AKTAŞ HOLDİNG’İN 80. YILI KUTLU OLSUN
Aktaş Holding’in değerli çalışanları,
Kıymetli Aktaş Holding paydaşları,

HAPPY 80th ANNIVERSARY FOR AKTAŞ HOLDING
Valuable Aktaş Holding employees,
Valuable Aktaş Holding stakeholders;
Having a deep-rooted history for 80 years, Aktaş Holding continues

80 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Aktaş Holding, ‘küresel güven,
yerel samimiyet’ anlayışı ile küresel düzeyde büyümeye ve gelişmeye
devam ediyor.

to grow and develop globally with its understanding of ‘global
trust, local sincerity’.
This year, we celebrate, with enthusiasm, 80th anniversary of Aktaş

Bu yıl, 80. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız Aktaş
Holding, kurulduğu günden bu yana sürdürülebilir değerler inşa
ederek, global ölçekte fark yaratan çalışmalarla adından başarıyla
söz ettiriyor.
Sürekli iyileştirme kültürü ve mükemmeliyetçi yaklaşımıyla,
sektöründe dünyanın en büyük aktörlerinden biri haline dönüşen

Holding, which has successfully built up sustainable values since
its foundation and has been successful in its efforts to create a
difference on a global scale.
Becoming one of the biggest actors in the sector around the world
with continuous improvement culture and perfectionist approach,

Aktaş Holding, başarı basamaklarını adım adım tırmanarak, katma

Aktaş Holding is stepping up the stairs of success step by step and

değer önceliğiyle hedeflerine doğru hızla ilerliyor.

moving towards its targets with added value priority.

Bu başarıyı daim kılmak ve büyümeye devam etmek için hep birlikte

We must continue to work together with self-sacrifice in order to

özveriyle çalışmaya devam etmeliyiz.

make this success permanent and to continue growth.

Çünkü Aktaş Holding için mevcut başarılar asla yeterli değil; hep

Because the current achievements for Aktaş Holding are not

daha iyisine ulaşma noktasında, Aktaş Holding ailesinin her bir

enough; I would like to point out that at the point of always

üyesine önemli sorumluluklar düştüğünü belirtmek isterim.

reaching the better, each member of the Aktaş Holding family has

Bunun için de Aktaş Holding’in, dünyanın dört bir yanındaki güçlü

important responsibilities.

itibarını korumak ve ileriye dönük güçlü hedeflerine ulaşmasına

To this end, it will continue to be one of our most fundamental

katkı sağlamak, en temel görevlerimizden biri olmaya devam

tasks, to protect Aktaş Holding’s strong reputation around the

edecek.

world and to contribute to its prospective strong goals.

Şirketimizin, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de hep başarılarla

I wish that our company will always be such successful and

adından söz ettirmesi dileğiyle, Aktaş Holding’in 80. yılı kutlu olsun…

influential; Happy 80th anniversary for Aktaş Holding...

Saygılarımla,

Best Regards,
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‘YENİLİKÇİ’ AKTAŞ HOLDİNG, TEKNOLOJİYİ KULLANMA
BECERİLERİYLE GLOBAL REKABETTE ÖNE ÇIKIYOR
Hava süspansiyon sistemi üretiminde
dünyanın en büyük firmaları arasında
yer alan Aktaş Holding’in temelleri,
1938 yılında atılmıştır. 1972 yılında
hava süspansiyon sistemleri üretimine
başlayan Aktaş, o günden bu yana
da sektörün en çok tercih edilen
markalarından biri olma başarısı
göstermiştir.
Küçük bir atölye olarak başladığı
yolculuğunda, sürdürülebilir başarı ve
Ar-Ge & inovasyon öncelikli yenilikçi
yönü sayesinde adım adım büyüyen Aktaş
Holding, bugün itibariyle 6 kıtada faaliyet
gösteren, sektörün global aktörlerinden
biri konumundadır.
Aktaş Holding, günümüzde ulaştırma,
yapı, yeşil enerji ve endüstriyel ürünler
gibi 4 temel ana faaliyet grubunun
yanı sıra; savunma sanayine ve raylı
sistemlere yönelik özel üretimler de
gerçekleştirmektedir.
TEKNOSAB’da, raylı sistemler teknolojik
ürünler üretimi gerçekleştirmeyi
hedefleyen Aktaş Holding, ayrıca
süspansiyon tarafında da elektrikli
araçların da dahil olduğu yeni sistemlerin
üretilmesini hedefliyor.
Küresel ölçekte üretim, satış ve dağıtım
hacmi olarak toplam 60 bin metrekarenin
üzerinde üretim kapasitesi bulunan Aktaş
Holding’in, dünya genelinde toplamda 7
üretim ve depolama tesisi bulunuyor.
Bu noktada Türkiye’deki yapılanmanın
dışında, Avrupa’daki müşteri taleplerine
dönük ilk lojistik ve satış merkezi olan
(LFT - Almanya), Bulgaristan’daki
körük üretim tesisi (TECHNO AKTAS),
Çin’deki körük üretim tesisi (ANKESHU),
Brezilya’daki lojistik ve satış merkezi
(AKTAS DO BRASIL) ile ABD’deki lojistik
merkezi (AKTAS NORTH AMERICA)
bulunmaktadır.
Bugün itibariyle ABD’den Çin’e,
Almanya’dan Brezilya’ya kadar 100’ün
üzerinde ülkeye doğrudan ihracat
yaparken; küresel düzeyde 550 çalışanı da
istihdam etmektedir.
Aktaş; yeni pazarlara daha etkin ve
hızlı ulaşmak, yeni yatırım alanlarında
entegre üretim sistemine geçmek ve
sürdürülebilir verimlilik amacıyla 2016
yılının başında, Bursa Organize Sanayi
Bölgesi’nde, 30 Milyon TL’lik yatırımla,
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20 bin metrekare kapalı alana sahip yeni
üretim tesislerini hayata geçirmiştir.
Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleriyle
farkını ortaya koyuyor
Kurulduğu günden bu yana, sürekli
gelişim ve dönüşüm stratejileri
benimseyerek, sektörde ‘yeniliklerin
öncüsü’ olma hedefi doğrultusunda
ilerleyen Aktaş Holding; Ar-Ge
ve inovasyon faaliyetlerini çok
önemsemektedir.

ülkeye doğrudan ihraç ediyor.
Dünyanın dört bir yanındaki yeni
pazarlarda da yatırımlarıyla büyümeye
devam eden Aktaş Holding, önümüzdeki
3 yıl içerisinde yurtdışında yeni yatırımlar
öngörürken, halihazırda dünyada raylı
sistem yatırımlarının 3’te 2’sini oluşturan
Çin, Hindistan ve Japonya pazarlarında
yer almayı hedefliyor.
Dijital dönüşüme odaklandı

Bu doğrultuda Aktaş Holding; her yıl,
mevcut cirosundan yüzde 3-4 seviyesinde
payı, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına
ayırmaktadır.
Ayrıca Aktaş Holding’in halen toplamda
yaklaşık 90 adet patent, 15 faydalı
model, 3 uluslararası patent, 1 ülkesel
patent başvurusu ile dünya ortalamaları
ölçeğinde başvuru sayısı bulunuyor.
Aktaş; geliştirdiğimiz nitelikli ve özgün
ürünlerle, Taşıt Araçları Yan Sanayicileri
Derneği (TAYSAD) tarafından, “Patent” ve
‘faydalı model’ alanlarında, 3 yıl üst üste
zirvede yer almanın gururunu yaşadı.
Aktaş Holding; Ar-Ge alanında
gerçekleştirdiği etkin ve sürdürülebilir
çalışmalarının karşılığı olarak; 2017
yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’ndan Ar-Ge Merkezi Belgesi
almaya hak kazandı.
Aktaş Holding’in, Ar-Ge çalışmaları
sonucu geliştirdiği tüm ürünlerde
optimum malzeme kullanılırken;
verimlilik, dayanıklılık, çevreci ve inovatif
yapı ön plana çıkıyor.
Aktaş Holding, gelişimi ve dönüşümü
esas alan güçlü kimliği, ihracat odaklı
üretim modeli, teknoloji öncelikli modern
altyapısı ve inovatif düşünce yapısı ile
gelecek yolculuğunu emin adımlarla
sürdürüyor.
Yeni pazarlarda büyüme hedefi

Mükemmellik Kültürüne Dönüşüm gereği
‘Dijital Dönüşüm’, ‘Kurumsal Dönüşüm’
ve ‘Stratejik Dönüşüm’ alanlarında
çalışmalar yürüten Aktaş Holding, yeni
teknolojileri tüm operasyonel süreçlerde
uygularken, Endüstri 4.0 ile ilgili de saha
analiz çalışması başlattı.
Aftermarket sektör liderliği, 100’den
fazla patent / faydalı model ile bu alanda
inovasyon liderliği, Ar-Ge Merkezi’nin
aktif yönetilmesi ve OEM payının yüzde
30 seviyesine ulaştırılması gibi hedefler
doğrultusunda ilerleyen Aktaş Holding,
Ar-Ge odaklı gelişim stratejilerimiz
doğrultusunda, katma değerli üretime
ve dijital dönüşüm çalışmalarına ağırlık
veriyor.

Aktaş Holding; özellikle otomotiv yan
sanayi alanında, sahip olduğu know-how
ve üretim tecrübesiyle, sektöre büyük
katkı sağlamaktadır.

Teknolojiye yatırım ve yenilikçi
Ar-Ge çalışmaları ile küresel düzeyde
markalaşma çalışmaları doğrultusunda
hareket eden Aktaş Holding, her alanda
kendini geliştirmeye devam ediyor.

Dünyada kendi sektöründe yüzde 20’ye
ulaşan pazar payı bulunan Aktaş Holding;
sahip olduğu tüm markalarla toplam
üretim kapasitesinin %80’ini, 6 kıtayı
kapsayacak şekilde, 100’ün üzerinde

2018 yılında, 80. kuruluş yıl dönümü
heyecanını yaşayan şirket, 2018 yılı
ana temasını ise ‘Her alanda dijital
dönüşümle global liderliğe’ olarak
belirlemiştir.
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‘INNOVATIVE’ AKTAŞ HOLDING STANDS OUT IN THE GLOBAL
COMPETITION WITH ITS ABILITY TO USE TECHNOLOGY
The foundations of Aktaş Holding, which
is one of the biggest companies in the
production of air suspension system, were
laid in 1938. Having started production of
air suspension systems in 1972, Aktaş has
been one of the most preferred brands of
the sector ever since.
Started its journey as a small workshop,
Aktaş Holding is one of the global actors
of the sector, which has been operating in 6
continents since its start, and it is growing
day by day thanks to its sustainable success
and R&D & innovation priority.
Aktaş Holding, today, makes special
production for defense industry and rail
systems as well as four main groups of
activities such as transportation, building,
green energy and industrial products.

the beginning of 2016, in order to reach new
markets more efficiently and fast, to move
to integrated production system in new
investment areas and to achieve sustainable
productivity.
Revealing its difference with the R&D and
innovation activities
Since its foundation, Aktaş Holding has
been pursuing continuous development
and transformation strategies and moving
towards the goal of being the ‘pioneer of
innovations’ in the sector; and gives a great
deal of importance to R&D and innovation
activities.
In this direction Aktaş Holding reserves the
3-4 percent of its endorsement to R&D and
innovation work each year.

At TEKNOSAB, Aktaş Holding aims to
produce railway systems technological
products, and also aims to produce new
systems, including electric vehicles, on the
suspension side.

In addition, Aktaş Holding currently holds
approximately 90 patents, 15 utility models,
3 international patents, 1 country patent
application and a number of applications in
the world average.

With a total production capacity of over 60
thousand square meters on a global scale,
production, sales and distribution volumes,
Aktaş Holding has 7 production and storage
facilities in total worldwide.

Aktas has been proud of being at the top
in the “Patent” and “utility model” fields
for 3 successive years by Association
of Automotive Parts Side Industrialists
(TAYSAD) with the quality and original
products it has developed.

At this point, other than the structuring in
Turkey, it has the LFT - Germany which faces
the first logistics and sales center customer
demands in Europe; TECHNO AKTAS,
bellows manufacturing plant in Bulgaria;
ANKESHU, bellows production facility in
China; AKTAS DO BRASIL logistics and
sales center in Brazil and AKTAS NORTH
AMERICA the US logistics center.
Today, while exporting directly to more than
100 countries from the USA to China, from
Germany to Brazil, Aktaş employs 550
people at global level.
Aktaş commissioned its new production
facilities with a closed area of 20 thousand
square meters in Bursa Organized Industry
Zone, with the investment of 30 Million TL in

In response to its active and sustainable
work in the field of R&D, Aktaş Holding was
awarded with the R&D Center Certificate
by the Ministry of Science, Industry and
Technology in 2017.
The optimum materials are used for all
products that Aktaş Holding has developed
as a result of R&D works; efficiency,
durability, environmentalist and innovative
structure are the forefront.
With its strong identity based on
development and transformation, exportoriented production model, technologyoriented modern infrastructure and
innovative thinking structure, Aktaş Holding
continues its future journey with sure steps.

Growth target in new markets
Aktaş Holding provides a great contribution
to the sector especially in the field of
automotive supplier industry, with its knowhow and production experience.
Aktaş Holding, which has a 20% market
share in its sector in the world, has
exported 80% of its total production capacity
directly to more than 100 countries, covering
6 continents with all the brands it owns.
Continuing to grow in new markets all
around the world, Aktaş Holding aims
to take part in the Chinese, Indian and
Japanese markets, which currently make
up 2 out of 3 of the world’s railway system
investments while anticipating new
investments abroad in the next 3 years.
Focused on digital transformation
Aktaş Holding, which conducts activities
in the areas of ‘Digital Transformation’,
‘Corporate Transformation’ and ‘Strategic
Transformation’ pursuant to the
Transformation to Excellence Cultural, has
applied new technologies to all operational
processes and started field analysis work
related to Industry 4.0.
Moving forward with its targets such as
aftermarket sector leadership, more than
100 patents / utility models, this field
innovation leadership, active management of
R&D Center and reaching 30% OEM share;
Aktaş Holding is focusing on production
and digital conversion in line with our R&D
centered development strategies.
Aktaş Holding, acting on the basis of
technological investment and innovative
R&D studies and globalization branding
activities, continues to develop itself in every
field.
The company, which experienced the
excitement of the 80th anniversary in 2018,
defined the main theme of 2018 as ‘global
leadership by digital transformation in every
field’.
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Airtech ile global güç
Aktaş, Airtech, Aircomfort, Lineflex
ve Powertech markalarına sahip olan
Aktaş Holding, global ölçekte “Airtech”
markasıyla ön plandadır.
Global markası Airtech ile Turquality
Destek Programı’ndan faydalanan Aktaş
Holding’in Yapı Grubu’nda bulunan
markası Lineflex de EPDM membran
üretiminde Türkiye’de lider konumda yer
almaktadır.
Aktaş Holding, global mottosu olan
“Küresel güven, yerel samimiyet”
anlayışıyla yaşadığı topluma değer
katacak faaliyetlere odaklanmıştır.
Bu noktada 2011 yılında, Aktaş anlayışının
küresel değer ve ilkelerle devam eden
çalışmalarının daha da büyümesi,
yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir bir
yapıyla geleceğe taşınması amacıyla
Aktaş Eğitim Vakfı kurulmuştur.
Aktaş Eğitim Vakfı’nın amacı, eğitim,
öğretim, kültür, bilimsel araştırma ve
geliştirme ile çevre koruma konularında
sürdürülebilir çalışmalar yapmaktır.
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Powertech sektörün gelişimine yön
veriyor
Aktaş Holding; ileri teknolojili, uzun
ömürlü ve çevre dostu endüstriyel
hortum üretilmesi hedefiyle, 2016 yılının
başında devreye aldığı Powertech markalı
ürün gamıyla sektörün küresel müşteri
taleplerine yanıt veriyor.
Aktaş Holding’in üstün Ar-Ge
tecrübesinin, Endüstri Grubu’ndaki güçlü
bir yansıması olarak ön plana çıkan
Powertech ürünleri; her türlü basınç,
aşınma, ısı, yağ gibi faktörlere karşı,
güçlü ve uzun ömürlü olma özellikleriyle
öne çıkıyor.
Powertech markalı yenilikçi ürünler;
su, hava, buhar-sıcak su, kum-beton,
gıda-kimyasal ve akaryakıt hortumu
alanında, her türlü ihtiyacı karşılayacak
çeşitte, iç-dış çapları, yüksek/orta/
düşük çalışma basıncı, kıvrılma yarıçapı,
patlama basıncı, yüksek veya düşük
çalışma ısısı, kullanıldığı alana özel
olarak havaya, ozona, aşınmaya, ısıya,
yağa üstün dayanım gibi özellikleri,
optimum ölçülerde belirleyecek şekilde
geliştirilmiş durumda.

Lineflex ile ülkemizdeki su
kaynaklarının korunmasına öncülük
ediyor
Aktaş Holding’in Yapı Grubu’nda bulunan
ve EPDM membran üretiminde, ülkemizin
ilk ve lider üreticisi olarak öne çıkan
Ak-İzo, temelden çatıya, cepheden teras
ve gölet tabanlarına kadar birçok farklı
uygulama alanında su yalıtım çözümleri
sunarak, ülkemize ve sektöre bu alanda
ciddi katkılar sağlamaya devam ediyor.
“Yeni nesil” su yalıtım çözümleri sunan
Lineflex marka çevre dostu ürünlerini,
ülkemizin dört bir yanında gururla
sergilemeyi sürdüren Ak-İzo; doğadaki su
kaynaklarının korunması adına verimlilik
esaslı ürünler geliştirmeyi sürdürüyor.
Su kaynaklarında yaşanabilecek olası
kayıpların önüne geçmek ve ülkemizin
hem bugününe hem de geleceğine değer
katmayı hedefleyen Akizo, insan ve çevre
öncelikli yatırım hamlelerini de tüm
hızıyla sürdürüyor.
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Group; comes to the front with strong and
long-lasting features against such factors
like all kinds of pressure, wear, heat, and oil.
Innovative products under the trademark
Powertech brand are designed to meet
all kinds of needs in the field of water, air,
steam-hot water, sand-concrete, foodchemical and fuel oil hoses, inside-outside
diameters, high / medium / low work
pressure, high or low working temperature,
especially in the area of use, air, ozone,
abrasion, heat, oil, such as superior
resistance to the characteristics of the
optimum to determine the case.
Lineflex is leading the protection of water
resources in our country

Global power with Airtech
Aktaş Holding, which owns Aktaş, Airtech,
Aircomfort, Lineflex and Powertech brands,
is on the front line with its ‘Airtech’ brand on
a global scale.
The Lineflex brand, included in the Aktaş
Holding Building Group benefiting from
Turquality Support Program with Global
Airtech brand, is also in the leading position
in Turkey in the production of EPDM
membrane.

concept which is continuing from global
values and principles, and to move to the
future with a sustainable structure.
The aim of Aktaş Education Foundation is to
carry out sustainable studies in education,
teaching, culture, scientific research and
development and environmental protection.
Powertech leads the sector’s development

Aktaş Holding focuses on the activities that
will bring collective value to life with its
global motto “Global trust, local sincerity”.

