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İlknur AKTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman Of The Board

Değerli Aktaş Holding paydaşları,
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kurumsallık ve
sürdürülebilirlik kavramları, iş dünyasının en çok üzerinde
durduğu konuların başında geliyor.

We will continue to focus on Corporate
Governance and Sustainability
Dear Aktas Holding stakeholders,
As in the rest of the world, the concepts of institutionalization
and sustainability are the most important issues of the

Özellikle değişimin hızının çok arttığı günümüz dünyasında,
şirketler açısından sürdürülebilir başarıyı yakalamak için
güçlü bir kurumsal yapı ile doğru organize edilmiş kurumsal
yönetim anlayışının var olması çok büyük önem taşıyor.

business world in our country.

Üstelik kurumsal yönetim süreçlerinin doğru şekilde
uygulanması şirketlerin değerini de her yönüyle artırırken,
aynı zamanda şirketlerin küresel ölçekte daha rekabetçi
olmalarına da olanak sağlıyor.

corporate structure and a well-organized corporate

Nitekim küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan zorlu rekabet
koşulları, şirketleri rakiplerinden bir adım önde olmaya ve
fark yaratmaya zorlamaktadır.

Moreover,

Bunu yaparken de özellikle değişimi ve yenileşimi ön
planda tutup, şirket değerlerini emin adımlarla geleceğe
taşıyabilmek gerekiyor.
Aktaş Holding de ilk günden bu yana kurumsallaşma
yolunda çok ciddi mesafeler kat etmeyi başarmış
durumda. Bu noktada aslolan, sürdürülebilir bir anlayışla
bu yapıyı daha da büyütüp geliştirebilmektir. Bunun için
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Diğer yandan, Aktaş Holding bünyesindeki değişim ve
yenileşim çalışmalarının da uzun vadeli olarak son derece
verimli sonuçları beraberinde getireceğine inanıyorum.
Neticede şirketimizdeki değişim ve dönüşüm çalışmaları
kapsamında da bir kabuk değişimi yaşanıyor. Bu değişimin,
şirketimizin geleceği açısından faydalı sonuçlar ortaya
çıkarması hepimizin en büyük temennisi.

Especially in today’s world where the speed of change
has increased a lot, it is very important to have a strong
governance approach in order to achieve sustainable success
for companies.
the

correct

implementation

of

corporate

governance processes increases the value of companies in
all respects, while at the same time allowing companies to
be more competitive on a global scale.
Aktas Holding has been able to make significant progress in
terms of institutionalization since the first day.
I believe that the change and innovation efforts in our
company will bring about a very long-term results.
And it is the greatest wish of all of us to have useful results
for the future of our company.
As a result, Aktas Holding is in a position to continue to
guide the development of the sector with its long-standing
corporate tradition of 80 years and the value-added work it

Sonuç olarak Aktaş Holding, hem 80 yıllık köklü şirket
geleneği hem iş ve toplum nezdinde ortaya koyduğu katma
değerli çalışmaları hem de ileriye dönük güçlü vizyonuyla,
sektörün gelişimine yön vermeye devam edecek konumda
yer alıyor.

has made before the business and the society and with its

Bu noktada temel amacımız; değerlerimizden aldığımız
gücü en doğru şekilde kullanarak, sürdürülebilirliği olan
çalışmalarla şirketimizin geleceğini inşa edebilmektir.

in the most correct way and with the works that have

Saygı ve sevgilerimle,

Best Regards,

strong forward vision.
At this point, our main purpose is to build the future of our
company by using the power we receive from our values
sustainability.

BAŞKAN / PRESIDENT

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirliğe
Odaklanmaya Devam Edeceğiz

news
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İskender ULUSAY
İcra Kurulu Başkanı
Chief Executive Officer

Aktaş Holding’in kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımı
sektöre rol model oluyor

Aktas Holding’s corporate sustainability approach
becomes a role model for the sector

Çok değerli Aktaş Holding paydaşları,

Dear respected Aktas Holding stakeholders,

Aktaş Holding’in kurumsal dergisinin bu yeni sayısında sizlerle
buluşmaktan dolayı son derece heyecanlıyım.

I am very excited to meet you in this new issue of the corporate
magazine of Aktas Holding.

Şirketimiz bünyesinde devam eden değişim ve dönüşüm faaliyetleri
kapsamında, İcra Kurulu Başkanı olarak bu büyük aileye katılmak
benim için büyük bir gurur kaynağı oldu.

As part of the ongoing change and transformation activities within
our company, it was a great pride for me to join this big family as
the Chief Executive Officer.

İnanıyorum ki hep birlikte kaliteli ve katma değer yaratan işlere imza
atarak, Aktaş Holding’i mevcut hedeflerine doğru hızla taşıyacağız.

I believe that together with the works that create quality and added
value together, we will move Aktas Holding to its current targets
rapidly.

Hepinizin bildiği gibi kurumsal yönetim ve kurumsal sürdürülebilirlik
olguları, son yıllarda pek çok platformda sıklıkla karşımıza çıkıyor.
Özellikle küreselleşmenin büyük bir hızla yaşandığı günümüzde,
şirketler için kurumsal yapının sağlam temellere dayalı olması ve
bu yapının sürdürülebilir adımlarla desteklenmesi çok büyük önem
taşımakta.
Bu noktada, iş mükemmelliği modelini benimseyen ve bugünü
değil daima geleceği ön planda tutarak çalışmalarını şekillendiren
firmaların, global ölçekte başarılarla adından söz ettirdiğini
görmekteyiz.

As you all know, corporate governance and corporate sustainability
phenomena are frequently encountered in many platforms in
recent years.
In today’s world, where globalization is experienced with great
speed, it is of great importance that the institutional structure for
companies is based on solid foundations and that this structure is
supported by sustainable steps.
At this point, we see that the companies which adopt the model of
business excellence and shape their works by always keeping the
future in the forefront, not only today, can achieve global success.

Hal böyle olunca, şirketlerin hem operasyonel hem de stratejik
açıdan her türlü aksiyonu en doğru şekilde yönetip, kurumsal
sürdürülebilirliği sağlaması son derece kritik hale geliyor.

As such, it becomes highly critical for companies to manage all
operational and strategic actions in the most accurate way and to
ensure corporate sustainability.

Tüm bu gerçeklerden hareketle, şirketimizdeki 80 yıllık iş yapış
geleneğinin beraberinde getirdiği güçlü kurumsal yapı, Aktaş
Holding’in küresel rekabette ön planda olmasına büyük katkı
sağlamaktadır.

Based on all these facts, the strong corporate structure brought
together by the 80 years of business tradition in our company
makes a great contribution to Aktas Holding’s forefront in global
competition.

Çünkü küresel yönetim modeli çerçevesinde geleceğini inşa eden
Aktaş Holding, sürdürülebilirliği her alanda yaygınlaştırarak
kurumsal yönetim standartlarını ve ilkelerini en doğru şekilde
uygulama yetkinliğine sahiptir.

Because Aktas Holding has built its future within the framework
of global management model, Aktas Holding has the ability to
implement corporate governance standards and principles in the
most accurate way by spreading sustainability in all areas.

Bizler de bu güçlü yapıyı en sağlam adımlarla geleceğe taşımak için
sorumluluk almaya devam edeceğiz.

We will continue to take responsibility for carrying this strong
structure to the future with the strongest steps.

Saygılarımla,

Best Regards,

news

Aktaş Holding’den AutomechanIka Frankfurt
Fuarı’nda Gövde Gösterisi
Otomotiv sektörünün global aktörü Aktaş Holding, dünyanın dört bir yanında bilinen küresel markası
Airtech ile Almanya’da düzenlenen ve otomotiv satış sonrası sektörünün en büyük buluşmalarından
biri olarak gösterilen Automechanika Frankfurt Fuarı’nda, yenilikçi ürünleriyle boy gösterdi.
Aktaş Holding fuar süresince çok sayıda iş bağlantısına imza atarken, geleceğin teknolojilerine
sahip, yüksek kalite standartlarındaki ürünleriyle de ziyaretçilerden tam not almayı başardı.
Hava süspansiyon sistemi üretiminde
dünyanın en büyük firmaları arasında yer
alan ve 100’den fazla ülkeye doğrudan
ihracat gerçekleştiren Aktaş Holding,
sektörün küresel ölçekteki en büyük
buluşma adreslerinde adından başarıyla
söz ettirmeye devam ediyor.
Aktaş Holding, otomotiv satış sonrası
sektörünün dünyadaki en kapsamlı
fuarlarından biri olarak bilinen ve
Almanya’nın ev sahipliğini yaptığı
Automechanika Frankfurt Fuarı’nın bu
yılki organizasyonuna katılarak, yenilikçi
ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine
sundu.
11 Eylül- 15 Eylül 2018 tarihlerinde,
Frankfurt kentinde düzenlenen
organizasyona; Aktaş Holding adına
Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Şahap
Aktaş, Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol ve
satış ekibi katıldı.
Aktaş Holding organizasyonda, 195 m2’lik
dev stant alanıyla, salon 6.1’de, C01 no’lu
stantta misafirlerini ağırladı.

Yeni iş bağlantıları kurdu
Automechanika Frankfurt Fuarı’nda,
son teknolojiye sahip inovatif ürünlerini
dünyanın dört bir yanından gelen
ziyaretçilerle buluşturan Aktaş Holding,
fuar boyunca hem mevcut müşterileriyle

hem de potansiyel müşteri adaylarıyla
verimli geçen görüşmelere imza attı.
Aktaş Holding fuar süresince, çok sayıda
yeni iş bağlantısı kurmayı da başardı.
Fuarı değerlendiren Aktaş Holding
Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol,
Automechanika Frankfurt Fuarı’na
düzenli olarak katıldıklarını anımsatarak,
fuarın sektöre önemli katkılar sağladığına
değindi.
Amacımız sektörün gelişimine ışık
tutmak
Aktaş Holding olarak, geleceğin araç
teknolojilerini üretme noktasında ARGE’ye çok önem verdiklerini aktaran
Erol, “Aktaş Holding olarak, Almanya’dan
Çin’e, ABD’den Brezilya’ya kadar,
dünyanın her noktasında etkin şekilde
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Know
how’ı şirketimize ait olan özel ürünlerle,
müşteri taleplerine en hızlı şekilde
çözüm sunabilme kapasitemiz bulunuyor.
Şirket olarak, sürdürülebilir başarı ve
değer yaratma öncelikleriyle gelecek
yolculuğumuza emin adımlarla devam
ediyoruz. Bu açıdan, fuarın da şirketimiz
adına son derece faydalı sonuçlar ortaya
çıkaracağına inanıyorum” ifadelerine yer
verdi.
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Show of Force by Aktas Holding in
Automechanika Frankfurt Fair
Aktas Holding, the global actor of the automotive industry, showed its innovative products at the
Automechanika Frankfurt Fair, which was held in Germany as one of the biggest meeting of the
automotive aftermarket sector with Airtech, the global brand known all over the world.
While signing a lot of business contacts during the fair, Aktas Holding managed to get a full note on its
products with its technology of the future and its products with high quality standards.
Aktas Holding, which is one of the biggest
companies in the production of air
suspension system and has been exporting
directly to more than 100 countries,
continues to mention its success in the
biggest meeting addresses of the sector in
global scale.
Aktas Holding is pleased to welcome
its innovative products by attending this
year’s organization of the Automechanika
Frankfurt Fair, which is known as one of the
most comprehensive fairs in the world by
the automotive aftermarket and hosted by
Germany.
The organization was held in Frankfurt city
from September 11 to September 15, 2018;
and on behalf of Aktas Holding, Honorary
Chairman Şahap Aktaş, Member of Board
Sami Erol and sales team participated in
the fair.
Aktas Holding welcomed its guests at the
stand no C01 in hall 6.1 with its giant stand
area of 195 m2 in the organization.

Newly established business connections
At Automechanika Frankfurt Fair, Aktas
Holding, which brought innovative products
with the latest technology from all over the
world, signed productive negotiations with
both existing customers and prospective

customers during the fair. Aktas Holding
also succeeded in establishing numerous
new business contacts during the fair.
Evaluating the fair, Aktas Holding Member
of Board Sami Erol reminded that they
attended at the Automechanika Frankfurt
Fair regularly, indicating that the fair
provided important contributions to the
sector.
Our aim is to shed light on the
development of the industry
Expressing that as Aktas Holding, they
attach great importance to AR-GE at
the point of producing future vehicle
technologies, Erol stated “As Aktas Holding,
we continue to operate effectively in every
corner of the world, from Germany to China,
from USA to Brazil. We have the capacity
to offer the fastest solution to customer
requests with special products belonging
to our company. As a company, we pursue
our future journey with confident steps with
sustainable success and value creation
priorities. In this respect, I believe that the
fair will bring extremely beneficial results
for our company.”
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Aktaş Holding Çalışanlarının Huzurevi
Ziyaretinde Gönüller Bir Oldu
Aktaş Holding çalışanları, Ramazan Bayramı dolasıyla Ali Osman Sönmez Huzurevi Yaşlı Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret etti. Yaşlı vatandaşlarla bol bol sohbet edip bayramlarını
kutlayan Aktaş çalışanları, kendilerine çeşitli hediyeler de verirken, ziyarette zaman zaman duygusal
anlar da yaşandı.
Aktaş Holding çalışanları, sosyal
sorumluluk çalışmaları kapsamında
örnek adımlar atmaya devam ediyor.
Bu doğrultuda çalışanlar, Ramazan
Bayramı dolasıyla Ali Osman Sönmez
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezi sakinlerini ziyaret etti.
Yaşlı vatandaşlarla bol bol sohbet edip,
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bayramlarını kutlayan Aktaş çalışanları,
kendilerine çeşitli hediyeler de verdi.
Ziyarette zaman zaman duygusal anlar
da yaşanırken, huzurevi sakinleri de bu
ziyaretten son derece mutlu oldu.
Kendilerini ziyaret eden Aktaş
çalışanlarına sık sık teşekkür eden
huzurevi sakinleri, tekrar bir araya

gelmekten memnuniyet duyacaklarını
ifade etti.
Aktaş Holding çalışanları ziyaretin
sonunda, huzurevi müdürüyle de bir
araya gelerek, ortak yapılabilecek sosyal
sorumluluk çalışmaları kapsamında fikir
alışverişinde bulundu.
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Hearts United with Nursing Home Visit by Aktaş
Holding Employees
Employees of Aktaş Holding visited the residents of Ali Osman Sönmez Nursing Home for the
Elderly Care and Rehabilitation Center during the Ramadan festival. Aktaş employees, who chatted
with elderly citizens and celebrated their holidays, gave them various gifts as well, occasionally
experienced emotional moments.