Aktas Holding responds to industry’s global
customer demands with its Powertech
branded product range, which was launched
in early 2016 with the aim of producing
high-tech, long-lasting and environmentally
friendly industrial hoses.

At this point, Aktaş Education Foundation
was founded in 2011 in order to further
expand and popularize the activities of Aktaş

Powertech products, which are the forefront
of Aktaş Holding’s superior R&D experience
as a powerful reflection in the Industrial

Ak-İzo is one of the first and leading
producers of our country in the production
of EPDM membranes in Aktaş Holding’s
Building Group and offers waterproofing
solutions in a variety of applications ranging
from foundation to roof, front to terrace
and pond bases, and it contines to make
contributions to the sector and to our
country in this field.
Ak-İzo, which continues to proudly display
Lineflex’s eco-friendly products, offering
‘next generation’ waterproofing solutions,
all over our country; continues to develop
products based on efficiency in order to
protect the natural water resources.
Ak-İzo aims to prevent possible losses in
water resources and to add value to our
country both today and in the future and
maintains its human and environment
centered investment initiatives at full speed.
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İş Alanları
6 kıta ve 100’den fazla ülkede iş hacmine
sahip olan Aktaş Holding; ulaştırma,
yapı, yeşil enerji ve endüstriyel ürünler
gibi ana faaliyet gruplarıyla birlikte,
savunma sanayine ve raylı sistemlere
yönelik olarak da özel üretimler
gerçekleştirmektedir.
Aktaş Holding, yıllık küresel düzeydeki
üretim hacminin 3,5 milyon adet
seviyesinde olduğu ulaştırma grubunda,
Türkiye’nin pazar lideri, dünyada da
sektörün en büyük global oyuncularından
biri konumundadır.
Yapı Grubu’ndaki Lineflex markası ile
EPDM membran üretiminde Türkiye’de
pazar lideri olan Aktaş Holding, her yıl
cironun yüzde 3’lük bölümünü Ar-Ge
faaliyetlerine ayırmaktadır.
Dünyada kendi sektöründe yüzde 20’ye
ulaşan pazar payı ile global oyunculardan
biri olan Aktaş Holding; Aktaş, Airtech,
Aircomfort, Lineflex ve Powertech
markaları ile birlikte, toplamda 2000’den
fazla ürün çeşidi ile gelişmeye ve
büyümeye devam ediyor.
1938 yılından bu yana, değerlerin
yaşatıldığı bir anlayış ve mükemmele
ulaşma hedefiyle gelecek yolculuğunu
şekillendiren Aktaş Holding; bugün
itibariyle Amerika Birleşik Devletleri’nden
Çin’e, Almanya’dan Brezilya’ya kadar, tüm
dünya ölçeğinde katma değer yaratmayı
sürdürmektedir.

Fields of Operation
Aktaş Holding has business volume in 6
continents and more than 100 countries;
with the main activity groups such as
transportation, construction, green energy
and industrial products, special production
for defense industry and rail systems.
Aktaş Holding is the Turkey’s market leader
and also is one of the industry’s largest
global players in the world in the annual
volume of production of 3.5 million at the
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global level of the transport group.
Aktaş Holding, the market leader in Turkey
in the production of EPDM membrane with
Lineflex brand in Building Group, allocates
the 3 percent of turnover each year for R&D
activities.
Aktaş Holding, one of the global players with
a market share of 20% in its sector in the
world, continues to grow and develop with its

brands; Aktaş, Airtech, Aircomfort, Lineflex
and Powertech brands with a total of more
than 2000 product types.
Since 1938, Aktaş Holding has shaped the
future journey with the aim of reaching
excellence and an understanding of values
and today it continues to create added value
across the globe, from the United States to
China, from Germany to Brazil.
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Temelden çatýya, cepheden terasa
su yalýtýmý çözümlerinizde
EPDM membran sistemleri sunuyoruz
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Lokasyonlar
Şirket bölgedeki pazar payını daha da
artırma noktasında son yıllarda önemli
atılımlara imza atıyor.

ANKESHU
Aktaş Holding’in Uzak Doğu pazarına
yönelik hamlelerinden biri olan
ANKESHU, 2009 yılında devreye alınmıştır.
Ankeshu, kurulduğu günden bu yana Çin
başta olmak üzere tüm Uzak Doğu’da
etkin ve sonuç odaklı çalışmalara imza
atmaktadır.
Çin’in Changxing kentinde, körük üretim
tesisi olarak faaliyetlerini sürdüren şirket,
bugün itibariyle 30 çalışanı istihdam
etmektedir.

LFT
Aktaş Holding’in küresel marka
yolculuğunda, 2000 yılında Almanya’da
devreye alınan LFT – Dormagen, şirketin
Avrupa’daki müşteri taleplerine dönük ilk
lojistik ve satış merkezi olarak ön plana
çıkmaktadır.
LFT şirketi Aktaş Holding’in global
yapılanmasında önemli bir noktada
konumlanıyor

TECHNO
AKTAŞ
Aktaş Holding tarafından, Bulgaristan’ın
Filibe kentinde 2008 yılında devreye alınan
Techno Aktas, körük üretim tesisi olarak
ülke ve bölge ekonomisine ciddi katma
değer sağlamaktadır.
2018 yılı itibariyle, 10. kuruluş yıl dönümü
heyecanının yaşandığı Techno Aktas
bünyesinde, bugün itibariyle 150 çalışan
istihdam edilmektedir.
Techno Aktas için geçtiğimiz yıl açılışı
gerçekleştirilen ve mevcut üretim
tesislerinde depo işlevi görecek olan yeni
ek bina yatırımı da şirkete önemli bir
değer kattı.
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AKTAŞ DO
BRASIL
Aktaş Holding’in Güney Amerika pazarına
yönelik önemli hamlelerinden biri olan
AKTAS DO BRASIL, 2008 yılında devreye
alınmıştır.
Brezilya’nın Sao Paulo kentinde, lojistik
ve satış merkezi olarak faaliyetlerini
sürdüren şirket, bölge pazarı için çok
ciddi katma değer sağlamaktadır.

AKTAŞ NORTH
AMERICA
Aktaş Holding tarafından, Amerika
Birleşik Devletleri başta olmak üzere
bölge pazarına hitap etmek amacıyla 2009
yılında devreye alınan AKTAS NORTH
AMERICA, ABD’nin Chicago kentinde yer
alıyor.
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Locations
LFT
LFT - Dormagen, which was commissioned
in Germany in 2000 in the global brand
journey of Aktaş Holding, is the first logistics
and sales center of the company that meets
customer demands in Europe.
Company is positioned at an important point
in the global structuring of Aktaş Holding.

TECHNO AKTAŞ
Techno Aktaş, which was commissioned by
Aktaş Holding in the Plovdiv city of Bulgaria
in 2008, provides significant added value to
the economy of the country and the region
as a bellows production facility.
As of 2018, Techno Aktaş experiences the
enthusiasm of the 10th anniversary, and it
employs 150 people as of today.
For Techno Aktaş, the investment made
in the new additional building which was
opened in the last year, and will serve as
a warehouse in the existing production
facilities, also added significant value to the
company.

AKTAŞ DO
BRASIL

AKTAS NORTH
AMERICA

AKTAS DO BRASIL, one of Aktaş Holding’s
major moves for the South American
market, was launched in 2008.

AKTAS NORTH AMERICA, which was
commissioned in 2009 by Aktaş Holding to
address the regional market, especially the
United States, is located in Chicago, USA.

The company, which operates in Sao Paulo,
Brazil as a logistics and sales center,
provides very serious added value for the
regional market.
The company is making significant progress
in the past years to increase the market
share of the company.

ANKESHU
ANKESHU, one of Aktaş Holding’s moves for
the Far East market, was commissioned in
2009.
Since its establishment, Ankeshu has been
working in the Far East, especially in China,
with active and result oriented work.
In Changxing, China, the company continues
its activities as a bellows production facility,
employing 30 people as of today.
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AKTAŞ HOLDİNG 80.YIL PAYLAŞIM TOPLANTISI’NA
EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Kuruluşunun 80. yıl dönümü heyecanını yaşayan Aktaş Holding hem Bursa basınının hem de paydaş
STK temsilcilerinin katıldığı, “Paylaşım Toplantısı” düzenledi. Etkinlikte Aktaş Holding’in geçmişten
bu yana başarı öyküsü ve gelecek hedefleri katılımcılarla paylaşıldı.
Aktaş Holding, 80. kuruluş yıl dönümü
dolayısıyla önemli bir organizasyona ev
sahipliği yaptı.
Kurulduğu günden bu yana, sektöründe
gelişimin ve yeniliklerin öncüsü olan
Aktaş Holding, 80. yıl dolayısıyla hem
geçmiş başarıların hem de ileriye dönük
hedeflerin masaya yatırıldığı bir Paylaşım
Toplantısı düzenledi.
25.04.2018 tarihinde, Bursa Organize
Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesislerinde
gerçekleştirilen etkinlikte; TAYSAD,
RUMELİSİAD, BOSB, OİB/UİB, BOSİAD,
BUSİAD, KalDer ve Yıldırım Rotary gibi
paydaş kuruluşların temsilcilerinin yanı
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sıra, Bursa’daki basın mensupları da yer
aldı.

ve ileriye dönük hedefleriyle ilgili
paylaşımlar yapıldı.

Gün boyu süren programda, ilk
olarak basın mensupları ağırlanırken,
gazetecilere Aktaş Holding’in 80. yılına
özel hazırlanan tanıtım filmi ve akabinde
düzenlenen kahvaltının ardından saha
ziyareti gerçekleştirdi.
Hedefler paylaşıldı

Gazetecilerle düzenlenen programın
ardından, paydaş STK kuruluş
temsilcilerini de fabrikada ağırlayan Aktaş
Holding, STK temsilcilerine de 80. yıl
tanıtım filmini izlettikten sonra, şirketin
başarı hikayesi ve gelecek hedeflerini
aktardı.

Aktaş Holding adına Yönetim Kurulu
Onursal Başkanı Şahap Aktaş ile Yönetim
Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı
Sami Erol’un da yer aldığı buluşmada,
gazetecilere Aktaş Holding’in geçmişi

Düzenlenen etkinliğe; Aktaş Holding
Yönetim Kurulu tam kadro katılım
gösterirken, verimli geçen paylaşımların
ardından STK temsilcilerine de saha
ziyareti organize edildi.
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AKTAŞ HOLDING HOSTED 80th ANNUAL SHARE MEETING
Aktaş Holding, which is experiencing the excitement of its 80th anniversary, organized ‘Sharing
Meeting’, attended by both Bursa press and stakeholder NGO representatives. In the event, success
stories from the past and future goals of Aktaş Holding have been shared with the participants.

stories and future goals have been shared
with the participants since the beginning.
Aktaş Holding has hosted an important
organization for its 80th anniversary.
Since its establishment, Aktaş Holding, the
pioneer of development and innovations in
the sector, has organized a Share Meeting
for the 80th anniversary, in which both
past achievements and future goals were
discussed in detail.
On 25.04.2018, at the event held at the
production facilities in Bursa Organized
Industry Zone; the representatives of
stakeholder organizations such as TAYSAD,

RUMELİSİAD, BOSB, OİB / UİB, BOSİAD,
BUSİAD, KalDer and Yıldırım Rotary and
Bursa press members participated.
During the day-long program, first
journalists were welcomed; then the
presentation film prepared for the 80th
anniversary of Aktaş Holding was displayed
and a breakfast held afterwards.
Targets were shared
On behalf of Aktaş Holding, Şahap Aktaş,
the Honorary Chairman of the Board of
Directors, and the Board Member and
the Chief Executive Officer of the Board of
Directors Sami Erol took place in the event

and they shared their views on the past and
future goals of Aktaş Holding.
Following the program organized by the
journalists, Aktaş Holding, which welcomed
stakeholder NGO representatives to the
factory, also conveyed the company’s
success story and future goals after
following the 80th anniversary of the NGO
representatives.
While Aktaş Holding Board of Directors was
attending full staff in this event, field visits
were organized to representatives of NGOs
after efficient sharing.

21

news

İ ş b i rl ikl er imiz

80.yıl

İsmim Abdullah Bayrak. Elsisan A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanıyım. 1979 yılından bu yana sanayi ile
ilgileniyorum. Elsisan bir şirketler grubudur.
Elsisan Taahhüt; proje hazırlayarak tesisler kuran bir firma. Boya ve kimyasal hatlar konusunda, daha
çok mühendislik ve imalat firması olarak, özel projeler ağırlıklı olarak gerçekleştiriliyor.
Aktaş Holding ile 1986 yılından bu yana tanışıyoruz. TİM Kaplama firmasını birlikte kurduk ve uzun
yıllar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüm. Aktaş Holding’in yeni yapılanması ile birlikte
hisselerimi devrettim. Çalıştığımız uzun yıllar neticesinde, bu kurum bize pek çok deneyimlerini
aktarmış ve bugünkü Elsisan’ın gelişiminde temel yapı taşı olmuştur. Her zaman, başta Sayın Şahap
Aktaş olmak üzere bizlere destek veren tüm çalışanlarına teşekkür ederim.

Abdullah
Bayrak

PA YD A ŞLA R IMIZdan

BOSİAD Başkanı
Elsisan A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Aktaş’ın en büyük özelliği, bilgi ve deneyimlerini paylaşma konusunda çok cömert olmasıdır. Sanayici
olarak bugünkü başarımda, Aktaş’ın çok büyük desteği olmuştur. O nedenle, her zaman minnetle
anarım. Hala kendimi o kurumun parçası gibi görürüm. Bu benim için çok önemli. Bilgi ve birikimlerini
paylaşmayı seven bir firma.
İnsanlar geçici; fakat kurumlar kalıcı olmalı. Bu, sanayinin geleceği için çok önemli. Bilgi ve
birikimlerimizi aktarmalı ve küçülen dünyada marka olarak yerimizi almalıyız. Farklı üretimlerle
endüstride yerini almış olan Aktaş Holding’in, nesiller boyu gelişerek ülkemize hizmet etmesini
diliyorum. Daha nice 80. yıllarınız olsun Aktaş Holding.
My name is Abdullah Bayrak. I am the Board Chairman of Elsisan A.Ş. I am interested in the industry since 1979.
Elsisan is a group of companies. I am also serving as Chairman of Bursa OSB Industrialists and Businessmen
Association (BOSİAD).
I have been acquainted with Aktaş Holding since 1986. We have established TIM Coating Company together and for
many years I have been the Chairman of the Board of Directors. With the new structuring of Aktaş Holding, I transferred
my shares. As a result of many years of work, this institution has brought us many experiences and has been a
fundamental building block in the development of Elsisan of today. I would like to thank all our employees, especially
Dear Şahap Aktaş, for their support.
The most important feature of Aktaş is that it is very generous in sharing its knowledge and experiences. Aktaş gave me,
as an industrialist, a considerable amount of support for my achievements. For that reason, I always appreciate it. I still
see myself as part of that institution. This is very important for me. It is a company that likes to share its knowledge and
experience.
People should be temporary, but institutions must be permanent. This is very important for the future of the industry.
We have to transfer our knowledge and accumulation and take our place as a brand in the shrinking world. I wish Aktaş
Holding, which has taken its place in the industry with different productions, to serve our country for all generations. I
wish you a well 80th anniversary, Aktaş Holding.

İsmim Aykan Kurkur. KalDer Bursa Şubesi Genel Sekreteri olarak çalışmalarımı sürdürüyorum.
Aktaş Holding ile kurumsal olarak 1998’den bu yana iş birliği içerisindeyiz.
Eylül 2002’de KalDer’de iş hayatımın başlamasıyla, KalDer’in en eski üyeleri arasında yer alan Aktaş
Holding ile tanışmış oldum.
Aktaş paydaşı olarak bugüne dek pek çok projede yer aldık. STK’ların her zaman yanında olması Aktaş’ın
güçlü yönlerinden birisi.
Aktaş, gelecek yatırımları ve evrensel bakış açısıyla kendisini her zaman geliştirmiştir. Yeniliklere hızlı
uyum sağlayıp, kentimize ve ülkemize örnek bir kurum olmuştur.

Aykan Kurkur
KalDer Bursa Şubesi
Genel Sekreter

Aktaş Holding denince; üreten, eğitime, çevreye ve toplumsal sorumluluklara önem veren bir kurum
akla geliyor.
Bu duygu ve düşüncelerle, Aktaş Holding’in 80. yaşını kutluyor; kente ve ülkemize değer katan daha nice
başarılı projelere imza atmasını diliyorum.
My name is Aykan Kurkur. I continue to work as General Secretary of KalDer Bursa Branch.
Since 1998, we have been in a corporate business association with Aktaş Holding.
When I started to worn in KalDer in September 2002, I met Aktaş Holding which is one of the oldest members of
KalDer.
As an Aktaş stakeholder, we have been involved in many projects. It is one of the strengths of Aktaş that it always
supports NGOs.
Aktaş has always improved itself with future investments and a universal point of view. It has become a model
institution for our city and country by adapting quickly to innovations.
When we talk about Aktaş Holding; producing, educating, giving consideration to the environment and social
responsibility comes to the minds.
With this feeling and thought, I celebrate Aktaş Holding for its 80th anniversary; I hope that it will undersign more
successful projects that add value to our city and our country.
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Öncelikle merhaba,

First of all hello,
My name is Erol Kılıkçıer. After graduating from Ankara University Faculty of Law in 1977, I started to work
in Bursa Bar Association in 1979 with the registration number 678. Between 1989 and 1994, in addition to my
counseling position in Bursa Metropolitan Municipality, I also served as Vice President of the Bursa Culture
and Arts Foundation. I am currently serving as Chairman of RUMELİSİAD. Our association was established in
2006 with the aim to introduce the voice of Rumelian entrepreneurs in the Balkans and Turkey to the World.
In addition, as the founder of Kılıkçıer Law Office, we have more than 25 domestic and foreign legal advisors.
Apart from that, I also have active memberships on many platforms. We had very close relations with Mr. Şahap
Aktaş both in RUMELİSİAD and in our business and social life. He has also assumed the chairmanship of the
RUMELİSİAD Board Chairman for a term; he provided very important contributions to Bursa, to our country
and to the Balkans, and continues to do so. Aktaş Holding is one of the most important brands of Bursa and
our country. I would like to congratulate everyone who contributes to the development of Aktaş Holding, one of
the biggest companies in the sector today. For me Aktaş stand out as one of the most important reflections of
quality, credibility and universality of our country. In this way, I wish for this big brand with a long history of 80
years and the family of Aktas Holding, nice happy, successful years. Happy 80th anniversary! Best regards,

Ergun Hadi
Türkay
BUSİAD
Yönetim Kurulu
Başkanı

BUSİAD; Bursalı sanayici ve işadamlarını bünyesinde toplayan, gönüllü üyelik temeline dayanan
bir sivil toplum kuruluşu olarak 1978 yılında, Anadolu’nun ilk, Türkiye’nin de TÜSİAD’dan sonra
ikinci SİAD‘ı olarak, 40 yıldır faaliyet göstermektedir. 1995 yılından bu yana BUSİAD Evi olarak
adlandırılan ve Kültürpark içinde bulunan yönetim binasında hizmet vermektedir. BUSİAD’ın
halen 7 farklı sektörde faaliyet gösteren, 131’i Kurumsal, 150’si de Şahıs Üyesi olmak üzere,
kayıtlı 281 (262 asil üye, 18 fahri üye, 1 onur üyesi) üyesi bulunmaktadır. Kentimizin ve ülkemizin
müstesna sanayicilerinden Sayın Şahap Aktaş’ın 1998 yılında derneğe üye olmasıyla birlikte, Aktaş
Holding ile BUSİAD’ın yolları kesişmiştir. Dünyanın dört bir yanında üretim tesisleri bulunan,
80’den fazla ülkede ürünleri satılan ve hava süspansiyon körüğü sektöründe Türkiye’de lider,
dünyada da ilk üç firma arasında bulunan Aktaş Holding’in kurucusu Sayın Şahap Aktaş, 2010
yılında BUSİAD Doğan Ersöz Yılın İşadamı Ödülü’ne layık bulunmuştur. Aktaş Holding denince,
Balkan coğrafyası, inovasyon ve istihdam akla geliyor. Aktaş Holding’in harcında, kuşkusuz
ülkemizin en çok ihtiyacı olan girişimci cesareti ve inovasyon var. Sayın Şahap Aktaş’ın ve
holdingin 80 yıllık deneyimi, adeta Bursa’nın sanayi başkenti olmasının hikayesidir. Bu vesileyle,
başta Şahap Aktaş olmak üzere Aktaş Holding’in 80. yıldönümünde emeği geçen herkesi kutlarız.