Employees of Aktaş Holding continue to take
exemplary steps within the scope of social
responsibility studies.

Aktaş employees who chatted with elderly
citizens and celebrated their holidays gave
them various gifts as well.

In this direction, the employees visited
the residents of Ali Osman Sönmez
Nursing Home for the Elderly Care and
Rehabilitation Center during the Ramadan
festival.

Occasional emotional moments also
occurred in the visit, while residents of the
nursing home were extremely happy with
this visit.
The residents of the nursing home
frequently gave their thanks to Aktaş

employees who visited them expressed their
willingness to come together again.
At the end of the visit, the employees of
Aktaş Holding came together with the
nursing home manager and exchanged
ideas within the scope of social
responsibility activities that could be done
jointly.
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Aktaş Holding Marka Süreçlerini İyileştiriyor
Kurulduğu günden bu yana, “sürekli iyileştirme” anlayışıyla hareket eden Aktaş Holding, “Marka
Süreçlerimizde İyileştirme” konulu workshop düzenledi. Beyin fırtınası şeklinde düzenlenen
etkinlikte, şirketin globaldeki markalaşma süreçlerine katkı sağlayabilecek önemli fikirler ortaya
çıktı.

Aktaş Holding, şirketin önceliklerinden
biri olan markalaşma çalışmalarıyla ilgili
somut adımlar atmaya devam ediyor.

Organizasyonda bir konuşma yapan Aktaş

Kurulduğu günden bu yana, “sürekli
iyileştirme” anlayışıyla hareket eden
Aktaş Holding, “Marka Süreçlerimizde
İyileştirme” konulu workshop düzenledi.

hedeflerinden birinin markalaşma

Beyin fırtınası şeklinde düzenlenen
etkinlikte, şirketin globaldeki
markalaşma süreçlerine katkı
sağlayabilecek önemli fikirler ortaya çıktı.
19 Temmuz tarihinde düzenlenen
etkinliğe Crowne Plaza ev sahipliği
yaparken, organizasyonda Aktaş Holding
Yönetim Kurulu Başkanı İlknur Aktaş ile
Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sami
Erol da çalışanları yalnız bırakmadı.
Fikirlerin katma değere dönüşmesi
hedefleniyor
Çalışanların farklı gruplara ayrılarak,
şirketin globaldeki markalaşma sürecine
katkı sağlayabilecek fikirler ürettiği
etkinlik, son derece verimli geçti.
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Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol,
Aktaş Holding’in globaldeki en önemli
olduğunu söyledi.

Daima mükemmeli hedefleyen Aktaş
Holding’in, sürekli iyileştirme anlayışı
ile geleceğini şekillendirdiğine değinen
Erol, bu tür organizasyonların yeni fikirler
ortaya çıkma noktasında son derece
faydalı olduğunu belirterek, etkinliğe katkı
sağlayan tüm çalışanlara teşekkür etti.

news

Aktaş Holding Improves Brand Processes
Acting with the concept of “continuous improvement” since its establishment, Aktaş Holding has
organized a workshop on “Improvement in Brand Processes”. The event, organized in the form of
a brainstorm, generated important ideas that could contribute to the company’s global branding
processes.
Aktaş Holding continues to take concrete
steps in its branding activities, one of the
company’s priorities.
Acting with the concept of “continuous
improvement” since its establishment,
Aktaş Holding has organized a workshop on
“Improvement in Brand Processes”.
The event, organized in the form of a
brainstorm, generated important ideas that
could contribute to the company’s global
branding processes.
Crowne Plaza hosted the event on July 19,
while Aktaş Holding Chairman İlknur Aktaş
and Aktaş Holding Board Member Sami
Erol did not leave the employees alone in
the event.
Ideas being targeting to convert into added
value
The event, in which the employees who
divided into different groups and generated
ideas that could contribute to the company’s
global branding process, was extremely
productive.
Speaking at the organization, Aktaş Holding
Board Member Sami Erol said that one of
the most important goals of Aktaş Holding

is branding.
Referring to the fact that Aktaş Holding,
which is always aiming for perfection, has
shaped its future with an understanding
of continuous improvement, Erol thanked

all the employees who contributed to the
event by stating that such organizations are
extremely useful at the point of emerging
new ideas.
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Aktaş Eğitim Vakfı’ndan 18. Yaz Bilim Okulu’na
Tam Destek
Aktaş Eğitim Vakfı, İLKYAR tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen “Yaz Bilim Okulu’na” her yıl olduğu
gibi bu yıl da destek verdi. Etkinliğe Ardahan Çıldır, Bursa Keles, Çanakkale Yenice, Kahramanmaraş
Ekinözü, Kars Sarıkamış, Sivas Gemerek, Şırnak Güçlükonak gibi Türkiye’nin dört bir köşesinin farklı
ilçelerindeki okullardan gelen 130 köy çocuğu katıldı.
İçerisinde yaşadığı topluma değer
katan, doğa ile uyumlu ve sürdürülebilir
kurumsal sosyal sorumluluk projelerini
gerçekleştirmek üzere kurulan Aktaş
Eğitim Vakfı, Türkiye’nin geleceği adına
çalışmalar yapmaya devam ediyor.
Vakıf, yaptığı tüm çalışmalarda maddimanevi hiçbir şekilde beklentisi olmayan
tamamen gönüllü kişilerin katkılarıyla
özellikle gençlere daha iyi bir gelecek
sunmak adına elinden gelen her türlü
gayreti gösteriyor.
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Aktaş Eğitim Vakfı, İLKYAR tarafından bu
yıl 18.’si düzenlenen ’Yaz Bilim Okulu’na,
her yıl olduğu gibi bu yıl da destek verdi.
Etkinliğe Ardahan Çıldır, Bursa Keles,
Çanakkale Yenice, Kahramanmaraş
Ekinözü, Kars Sarıkamış, Sivas Gemerek,
Şırnak Güçlükonak gibi Türkiye’nin
dört bir köşesinin farklı ilçelerindeki
okullardan gelen 130 köy çocuğu katıldı.

Proje paydaşı oldu
Aktaş Eğitim Vakfı, 29 Temmuz – 5
Ağustos tarihleri arasında ODTÜ’de
gerçekleştirilen 18. Yaz Bilim Okulu’nda
“proje paydaşı” olarak eğitimlere katkıda
bulundu.
Kurulduğu günden bu yana birbirinden
güzel ve başarılı çalışmalara imza atan
Aktaş Eğitim Vakfı, önümüzdeki yıllarda
da aydınlık geleceğimiz olan gençler adına
yeni projeleri hayata geçirmeye devam
edecek.
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Full support to the 18th Science Summer School
from Aktaş Education Foundation
Aktaş Education Foundation has provided the “Science Summer School” that is organized by İLKYAR
for the 18th time this year with support, as it did every year. 130 villager children from teh schools
in different countries all around Turkey including Ardahan Çıldır, Bursa Keles, Çanakkale Yenice,
Kahramanmaraş Ekinözü, Kars Sarıkamış, Sivas Gemerek, Şırnak Güçlükonak participated in the
activity.

Founded in order to realize sustainable
corporate social responsibility projects that
add value to the society and cadenced with
the nature, Aktaş Education Foundation is
still carrying out works for the future of
Turkey.
The Foundation does exerts itself to the
utmost to offer a better future to the young
people in particular, with the contribution
of entirely volunteer people who have no
financial-spiritual expectation whatsoever.

Aktaş Education Foundation has provided
the “Science Summer School” that is
organized by İLKYAR for the 18th time this
year with support, as it did every year.
130 villager children from teh schools
in different countries all around Turkey
including Ardahan Çıldır, Bursa Keles,
Çanakkale Yenice, Kahramanmaraş
Ekinözü, Kars Sarıkamış, Sivas Gemerek,
Şırnak Güçlükonak participated in the
activity.

Became the project stakeholder
Aktaş Education Foundation has made
contribution to trainings as a project
stakeholder in the 18th Science Summer
School that was realized in METU between
July 29 and August 5.
Has put its signature under several good
and successful works since its foundation,
Aktaş Education Foundation will continue
to realize new projects for the young people
that are our bright future, in the following
years.
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AKTAŞ EĞİTİM VAKFI, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE
YATIRIM YAPIYOR
Faaliyetlerine ara vermeden devam eden Aktaş Eğitim Vakfı, her yıl üniversite öğrencilerine; burs ve
staj olanakları da sunuyor. Bu öğrencilerden biri de Orhan Uras Kurtuluş.
Öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz?

ileriye taşıyarak, yenilikçi, sürdürülebilir,
topluma ve ülkeye faydalı projeleri hayata
geçirmeyi kendime vizyon edinerek,
hedeflerimi gerçekleştirmek için stabil
olmayı değil dinamik ve aktif olmak için
çaba sarf etmeyi tercih ediyorum.

İsmim Orhan Uras KURTULUŞ. 20.02.1993
Osmangazi / Bursa doğumluyum. Lise
eğitimimi Tophane Teknik Lisesi Elektrik –
Elektronik bölümünü 1’incilikle bitirerek
tamamladım ve akabinde, Balıkesir
Üniversitesi Makine Mühendisliği
bölümünü kazanarak, 1 yıl zorunlu
İngilizce öğretimi dahil toplam 5 senelik
lisans eğitimimi 2016 yılında tamamlamış
oldum. Ayrıca 2014 yılında, Balıkesir
Üniversitesi Uluslararası Araştırma
ve Uygulama Merkezi tarafından
yapılan Erasmus+ sınavını kazanarak,
Almanya’nın Stuttgart bölgesinde 3 aylık
staj yapma hakkı kazandım.
Bir sonraki yıl 2015’te, tekrar Erasmus
sınavını kazanarak, İspanyada
bulunan “Universidad de La Rioja
Üniversitesi’nde” 7 aylık eğitim hakkı elde
ettim ve burayı da başarıyla tamamladım.
Aktaş Eğitim Vakfı’ndan hangi tarihlerde
burs desteği aldınız?
Aktaş Eğitim Vakfı’ndan, 09.2015 –
09.2016 tarihleri arasında 1 yıllık
zaman dilimi süresince, bursiyerler için
belirlenmiş miktardaki burs desteği
aldım.
Aktaş Eğitim Vakfı burslarından nasıl
haberdar oldunuz?
Aktaş Holding bünyesinde 2015 yılında
gerçekleştirmiş olduğum işletme
stajı dönemimde, çalışma arkadaşları
tarafından verilen tavsiyeler üzerine,
Aktaş Eğitim Vakfı tarafından sağlanan
burslar hakkında bilgi sahibi oldum.
Aktaş Eğitim Vakfı bursunun eğitim
hayatınıza doğrudan veya dolaylı yoldan
ne gibi katkıları oldu?
Vakıf tarafından verilen mali destek
sayesinde, lisans döneminde hayata
geçirmeyi hedeflediğim inovatif ve
sürdürülebilir projelerim için somutsal
olarak ilk adımı atmış oldum.
Aktaş Eğitim Vakfı’nın sosyal
sorumluluk anlamında yapmış olduğu
diğer çalışmaları da takip etme şansınız
oldu mu? Bu konuda bilginiz var mı?
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Ayrıca evrensel değerlere saygılı, sosyal
ve ekonomik sorunların çözümüne
katkıda bulunacak çağdaş bir birey olmak
için her geçen gün kişisel potansiyelimi
geliştirerek, gelecek nesillere katkı
sağlamayı, fark ve farkındalık yaratmayı
amaçlıyorum.

Aktaş Eğitim Vakfı’nın sosyal sorumluluk
proje çalışmalarını güncel olarak takip
ediyorum. Vakfın manevi ve sürdürülebilir
güçlü yapısıyla gelecek için yararlı ve
uygun yatırımlar yapmayı vizyon edinmesi,
her zaman örnek almam ve yapılan
çalışmalara ortak olmam için teşvik
olmuştur.
Bugünkü konumunuza ulaşma veya
hayallerinizi gerçekleştirme noktasında,
Aktaş Eğitim Vakfı’nın size ne gibi
katkıları oldu?
Aktaş Eğitim Vakfı tarafından daimî
ve aktif olarak gerçekleştirilen sosyal
sorumluluk çalışmalarından feyz alarak,
kendimi sosyal anlamda büyük oranda
geliştirme fırsatım oldu. Ayrıca yeni
yetişen nesillere tavsiyeler ve örnekler
vermem konusunda da yetenek ve
niteliklerimi daha ileriye taşıma şansı
yakaladım.
Aktaş Eğitim Vakfı’nın hayatınızdaki
önemini 1 cümleyle bize özetleyebilir
misiniz?
Toplumsal duyarlılık bilincini kazanmam
ve hayat standartlarında meydana
getirdiğim gelişmelerde, Aktaş Eğitim
Vakfı önemli ölçüde katkı sağlamıştır.
Gelecek vizyonunuzu bizimle paylaşır
mısınız? Kariyer hedefleriniz nelerdir?
Küreselleşen dünyada, sahip olduğum
nitelikleri, bilgi ve becerilerimi daha da