PA YD A ŞLA R IMIZdan

İsmim Erol Kılıkçıer. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1977 yılında mezun olduktan
sonra, 1979 yılında 678 sicil numarası ile Bursa Barosu’nda göreve başladım. 1989-1994 yılları
arasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde danışmanlık görevinin yanı sıra; Bursa Kültür Sanat
Vakfı’nda da Başkan Vekilliği görevlerini yürüttüm. Halen, RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
olarak görevime devam ediyorum. Derneğimiz; Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve
Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak amacı ile 2006 yılında kuruldu. Ayrıca, kurucusu
olduğum Kılıkçıer Hukuk Bürosu olarak da 25’den fazla yerli ve yabancı şirkete hukuk müşavirliği
yapıyoruz. Bunun dışında, birçok platformda da aktif olarak üyeliklerim bulunuyor. Sn. Şahap Aktaş
ile hem RUMELİSİAD’da hem de iş ve sosyal hayatımızda çok yakın ilişkilerimiz oldu. Kendisi
bir dönem RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığını da üstlenmiş olup; Bursa’ya, ülkemize ve
Balkanlara çok önemli katkılar sağladı, sağlamaya da devam ediyor. Aktaş Holding, Bursa’nın ve
ülkemizin en önemli markalarından biri. Sektöründe dünyanın en büyük firmalarından biri olan
Erol Kılıkçıer Aktaş Holding’in bugünlere gelmesinde emeği olan herkesi kutlamak istiyorum. Benim için Aktaş;
RUMELİSİAD
kalitenin, güvenilirliğin ve evrenselliğin ülkemizdeki en önemli yansımalarından biri olarak öne
Yönetim Kurulu Başkanı çıkıyor. Bu vesileyle, 80 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan bu büyük markaya ve Aktaş Holding
ailesine, nice mutlu, başarı dolu yıllar temenni ediyorum. 80. yılınız kutlu olsun. Saygılarımla,

BUSİAD, which brings together industrialists and businessmen of Bursa and is based on voluntary membership as a
nonprofit foundation in 1978, has been operating for 40 years as the first SİAD of Anatolia and second of Turkey after
TÜSİAD. Since 1995, it provides service in the management building, aka BUSİAD House, located in the CulturePark.
BUSİAD currently has 281 registered members (262 permanent members, 18 honorary members, 1 honorary board
member) operating in 7 different sectors, 131 of whom are corporate and 150 are personal.
With the participation of Mr. Şahap Aktaş, one of our city’s and our country’s exceptional industrialists in 1998, the
roads of Aktaş Holding and BUSİAD were intersected.
Mr. Şahap Aktaş, who is the founder of Aktaş Holding – being the industry leader in Turkey and taking place among
the top three companies in the world in terms of air suspension bellows with production facilities all around
the world and exporting its products to more than 80 countries, was deemed worthy of ‘BUSİAD Doğan Ersöz
Businessman of the Year Award’ in 2010.
When it comes to Aktaş Holding, Balkan geography, innovation and employment come to the minds.
Aktaş Holding has undoubtedly the entrepreneurial courage and innovation that our country needs the most.
The 80 years of experience of Mr. Şahap Aktaş and his company is the story of Bursa being the industrial capital.
In this way, we celebrate everyone but especially Şahap Aktaş who contribute to the 80th anniversary of Aktaş Holding.
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Erdal Elbay
Elbay Danışmanlık
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KalDer Bursa
Şubesi Yönetim
Kurulu Başkanı

80.yıl

İsmim Erdal Elbay. Bursa’da yaşıyorum. Elbay Danışmanlık firmasıyla birlikte, KalDer Bursa Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalar yürütüyorum. Aktaş Holding, 1998 yılından bugüne
KalDer’in üyesi olduğundan, kurumsal olarak 20 yıldır Aktaş’la iş birliği içerisindeyiz. Otomotiv
sektöründe yaptığım görevler nedeniyle 2000’li yılların başından itibaren, firma sahibi ve sektörün
önde gelen isimlerinden Sn. Şahap Aktaş ve Aktaş Holding ile tanışmaktayım. 2014 yılında, KalDer
Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığına başlamamla birlikte, daha yoğun iletişim içerisinde yer
aldık. KalDer gibi kente değer katan bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, paydaşlarımız arasında Aktaş’ın
yer alması çalışmalarımıza güç katmaktadır. Global bir marka olma hedefine ulaşma yönündeki
yenilikçi çalışmaları, Aktaş Holding’i rakiplerinden farklı kılan özelliklerdir.Aktaş Holding denince,
kentimizin önemli bir markası, kurumsal yönetim, kurumsal sosyal sorumluluk aklımıza geliyor. Bu
bağlamda, Aktaş Holding’in 80. kuruluş yıl dönümünü kutlar; kent ve ülkemizin ekonomik ve sosyal
yaşamına katkı sağlayan başarılı çalışmalarının artarak devamını dilerim.
My name is Erdal Elbay. I live in Bursa. I am working with Elbay Consultancy as the Chairman of KalDer Bursa
Branch. Since Aktaş Holding is a member of KalDer since 1998, we have been in a business association with
Aktaş for 20 years. Due to the duties I have made in the automotive sector, since the beginning of 2000, I meet
with Mr. Şahap Aktaş and Aktaş Holding. When I started the Chairmanship of the Board in KalDer Bursa Branch
in 2014, we participated in more intensive communication. As a non-governmental organization that adds value
to the city like KalDer, the involvement of Aktaş among our stakeholders adds strength to our work. Innovative
work towards attaining the goal of becoming a global brand is a distinctive feature of Aktaş Holding compared
to its competitors. When we talk about Aktaş Holding, an important brand of our city, corporate governance, and
corporate social responsibility comes to mind. In this context, I congratulate Aktaş Holding for its 80th anniversary
and wish the continuation of its successful works contributing to the economic and social life of our city and our
country.

Bursa Teknik Üniversitesi olarak, yaklaşık 5 yıldır Aktaş Holding ile irtibat içerisindeyiz.
Üniversite-sanayi iş birliği çalışmalarımız kapsamında Aktaş Holding ile tanıştık. Aktaş
Holding, sektöründe öncü kuruluşlardan ve mevcut iş birliğimiz, öğrencilerimiz ve akademik
personelimiz için ufuk açıcı bir deneyim oluşturuyor. Sn. Sami Erol’un dinamik yapısının önemli
ölçüde şekillendirdiği şirket felsefesini, şirketin rakiplerinden farklı kılan özelliği olduğuna
inanıyorum. Aktaş Holding denince aklımıza; kauçuk, körük ve istikrar geliyor.
Sektöre ve Türkiye’ye önemli katkıları olan Aktaş Holding’in, nice 80 yıllara ulaşması dileği ile…

Prof. Dr. Arif
Karademir
Bursa
Teknik Üniversitesi
Rektörü

As Bursa Technical University, we have been in contact with Aktaş Holding for about 5 years. We met Aktaş Holding
within the scope of our university-industry business association studies. Aktaş Holding is a pioneering experience
in the sector and an open-minded experience for our existing business associations, students and academic staff
I believe that the corporate philosophy that Sami Erol’s dynamic structure has shaped to a significant extent is a
distinctive feature of the company compared to its competitors. When we talk about Aktaş Holding; rubber, bellows
and stability come to the minds.
Happy 80th anniversary for Aktaş Holding, which has contributed significantly to the sector and Turkey...

Türkiye, Hedeflerine Aktaş Holding Gibi Kuruluşlarla Ulaşabilir

İbrahim
Burkay
Bursa Ticaret ve
Sanayi Odası
Yönetim Kurulu
Başkanı
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Bir aile şirketi olarak 80 yıl önce filizlenen Aktaş Holding’in, bugün 6 kıtada faaliyet gösteren, 100’ü aşkın
ülkeye ihracat gerçekleştiren bir kuruluş olması, Bursa iş dünyası açısından önemli bir gurur vesilesidir.
Ülkemizde, tüm işletmelerimizin yüzde 95’ini oluşturan aile şirketlerinin ortalama ömürlerinin sadece
25 yıl ile sınırlı olması, Aktaş Holding’in başarısını daha da anlamlı kılmaktadır. Ekonomik, toplumsal ve
kültürel açıdan istikrarlı bir büyüme modeli ortaya koymak ve dünya ekonomilerinde söz sahibi olmak
isteyen Türkiye, hedeflerine ancak Aktaş Holding gibi kurumsallaşmayı başaran, küresel ölçekteki
yenilikleri yakından takip eden ve buna göre reaksiyon gösterme meziyetine sahip olan kuruluşlarla
ulaşabilir. ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ inancı doğrultusunda, kalkınma hedeflerimize sunmuş
oldukları değerli katkılar için Aktaş Holding’in Onursal Başkanı Sayın Şahap Aktaş, Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın İlknur Aktaş ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Sami Erol başta olmak üzere, Aktaş Holding
ailesinin tüm fertlerini yürekten kutluyor, örnek başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.
Turkey can Reach its Targets with Corporations like Aktaş Holding
As a family company, Aktaş Holding, which flourished 80 years ago, is an organization that operates in 6 continents
and performs export to more than 100 countries. It is an important pride of Bursa in terms of business world.
The fact that the average life span of family companies that make up 95 percent of all our countries in our country
is limited to only 25 years makes the success of Aktaş Holding even more meaningful. Wanting to put forward a
sustainable growth model in economic, social and cultural aspects and to have a say in the world economy, Turkey can
only reach its goals with corporations like Aktaş Holding that manages to institutionalize, closely follows innovation on
a global scale and has the virtues of reacting accordingly. For the valuable contribution they have offered in line with
the belief that ‘If Bursa Grows, Turkey will Grow”; I congratulate all the members of the Aktaş Holding family, Aktaş
Holding Honorary Board Chairman Mr. Şahap Aktaş, Board Chairman Ms. İlknur Aktaş and Chief Executive Officer Mr.
Sami Erol being in the first place, and I hope that its influential successes will continue increasingly.

80.yıl
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Ben Abdurrahman Acar. Acarlar Oto Sustacısı’nı 1982 yılında kurdum. 1994 yılından beri Aktaş Holding
ile çalışıyorum. Rahmetli Özal’ın getirttiği otobüsler için körük almaya Bursa’ya geldim ve Santral Garaj
dükkanında Aktaş ile tanıştım. Türkiye’ye körüğü Aktaş getirdi, Denizli’ye de körüğü ben getirdim. Bu, bana
büyük bir gurur veriyor. Aktaş Holding’in ürün kalitesi, rakiplerinden farklıdır. Körükteki ürün kalitesi çok
başka. Aktaş Holding denince akla kalite, ürünlerine duyulan güven ve müşterisine karşı samimiyet geliyor.
Aktaş Holding’e 80.yılında, bir 80 yıl daha diliyorum.

Abdurrahman
Acar

I am Abdurrahman Acar. I founded Acarlar Oto Sustacisi in 1982. I have been working with Aktaş Holding
since 1994. I came to Bursa to get the bellows for the buses brought by the late Ozal and met Aktaş at
the Santral Garaj Shop. Aktaş brought bellows to Turkey and it was me to bring the bellows to Denizli.
It gives me great pride. Aktaş Holding’s product quality is different from its competitors. The quality of
the bellows is very different. Aktaş Holding brings quality, trust in its products and sincerity towards its
customers to the minds. I wish another great 80 years to Aktaş Holding on its 80th anniversary.

Ben Çetin Türkoğlu. 2004 yılından beri Aktaş Holding ile birlikte çalışıyorum.
Bursa’da yaşıyorum. Sutek İnşaat’ın sahibiyim.
Akizo şirketini birlikte kurmuştuk. Aktaş Holding ile tanışmamız o zaman oldu.
Aktaş ile önceden ortaklığımız vardı. Daha sonra kendi şirketimi kurdum. Aktaş’ın
bu konuda beni desteklemesinden dolayı çok mutluyum.
Aktaş Holding’i rakiplerinden farklı kılan özellikler; kalite, iş birliği ve çözümdür.
Aktaş Holding’in kuruluşunun 80. yılını kutluyorum. Umarım bu çizgiden hiç şaşmaz.
I am Çetin Türkoğlu. I have been working with Aktaş Holding since 2004. I live in Bursa. I am the owner of Sutek İnşaat.
We built the Akizo Company together. It was then that we met with Aktaş Holding.

Çetin Türkoğlu

We already had partnership with Aktaş. Then I established my own company. I am very happy that Aktaş supports me in
this matter.

Sutek İnşaat

The characteristics that make Aktaş Holding different from its competitors are quality, business association and
solution.
I congratulate the 80th anniversary of Aktaş Holding. I hope it will always go forward on the same path.

İsmim Görkem Küçük. İzmir’de ikamet ediyorum. 60 yıldan beri faaliyet gösteren Hamdi
Küçük Çelik Mak. A. Ş. ’de yönetim kurulu üyesi ve firma ortağıyım.
Aktaş Holding ile iş birliğimiz, 2017 yılının temmuz ayından itibaren devam etmektedir.
Aktaş Holding’i uzun yıllardır sektörde biliyoruz. Aktaş Holding tarafından firmamıza
yapılan ziyaret sonrası iş birliğimiz başladı.

PA YD A ŞLA R IMIZdan

Acarlar Oto Sustacısı

İki köklü ve büyük firmanın iş ortaklığı yapması, tabii ki her iki taraf için de ayrıcalık.
Sektörlerinde belli bir pazar payına sahip iki firma, iş ortaklığı sayesinde daha da büyüyor.
Aktaş Holding’i rakiplerinden farklı kılan özellikler; kurumsal yapıya sahip olması, Ar-Ge’ye
ve yeni yatırımlara açık olması, hızlı dönüşlerde bulunmasıdır.

Görkem Küçük
Hamdi Küçük A.Ş.

Aktaş Holding denince aklımıza; kalite, güven ve kurumsallık gelmektedir.
80 yıldır Türk ekonomisine katkıda bulunmuş, kendi ürünlerinde kalitesini ispatlamış bir
kuruluş olan Aktaş Holding’e, nice 80 yıllar dilerim. Endüstriyel hortum grubundaki iş
ortaklığımızın daha da büyüyerek devam etmesi dileğiyle…
My name is Görkem Küçük and I live in İzmir. I am a board member and a company partner in Hamdi Küçük Çelik Mak
A. Ş which has been operating for 60 years.
Our business partnership with Aktaş Holding is continuing since July of 2017.
We know Aktaş Holding for many years in the sector. Our business partnership started after the visit made by Aktaş
Holding.
It is a privilege for both parties, of course, to make a business partnership of two-rooted and large firms. The two
companies that have a certain market share in their sectors are growing even more through business partnership.
The characteristics that differ Aktaş Holding from its competitors are that it has an institutional structure; it is open to
R & D and new investments, to be in a fast turnaround.
Considering about Aktaş Holding; quality, trust and institutionalism come to the minds.
I wish many 80 years to Aktaş Holding for, which has contributed to the Turkish economy and proved its quality in its
products. I hope that our business partnership in the industrial hose group will continue to grow...
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Adım Hasan Savaş. Onay İzolasyon firması olarak, Aktaş Holding’e bağlı Akizo Yalıtım
Sistemleri’nin hem malzeme satışı hem uygulama bayisi olarak çalışmaktayım.
Aktaş Holding ile tanışmam 2006 yılına dayanmaktadır. 2006 – 2008 yıllarında, Aktaş Holding’e
personel servis hizmeti verdim. 2008-2016 yıllarında, Aktaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Şahap Aktaş Bey’in makam şoförlüğünü yürüttüm. Şahap Aktaş Bey’in çalışanlarını işveren
yapma stratejisi kapsamında, 2016 yılında Lineflex bayisi olarak Onay İzolasyon firmasını
kurduk.
Aktaş iş ortağı olmak gerçekten bir ayrıcalıktır. Çünkü hem aile olarak hem kurum olarak iş
ortaklarına değer veren köklü bir firmadır.
Aktaş Holding’i rakiplerinden farklı kılan özellikler; yenilikçi yaklaşım, sürekli gelişim ve
paylaşım odaklı olmasıdır.

Hasan Savaş
Onay İzolasyon

Aktaş Holding bizim için 3G ile ifade edilir. Güven, Gurur, Gelişim…
80. yıl itibariyle, küresel boyuta ulaşan Aktaş Holding’in bugüne kadar yakaladığı başarıyı ve tüm
iş ortakları ile büyüme planlarını ileriye taşıyarak, başarılarına yenilerini katacağına inanıyorum.