Aynı yollardan geçmiş olduğunuz
öğrencilere destek olmak için
geliştirilen projelere destek oluyor
musunuz? Öğrencilere ne gibi
tavsiyeleriniz olur?
Gençlere destek olmak için her
zaman maddi ve manevi anlamda
yürütülen projelere herhangi bir
karşılık beklemeksizin katkı sağlayıp,
şu ana kadar edindiğim tecrübelerimi
öğrencilerle paylaşmaktan hiçbir zaman
kaçınmamayı yeğlerim.
Öğrencilere; fikir ve hedeflerini hayata
geçirmeleri için cesur ve kararlı
olmalarını, karşılarına çıkacak her türlü
engel ve zorluklara rağmen umutlarını
hiçbir zaman kaybetmemeleri gerektiğini
tavsiye eder, özgün, yenilikçi ve kalıcı
değerler oluşturmaları için gerekli
özgüveni ve çabayı göstermelerini
temenni ederim.
Öğrenim hayatınızda ve iş hayatınızda,
size gurur veren başarılarınız oldu
mu? Varsa bu başarılarınızdan kısaca
bahsetmenizi istesek?
Lisans öğrenim hayatımda geliştirdiğim
faydalı model kapsamındaki inovatif Ar-Ge
projesi, diğer projeler arasında 1’inci
seçildi.
Bu projeyi hayata geçirmek için
üniversitede görevli profesör
akademisyenler ve TÜBİTAK kurumunda
görevli hakem ve uzman yetkililer
tarafından gerekli teşvik ve destekleri
almış olmak da şahsım adına ayrı bir
gurur kaynağı oldu.

news

AKTAŞ EDUCATION FOUNDATION INVESTS IN TURKEY’S
FUTURE
Aktaş Education Foundation continues its activities without being interrupted; offers scholarship and
internship opportunities to university students each year. One of these students is Orhan Uras Kurtuluş.
Can you introduce yourself?
My name is Orhan Uras KURTULUŞ. I was

sustainable projects, which I aim to realize in
the undergraduate period.

knowledge and skills further.
I also aim to contribute to future generations

born in Osmangazi / Bursa on 20.02.1993.

Have you been able to follow up other

and create difference and awareness by

I graduated from Tophane Technical High

activities that Aktaş Education Foundation

developing my personal potential every day

School Electricity - Electronics Department

has made in terms of social responsibility?

to be a contemporary individual who will

with the 1st degree and then completed the

Do you know anything about this topic?

respect universal values and contribute

5 year degree education in 2016 including
1 year compulsory English education by
earning Balıkesir University Department
of Mechanical Engineering. I also won the
Erasmus + exam, which was organized by
Balikesir University International Research
and Application Center in 2014, and I was
entitled to 3 months internship in Stuttgart,

I closely follow the social responsibility
projects of Aktaş Education Foundation.

to the solution of social and economic
problems.

With the spiritual and sustainable strength

Do you support projects developed to

of the foundation, the vision of making

support students who have undergone

useful and affordable investments for the

the same road as you? What are your

future has always been an incentive for me

recommendations to students?

to take a role model and work together.

I would always like to contribute to the

What contribution has Aktaş Education

projects that have been carried out in the

Foundation made to you in reaching your

material and spiritual sense to support the

current position or realizing your dreams?

young people without any expectation of any

training right at the “Universidad de La

I had the opportunity to improve myself in

provision and never hesitate to share my

Rioja” University in Spain, and I have

a social sense by taking inspiration from

experience I have so far with the students.

successfully completed it.

social responsibility activities carried

I would suggest to students that they should

out permanently and actively by Aktaş

be brave and determined to realize their

Education Foundation. I also had the

ideas and goals, to never lose their hopes

chance to move forward my talents and

in spite of all obstacles and difficulties that

I received scholarship support from

qualifications in terms of giving advice and

they may face with, and to demonstrate

the Aktaş Education Foundation for the

examples to the new generation.

the necessary self-confidence and effort to

Can you summarize the importance of

create original, innovative and lasting values.

Aktaş Education Foundation in your life

Do you have any success stories that make

Germany.
In the next year in 2015, I gained the
Erasmus + test again and got the 7-month

When did you get scholarship support
from Aktaş Education Foundation?

scholarship members during the period of 1
year from 09.2015 to 09.2016.
How are you informed about Aktaş
Education Foundation scholarships?

with one statement?

you proud in your education and business

The Aktas Education Foundation has made a

life? Would you briefly mention your

I had information about the scholarships

significant contribution to the development

accomplishments?

provided by the Aktaş Education Foundation

of my social awareness and developments

on the recommendations given by my

in the standards of my life.

Innovative R & D project under the beneficial

colleagues during my internship in Aktas

model I have developed in my undergraduate

Will you share your future vision with us?

studies life was selected the first among the

What are your career goals?

other projects.

In the globalizing world, I prefer not to

It was a different source of pride for me to

be stable but to be dynamic and active to

have received the necessary incentives and

achieve my goals by taking the vision of

support from professor academicians and

Thanks to the financial support provided

being innovative, sustainable, collective

university officials and experts from the

by the Foundation, I have taken the first

projects that would be beneficial to the

TÜBİTAK institution to make this project a

concrete step towards my innovative and

country by carrying my qualifications,

reality.

Holding in 2015.
What are the contributions of Aktaş
Education Foundation scholarship to your
educational life, directly or indirectly?
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Aktaş Holding’e “Çevreye Duyarlı
Sürdürülebilir İnovasyon Teşvik Ödülü”
Hava süspansiyon sistemi üretiminde dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan Aktaş Holding,
Bursa OSB ile BOSİAD iş birliğinde “Çevreci Üretim, Temiz Gelecek” sloganıyla düzenlenen “Çevreye
Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’ndan” ödülle döndü.
Kurulduğu günden beri, çevresel değerlerin korunup geliştirilmesi noktasında etkin çalışmalara
imza atan Aktaş Holding, organizasyonda Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir İnovasyon Teşvik Ödülü’nü
aldı.
Hava süspansiyon sistemi üretiminde
dünyanın en büyük firmaları arasında yer
alan Aktaş Holding, ödül koleksiyonuna
yeni bir ödül daha eklemeyi başardı.
Aktaş Holding, Bursa Organize Sanayi
Bölgesi (Bursa OSB) ile Bursa Organize
Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş
Adamları Derneği’nin (BOSİAD), “Çevreci
Üretim, Temiz Gelecek” sloganıyla
düzenlediği “Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi
Yarışması’ndan” ödülle döndü.
2018-Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Ödül
Töreni’nde Aktaş Holding, “Çevreye
Duyarlı Sürdürülebilir İnovasyon Teşvik
Ödülü’nü” aldı.
Bu anlamlı ödüle layık görülmekten
dolayı büyük bir gurur ve mutluluk
yaşadıklarını kaydeden Aktaş Holding
Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol,
şirket olarak ilk günden bu yana çevre
hassasiyetiyle hareket ettiklerine vurgu
yaparak, bu çalışmaları sürdürülebilir
hale getirdiklerinin altını çizdi.
Sami Erol, sürdürülebilirliğin ve
değer yaratma anlayışının her alanda
yaygınlaşması adına çaba gösterdiklerine
değinerek, böylesine değerli bir ödülü
Aktaş Holding’e layık gören herkese
teşekkürlerini iletti.
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Çevresel hassasiyet ön planda

kamuoyuyla paylaşmıştı.

Öte yandan, çevresel değerlerin
korunup geliştirilmesi noktasında
etkin çalışmalara imza atan Aktaş
Holding, geçtiğimiz yıl da sürdürülebilir
çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve
sürdürülebilir geri kazanım sisteminin
kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla
hazırlanan Çevresel Fayda Raporu’nu

Aktaş Holding tarafından, ÇEVKO Vakfı
ile gerçekleştirilen anlaşma kapsamında;
ağaç, elektrik, depolama, fosil yakıt ve
su temel bileşenlerinin yer aldığı listede,
hem anlaşmanın ilk gününden bu yana,
hem de 2017 yılına dair elde edilen net
tasarruf miktarları, güncel rakamlarla
aktarılmıştı.

news

“Environmentally Sustainable Innovation
Encouragement Award” to Aktaş Holding
Aktaş Holding, which is one of the biggest companies in the production of air suspension system, has
returned with and award from “Environment Sensitive Industrial Plant Competition” organized with
the slogan “Environmental Friendly Production, Clean Future” with the collaboration of Bursa OSB and
BOSİAD.
Since its establishment, Aktaş Holding has been active in the development and maintenance of
environmental values and it received the Environmentally Sustainable Innovation Encouragement Award
within the scope of this organization.

Aktaş Holding, one of the biggest companies
in the production of air suspension system,
succeeded in adding a new award to its
award collection.
Aktaş Holding has been awarded with
an award from “Environment Sensitive
Industry Facility Competition” organized by
Bursa Organized Industrial Zone (Bursa
OIZ) and Bursa Organized Industrial Zone
Industrialists and Businessmen Association
(BOSİAD) with the slogan “Environmental
Friendly Production, Clean Future”.
Aktaş Holding received the “Environmentally
Sustainable Innovation Encouragement
Award” at the 2018-Environment Sensitive
Industrial Facilities Award Ceremony.

Expressing that they have had great
pride and happiness to be worthy of this
meaningful award, Aktaş Holding Board
Member Sami Erol underlined that they
have made these activities sustainable
by emphasizing that they have acted with
environmental sensitivity since the first day.
Sami Erol expressed his gratitude to all
those who deserved such a valuable prize for
Aktaş Holding, stating that they are making
efforts to promote sustainability and value
creation in every area.

Environmental Sensitivity on the Fore
Front
On the other hand, Aktaş Holding, which
has realized effective efforts to protect and
develop environmental values, in last year
shared the Environmental Benefit Report
prepared in order to disseminate sustainable
environmental awareness and contribute to
the establishment of a sustainable recovery
system.
Under the agreement signed with Aktaş
Holding by ÇEVKO Foundation, the net
savings achieved since the first day of the
deal, as well as the year 2017, were reported
on the list, where the main components
of wood, electricity, storage, fossil fuel and
water were included.
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Aktaş Holding Yaz Okulu Yüzme Kurslarıyla
Başladı
Aktaş Holding, çalışanların çocuklarına yönelik düzenlediği yaz okulu faaliyetlerini tüm hızıyla
sürdürüyor. Bu yılki yaz okulunda yüzme kurslarına ilgi yoğun olurken, 6-14 yaş grubundaki
çocukların katıldığı kursun ilk dersi renkli görüntülere sahne oldu.
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Aktaş Holding, çalışanların çocuklarına
yönelik düzenlediği yaz okulu faaliyetlerini
tüm hızıyla sürdürüyor.

50 çocuğun katıldığı kurs 1 ay süresince,
pazartesi-çarşamba ve cuma günleri
haftada üç kez şeklinde devam edecek.

Bu yılki yaz okulunda yüzme kurslarına
ilgi yoğun olurken, 6-14 yaş grubundaki
çocukların katıldığı kursun ilk dersi renkli
görüntülere sahne oldu.

Yaz okulu faaliyetlerimiz sürecek
Çalışanların çocuklarının hem
aralarındaki etkileşimi artırmak
hem de yaz aylarını en güzel şekilde

değerlendirmeleri için yaz okulu
faaliyetlerini kararlı bir şekilde
gerçekleştirmeye devam edeceklerini
kaydeden Aktaş Holding Yönetim Kurulu
Üyesi Sami Erol, bu yılki organizasyona
katılan tüm çocuklara başarılar diledi.

news

Aktaş Holding Summer School Started with
Swimming Courses
Aktaş Holding continues its activities for summer school for the children of Aktaş family members.
While there was an intense interest in swimming courses in this summer school, the first class of
the course participated by the children in the 6-14 age group stood out with colorful images.

Aktas Holding continues its summer
school activities that it has arranged for the
children of Aktaş family members.

The course, which 50 children attend to, will
last for 1 month, Monday - Wednesday and
Friday three times a week.

While there was an intense interest in
swimming courses in this summer school,
the first class of the course participated by
the children in the 6-14 age group stood out
with colorful images.

Our summer school activities will continue

increase the interaction between their
children and to spend their summer months
in the most beautiful way and wish success
to all the children who participated in this
year’s organization.

Aktaş Holding Board Member Sami Erol
stated that they would continue to carry
out summer school activities in order to
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Aktaş’ın Minik Ressamları Ödüllerine Kavuştu
Aktaş Holding tarafından, “Babalar Günü” kapsamında şirket bünyesindeki çalışanların çocuklarının
katılımı ile düzenlenen resim yarışması sonuçlandı. “Canım Babam ve Ben” temalı Resim
Yarışması’nın kazananları, düzenlenen ödül töreniyle ödüllerine kavuşurken, çocukların gözlerindeki
mutluluk ise görülmeye değerdi.