PA YD A ŞLA R IMIZdan

80. yılın Aktaş ailesine, çalışanlarına ve diğer tüm iş ortaklarına hayırlı olmasını dilerim.
My name is Hasan Savaş. As Onay İzolasyon Firm, I work both as a sales and application agent of Akizo Insulation
Systems affiliated to Aktaş Holding.
It was 2006 when I met with Aktaş Holding. During 2006-2008, I provided personnel service to Aktaş Holding. In 20082016, I was the official chauffeur of Mr. Şahap Aktaş, the Aktaş Holding Board Chairman. As part of the strategy of Şahap
Aktaş; making his employees all employer, we established the Onay İzolasyon Company as Lineflex dealer in 2016.
Being Aktaş business partner is a privilege. Because it is a well-established company that values its business partners
both as a family and as an institution.
The characteristics that differ from Aktas Holding’s competitors are its innovative approach, continuous development
and its being sharing centered.
For us Aktaş Holding is expressed with TPD in short. Trust, Pride, Development...
As of the 80th year, I believe that Aktaş Holding will carry the success that it has achieved on the global dimension and
its growth plans with all its business partners forward and it will achieve so much more.
I wish the 80th anniversary to be beneficial for Aktaş family, its employees and all other business partners.

İsmim Hakan Tekindağ ve aile şirketimiz olan Marsan Yedek Parça’da, ilkokul 4’ten beri
çalışmaktayım. Ancak profesyonel hayatım 2005 yılında başladı. Aktaş Holding’in bayilik sistemine
geçtiği 1993 yılından beri Aktaş’la birlikte çalışıyoruz. Daha önce Aktaş’ın yedek parça müşterisiydik
ve daha sonrasında bayi olarak, Aktaş Holding ile iş ortaklığımızı daha ileri bir seviyeye taşıdık.
Süspansiyon körüğünü Türkiye’de üreten ilk firma ile çalışmak bize gurur veriyor. Ürünlerinin
kalitesi ve marka algısı, Aktaş Holding’i rakiplerinden farklı kılmaktadır. Aktaş Holding denince;
körük, samimiyet ve güven akla geliyor. Aktaş Holding’in kuruluşunun 80. yılını gönülden kutluyorum.
Birlikte, 100. yılı kutlamak dileği ile.

Hakan
Tekindağ
Marsan Yedek Parça
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My name is Hakan Tekindağ. I have been working in Marsan Spare Parts, which is our family business, since 4th grade
in primary school. But my professional life started in 2005. We have been working with Aktaş since 1993, when Aktaş
Holding adopted a dealership system. We are the customer of Aktaş Holding that purchase spare parts and started
wholesaling with the purchase of Aktaş dealership. It was the time when we met Aktaş. We are proud to work with
the first company that produces the suspension bellow. The quality and brand recognition of its products make Aktaş
Holding different from its competitors. When we talk about Aktaş Holding; bellow, sincerity and trust come to the minds.
I congratulate the 80th anniversary of Aktaş Holding. I wish to celebrate the 100th anniversary together.

İ ş O rtakl ar ımız

80.yıl

news

Mehmet Demircan, Diyarbakır’da Furkanlar Oto Makas kurucusuyum. 3 yıldır Aktaş körük
distribütörüyüm. Aktaş Holding’i ürünleri vasıtası ile tanıdım ve ticaretini yapmak isteyince de bayilik
talebinde bulunduk. Aktaş bayisi olmak insana zevk veriyor. Müşterilerimize, korkusuz ve tereddütsüz
körük satıyoruz. Biz bu işin tadına Aktaş ile vardık. Kalite ve markası ile herkes tarafından bilinirliği,
Aktaş Holding’i rakiplerinden farklı kılan özelliklerdir. Aktaş Holding denince akla gelen ilk 3 şey;
kalite, marka ve hizmettir. Bu vesileyle nice 80.yıllara, başarılarının devam etmesini dilerim.

Mehmet
Demircan

I am Mehmet Demircan, I am the founder of Furkanlar Oto Makas in Diyarbakır. I have been distributor
of Aktaş bellows for 3 years. I got acquainted with Aktaş Holding through its products and requested
dealership to do business. It is a pleasure to be an Aktaş vendor. We sell bellows to our customers
without fear and hesitation. We enjoyed this business with Aktaş. With its quality and brand recognition
by everyone, Aktaş Holding is different from their competitors. The first 3 things that come to mind
while talking about Aktaş Holding are quality, brand and service. And I wish happy 80th anniversary; I
hope this success will continue.

Merhaba,

Melih Pezük

Ben Melih Pezük. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunuyum. İstanbul’da ikamet
etmekteyim. Alp Teknik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 2008 yılında kurulmuş ve o günden
beri yalıtım uygulaması, malzeme satışı ve taahhüt işleri ile ilgilenmektedir. Sektörde gördüğümüz
eksikliği gidermek için çalışırken, Aktaş Holding ile tanıştık. Sektörde ender yerli üretici olmanızın
verdiği gurur ile çalışmaya başladık. Aktaş’lı olarak 6 senemiz geçmiş dile kolay. Aktaş bayisi
olmak, böyle büyük bir holding içinde adımızın geçmesi, bizim için de bir ayrıcalık ve hevestir. Aynı
zamanda marka bağlılığımızı artırmaktadır. Aktaş Holding’i rakiplerinden farklı kılan özellikler;
öncelik olarak yerli üretici olması, pazarda lider ve yenilikçi adımlarla ilerlemesidir. Aktaş Holding
denince; EPDM, Körük ve 100’den fazla ülkeye ihracat akla geliyor. 80. yaşında Aktaş Holding’e,
çalışmakta olduğu sektörlerde daha da ileriye giderek başarılarının devamını dilerim. 80 yıl kolay
değil, ilk günden bugüne kadar emek vermiş tüm emekçi çalışanları ve yöneticileri tebrik ederiz.

Alp Teknik

Hello,
My name is Melih Pezük. I graduated from Yıldız Technical University, Department of Civil Engineering. I live in
İstanbul. Alt Teknik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. was established in 2008, and has been carrying out
activities in insulation, material sales and contracting fields. We met Aktaş Holding during our attempts to fill
the gaps in the sector. We started working with the honour of being one of the few manufacturers in the sector.
As Aktaş, an experience of 6 years is beyond words Being an Aktaş distributor, being a part of a big holding
is also a prejudice and a source of enthusiasm for us. It also increases our brand loyalty. The characteristics,
which distinguishes Aktaş Holding from its competitors is its being a local manufacturer in the first place,
and taking innovative steps in the market as a leader. When we say Aktaş Holding, the first thing that comes
to our mind is EPDM, Bellows and export to more than 100 countries. In its 80th year, I wish Aktaş Holding
continued success in the sector with further advances. 80 years is not easy, we would like to congratulate all
the labourers and managers, who contributed to the success of the company from then until today.

PA YD A ŞLA R IMIZdan

Furkanlar Oto Makas

İsmim Uğur Karahan. 15 yıldır Karasan Oto Yedek Parça firmasında çalışıyorum. Aslen Rizeli
bir aileyiz ve İstanbul’da yaşıyoruz.
2 yıldır Aktaş körük distribütörlüğü yapıyorum. Aktaş Holding’i, ağır vasıta grubunda ürettiği
yüksek kaliteli ürünlerle tanıdık.
Ağır vasıta yedek parça piyasasının en bilinen ve en prestijli ürününü satmak, bize güven veriyor.
Aktaş Holding’i rakiplerinden farklı kılan özellikler; kalitesi, hizmeti ve bilinirliğidir.
Sektöründeki çizgisini 80.yılına taşımayı başarmış Aktaş Holding’e, nice başarılı yıllar dilerim.
My name is Uğur Karahan. I have been working in Karasan Oto Yedek Parça Company for 15 years. We are a family
of Rize and we live in Istanbul.

Uğur Karahan

I have been distributing Aktaş bellows for 2 years. We are familiar with the high quality products produced by Aktaş
Holding in its heavy vehicle group.

Karasan Oto Yedek Parça We are confident to sell the most recognized and most prestigious product of the heavy-vehicle spare parts market.
The quality, service and awareness are the characteristics that make Aktaş Holding different from its competitors.
I wish many years of success to Aktaş Holding, which has succeeded in moving its line in the sector to the 80th year.
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Ben Ayhan Barık. SMAÇ Kauçuk ve Yedek Parça İmalatı San. Tic. Ltd. Şti. firma sahibiyim.
SMAÇ Kauçuk olarak, 11 senedir Aktaş Holding ile çalışmaktayız. 1995 yılında, Aktaş firmasında
çalışmaya başladım. 2007 yılında, Aktaş bünyesinde yer alan takoz üretim bölümünü (Akkauçuk)
satın alarak firmadan ayrılıp, Aktaş Holding’in kauçuk takoz tedarikçisi olarak çalışmaya devam
ettim.
Aktaş markasının dünya çapında önemli bir yeri olması Aktaş Holding’in en belirgin özelliğidir.
Ayrıca, yerli rakiplerine göre Aktaş Holding’in yurtdışında da körük üretim firmalarının bulunması
ve çeşitli branşlarda da üretim yapıyor olması, yine şirketin öne çıkan farklılıklarındandır.
Aktaş Holding denince marka, kalite ve yenilikçi üretim akla gelmektedir.

Ayhan Barık
Smaç Kauçuk

80. yıl dolayısıyla, Aktaş Holding ailesinin süre gelen başarılarının, sonraki yıllarda da iş ortağı
ve paydaşları ile birlikte devamını diler, sektördeki başarılarının katlanarak büyümesini, bugüne
kadar olduğu gibi ileride de her zaman sektöre liderlik etmesini temenni ederim.

PA YD A ŞLA R IMIZdan

I am Ayhan Barık. I am the owner SMAÇ Kauçuk ve Yedek Parça İmalatı San. Tic. Ltd. Şti. Company.
As SMAÇ Kauçuk, we are working with Aktaş Holding for 11 years. In 1995, I started working at Aktaş. In
2007, I bought the wedge production department (Akkauçuk) from Aktaş and left the company and continued
to work as Aktaş Holding’s rubber wedge supplier.
The most prominent feature of Aktaş Holding is that Aktaş brand has an important place in the world.
Moreover, compared to the domestic competitors, Aktaş Holding has bellows production companies abroad
and also producing in various branches, which are the other important differences of the company.
When we talk about Aktaş Holding, brand, quality and innovative production come to the minds.
I wish the ongoing success of the Aktaş Holding family to continue with the business partners and
stakeholders in the following years and the sector’s successes to grow exponentially for the 80th anniversary.

İsmim Esat Akıncı. Makina ressamıyım. 16 yıldır otomotiv sektöründe çalışıyorum. 7 yıldır kendi iş yerimiz
olan Akka Kalıp Enjeksiyon Plastik Mühendislik San. ve Tic.Ltd. Şti’de çalışıyorum.
Aktaş Holding ile iş birliğimiz 1 yıldır sürüyor.
Aktaş Holding ile aynı sektördeyiz ve tedarikçi olmak isteğimizi bildirdik. O zamandan beri de tedarikçi
süreci başladı.
Otomotiv sektöründe öncü bir firma ile çalışmak güven verici; firmamıza değer katıyor. Aktaş’ın paydaşı
olmak gurur verici.
Sektörün lider firması, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına önem vermesi, sektörün gelişimine öncülük
etmeye devam etmesi ve bu sayede, bizler gibi paydaşlarının da gelişmesinin sağlaması, Aktaş Holding’i
rakiplerinden farklı kılan özelliklerdir.

Esat Akıncı
Akka Kalıp

Aktaş Holding denince; küresel piyasalarda lider, güvenilir ve güçlü bir vizyona sahip şirket aklımıza
geliyor.
80. yılınızda sizin tedarikçiniz olmaktan gurur duyuyoruz. İlerleyen süreçlerde de birlikte başarılı projelere
imza atarak, sizlerin beklentilerine en iyi şekilde yanıt verebilecek çalışmalarımızı azimle sürdüreceğiz.
80. yılınız kutlu olsun…
My name is Esat Akıncı. I’m a machine designer. I have been working in automotive for 16 years. For 7 years, I work
in our store; Akka Kalıp Enjeksiyon Plastik Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Our business partnership with Aktaş Holding has been going on for 1 year.
We are in the same sector with Aktaş Holding and we declared our intention to be a supplier. Since then, the
supplier process has begun.
Working with a leading company in the automotive sector is reassuring, adding value to our firm. We are proud of
being a stakeholder of Aktaş.
The fact that it is the leading company of the sector, it attaches importance to R&D and innovation studies, continues
to lead the development of the sector and the development of stakeholders such as us on this issue are the
characteristic of Aktaş Holding, making it differ from its competitors.
When it comes to Aktaş Holding; we think of a leader in global markets, a company with a reliable and strong vision.
We are proud to be your supplier in your 80th year. By signing successful projects together in the future, we will
continue with our efforts to respond to your expectations in the best possible way.
Happy 80th anniversary...
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Ben Mehmet Kartoğlu. 5 yıldır Fenese’de fabrika müdürlüğü yapıyorum. Yaklaşık 1 yıldır Aktaş Holding
ile iş birliğimiz var.

FENESE

Selim Güney
Can Metal

I am Mehmet Kartoğlu. I have been a factory manager at FENESE for 5 years. We have been working with Aktas Holding
for about 1 year. We met Aktas Holding, as one of our customers, who produce rubber bumper, who adviced us during
their visit there. In 2015, we started producing the air springs metals in the air suspension sector. It is not possible to
be present in this sector, and not to know Aktas Holding and Aktaş brand. Because Aktas Holding is the brand of this
sector, the oldest and the pioneer company. We thought that offering our products for Aktaş Holding’s own products
would increase our reliability in this sector. The characteristics of Aktas Holding which make a difference from their
competitors are being the leader of the sector, being the oldest and the most reliable manufacturer of the sector.
The first 3 things that come to mind about Aktaş Holding are; brand, air spring and trust ... A company, which has a
history of 80 years in our country, is rare. Aktas Holding is also one of the rare companies that have accomplished it.
Our country needs these successes. I wish for a successful future with this vision and mission that Aktas Holding has
acquired. We would like to witness to many 80 years with your company…

İsmim Selim Güney. 12 yıldır Yeşilova Holding’de görev yapıyorum. Can Metal firmasında Genel
Müdürlük görevini yürütüyorum. Aktaş Holding ile 6 aydır iş birliği içerisindeyiz. Aktaş Holding ile ilk
tanışmamız, bizden yeni bir projeleri için teklif talep etmeleri ile birlikte olmuştu. Fakat öncesinde
tabi Aktaş firmasını biliyor ve tanıyorduk. Aktaş Holding’in iş ortağı olmaktan son derece memnunuz.
Yeşilova Holding de Aktaş Holding gibi Bursa’nın %100 Türk sermayeli güzide şirketlerinden birisi.
Bu anlamda, Bursa’mızın böyle başarılı bir şirketi ile iş ortaklığı yapmak, elbette çok güzel bir
duygu. Aktaş Holding denince aklımıza gelen ilk şey; uluslararası yatırımları ile birlikte, körük
dediğimizde aklımıza ilk gelen firma olmasıdır. Ayrıca, Sami Erol gibi otomotivde kariyer sahibi
profesyonel bir yönetici tarafından yönetiliyor olması ve Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Sn. Şahap
Aktaş ve yardımsever kişiliğidir. Tüm Yeşilova Holding ailesi adına, Aktaş Holding’e bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da başarılarla dolu yıllar geçirmelerini temenni ediyorum.
My name is Selim Güney. I have been working at Yeşilova Holding for 12 years. I am the General Manager of
Can Metal. We are in a business association with Aktaş Holding for 6 months. The first time we met with Aktaş
Holding, we were asked to request a proposal for a new project. But we already knew Aktaş long before that. We
are very pleased to be Aktaş Holding’s business partner. Yeşilova Holding is one of the outstanding companies
of Bursa with 100% Turkish capital like Aktaş Holding. In this sense, making a business partnership with such a
successful company in Bursa is of course a very good feeling. The first thing that comes to mind when we talk
about Aktaş Holding is that it is the first company that comes to the fore in terms of bellows with its international
investments. In addition, it is managed by a professional who owns a career in automotive; Sami Erol and also
Honorary Chairman of the Board of Directors Şahap Aktaş has a charitable personality. On behalf of the whole
family of Yeşilova Holding, I wish Aktaş Holding will have years with successes as it is today.

PA YD A ŞLA R IMIZdan

Mehmet
Kartoğlu

Aktaş Holding’in kauçuk takoz üretimi yapan bir müşterimizi ziyaretinde bizi önermesi neticesinde,
Aktaş Holding ile tanışmış olduk. 2015 yılında, süspansiyon körük sektöründe körük metallerinin
üretimine başladık. Sektöre girip de Aktaş Holding’i, Aktaş markasını tanımamak mümkün değil.
Çünkü Aktaş Holding sektörün markası, en eski ve lokomotif firmasıdır. Ürünlerimizi Aktaş Holding’in
kendi ürünlerinde kullanması, bu sektördeki güvenilirliğimizi de artıracak düşüncesindeydik. Aktaş
Holding’i rakiplerinden farklı kılan özellikleri, sektörünün lideri olması, sektörünün en eskisi olması ve
sektörünün en güvenilir üreticisi olmasıdır. Aktaş Holding denince akla gelen ilk 3 şey; marka, körük ve
güven… Ülkemizde 80 yıllık geçmişe sahip firmalarımız nadirdir. Aktaş Holding de bunu başarmış ender
firmalarımızdandır. Ülkemizin bu başarılara ihtiyacı var. Aktaş Holding’e, edinmiş olduğu bu vizyon ve
misyonu ile başarılı bir gelecek temenni ediyorum. Sizlerle birlikte, nice 80 yıllara ulaşmak dileği ile…

Yılmaz Vural. 10 yıldır Kordsa’da çalışıyorum. 10 yıldır da Aktaş’a bakıyorum. Aktaş Holding ile
tanışmamız 2008 yılında, Kestel’deki Aktaş fabrikasını ziyaretimle başladı. Aktaş Holding uzun
vadeli çalışılacak, güvenilir bir firma. Güvenilir olması ve kurumsal firma olması, Aktaş Holding’i
rakiplerinden farklı kılıyor. Aktaş Holding denince; körük sektörünün öncü kuruluşu olması,
uluslararası bir marka olması, kalite algısının yüksek olması akla geliyor. Aktaş Holding’in
kuruluşunun 80. yılını kutluyor, geçmişten gelen başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum.