Aktaş Holding, “Babalar Günü”
kapsamında şirket bünyesindeki
çalışanların çocuklarının katılımıyla,
“Canım Babam ve Ben” temalı Resim
Yarışması düzenledi.
Dereceye giren ilk üç resmin sahibine
değerli hediyeler veren Aktaş Holding, bu
etkinlik ile hem çalışan babaların Babalar
Günü’nü kutladı hem de minik Aktaş
üyelerinin yaratıcılığını konuşturmasına
fırsat verdi.
Birbirinden güzel resimlerin
derecelendirilmesi için BTSO Baha Cemal
Zağra Özel Uygulama Merkezi’nden resim
öğretmenleri Melek Köse Çelebi ve İnci
Topçu’nun olduğu bir jüri ekibi belirlendi.
Heyecan doruktaydı
Dereceyi girip girmediğini bilmeyen
minik ressamların meraklı halleri
ve heyecanları görülmeye değerdi.
Yarışmada ödül almaya hak kazanan ilk
üç resmin sahibi, coşkulu bir şekilde
gerçekleşen ödül töreni ile ödüllerine
kavuşurken, ailelerin de gururlu halleri
törene damga vurdu.
Düzenlenen yarışmada birinciliği Ceren
Vatansever elde ederken, Eda Arıkan
ikinci, İrem Çulha ise üçüncü oldu.
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“Geleceğimize en büyük yatırım;
çocuklarımız”
Yarışma sonuçlarının açıklanmasının
ve ödüllerin sahiplerine ulaşmasının
ardından yarışma aracılığıyla çalışan
babaların Babalar Günü’nü tekrar
kutlayan Aktaş Holding Yönetim Kurulu
Başkanı İlknur Aktaş, “Geleceğe
yaptığımız en büyük yatırımımız,
çocuklarımız. Onların geleceğini daha
güzel hale getirmek için uğraşmak
ve çocuklara daha güzel bir hayat
sunmak da en büyük hedefimiz. Bu

yarışmalar aracılığıyla, çocuklarımızın
yaratıcı yanlarını ortaya çıkarmayı ve
kendilerine daha çok güvenmelerini
amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yapılan bu ve
benzer yarışmaların şirket bünyemizde
gelenekselleşmesini hedefliyor ve
her seferinde daha fazla çocuğumuza
ulaşmayı sağlamak için ayrıca çalışmalar
yürütüyoruz. Bu vesileyle, yarışmaya
katılan her çocuğumuzu tebrik ediyor;
hayatları boyunca yaratıcılıklarını
kaybetmemelerini temenni ediyorum”
şeklinde konuştu.

news

Little Aktaş Painters Rewarded
Aktaş Holding conducted a painting contest organized with the participation of the children of employees
of the company within the scope of ‘Father’s Day’. While the winners of the “My Daddy and Me” contest
won their prizes at the award ceremony, the happiness in children’s eyes was worth seeing.

Aktaş Holding organized a painting
contest entitled “My Dad and Me” with the
participation of the children of employees of
the company within the scope of “Father’s
Day”.
Awarding the first three pictures with
worthy of the presents, Aktaş Holding
has celebrated Father’s Day with working
fathers and gave the opportunity to make the
creativity of the tiny Aktaş members.
In order to gradate the beautiful pictures,
a jury team was set up from the teachers
of painting like Angel Köse Çelebi and İnci
Topçu from the BTSO Baha Cemal Zagra
Special Application Center.

Excitement was at its peak
The curious situations and excitement of
the tiny painters who did not know whether
or not to rank in the competition were
worth seeing. The first three photographers,
who were entitled to receive the prize
in the contest, got their prizes with the
enthusiastic prize ceremony, while the
proud states of the family came to the fore
front at the ceremony.
Ceren Vatansever won the first prize in
the competition, Eda Arıkan became the
second, and İrem Çulha became the third.
“The biggest investment in our future; Our
children”
Aktaş Holding Chairman İlknur Aktaş, who
again celebrates the Father’s Day for the

fathers working through the competition
after the results of the contest are
announced and the awards reach their
owners, said: “Our biggest investment in
the future is our children. Our biggest goal
is to try to make their future better and to
give children a better life. Through these
competitions, we aim to reveal the creative
side of our children and to trust them more.
We are aiming for the traditionalization of
these and similar competitions made in
this direction within our company and we
are carrying out further studies to ensure
that we reach more children every time. By
this means, I congratulate every child who
participated in the contest; I hope they will
not lose their creativity throughout their
lives. “
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Techno Aktaş, “Açık Kapılar Günü’nde” 120’den
fazla gence kapılarını açtı
Techno Aktaş tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘Açık Kapılar Günü’ etkinliği, Filibe ve
bölgesindeki 5 meslek lisesinden gelen 120’den fazla öğrencinin katılımıyla düzenlendi. Ziyaret
çerçevesinde öğrenciler, Techno Aktaş’ta üretilen ürünlerin üretim aşamaları, vardiyaların
organizasyonu, ambalajlanması ve lojistiği hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Techno Aktaş, “Açık Kapılar Günü”
etkinliğinin ikincisini düzenledi.

Şahap Aktaş: “Her gence yardım etme
arzumuz var”

Aktaş Holding’in 80. yıl dönümünü
kutladı

Şirketin İnsan Kaynakları Departmanı
ve Filibe Eğitim Bölge Müfettişliği’nin
ortak çalışmasının sonucu olan etkinlik,
bölgede bir gelenek haline dönüştü.

Ziyarette, Aktaş Holding Yönetim Kurulu
Onursal Başkanı Şahap Aktaş ve Techno
Aktaş Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Emin
de öğrencileri memnuniyetle karşılarken,
bazıları ile konuşma fırsatı da buldular.

Açık Kapılar Günü’nü ilk ziyaret
edenlerden olan Plovdiv’den Andrea
Mirchev, iş düzeni ve disipline dair olumlu
izlenimlerini dile getirdi. Ayrıca, 3 kıtada
üretim ve lojistik tesislerine sahip olan ve
120’den fazla ülkeye ihracat yapan Aktaş
Holding’in 80. yıl dönümünü de kutladı.

Bu kapsamda, 5 meslek lisesinden
120’den fazla 11. ve 12. sınıf öğrencileri,
oto ve demiryolu araçları için körük
üretiminde dünya liderlerinden biri olan
Aktaş Holding’in üretim üssünü ziyaret
etti.
Ziyaret eden okullar arasında; Plovdiv
Makina Yapımı Meslek Lisesi, Elektrik ve
Elektronik Meslek Lisesi (PGEE) Filibe,
Prof. Tsvetan Lazarov Mekanik Meslek
Lisesi Filibe, “Çar Ivan Asen II” Meslek
Lisesi Asenovgrad ve Tarım Meslek Lisesi
Kuklen öğretmen ve öğrencileri yer aldı.
Üretim aşamalarını yerinde gördüler
Gerçekleşen ziyarette her grup,
ürünlerin üretim aşamaları, vardiyaların
organizasyonu, ambalajlanması ve lojistiği
hakkında bilgi edinme fırsatına sahip
oldu.
İnsan Kaynakları Uzmanı Esmeray
Ahmed yaptığı açıklamada, “Bugün
ziyaretçilerden bazıları ikinci kez geliyor.
Organizasyona ilgi büyük ve tüm ekibimiz,
bu gençleri ağırlamaktan mutluluk
duyuyor” diye konuştu.
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Şahap Aktaş konuşmasında,
“Organizasyonumuzun parçası olmak
isteyen her gence yardım etme arzumuz
var. Bizler Aktaş Holding olarak,
öğrencilere ve eğitime tam destek
vermeye devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Techno Aktaş Bulgaristan’daki
10.yılını kutladı.
Sadece yüksek yatırım sonucunda
değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik,
profesyonellik ve takım çalışması
ile bugünlere gelen Techno Aktaş’ın
başarıları gurur vermeye devam ediyor.

news

Techno Aktaş Opens Its Doors To More Than 120
Youngsters On ‘Open Doors Day’
The ‘Open Doors Day’ event, which was held by Techno Aktaş for the second time this year, was organized
with the participation of more than 120 students from five professional schools in Plovdiv and its region.
During the visit, the students had the opportunity to learn about the production stages of the products
produced in Techno Aktaş, the organization of the shifts, packaging and logistics.
Techno Aktaş held the 2nd Open Doors Day

They saw the production stages on site

The event, which is the result of the joint
work of the company’s Human Resources
Department and the Plovdiv Regional
Education Inspectorate, has become a
tradition in the region.