Yılmaz Vural
Kordsa

I am Yılmaz Vural. I have been working in Kordsa for 10 years and I have been responsible from Aktaş brand for 10
years. We met with Aktaş Holding in 2008 when I started to visit the Aktaş factory in Kestel. Aktaş Holding is a reliable
company to work for long terms. Being reliable and being a corporate company makes Aktaş Holding different from its
competitors. When we talk about Aktaş Holding; it is the leading company of the bellows sector, an international brand,
and has a high quality perception. I congratulate the 80th anniversary of Aktaş Holding and wish your success increase
day by day.
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AKTAŞ HOLDİNG 80. YILDA STRATEJİK PLAN
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’NDA BULUŞTU
Aktaş Holding, şirketin 2017 yılı performansını değerlendirmek ve ileriye dönük yol haritasını
çıkarmak üzere, 2018-Stratejik Plan Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

Aktaş Holding, 2018-Stratejik Plan
Değerlendirme Toplantısı ile geleceğe
dönük hedeflerini net bir şekilde ortaya
koydu.
Düzenlenen toplantıda, şirketin 2017
yılındaki genel performansı bütünüyle
masaya yatırılırken, 2018 ve sonrası için
de aftermarket sektör liderliği, 100’den
fazla patent / faydalı model ile bu alanda
inovasyon liderliği, Ar-Ge Merkezi’nin aktif
yönetilmesi ve tüm dünyadaki ana araç
üreticilerinin global tedarikçisi olmak gibi
güçlü hedefler çalışanlarla paylaşıldı.
Gün boyu süren program, üst yönetimin
ardından departman yöneticilerinin
sunumlarıyla devam etti. Daha
sonrasında, Eğitmen ve Yazar Hakan
Okay’ın “Glokal Şirket Olmak ve
Sürdürülebilir Rekabet Avantajı” başlıklı
sunumuyla süren program, workshop
çalışması ve Gala Yemeği ile sona erdi.
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Fütüristik bir yol izleyen firmalar fark
yaratabilir
Toplantının açılış konuşmasını yapan
Aktaş Holding Yönetim Kurulu Onursal
Başkanı Şahap Aktaş, “Bu yıl Aktaş
Holding’in 80. kuruluş yıl dönümü
heyecanını yaşıyoruz. ‘Üreterek
büyüyecek’ olan Türkiye’nin geleceğinde,
bizler gibi ülkemize katma değer sağlayan
kuruluşların artarak devam etmesi
gerekiyor. Artık en iyiyi keşfederek daha
fazla bilgiye nasıl erişiriz, daha fazla
teknolojiyi nasıl kullanırız döneminde
yaşıyoruz. Geleceğe yatırım yapan
işletmeler, fütürist bir yol izleyerek fark
yaratabilir. Ar-Ge ve dijital dönüşüm
konusunda yürüttüğümüz projelerle fark
yaratmaya devam etmeyi hedefliyoruz”
dedi.
Her alanda dijital dönüşümle global
liderliğe

Şahap Aktaş’ın ardından söz alan
Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi
ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol da
“2017 yılında, hedeflerimizin üzerinde
bir büyüme yakaladık. Aktaş Holding
olarak, 2018 yılında da Ar-Ge odaklı
gelişim stratejilerimiz doğrultusunda,
katma değerli üretime ve dijital dönüşüm
çalışmalarına ağırlık vermeye devam
edeceğiz. Bu doğrultuda 2018 ana
temasını, ‘Her alanda dijital dönüşümle
global liderliğe’ olarak belirledik.
Geçmişte olduğu gibi 2018 ve sonrasında
da üretmeye ve gelişmeye devam
ederken, aynı zamanda Aktaş Holding’in
kurum kültürünün önemli bir parçası
olan ‘değer yaratmaya’ odaklanmayı da
sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Aktaş Holding 2018-Stratejik Plan
Değerlendirme Toplantısı, Alba Orkestrası
eşliğinde düzenlenen gala yemeği ile son
buldu.
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AKTAŞ HOLDING MEETS AT STRATEGIC PLAN EVALUATION
MEETING ON ITS 80th ANNIVERSARY
Aktaş Holding conducted the 2018 Strategic Plan Evaluation Meeting to evaluate the 2017 performance
of the company and to draw up a roadmap for the future.
With the 2018-Strategic Plan Evaluation
Meeting, Aktaş Holding clearly
demonstrated its goals for the future.
At the meeting, the overall performance
of the company in 2017 was discussed in
detail, while strong targets such as the
aftermarket sector leadership for 2018 and
beyond, innovation leadership in this field
with more than 100 patents / useful models,
the active management of the Ar-Ge Center,
and being a global supplier for primary
instrument manufacturer in the whole world
were shared with employees.
The day-long program continued with the
presentations of department managers after
senior management. Later, the instructor
and writer Hakan Okay made a presentation
entitled ‘Becoming a Glocal Company and
Sustainable Competitive Advantage’, and the
meeting concluded with workshop work and
Gala Dinner.

Companies that follow a futurist path can
make a difference
Aktaş Holding Honorary Chairman Şahap
Aktaş, who made the opening speech of
the meeting, said, “We are experiencing
the excitement of Aktaş Holding’s 80th
anniversary this year. In the future of
Turkey to Grow with Production, we have to
continue to increase as organizations that
provide added value for our country. We
are now living in the era of discovering the
best, how to access more knowledge, how
to use more technology. Businesses that
invest in the future can make a difference
by following a futuristic path. We aim to
continue to make a difference with the
projects we are conducting on R&D and
digital conversion.”

Speaking after Şahap Aktaş, Aktaş Holding
Board Member and Chief Executive Officer
Sami Erol said, “In 2017, we achieved a
growth above our targets. As Aktaş Holding,
we will continue to focus on value-added
production and digital transformation efforts
in 2018 in the direction of our R&D-focused
development strategies. In this direction,
we have defined the main theme of 2018 as
‘global leadership by digital transformation
in every field’. At the same time, while
continuing to produce and develop in
2018 and afterwards, as in the past, Aktaş
Holding used expressions that will continue
to focus on ‘creating value’, an important
part of the institutional culture.
Aktaş Holding 2018-Strategic Plan
Evaluation Meeting ended with Gala Dinner
held in partnership with Alba Orchestra.

Global leadership by digital
transformation in every field
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Başarılar
2012 yılında, Otomotiv Proje Pazarı
Yarışması’nda, “Mekanik Fonksiyonellik”
kategorisinde, 1.’lik ödülünü aldı.
2013 yılında, en çok patent tescil ettiren
1. firma ödülünü aldı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)
tarafından düzenlenen Ekonomiye Değer
Katanlar - 2013” ödül töreninde, “Ar-Ge
ve İnovasyon” kategorisinde ödüle layık
görüldü.
BTSO’nun düzenlediği “Ekonomiye
Değer Katanlar - 2014” ödül töreninde,
“İnovasyon Ligi Araştırması” sonuçlarına
göre, “İnovasyon” kategorisinde
ödüllendirildi.
Bulgaristan’da düzenlenen “İş Sağlığı ve
Güvenliği 2014” ödüllerinde Techno Aktas,
orta ölçekli işletmeler: 50 – 250 çalışan
kategorisinde, 1.’lik ödülünü aldı.
2014 yılında, en çok patent tescil ettiren
1. firma olmaya hak kazandı.

1972 yılında Türkiye’nin ilk körük
üretimini gerçekleştirdi.
2001 yılında, Türkiye’de ilk 16949
Belgelendirmesini yapan firma oldu.
2005 yılında, Türkiye’deki ilk, EPDM
esaslı membranı üretti.
2008 yılında, Bursa Kalite Başarı
Ödülü’ne layık görüldü.
2009 yılında, en çok patent başvurusu
yapan 1. firma oldu.
2010 yılında, Ulusal Kalite Ödülü
Mükemmellikte 4 Yıldız Belgesi almaya
hak kazandı.
2010 yılında, Dünya Gazetesi ve DHL
Express iş birliği ile düzenlenen ‘İhracatın
Yıldızları Ödülleri’nde de “Yılın İhracat
Yıldızı” ödülüne layık görüldü.
2011 yılında, en çok patent tescil ettiren
3.firma oldu.
2012 yılında, en çok patent başvurusu
yapan 1. firma olarak öne çıktı.
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2014 yılında, Taşıt Araçları Yan
Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından
derneğe üye tüm firmalar arasında
yapılan değerlendirmeye göre, “Patent
Faydalı Model - Endüstriyel Tasarım”
alanlarında birincilik ödülüne layık
görüldü.
2014’te, Uludağ Üniversitesi Ar-Ge
Günleri’nde, “Raylı Taşıtlardaki İkincil
Süspansiyon Körüğü Üretimi Ve Test
Edilmesi” posteriyle de ödül almaya hak
kazandı.
2015 yılında, Taşıt Araçları Yan
Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından,
dernek üyesi firmalar arasında yapılan
değerlendirme sonucu, “Patent” alanında
birincilik ödülüne layık görüldü.
2015 yılında, Techno Aktas,
Bulgaristan’da düzenlenen “İş Sağlığı ve
Güvenliği 2014” ödüllerinde, orta ölçekli
işletmeler: 50 – 250 çalışan kategorisinde,
birincilik ödülü almaya hak kazandı.
2016 yılında, 20 bin metrekare kapalı
alana sahip, tamamen Aktaş Holding’in
üretim modeline uygun olarak inşa edilen
yeni üretim tesisleri devreye alındı.

2017 yılında, endüstriyel alana yönelik
büyük hedefleri doğrultusunda,
Powertech markalı yeni ürvün devreye
alındı.
2017’de, 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.
2017 yılında, 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.
2018 yılında, Bursa Organize Sanayi
Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları
Derneği (BOSİAD) tarafından düzenlenen
2018-Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi
Ödül Töreni’nde, “Çevreye Duyarlı
Sürdürülebilir İnovasyon Teşvik Ödülü’nü
aldı.
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Achievements
Chamber of Commerce and Industry
(BTSO).
In 2016, a new production facility with a
closed area of 20 thousand square meters
and constructed in accordance with the
production model of Aktaş Holding was
commissioned.
In 2017, a new product, Powertech, was
commissioned in line with its major
industrial objectives.

Aktaş Holding;

Commerce and Industry (BTSO).

Carried out its first bellows production of
Turkey in 1972.

Awarded in the ‘Innovation’ category
according to the results of the ‘Innovation
League Survey’, at BTSO’s “Economy Value
Contributors - 2014” awards ceremony.

Became the first company to make 16949
certification of Turkey in 2001.

Was awarded with Bursa Quality
Achievement Award in 2008.

Techno Aktaş won the first prize in the
category of “Medium Scales Enterprises:
50 - 250 employees” in the “Occupational
Health and Safety 2014” awards organized
in Bulgaria.

Became the first company to make the
most patent applications in 2009.

Became the first company to register the
most patents in 2014.

Was awarded the National Quality Award the
4 Star Certificate in Excellence in 2010.

Deemed worthy of first prize in the fields
of “Patent - Utility Model - Industrial
Design” according to the evaluation made
by all the member firms of the Association
of Automotive Parts Side Industrialists
(TAYSAD) in 2014.

Produced the first EPDM based membrane
of Turkey in 2005.

Was deemed worthy of the “Export Star
of the Year” award at the “Export Stars
Awards” organized by Dünya Gazetesi and
the DHL Express business association in
2010.
Became the third company that registered
the most patent in 2011.
Became the first company to make the
most patent applications in 2012.
Received the first prize in the “Mechanical
Functionality” category in the Automotive
Project Market Competition in 2012.
Awarded as the 1st company to register the
most patent in 2013.
Awarded in the category “R&D and
Innovation” in the Award Ceremony
“Economy Value Contributors - 2013”
organized by the Bursa Chamber of

In order to make R&D activities effective and
sustainable in 2017, Aktaş Holding made
an application of the Ministry of Science,
Industry and Technology to establish R&D
Center and obtained positive results from
the applicants; it was entitled to receive the
R&D Center Certificate from the Ministry.
Awarded in the category of ‘Leadership’ in
the “Bursa Innovation Award” organized by
the Bursa Industrialists and Businessmen
Association (BUSİAD) in 2017 to support
the institutions in the city to internalize
the innovation process and to manage the
innovation.
Received the “Environmental Friendly
Sustainable Innovation Encouragement
Award” in the 2018 -Environmental
Friendly Industrial Facility Award Ceremony
organized by Bursa Organized Industrial
Zone Industrialists and Businessmen
Association (BOSİAD) in 2018.

Awarded with a prize with its poster
of “Production and Test of Secondary
Suspension Bellows in Rail Vehicles” in
Uludağ University R&D Days in 2014.
Deemed worthy of first prize in the field
of “Patent” according to the evaluation
made by the members of Association
of Automotive Parts Side Industrialists
(TAYSAD) in 2015.
Techno Aktaş won the first prize in the
category of “Medium Scales Enterprises:
50 - 250 employees” in the “Occupational
Health and Safety 2014” awards organized
in Bulgaria in 2015.
Ranked 213th on the “Top 250 Great Firms2015” research list organized by Bursa
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Ali Aşkın

PA YD A ŞLA R IMIZdan

Ak-İzo Forklift
Operatörü
Ak-İzo Forklift
Operator
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A KTAŞ TÜRKİYE

Ben Ali Aşkın. 1965 Bursa doğumluyum. Endüstri meslek lisesi motor bölümü mezunuyum. Üç
çocuk babasıyım, Bursa’da yaşıyorum.9 yıldır Aktaş’ta çalışıyorum. 2009 yılında şoför olarak işe
başladım.2012 yılında AK-İZO’dan emekli oldum. Emekli olduktan sonra da şirkette çalışmaya devam
ettim. Ambar lojistik sorumlusuyum. Aktaş’ta çalışmayı çok seviyorum. Emekliliğim geldiğinde, 3-4
ay emekliliğimi isteyemedim. Açıkçası Aktaş’tan ayrılmak istemiyordum. Yöneticilerime durumu
ilettiğimde, emekli olsam da Aktaş’ta çalışmaya devam edebileceğimi söylediler. Bundan çok memnun
oldum. Aktaş Holding’in sektöründe dünya sıralamasında yeri ve körük üretiminde Türkiye’de lider
olması beni çok gururlandırıyor. Ayrıca AK-İZO‘nun da EPDM membran üretiminde Türkiye‘de ilk ve
tek olması gurur verici. Burada kariyer yapmak isteyenlere tavsiyem; bir Aktaş çalışanının yaptığı işi
sevmek, kendi işi gibi benimseyerek yapmasını tavsiye ederim. Çünkü kişinin özgeçmişinde Aktaş’ta
çalışmış olduğunun yer alması, kendisine çok büyük artılar sağlayacaktır. Nitekim Aktaş bir aile
gibidir. Bu ruhu kaybetmediği sürece, kalite politikasından ödün vermediği sürece, daha nice 80 yıllara
erişeceğine inanıyorum. Bu sektörde ilelebet var olmasını temenni ediyorum.
I am Ali Aşkın. I was born in Bursa in 1965. I graduated from the engine department of industrial vocational
high school. I have three children, I live in Bursa. I have been working in Aktaş for 9 years. I started to work as
a driver in 2009. I retired from AK-IZO in 2012. After retirement I continued to work in the company. I am now
working as the Warehouse Logistics Officer. I love working in Aktaş. When it was time for me to retire, I did
not want my pension for 3-4 months. Obviously I did not want to leave Aktaş. When I told the situation to the
administrators, even though I retired, they said that I could continue working in Aktas. I am very pleased with
this. I am very proud of the fact that Aktaş Holding is a leader in bellows manufacturing in Turkey and of its place
in the world rankings of this sector. We are also proud of the fact that AK-IZO is the first and only name in Turkey
for the production of EPDM membrane. Here are my recommendations for those who want to have a career
in here; I would recommend that an employee of Aktaş should love the work they do and adopt it as their own
work. Because an experience in Aktaş written in one’s resume will provide him/her a great deal of advantages.
As a matter of fact, Aktaş is like a family. As long as you do not lose this spirit, I believe that you will have access
to better 80 years unless you compromise on quality policy. I wish that it will exist in this sector forever.

İsmim Erhan Söylemez. Aslen Bayburtluyum, 2 sene önce Bursa’ya göç ettik ve Kestel’de ikamet
etmekteyim.
05/12/2017 yılından beri Aktaş Holding’de çalışıyorum.
Hortum hattının vinç ve fırınında otoklav kullanmaktayım.
Aktaş Holding’in hayatımdaki yeri büyük.
Ben daha önce hiçbir fabrikada çalışmadığım için bu fabrika beni güzel insanlarla karşılaştırdı.
Aktaş Holding’in dünya ölçeğindeki başarılı çalışmaları,
ülkemizi müreffeh ideallere götürmeye devam edecek.

Erhan
Söylemez
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Aktaş Holding’in gururla geçen 80 yılı kutlu olsun.
My name is Erhan Söylemez. Actually I was born in Bayburt, we immigrated to Bursa 2 years ago and now
I live in Kestel. I have been working at Aktas Holding since 05/12/2017. I use autoclaves in the crane and

Endüstriyel Hortum
Üretim Operatörü

furnace of the hose line. Aktaş Holding has a great place in my life. This factory let me meet beautiful

Industrial Hose
Production Operator

scale will continue to lead our country to prosperous ideals. Happy 80 years of Aktaş Holding with proud.

people because I have not worked in any factory before. Aktaş Holding’s successful work on the world
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İsmim Mustafa Kusun. 37 yaşındayım. 2 çocuk babasıyım ve Kayseriliyim. 3 yıldır Aktaş’ta çalışıyorum.
Telleme, konfeksiyon bölümündeyim. Aktaş Holding, çalışma hayatımdaki ikinci büyük firma. Bu yüzden
yeri ayrıdır. Aktaş Holding’in dünya ölçeğinde başarıları bizi memnun ediyor. Yaptığımız ürünlerin dünya
pazarında yer alması, üreten ve gelişen Aktaş’ı temsil ediyor. Aktaş Holding’de kariyer yapmak isteyenler
için tavsiyem, yaptıkları tüm işlerde ‘samimiyet’ olmasını öneririm. Aktaş Holding’in 80. yılı kutlu olsun.

Mustafa
Kusun

My name is Mustafa Kusun. I’m 37 years old. I have 2 children and I am from Kayseri. I have been working in Aktaş for 3
years. I’m in the garment department. Aktaş Holding is the second largest company in my working life. That’s why it has
a very different place for me. Aktaş Holding’s achievements in the world scale are pleasing to us. That the products we
produce take place in the world market represents the producing and growing Aktaş. I recommend for those who would
like to have a career in Aktaş Holding that they have ‘sincerity’ in all the works they do. Happy 80th anniversary of Aktaş
Holding.

Air Springs
Production
Operator

Nurhan
Güneş
Ak-İzo
Vardiya Amiri
Ak-İzo
Shift Supervisor

İsmim Nurhan Güneş. AKİZO Yalıtım Sistemleri’nde vardiya Amiri olarak çalışıyorum. 8 yıldır Aktaş
Holding bünyesinde çalışmaktayım. Üretim personeli olarak başladım, daha sonra Vardiya Amiri
oldum. Aktaş Holding’de en unutamadığım zaman; 2017 yılında elde edilen üretim ve satış başarımızın
çok yüksek seviyede olması, bizleri çok heyecanlandırmıştı. Aktaş Holding bünyesinde çalışmaya
başladığım günden beri, kendimi bu büyük bir ailenin parçası olarak görüyorum. Aktaş Holding’in
dünya çapındaki başarılarını görmek, ülkemiz ve kendi adıma gururu verici... Aktaş Holding’de
kariyer yapmak isteyenlere tavsiyem, burası kendilerini başarıya taşıyacak çok büyük bir fırsat. Aktaş
Holding’in 80. yılı dolayısıyla başarılarının devamını ve nice 80 yıllara ulaşmasını dilerim.
My name is Nurhan Güneş. I work as a shift supervisor at AKIZO Insulation Systems. I have been working in Aktaş
Holding for 8 years. I started as production staff, then I became Shift Supervisor. The most unforgettable time in
Aktaş Holding; we were thrilled that our production and sales achievements in 2017 were at a very high level.
Since the day I started working in Aktaş Holding, I see myself as a part of this great family. It is such an honor for
me and on behalf of our country to see Aktaş Holding’s world-wide achievements... It is my recommendation for
those who want to make a career in Aktaş Holding, this is a great opportunity to carry themselves to success. I
wish the success to Aktaş Holding on their 80th Anniversary and many years with success.

PA YD A ŞLA R IMIZdan

Körük Üretim
Operatörü

Ben Ömer, 24 yaşındayım. Erzurumluyum, meslek lisesi metal işleri mezunuyum. Aktaş’ta 11
yıldır çalışıyorum. Hortum bölümünde, sökme hat operatörü ve yedek vinç operatörüyüm. Aktaş
Holding’de çalışma arkadaşlarımın doğum günümü hatırlayıp bana sürpriz yapmaları, Aktaş’ta en
unutamadığım zaman oldu. Aktaş Holding, bugüne kadar çalıştığım nadir büyük fabrikalardan biri. İş
güvenliğine verdiği önem ve çalışanların gerçek bir aile gibi olması benim için çok önemli ve değerli.
Aktaş Holding gibi ülkemizin kalkınmasına yardımcı olan yerli bir sermayenin başarılı olması
gerçekten çok iyi. Aktaş Holding’de kariyer yapmak isteyenlere söyleyebileceğim söz, burasının iş
güvenliği ve işçiye değer veren nadir firmalardan birisi olduğudur. Nice başarı dolu 80 yıllara…

Ömer Öyken
Endüstriyel
Hortum Operatörü
Industrial Hose
Operator

I am Ömer, I am 24 years old. I was born in Erzurum and graduated from the vocational high school of metal works. I have
been working in Aktaş for 11 years. In the hose section, I am the dismantling line operator and spare crane operator. My
colleagues in Aktaş Holding remember my birthday and they gave a surprise party for me, it was the most unforgettable
time for me in Aktaş. Aktaş Holding is one of the rare large factories I have worked with so far and it is very important and
valuable for me that the importance given to job security and the employees are like a real family. It is really good that a
domestic capital, such as Aktaş Holding, is helping the development of our country. The thing that I can say to those who
want a career in Aktaş Holding is that this is one of the rare companies that value work security and work. Happy 80th
anniversary with full of success ...
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Ben Sabri Mutlu. 43 yaşındayım. Evliyim ve 2 çocuğum var. Aktaş Holding’de 17’nci yılım. Körük
üretim bölümünde mavi yaka çalışanıyım.
2008 yılında, Tekno Aktaş üretiminin başlatma süreçlerindeki görevli ekipte ben de yer aldım.
Aktaş Holding benim ailem diyebilirim. Aktaş Holding’in dünya ölçeğindeki başarılı çalışmalarını
bilmek, gurur veriyor bana. Ben de bu sistemin bir parçası olduğum için sevinçliyim.
Aktaş Holding’de kariyer yapmak isteyenlere, hiç düşünmeden kariyer yapma isteğini
başlatmalarını tavsiye ediyorum.
Dileğim, Aktaş Holding’in 100.yılını da görmek…

Sabri Mutlu

PA YD A ŞLA R IMIZdan

Körük Üretim
Operatörü
Air Springs
Production Operator

I am Sabri Mutlu. I am 43 years old. I am married and have 2 children. It is my 17th year in Aktaş Holding.
I’m a blue collar worker in the bellows production department.
In 2008, I participated in the team that started the production process of Tekno Aktaş.
I can say that Aktaş Holding is my family. I am proud to know that Aktaş Holding’s successful work on the
world scale. I’m happy to be part of this system too.
I would advise those who want to make a career in Aktaş Holding to initiate a career without any hesitations.
I wish to see Aktaş Holding’s 100th anniversary ...

Adım Tuna Leventoğlu. 2010 yılından itibaren Aktaş Holding’de çalışıyorum. Evliyim ve bir çocuğum var.
8 yıldır Aktaş’tayım. Laboratuvar personeli olarak çalışmaktayım.
Aktaş Holding’de unutamadığımız an; Şahap Bey laboratuvar ziyaretlerinde sürekli bizlerle konuşur,
kendi tecrübelerinden bahseder ve bizlere telkinlerde bulunurdu. İş hayatında başarıyı yakalamak
için işimizi sevmemiz gerektiğini ve bu durumun olası sorunları aşmamızda ve sonunda başarıya
ulaşmamızda en önemli etkenlerden biri olacağını anlatmasıdır.
Aktaş Holding’in dünyada başarısı bizi çok gururlandırıyor. Bu tür başarılı projelerin içinde yer almak,
emek vermek ve sonunda takdir görmek, biz çalışanlar için gurur verici bir durum.

Tuna
Leventoğlu

Aktaş Holding’de kariyer yapmak isteyenlere tavsiyem; Aktaş Holding özellikle körük üretiminde
kendini ispatlamış, dünyada ve kendi bölgesinde güçlü ve son derece tecrübeleri olan bir firma. Bu
güçten ve sonsuz tecrübelerden kesinlikle faydalanmalarını tavsiye ederim.

Laboratuvar
Operatörü

Gururla ve sonsuz başarılarla nice 80 yıllara…

Laboratory Operator

My name is Tuna Leventoğlu. I have been working in Aktaş Holding since 2010. I am married and have a child.
I have been in Aktaş for 8 years. I work as lab personnel.
The moment we cannot forget in Aktaş Holding; Mr. Şahap always talked to us during his visits to the
laboratory, he talked about his own experiences and gave suggestions to us. He told us that we must love
our work to achieve success in business and that this will be one of the most important factors when we
overcome possible problems and eventually achieve success.
The success of Aktaş Holding in the world makes us very proud. Participating in such successful projects,
seeing labor and finally appreciating is a proud thing for our employees.
I would recommend to those who want to make a career in Aktaş Holding; Aktaş Holding has proved itself
especially in the production of bellows, strong and highly experienced in the world and its region. I would
definitely recommend that you take advantage of this strength and endless experience.
I wish many 80 years of proud and endless success ...
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‘’ Aktaş Holding benim için know how mutfağıdır. Bir çok kez ilkleri yaşadığım bir değerdir. Sosyal sorumluluk
anlayışıyla sektöre örnek oluşturmuştur. Ürün çeşitliliği ile markalarıyla tercih edilen firmadır. Üreten, değer
katan, yenilikçi sektöre yön veren lider firmadır.’’
‘’ For me, Aktaş Holding is a know how kitchen. It is a value, where I experienced the first times for several times. It set an example
to the sector with its understanding of social responsibility. It is a company that is chosen with its brands and product variety.

Hüseyin
İlarslan

It is a leading company that produces, adds value and leads the domestic sector.”

Metal & Surface
Treatment
Production Manager

Aktaş global ekonomide milli değerimizdir. Aktaş yurtdışı işletmeleri ve pazarlama şirketleri
ile dünyanın her yerinde tüketicisine ulaşmaktadır. Türkiye’ye döviz girişi sağlamakta, istihdam
yaratmakta, vergi ve kanunlara bağlı, ahlaklı ve etik çalışma disiplini ile Türkiye ekonomisine değer
katmaktadır.
Aktaş benim için bir yenileşim hareketidir. İleri teknolojik gelişmeler ile ürün gamını genişlemesi
adına sürekli yeni atılım ve fırsatları değerlendiren gerek yurt içi, gerek yurt dışındaki proje ortakları
ile yüzünü batıya dönmüş gücünü kendi toprağından alarak Uzak Doğu’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan
Amerika’ya hava süspansiyon sistemlerinde kalite göstergesidir.

Ayşegül
Sevilmiş

Aktaş Global is our national assets in economy. Through its enterprises and marketing companies abroad, Aktaş
reaches its consumer all around the world. It provides Turkey with foreign currency, creates employment opportunities
and adds value to Turkey’s economy with its ethical and professional working discipline in line with tax and other laws.

İc Denetim ve
Bütçe Sorumlusu

For me, Aktaş is a movement of renewal. It is a company that constantly makes use of new opportunities and exploits,
an indicator of quality in air suspension systems from Far East to Europe and from Europe to America that both
turned its face to the west with its project partners abroad and takes its strength from its own homeland.

Internal Audit &
Budget Responsible

PA YD A ŞLA R IMIZdan

Metal & Kaplama
Üretim Yöneticisi

‘’Aktaş Holding benim için köklü bir kültür ve bireysel gelişim demek. Aktaş Holding sektörün
ihtiyacına yönelik çözüm fırsatlarını hızla devreye alan, kurumsal gelişim sürecinde
önemli bir yer tutan ‘yenilikçi’ ve ‘değişim odaklı’ hizmet anlayışından da hiçbir dönem ödün
vermeyen bir şirket.
Aktaş Holding, kurumsallaşmanın önemini çok iyi biliyor ve kurumsallaşma hususunda gelişmek
için sürekli olarak sermaye ve emek harcamaya devam ediyor.
Bunun orta-uzun dönemde pozitif sonuçlarını tüm paydaşlarıyla birlikte görebileceğimize
inanıyorum.’’

Tülin Aksöz
İcra Kurulu
Başkanı Asistanı
CEO Assistant

For me, Aktaş Holding means an established culture and personal development. Aktaş Holding is a company
that rapidly commissions solution opportunities for the sector’s needs and that never makes any concessions of
its “innovative” and “change-focused” service understanding which occupies a significant place in the process of
corporate development.
Aktaş Holding kows the importance of institutionalization and constantly keeps on spending capital and labot for
being developed in the field of institutionalization.
I believe, we will see its positive results in the medium-long term, together with all stakeholders.”
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Ben Eren OĞUZHAN. Amerika’ya MBA için geldim. Burada yaklaşık 3 yıldır ikamet ediyorum. Daha
öncesinde, Manisa Celal Bayar Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldum.
Aktas North America’da, 2017 yılının Eylül ayında ise başladım. Burada, satıştan ve nakliyeden sorumluyum.
Benim Amerika’daki ilk iş deneyimim olduğu için Aktaş’ta çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim.
Biz Aktaş Holding ile büyüdükçe, şirketimizin de büyüdüğünü görmek gerçekten gurur verici.
Aktaş Holding’de kariyer yapmak isteyenler şunu bilmeli ki her zaman kendilerini geliştirecekleri, ileriye
daha umutla ve güvenle bakacakları bir kariyere sahip olacaklardır.

Eren
OĞUZHAN
Satış Temsilcisi

Aktaş Holding’in 80. yılı dolayısıyla tüm çalışanlara başarılarının devamını diliyor ve bu şirketi daha iyi yere
taşıyacaklarına inanıyorum.
I am Eren OĞUZHAN. I came to America for the MBA. I have been residing here for about 3 years. Earlier,
I graduated from Manisa Celal Bayar Mechanical Engineering department.
I started in Aktaş North America in September of 2017. I am responsible for the sale and transport here.
As we grow up with Aktaş Holding, it is very proud to see also our company grow up.

Those who want to pursue a career in Aktaş Holding should know that they will always have a career in
which they will develop themselves and will look forward to it with more hope and confidence.
I wish success to all employees of Aktaş Holding for its 80th anniversary and I believe that they will carry
this company to better places.

İsmim Fatma Goodwin. Aslen Mersinliyim. 17 senedir Amerika’da yaşıyorum. 15 ve 13 yaşlarında iki
kızım var.Ocak 2017’den beri Aktas North America’da görev yapmaktayım. Lokasyonumuzda idari işlerden
sorumluyum.Aktaş Holding’de unutamadığım ve kendimce başarı olarak gördüğüm an, lokasyonumuzda
tek başıma olduğum zamandır. Yapamam, başaramam dediğim her şeyi, yapmak için ve öğrenmek için
gösterdiğim çabadır. Aktaş Holding’in hayatımdaki yeri çok büyük. Burada çok şey öğrendim ve Aktaş’ın
benim için ömrüm boyunca unutamayacağım bir yeri vardır. Aktaş aslında bir okul oldu bana. Aktaş
Holding’in mevcut başarılarını kendi başarım olarak da görüyorum ve her iyi olan çalışmayla da gurur
duyuyorum. Aktaş Holding’de kariyer yapmak isteyenlere tavsiyem; her şeyi öğrenmeye çalışıp, yardım
istemekten asla kaçınmamalarıdır. Aktaş Holding’in 80. yılını kutluyor; başarılarının devamını diliyorum.

Fatma
Goodwin
Bölge Satış Yöneticisi
Area Sales Manager

My name is Fatma Goodwin. I am from Mersin originally. I have been living in America for 17 years. I have two
daughters aged 15 and 13. I have been working in Aktaş North America since January 2017. I’m responsible for
administrative work at our location. The moment that I cannot forget in Aktaş Holding and see it as success to me
is the time when I am the only one in our location. It is the effort that I pay to make and learn anything that I think
I cannot accomplish. The place of Aktaş Holding in my life is very big. I learned a lot here and Aktaş has a place I
cannot forget for a lifetime. Aktaş was actually a school to me. I also see Aktaş Holding’s current achievements as
my own achievement and I am proud of every good work. I would recommend to those who want to make a career
in Aktaş Holding; they should never hesitate to learn everything and to ask for help. I hereby celebrate the 80th
anniversary of Aktaş and I wish the continuation of its success.

PA YD A ŞLA R IMIZdan

Sales Representative I can say that I have learned a lot in Aktaş because I am the first work experience in America.

İsmim John Oztekin, Amerika’ya 2001 yılında İzmir’den taşındım ve 17 seneden beri Amerika’da
bulunmaktayım. Aktas North Amerika’da, 2017 yılının ağustos ayında, lojistik ve satış görevlisi olarak
başladım. Aktaş Holding’de çalışmak, müşteri ilişkileri ve lojistik alanında bana oldukça deneyim
kazandırdı. Bu açıdan Aktaş Holding’in hayatımdaki yeri çok önemli. Bununla birlikte, Aktaş gibi büyük
bir şirkette çalışmak son derece gurur verici. Aktaş Holding’de kariyer yapmak isteyenler için şunu
söyleyebilirim: Aktaş Holding gerek iş ortamı gerekse de takım çalışması ile burada çalışmak isteyenlere
yeni bir bakış açışı kazandıracaktır. Aktaş Holding’in 80. yılını kutluyor; başarılarının devamını diliyorum.

John
Oztekin
Satış Temsilcisi

My name is John Oztekin, I moved to America in 2001 from Izmir and I have been in America for 17 years. I started in
Aktaş North America in August, 2017 as a logistics and sales officer. Working at Aktaş Holding has given me considerable
experience in customer relations and logistics. In this respect, the place of Aktaş Holding in my life is very important.
However, it is very proud to work in a big company like Aktaş. For those who want to make a career in Aktaş Holding I can
say that: Aktaş Holding will bring a new perspective on those who want to work here, with its working environment and
also with the team work. I celebrate the 80th anniversary of Aktaş Holding and I wish the continuation of their success.

Sales Representative
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Aktaş’ta çalıştığım yıllar içerisinde güzel dostluklar
kurdum. Aynı zamanda Aktaş Holding’i, pek çok şeyi
öğrenme imkânı bulduğum bir okul gibi görüyorum.
Temel atılmasından beri görev yaptığım Ankeshu ise
büyütmekte olduğum bir çocuk gibi…
Umuyorum ve inanıyorum ki Çin’de çok daha
başarılı işlere imza atacağız…
I have established good friendships during the years
I have worked in Aktaş. At the same time, I see Aktaş
Holding as a school where I have many opportunities
to learn. Ankeshu company, which I have been working
since the foundation,
is like a child I am raising in...
I hope and I believe that we will do much better in China.

80.yıl

Evin gibi hissetmek
Feels like home
SİNEM ÖĞÜT - Almanya LFT
Satış Temsilcisi / Sales Representative

MEHMET COSMUŞ - Çin Ankeshu
İşletme yöneticisi / Business Unit Manager

Çalışma arkadaşların
ile değil; dostların ile
çalışabileceğin bir yer.
The place where you can
work with friends not with
colleagues.

Birlik içinde çalışmak
ve geleceğe bakış
Unitedly working together and
looking forward to future
MR. GUI DELIANG - Çin Ankeshu
Vulkanizasyon Süpervizörü / Vulcanization Supervisor

TOLGA EROL - Almanya LFT
Branch Manager / Şube Müdürü
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Kapsayıcılı ve Takım Ruhu
Inclusiveness & Team Spirit
EVA YANG - Çin Ankeshu
İnsan Kaynakları Personeli/ Human Resources Personnel

Aktaş Holding’in
hızlı ekonomik büyüme
yapmasını ve her çalışanın,
her gün mutlu olmasını
diliyorum.
I wish the company is booming and
every employee will be happy every day.
ZHANG YAN - Çin Ankeshu
Konfeksiyon Süpervizörü / Confection Supervisor

Hayal
Tutku
Gençlik
Aile
DreamPassion, Youth, Family
QIN QUNZHUO - Çin Ankeshu
Satış Temsilcisi / Sales Representative

PA YD A ŞLA R IMIZdan
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Geleceğe bakarak,
Aktaş’ın 80. yıl
dönümünün görkemini
kutlayacağımızdan eminiz.
Looking forward to the future, we are
confident that we can celebrate the
glory of Aktas 80th anniversary.
ZHANG CHUNKUI - Çin Ankeshu
Üretim Ekip Lideri / Production Team Leader
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AKTAŞ HOLDİNG’İN BULGARİSTAN’DAKİ ÜRETİM ÜSSÜ
TECHNO AKTAŞ’TA 10. YIL COŞKUSU
Hava süspansiyon sistemi üretiminde dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan Aktaş
Holding’in Bulgaristan’daki yapılanması Techno Aktaş, kuruluşunun 10. yıl dönümünü düzenlenen
organizasyonla kutladı.
Türkiye ve Bulgaristan adına üst düzey diplomatların da yer aldığı organizasyonda konuşan Aktaş
Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol, “Müşteri odaklı ve güvene
dayalı ilişkiler geliştiren Techno Aktaş; bu yıl 80. yıl dönümünü kutlayan Aktaş Holding’in küresel
vizyonunun önemli bir parçası olarak, gelecek yolculuğunu emin adımlarla şekillendiriyor” dedi.
Aktaş Holding’in Bulgaristan’daki üretim
üssü olan ve bölge ekonomisine ciddi
katma değer sağlayan Techno (Tekno)
Aktaş, sürdürülebilir büyüme ve değer
yaratma önceliğiyle büyümeye devam
ediyor.
Bu yıl, 80. kuruluş yıl dönümü
heyecanının yaşandığı Aktaş Holding
tarafından 2008 yılında devreye alınan
Tekno Aktaş, kuruluşunun 10. yıl
dönümünü düzenlenen geniş katılımlı
organizasyonla kutladı.
Tekno Aktaş’ın Plovdiv (Filibe) kentindeki
üretim tesislerinde gerçekleşen
organizasyona; Türkiye Cumhuriyeti
Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ve
Bulgar Türk İş Adamları Derneği (BULTİŞ)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Donka
Koleva’nın yanı sıra, RUMELİSİAD üyeleri,
Aktaş Holding üst yönetimi ve çalışanlar
katıldı.
Hep bugünleri hayal ettik
Organizasyonun açılış konuşmalarını
yapan Aktaş Holding Yönetim Kurulu
Onursal Başkanı Şahap Aktaş, “2008
yılında Tekno Aktaş’ın temellerini
attığımızda, hep bugünleri hayal ederek
yola çıkmıştık. Zorlu rekabet koşullarına
rağmen yılmadan özveriyle çalışarak,
10 yılı geride bırakmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Umuyorum ki Tekno Aktaş’ın
bu kutlamaları, 50. yılda da 100. yılda da
aynı heyecanla devam edecek. Yaptığı
başarılı çalışmalarla hem Bulgaristan’a
hem de Avrupa’ya çok önemli katma
değer sağlayan Tekno Aktaş, toplumla
bütünleşen kimliğiyle de çok güzel ve
ayrıcalıklı işlere imza atıyor. Bu noktada
önemli olan konu, bu tür faaliyetleri
sürdürülebilir kılmaktır” ifadelerini
kullandı.
Aktaş Holding’in hedefleri hiç bitmiyor
Şahap Aktaş’ın ardından söz alan Aktaş
Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra
Kurulu Başkanı Sami Erol da Tekno
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Aktaş’ın ilk günden bu yana ciddi bir
atılım gerçekleştirerek, Bulgaristan’a
ve Avrupa ekonomisine sağladığı yüksek
katma değerle, örnek gösterilen bir
kurum haline geldiğine vurgu yaptı.
Erol, “Müşteri odaklı ve güvene dayalı
ilişkiler geliştiren Tekno Aktaş; Aktaş
Holding’in küresel vizyonunun önemli bir
parçası olarak gelecek yolculuğunu emin
adımlarla şekillendiriyor. Bulgaristan
bizim çok önemsediğimiz ve değer
verdiğimiz bir ülke. Avrupa’ya açılan
kapı özelliğindeki Bulgaristan’la ilgili,
ileriye dönük çok önemli hedeflerimiz
de bulunuyor. Nitekim, bugün itibariyle
Amerika Birleşik Devletleri’nden
Brezilya’ya, Bulgaristan’dan Çin’e kadar,
dünyanın dört bir yanında güçlü bir
yapılanması bulunan Aktaş Holding’in
hedefleri hiç bitmiyor” dedi.
Her alanda dijital dönüşümle global
liderliğe odaklandık
“Bu yıl 80. yıl dönümünü kutlayan ve
köklü bir geçmişe sahip olan şirketimizi
geleceğe taşıma noktasında, sorumluluk
sahibi bireyler olarak çalışmalarımıza
tüm hızıyla devam edeceğiz” diyen Erol,
“Ar-Ge ve inovasyon odaklı stratejiler
geliştirmeye devam ederek, ‘Her alanda
dijital dönüşümle global liderliğe’

odaklandık. Özellikle Endüstri 4.0’a
yönelik çalışmalar kapsamında; ‘Dijital
Dönüşüm’, ‘Kurumsal Dönüşüm’ ve
‘Stratejik Dönüşüm’ çalışmalarıyla
gelecek yolculuğumuza devam ediyoruz.
Halihazırda sektörün global aktörü olan
Aktaş Holding; bilgiye ve teknolojiye
yatırım yapmaya devam ederek, dünya
ölçeğindeki güçlü kimliğini daha da iyi
noktalara taşıma konusunda kararlı bir
şekilde ilerliyor” şeklinde konuştu.
Aktaş Holding gibi firmaların artmasını
diliyoruz
Organizasyona katılan Türkiye
Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Hüseyin
Ergani de Aktaş Holding’in bölgede ve
ülkelerarası ekonomik gelişimde çok
sayıda örnek işe imza attığına vurgu
yaparak, Aktaş Holding gibi kuruluşların
artması temennisinde bulundu.
BULTİŞ Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Donka Koleva ise iki ülke
arasındaki ilişkilerin her geçen yıl
daha da iyiye gittiğine vurgu yaparak,
ülkeler arasında uzun yıllardan beri
gelen kardeşlik bağlarının, Tekno Aktaş
gibi yatırımlarla meyvelerini verdiğini
belirterek, bu tür yatırımların her iki
ülke açısından da önemli kazanımlar
sağladığını söyledi.
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10. ANNIVERSARY EXCITEMENT IN TECHNO AKTAŞ, THE
PRODUCTION BASE OF AKTAŞ HOLDING IN BULGARIA
Being the structuring of Aktaş Holding - one of the biggest companies in the production of air suspension
systems - in Bulgaria; Techno Aktaş, celebrated its 10th anniversary with an organization.
Speaking in the organization where senior diplomats took place on behalf of Turkey and Bulgaria, Aktaş
Holding Board Member and Chief Executive Officer Sami Erol said: “Developing customer-oriented
relations based on trust, Techno Aktaş, as an important part of global vision by Aktaş Holding that
celebrates its 80th anniversary this year, is shaping its future journey with certain steps.”
Aktaş Holding’s production base in Bulgaria
and providing significant added value to the
regional economy, Techno Aktaş continues to
grow with the priority of sustainable growth
and value creation.
This year, Tekno Aktaş, who was inaugurated
in 2008 by Aktaş Holding, where the 80th
anniversary enthusiasm was experiencing,
celebrated its 10th anniversary with a large
participatory organization.
The organization realized at the production
facilities of Tekno Aktaş in Plovdiv (Plovdiv)
city welcomed Plovdiv Consul General
of the Republic of Turkey Huseyin Ergani
and the Bulgarian Association of Turkish
Businessmen (BULTİŞ) Vice Chairman
Donka Koleva, as well as RUMELİSİAD
members, senior management and
employees of Aktas Holding.
We have always dreamt of these days
Şahap Aktaş, the Honorary Chairman of
the Board of Directors of Aktaş Holding,
who made the opening speeches of the
organization, said, “In 2008, when we
launched Tekno Aktaş’s foundations, we
always dreamed of these days. Despite
the challenging competition conditions, we
are living the happiness of leaving 10 years
behind by working with self-sacrifice. I hope
that Tekno Aktaş’s celebrations will continue
with the same excitement in the 50th year
and the 100th year. Tekno Aktaş, which
provides very important added value to both
Bulgaria and Europe with its successful
works, is doing very beautiful and privileged
work with its identity integrated with the
society. The important issue at this point is
to make such activities sustainable. “
The targets of Aktaş Holding never end
Speaking after Şahap Aktaş, Aktaş Holding
Board Member and Chief Executive Officer
Sami Erol emphasized that Tekno Aktaş
has made a serious breakthrough since
the first day and has become an exemplary
institution with the high value added to
Bulgaria and the European economy.

Erol said: “Developing customer-focused
and trust-based relationships Tekno Aktaş;
as an important part of Aktaş Holding’s
global vision, it shapes the future journey
with certain steps. Bulgaria is a country
we value and care about. We also have
very important forward-looking targets for
Bulgaria, which is a gateway to Europe. As a
matter of fact, the targets of Aktas Holding,
which has a strong structure all over the
world, from the United States to Brazil and
from Bulgaria to China as of today, never
end.”
We focus on global leadership with digital
transformation in every field
Stating that “At the point of carrying our
company, which celebrates 80th anniversary
this year and have a deep-rooted history,
to the future, we will continue to work as
responsible individuals” Erol continues: “As
we continue to develop strategies based on
R&D and innovation, we focus on ‘being a
global leader with digital transformation
in every area’. Particularly within the
scope of works for Industry 4.0; ‘Digital
Transformation’, ‘Corporate Transformation’
and ‘Strategic Transformation’ studies

continue to work on our next journey. Aktaş
Holding, currently being a global player in
the sector, is determined to move our strong
identity around the world to an even better
spot by continuing to invest in knowledge
and technology.”
We wish the companies like Aktaş Holding
to increase in number
Participating in the organization, Republic
of Turkey Plovdiv Consul General Huseyin
Ergani stated that he wished the companies
like Aktaş Holding to increase in number
emphasizing that Aktaş Holding carried
out several exemplary works on economic
development on both country and
international level.
BULTİŞ Vice Chairman of the Board of
Directors Donka Koleva emphasized that
the relations between the two countries are
getting better every year and stating that
the bonds of fraternity that has been going
on for many years between the countries
have brought precious results such as
investments like Tekno Aktaş and that such
investments have provided important gains
for both countries.
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Sinan Emin
Techno Aktaş
Yönetim Kurulu Üyesi

PA YD A ŞLA R IMIZdan

Member Of The
Board

Ç a l ışanl ar ımız
Tech no aktaş
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İsmim Sinan Emin. 37 yaşındayım ve Bulgaristan, Kırcaali doğumluyum. Evliyim ve iki çocuk babasıyım.
Mesleğim makina mühendisliği. Aktaş Holding bünyesinde, Aralık 2005 yılından itibaren çalışmaktayım.
İlk başta Aircomfort Hafif Süspansiyon Sistemleri şirketinde uzman olarak göreve başladım. 2007
yılından beri de Bulgaristan’daki Tekno Aktaş şirketinde görevime devam etmekteyim. Aktaş Holding’de
unutamadığım bir hikayem var. Şöyle ki fabrika inşaatı sırasında, -29 dereceye varan o soğuk kış
günlerinde, biz makina ve buhar kazanlarını kurduk. Yine de uygun olmayan hava koşullarına rağmen
ekibimiz mükemmel bir iş çıkarmıştı. O günleri asla unutamam. Bunun dışında, Aktaş Holding’in
hayatımdaki yeri çok büyük. Burası benim için bir fabrika ve iş yerinden çok daha fazlası. Aktaş
Holding’in dünya ölçeğindeki başarılı çalışmaları da elbette ki gurur verici. Bu başarılar bizlere; niyetin,
sabrın ve azmin aşamayacağı sınırın olmadığını ifade ediyor. Aktaş Holding’de kariyer yapmak isteyenlere
tavsiyem ise iyi niyetli ve sabırlı olmaları, her şeyden önce kendilerini geliştirme hedeflerinin olmasıdır.
Aktaş Holding’in 80. yılıyla ilgili de her şeyden önce sağlık ve daha fazla başarı diliyorum.
My name is Sinan Emin. I am 37 years old and I was born in Kırcaali, Bulgaria. I am married and have two
children. I am working as a mechanical engineer. I am working in Aktaş Holding since December 2005. At the
beginning, I started as a specialist at Aircomfort Light Suspension Systems Company. Since 2007 I have been
working for Tekno Aktaş Company in Bulgaria. I have a story in Aktaş Holding that I cannot forget. So during
the factory construction, during those cold winter days up to -29 degrees, we built machines and steam boilers.
Nevertheless, despite the harsh weather conditions our team did a great job. I can never forget those days. Apart
from that, Aktaş Holding has a very big place in my life. This is far more than a factory and workplace for me. Of
course, Aktaş Holding’s successful work on the world scale makes us really proud. These successes indicate us
that there is no limit that cannot be overcome with intention, patience, and determination. My advice to those who
want to have a career in Aktaş Holding is to be well-intentioned and patient, and above all, to develop themselves.
For the 80th anniversary of Aktaş Holding, I wish health and success more than anything else.

Benim için Aktaş Holding, Filibe ve bölgesinde iyi bir işverenin örneğidir. Çalışanlarına sağladığı
ekonomik ve sosyal avantajların yanı sıra, gelişime fırsat tanıması ve gerçekleştirdiği eğitim
faaliyetleriyle çalışanların yetkinliğini artırmaya odaklanması çok önemli diye düşünüyorum.
Şahsen benim için Aktaş Holding, mesleki gelişimime en büyük ölçüde katkıda bulunan,
bölgedeki üretim firmaları ile çok sayıda arkadaşlık ve iyi meslektaş ilişkileri kurmamı
sağlayan bir organizasyondur. Bu büyük ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum.
For me, Aktas Holding is an example of a good employer in Plovdiv and its region.

Mladen
Markov
Lojistik ve Planlama
Yöneticisi

I think it is very important to focus on increasing the competence of employees with the economic
and social advantages that they provide to their employees, the opportunity to improve and the
training activities that they offer.
For me personally, Aktas Holding is an organization that enables me to establish numerous
friendships and good colleague relations with the production companies in the region which have the
greatest contribution to professional development. I am very happy to be a part of this great family.

Logistics and
Planning Manager

Techno Aktaş ekibine 2015 yılında dahil oldum. Aktaş Holding’in bir parçası olan Techno Aktaş’ta çalışmak,
benim için çok yönlü bir gelişimdir çünkü her gün yeni bilgiler ve beceriler kazanıyorum; farklı duygular,
ortak hedeflere ve başarıya giden yolda bana eşlik ediyor. Motivasyonum var, kalbimi ve ruhumu yaptığım işe
koyuyorum, ancak o zaman kendimi eksiksiz ve gerçekten mutlu hissediyorum. Techno Aktaş ile ilişkimi bir
ortaklık ile karşılaştırabilirim ve o ortaklık, karşılıklı güven ve saygı, emniyet ve hoş çalışma ortamı sayesinde
başarılı bir şekilde sürüyor. Geçmişte söylemişler: “Sevdiğin işi yap ve bir gün bile iş günün olmayacak.”
Techno Aktaş’ta edindiğim bilgi ve deneyim paha biçilemez. Techno Aktaş için çalışmak her zaman yeni şeyler
deneyimlemek ve öğrenmek anlamına geliyor.

Luchiya
Karagyozova
Kalite Aftermarket
Sorumlusu
Quality Aftermarket
Manager
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I joined Techno Aktaş team in 2015. Working at Techno Aktaş, which is a part of Aktaş Holding, is a multi-dimensional
development opportunity, because I gain new knowledges and skills every day; different emotions accompany me
on the road to common goals and success. I have motivation, I dedicate my heart and my soul to my work, only then
I feel myself really and completely happy. I can compare my relationship with Techno Aktaş to a partnership; the
success somehow continues thanks to mutual trust and respect, safety and pleasant working environment. As the
old saying goes: “Do what you like, and you will not have a work day even for one day.” The knowledge and experience
I gained at Aktaş is priceless. Working for Techno means experiencing and learning new things all the time.

Ç a l ı ş anl ar ımız

80.yıl

T ech no aktaş
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Birinci olarak, burası benim iş yerim; pazartesiden cumaya, saat 08:30 – 17:00 arası, geçimimi sağladığım
yer. İkinci olarak, burası hayata atılmamı sağlayan yer. Hem mesleki deneyim ve bilgi hem de hayat bilgisi
kazandığım yer. Üçüncü olarak da burası, söylemeye cüret ederim ki arkadaşlıklar kazandığım, istek ve
gülümseme ile gelip gittiğim yer. Benim için Aktaş Holding, ilk günden beri sana yardım elini uzatan ve iş
saatlerini saniyelere çevirme kabiliyeti olan, harika meslektaşlarla dolu bir ailedir.

Denis
Redzhebov

First of all, this is my workplace, the place where I earn my living from Monday up till Friday, between 08:30 17:00. Secondly, this is the place, which allowed me to start the real life. The place where I gained experience,
knowledge and learned about life. Thirdly, I dare to say that, this is the place where I arrive and leave with
enthusiasm and a smile on my face, where I met new friends. For me, Aktaş Holding is a family full of
wonderful colleagues, who lent me a helping hand, and who have the capability to turn work hours into seconds.

Başka şirketlerde de çalışmış biri olarak söyleyebilirim ki Aktaş Holding’i onlardan ayıran,
çalışanlarının çok önemli özellikleri var: Meslektaşlık, işe yönelik motivasyon, tüm bölümler
arası çok iyi iletişim, iş sürecinde olağanüstü disiplin ve karşılıklılık.
Sunulan yemek, ulaşım ve elde edilen iyi sonuçlar için maddi teşvikler de büyük bir artı.
Düşüncemi doğrulamak için uzun yıllardır Aktaş Holding’te çalışan arkadaşları gösterebilirim.
As a person, who worked for other companies in the past, I can say that Aktaş Holding and its
personnel have characteristics, which distinguish them from others: Collegiality, work motivation, good
communication between all departments, extraordinary discipline and mutuality in the work process.

Reyhan Necib

Foods provided, transportation and financial incentives are also positive aspects for achieving good
outcomes. I can show my colleagues working at Aktaş as witnesses to my opinions.

Vardiya Amiri
Shift Supervisor
Benim için Aktaş Holding’in çok anlamı var...
O benim hayatım. Aktaş Holding sayesinde, hayallerimden birini gerçekleştirdim ve ev sahibi oldum.
Aktaş Holding benim ikinci ailem. Burda kendimi çok mutlu hissediyorum. Aktaş Holding benim için
her şeyden önce emniyet ve güven anlamına geliyor. O benim bugünüm ve geleceğim. O kadar şirket
değiştirdim, en çok buradan memnunum. Hayatım boyunca böyle doğru tutum görmedim. İlerisi için
kendim ve Aktaş ailesi için sağlık ve daha çok başarı diliyorum. Aktaş Holding ekibinin bir parçası
olmaktan mutlu ve çok gururluyum.
For me, Aktaş Holding has lots of meanings.

Shenay
Tamer
Operatör / Operator

PA YD A ŞLA R IMIZdan

Kalite Uzmanı
Quality Specialist

It is my life. Thanks to Aktaş Holding, I realized one of my dreams and owned a house. Aktaş
Holding is my second family. I feel myself very happy here. Above all, Aktaş Holding means safety
and trust for me. It is my today and the future. I changed so many companies, here is the place
where I am happiest. Never in my life have I seen such a correct attitude. I wish health and more
success for myself and Aktaş family. I am happy and honoured to be a part of Aktaş Holding.

Benim için Aktaş Holding bir işten daha fazla şey demek, çünkü kendimi huzurlu ve güvende hissetmemi
sağlıyor. Burada anlayış ve duyarlılık görüyorum, bunlar benim için çok şey ifade ediyor. Bana ekibin bir
parçası olma imkanını sağladılar. Bunu bir meydan okuma olarak gördüm ve başaracağıma inanan kişilere
minnetarım. Sektöründe kendini kanıtlamış ve gelenekleri olan bir şirketin parçası olmaktan memnunum.
Aktaş Ailesine, daha uzun yıllar kendi yeteneklerinin ve emeklerinin meyvelerini toplamalarını dilerim.
Aktaş Holding means more than a work for me, because it helps me feel safe and at ease. I observe empathy and
sensibility here, it means a lot to me. They provided me the opportunity to be a part of the team. I took it as a challenge
and I am grateful to people, who believed that I could succeed. I am glad to be a part of a company, which proved its
competence in the sector, and which has its own traditions. I wish that Aktaş reaps the fruits of its capabilities and
endeavours for years to come.

Violeta Kalaydzhieva
Operatör / Operator
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Genel olarak Aktaş Holding’ten memnunum. Zamanında ve doğru ödeme, yemek,
ulaşım, bunların hepsi çok güzel. Aktaş Holding bunları sunan az şirketten biri.
I am happy to work for Aktaş Holding in general. Timely and accurate
payment, food, transportation, all of these are good incentives. Aktaş
Holding is one of the few companies, who provide these.

Dimitar Georgiev

PA YD A ŞLA R IMIZdan

Operatör / Operator

Aile, güven, emniyet ve gelişme, iş yerinde memnuniyet ve saygı.
Family, trust, safety and development, job satisfaction and respect.

Shtilyan
Stefanov
Operatör / Operator

Doğru şirket, güzel çalışma şartları. 10 senedir Aktaş Holding’te çalışıyorum ve çok memnunum.
The right company, good working conditions. I have been working at Aktaş Holding for 10 years and I am very happy.

İlhan Rasim
Forklift Operatörü / Forklift Operator

Aktaş Holding büyük bir aile. Şirket, başka yerde olmayan imkanları sağlıyor.
Aktaş Holding is a big company. The company provides opportunities, which you cannot find anywhere but here.

Ali Kanali
Forklift Operatörü / Forklift Operator

46

80.yıl

news

“Türkiye’nin
Geleceðine
Yatýrým Yapýyoruz”
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AKTAŞ EĞİTİM VAKFI TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE
YATIRIM YAPIYOR
Aktaş Holding bünyesinde, topluma değer
katan, doğa ile uyumlu ve sürdürülebilir
kurumsal sosyal sorumluluk projelerini
gerçekleştirmek üzere 2011 yılında
kurulan Aktaş Eğitim Vakfı, Türkiye’nin
geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor.
“Daha yaşanabilir bir dünya” hedefiyle
çalışmalarını sürdüren Aktaş Eğitim
Vakfı; eğitimden kültür sanata, bilimsel
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden
çevresel bilincin yaygınlaştırılması
çalışmalarına kadar, pek çok alanda
sürdürülebilir çalışmalara imza
atmaktadır.
Özellikle eğitime tam destek veren ve bu
alanda aktif çalışmalar yürüten Aktaş
Eğitim Vakfı, ilk günden bu yana sağladığı
burs imkânlarıyla da genç yeteneklere
eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı
hedefliyor.
Kalıcı değer yaratma anlayışını
benimseyen Aktaş Eğitim Vakfı,
“yarınlarımız” olarak gördüğü gençlerin
geleceğine yatırım yaparken, aynı
zamanda kendilerini bir “dünya vatandaşı”

olarak yetiştirmelerine ve topluma faydalı
bireyler olmaları adına da gençlerin
daima yanında yer alıyor.
Aktaş Eğitim Vakfı öğrencilere verdiği
destekle; evrensel değerlere saygılı,
sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne
katkıda bulunacak, çağdaş ve nitelikli

nesillerin yetişmesinde, “öncü” rolünü
üstleniyor.
Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk
faaliyetleriyle, toplum genelinde
farkındalık yaratmayı amaçlayan Aktaş
Eğitim Vakfı, tüm bu çalışmaları Aktaş
gönüllülerinin desteğiyle hayata geçiriyor.

AKTAŞ EDUCATION FOUNDATION MAKES INVESTMENT IN
THE FUTURE OF TURKEY
equip young talents with equal opportunities
in education through the scholarship
opportunities they have provided since the
first day.
Adopting the concept of creating permanent
values, Aktaş Education Foundation is
always on the side of young people whom
they see as ‘our future’, investing in their
future, and also making them grow as a
‘world citizen’ and individuals that can
contribute to the society they live in.

Aktaş Education Foundation which was
established within the roof of Aktaş Holding
to carry out corporate sustainable social
responsibility projects adding value to
society in harmony with nature in 2011
continues to invest in the future of Turkey.
The Aktaş Education Foundation, which
has been working with the goal of ‘a more
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livable world’, undersigns sustainable
projects in several fields from education to
culture and art, from scientific research and
development to increasing environmental
awareness.
The Aktaş Education Foundation, which
provides full support to education and
performs active studies on this area, aims to

With the support that it gives to the students,
Aktaş Education Foundation plays a leading
role in the development of modern and
qualified generations, respecting universal
values, contributing to the solution of social
and economic problems.
Aktaş Education Foundation, which aims
to create awareness through the social
responsibility activities it has carried out, is
realizing all these with the sincere supports
by Aktaş volunteers.
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EDA TORUN Bülent Ecevit Üniversitesi / Elektrik Elektronik Mühendisliği
Sevgili Aktaş Holding ailesi;
Sizin gibi kıymetli bir ailenin bir parçası olmak, benim için de çok özel bir duygu. Sektörde duyulan adınız ve saygınlığınızla, sizin
bursiyeriniz olmaktan gurur duyuyorum. Eğitim hayatıma sağladığınız destekler için size minnettarım. Kadın mühendislere verdiğiniz
destek, geleceğe olan inancımı daha da yükseltmekte; ileride sizinle güzel işler yapacağımıza dair inancım da sonsuz. Teşekkür eder,
saygılarımı sunarım.
Dear Aktaş Holding Family;
Being part of a precious family like you is a very special feeling for me. I am proud to be your scholar, with your name and reputation in the
sector. I am grateful to you for your support of my education life. The support you give to female engineers raises my belief in the future even
more; my belief that we will do good works with you in the future is endless. Thank you, I present my respects.

AYDA TEZCAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Elektrik Elektronik Mühendisliği
Bursiyer’den AKTAŞ Eğitim Vakfı’na,
1938’de güzel bir hayalle yola başlayan Aktaş Holding, bu yolda başarılarını ardına katarak yükselmiş ve hedeflerini hep bir adım ileri
taşıyarak, birçok şirkete şapka çıkartacak güzellikte bir gelişme sergilemiştir.
Ülkemizin bugünlerini yapılandırırken, yarınlarını yeşertecek genç nesli desteklemeyi de göz ardı etmeyen Aktaş ailesine, Aktaş Eğitim
Vakfı’nı kurarak bizlere ellerini uzattıkları için teşekkürlerimi sunmaktan büyük mutluluk duyarım.
Aktaş Eğitim Vakfı’nın samimiyetini, bursiyeri olduğum günden beri hissediyorum ve onlarla beraber, Aktaş Holding’in 80. yılını da en
içten dileklerimle kutluyorum. Her zaman doğru yolda, değerlerini gözeterek, yorulmadan emek veren tüm Aktaş Holding ailesine de
sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Esenlikler dilerim.
From a Scholar to AKTAŞ Education Foundation,
Having started with a beautiful dream in 1938, Aktaş Holding has succeeded in this way by increasing its successes and following its goals one
step forward, it presented an amazing development to raise the hats of many companies.
I am very happy to offer our thanks to the Aktaş family for organizing the Aktaş Education Foundation and for giving us a hand, for not ignoring
to support the young generation that will brighten up tomorrow while structuring the present day of our country.
I feel the sincerity of the Aktaş Education Foundation since the day I was a scholar, and with them I congratulate Aktaş Holding’s 80th
anniversary with my best wishes. I convey my love and respect to all the Aktaş Holding family, who are always on the right track, taking care of
their values and working tirelessly. I wish them peace.

CEMİL CEYLAN Uludağ Üniversitesi / Tıp Fakültesi
Her ayın 10. günü, cebimde param var mı, yok mu diye düşünmeme nedenim olan Aktaş Eğitim Vakfı’na, desteklerinden dolayı çok
teşekkür ederim. İlk günden beri, Aktaş ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.
Saygı ve sevgilerimle…
I would like to thank the Aktş Education Foundation, for their supports and for not letting me think if I had any money in my pocket on 10th day
of each month. Since the first day, I am proud to be a part of the Aktaş family.
With my love and respect…

BURAK ÖZKAN Uludağ Üniversitesi / Makine Mühendisliği
Öncelikle, hiç karşılık beklemeden öğrencilere destek olmanız inanılmaz güzel bir olay. Sayenizde, bu sene derslerime çalışırken parayı
düşünmedim. Bu sayede de ortalamamı istediğim seviyeye çektim. Olası bir akademisyenlik düşüncemin önünü de açmış bulundum.
Bunun için size ne kadar teşekkür etsem azdır.
Yine sizin sayenizde, ben de ileride bir öğrencinin masraflarını karşılamayı düşünüyorum. Hem bana hem o öğrenciye belki de o
öğrencinin de başka öğrenciye yardım etmesinde emeğiniz oldu.
Tekrardan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
First of all, it is incredible for you to support students without any expectation. Thanks to you, I did not think about the money while I was
studying for my lessons this year. On this count, I raised my grades to the level I wanted. I also found the possibility of a possible academic
career. I cannot thank you enough for that.
Again thanks to you, I am thinking that I will cover the expenses of a student in the future. You helped me, and a student that I will help and
maybe you will help many others.
I offer my endless thanks to you one more time.
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MİRAY HATİPOĞLU Uludağ Üniversitesi / Makine Mühendisliği
Ben Miray Hatipoğlu. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği 2.sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda 2 yıldır sizin bursiyerinizim.
Okuluma ve bana göstermiş olduğunuz ilgi ve destekten dolayı ne kadar teşekkür etsem azdır…
Sağladığınız burs desteğinizle, eğitim için gerekli ihtiyaçlarımın karşılanmasında katkınız büyük oldu. Her ay göndermiş
olduğunuz dergiler sayesinde, şirketinizin yapmış olduğu çalışmalardan, iş hayatı hakkındaki gelişmelerden haberdar olmamızı
ve teknolojide gelinen noktaları görmemizi sağladınız. Bir mühendis adayı olarak, sağladığınız maddi ve manevi destek için çok
teşekkür ederim.
I am Miray Hatipoglu. I am a 2nd year student in Mechanical Engineering at Uludağ University. I have been your scholar for 2 years at
the same time. I cannot thank you enough for your kindness and support that you have shown me and my school life ...
With your scholarship support you provided, your contribution to meeting my education needs was great. With the magazines you
have sent each month, you have made sure that we are aware of the improvements in business life and that we are seeing the latest
developments in technology as a result of your company’s work. As an engineer candidate, I would like to thank you very much for your
material and spiritual support.

BURAK ÖMÜR Boğaziçi Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği
İyi günler,
Her sene öğrenciler sayısız yere burs başvuru yapar. Fakat çoğu vakıf, öğrencilere yardımcı olmak karşılığında, onları gelecekte
büyük şeyler yapmaya zorlar.
Aktaş Eğitim Vakfı benim için tam da burada devreye girdi. Tam okulun başlamış olduğu, artık ne mülakata ne de başvuruya
vaktim kaldığı sırada, burs almaya hak kazandım ve almaya başladım. Bazılarının aksine Aktaş, kendini sadece özel zamanlarda
hatırlatmayı tercih etti; bana bu günlerde dergilerin yolladı ve mailler attı.
Onlar bana, geleceğe yapılan hazırlığı ve günümüz Türkiye’sinin gelişimini gösterdi. Bana, girişimlere ve yatırımlara verdiği
önemi gösterdi; merhum Sait Aktaş’ın küçük atölyesini kurarken hayal ettiği gibi.
Ülkemizde, katma değer üretmenin gerekliğini bildiğim ve aynı zamanda 80 yıldır, Aktaş Holding gibi bir destekçinin olduğunu da
gördüğüm için ülkem ve dünyam adına yapılan bu çalışmaları kendimce kilometre taşları olarak belirlediğimi, yazımı bitirirken
söylemek isterim.
Yaptığı ve yapacağı destek ve yatırımlar için başta 80 yıl önce temellerini atan Sait Aktaş’a ve bütün Aktaş Holding çalışanlarına
minnetlerimi sunarım.
Hello,
Every year, students apply for scholarships to numberless places. But most of the foundations force the students to do big things in the
future in return for their help.
The Aktaş Education Foundation has just entered my life in here. I began to receive a scholarship and started to take it when I had
no longer time for interview or the applications. Unlike some, Aktaş preferred to remind itself only at special times; they sent the
magazines and e-mails on these special days.
They showed me the preparations made for the future and the development of today’s Turkey. They showed me the importance they
gave to initiatives and investments; as the late Sait Aktas imagined when setting up his small workshop.
I would like to say while I am concluding my sentences that I have determined these works made in the name of my country and the
world as my own milestones because I know that I need to produce added value in our country and that I have also been supported by
an organization like Aktaş Holding for 80 years.
I would like to offer my gratitude to Sait Aktaş who laid the foundation of this holding 80 years ago and all the employees of Aktaş
Holding for their support and investments they make and will make.

SİNAN ÇİMEN Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Makine Mühendisliği
Ülkemizin ekonomisine ve eğitimine büyük katkısı olan Aktaş Holding’e ve bursiyeri olduğum Aktaş Eğitim Vakfı’na ülkem ve
kendi adıma çok teşekkür ederim. Ayrıca Aktaş Holding’in 80. kuruluş yıl dönümünü de canı-ı gönülden kutlarım.
I would like to thank Aktaş Holding and Aktaş Education Foundation, which is the major contributor to our country’s economy and
education, on my behalf and my country. I also congratulate Aktaş Holding for its 80th anniversary with my sincere feelings.
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MİRAC HANBAY Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Merhabalar,
Öncelikle duygu ve düşüncelerimizin sizler için değerli olduğunu bizlere hissettirmenizden dolayı çok mutlu olduğumuzu bilmenizi
isterim.
Kendimize, toplumumuza ve ülkemize değer katmak için girdiğimiz eğitim yolunda, hedefe daha açık bir zihinle ulaşmamız
için elimizden tuttuğunuz ve hedefe ulaşma yolunda karşılaştığımız zorluklara karşı yalnız olmadığımızı, maddi ve manevi
desteklerinizle gösterdiğiniz için Aktaş Eğitim Vakfı’na tüm samimiyetimle teşekkür ederim.
Hello,
First of all, I want you to know that we are very happy to make you feel that our feelings and thoughts are valuable to you.
I sincerely thank the Aktaş Education Foundation for all the material and spiritual support, for that you did not leave us alone in the road we
walk to contribute to your society and country and help us get rid of the difficulties we might encounter on this road to allow us to reach our
goals with a clearer mind.

FURKAN EMRE YILMAZ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği
Hayatta bazı şeyler vardır. İnsanların zor zamanlarında hatırladıkları, güç buldukları, onlara ışık olan şeyler… İşte Aktaş Eğitim
Vakfı’nın bizlere sağladığı destek de o ışığın hayat bulmuş halidir.
Aktaş Holding’in 80. kuruluş yıl dönümünü kutlar, başarılarla dolu nice seneler dilerim…
There are some things in life. The things that people remember in their difficult times, they find power, the things that are light to them ...
This is the light of the support that Aktaş Education Foundation gives us.
I congratulate Aktas Holding’s 80th anniversary, I wish them many years full of success...

YUNUS ERTÜRK Yıldız Teknik Üniversitesi / Elektrik Mühendisliği
Merhabalar,
Öncelikle eğitim hayatım boyunca desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Benim hikayem şöyle başladı: Düşünün, İstanbul’un
yemyeşil sokaklarında yürürken, bir anda cep telefonunuz çalıyor ve çok kibar bir hanımefendi, “Aktaş Eğitim Vakfı’na yapmış
olduğunuz burs başvurusu olumlu sonuçlanmıştır” deyiveriyor.
O an, özel ders vermek için yolları adımlamaktasınız. Bu insanlar, sizi hiçbir zaman görmedi ama desteklerini de esirgemedi. En zor
anlarımızda bazen mesajlarınızla, bazen de maddiyatla -ki benim en sevdiğim kısım burası- yanımda oldunuz. Posta kutuma düşen
mailde, Aktaş Holding’in kuruluşunun 80. yıl dönümüne ulaştığı yazılıydı. O anda yanımda bulunan arkadaşıma, “Vay be, 80 yıl ha!”
dedim. Nice yaşlara Aktaş ailesi.
İlknur Aktaş’ın da dediği gibi: “ Değerlerin yaşatıldığı bir anlayışla, 1938 yılından bu yana adım adım büyüyerek bugünlere gelen
Aktaş Holding; geride bıraktığımız 80 yıllık öyküsündeki her bir ayrıntısıyla, bizleri gururlandırmaya devam ediyor.”
Aslında bu cümle, içinde birçok ifadeyi de barındırmaktadır. Yatırımlar, yardımlar, sosyal katkılar, toplumun ve eğitimimizin gelişmesi
adına yaptığınız tüm adımlar, Aktaş adını daha da gururla dalgalandıracaktır.
Sizlerin ve gelecek nesil çalışanların, hiç yorulmadan bu yolda devam edeceğinize inancım tamdır. Her şey için çok teşekkürler. Kim
bilir, belki bir gün yollarımız tekrar kesişebilir.
Hello,
First of all thank you very much for your support during my education life. My story begins as follows: Imagine walking down the green streets
of Istanbul, you receive a phone call and a polite lady says, “Your scholarship application you have made to Aktaş Education Foundation has
been approved”.
At that moment, you are trying to find people to mentor for an income. These people never saw you, but they supported you. In my most
difficult moments, sometimes you are with me with your messages, sometimes with materialism - this is part that I love the most.  I
received a mail displaying the 80th anniversary of Aktaş Holding’s foundation. There was a friend of mine with me and I said: “Wow, 80
years!” Happy new years Aktaş family.
As İlknur Aktaş said: “Aktaş Holding, who has been stepping up since 1938 with an understanding of values, continues to make us proud
with every detail in the 80-year-old story we left behind.”
In fact, this sentence has many expressions in it. All steps you make in terms of investments, benefits, social contributions, community and
the development of our education will make the name Aktaş even more proud.
I believe that you and the next generation of employees will continue on this path without ever getting tired. Thank you so much for everything.
Who knows, maybe one day our roads may cross again…
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