During the visit, each group had the
opportunity to learn about the production
stages of the products, the organization of
the shifts, the packaging and logistics.

In this context, more than 120 students
from 5 vocational high schools visited the
production base of Aktaş Holding, one of the
world leaders in the production of bellows
for auto and rail vehicles.
Among the visiting schools are Plovdiv
Machine Manufacturing Vocational High
School, Electrical and Electronics Vocational
High School (PGEE) Plovdiv, Prof. Tsvetan
Lazarov Mechanical Vocational High School,
“Tsar Ivan Asen II” Vocational High School
Asenovgrad and Agricultural Vocational High
School and the teachers and students of
these schools took part in the event.

Human Resources Specialist Esmeray
Ahmed said in her statement, “Today some
of the visitors come for the second time.
There is great interest in the organization
and all our team is happy with these young
people. “
Şahap Aktaş: “We have a desire to help
each young individual”
Aktaş Holding Honorary Chairman Şahap
Aktaş and Techno Aktaş Board Member
Sinan Emin welcomed the students and
found opportunities to talk with some of
them.
Şahap Aktaş said, “We have a desire to help
every young individual who wants to be part

of our organization, and as Aktaş Holding,
we will continue to give full support to the
students and the education.”
Aktaş Holding’s 80th anniversary
celebration
Andrea Mirchev of Plovdiv, who was one of
the first visitors to the Day of Open Doors,
expressed her positive impressions of
workmanship and discipline.
She also celebrated the 80th anniversary
of Aktaş Holding, which has 3 continental
production and logistics facilities and
exports to more than 120 countries.
On the other hand, Techno Aktaş celebrated
its 10th anniversary in Bulgaria.
Techno Aktaş, which comes to its current
position not only with the help of high
investments but also with its sustainability,
professionalism and teamwork, continues to
be proud of its successes.
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Kodlama nedir? - Açık Atölye
Kodlama, problem çözme becerimizi ve mantıksal yeteneklerimizi geliştirmeye yarar. Bu sebeple bize
daha iyi düşünmeyi öğretir. Başka bir açıdan yaklaşırsak kodlama bize sabretmeyi de öğretir.
Kodlama

kalkacak ve yeni nesil meslekler ortaya
çıkacaktır. Grafikte de görüldüğü gibi
ABD’deki mesleklerin %63’ünün 10 yıl
içinde otomasyonlaşma (bilgisayarlaşma)
riskiyle karşı karşıya kalacağı
tahmin edilmektedir. Bu durumun
ülkemizle birlikte tüm dünyayı etkisi
altına alacağı söylenebilir. Ülkemizde
ortaya çıkabilecek yeni iş imkanları
doldurulamayabilir. Tam da bu noktada

Kodlama ya da diğer anlamıyla
programlama; bilgisayara, elektronik
devrelere ya da mekanik sistemlere
bir komut dizisi halinde işlem yaptırma
faaliyetidir. Çağımızda elektronik
devrelerin ve mekanik parçaların
birleşmesiyle programlama, çok önemli
bir araç haline gelmiştir. Bundan dolayı
kodlama becerisi elektronik ve mekaniğe
hükmetme anlamında büyük önem arz
etmektedir.
Kodlamanın Önemi
Kodlama, problem çözme becerimizi ve
mantıksal yeteneklerimizi geliştirmeye
yarar. Bu sebeple bize daha iyi düşünmeyi
öğretir. Başka bir açıdan yaklaşırsak
kodlama bize sabretmeyi de öğretir. Çünkü
kod yazmayı öğrenmek ve geliştirmek
için sabırlı olmalıyız. Bunun için de dahi
olmamıza gerek yok. Kararlı olmamız
yeterlidir.
Kodlama tanımında da belirttiğimiz gibi
sıralı işlemlerin yapılmasını gerektirir.
Bu da aslında günlük hayatımızla
bağlantılıdır. Günlük olarak yaptığımız
sıralı rutin işlere alışmamızı ve uyum
sağlamamızı sağlar. Kodlama ile uğraşan
kişi karşılaştığı problemi çözebilmek için
yeri geldiğinde etrafındaki kaynaklara
ya da internete başvurarak araştırma
becerisini geliştirir. Araştırma becerisinin
gelişmesi kişinin kendi kendine
öğrenmesine sebep olur. Bundan yola
çıkarak diyebiliriz ki kodlama öğrenmeyi
güçlendirir ve kolaylaştırır.

Ayrıca günlük hayatta çözmemiz
gereken birçok problemle karşı karşıya
kalıyoruz. Bu problemleri çözebilmek için
düşüncede esnek ve yaratıcı olmamız
gerekiyor, kimi zaman da yer ve zamandan
bağımsız düşünebilmemiz gerekiyor.
Tam bu noktada kodlama bize esnek,
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Gökhan ZINGIL
Açık Atölye Kurucusu
yaratıcı, mekân ve zamandan bağımsız
düşünme becerisi kazandırır diyebiliriz.
Çünkü kodlama yaparken bir problemi
çözebilmek için bu becerilerin hepsini
uygulamak zorunda kalabiliyoruz.
Bilgisayar programcıları ya da kodlamayla
uğraşan kişiler, toplum tarafından içine
kapanık veya asosyal kişiler olarak
bilinir. Ancak bu yanlış yerleşmiş bir
düşüncedir. Bilgisayar programlama
bireysel bir çalışmadan öte ekip çalışması
gerektiren bir iştir. Kodlama sayesinde
dünyanın hangi noktasında olursa olsun
hiç tanımadığınız kişilerle iletişime geçip
konudan bağımsız bir şekilde paylaşımda
bulunabilirsiniz, gruplar kurup etkinlikler
düzenleyebilirsiniz. Çağımız iletişim
çağı olduğu için hem iletişim hem de
paylaşım açısından imkanlar geniştir ve
ulaşılması imkansız gibi görünen kurum
ya da kişilerle bile iletişim kurmak artık
mümkündür.
Kodlama, işleri daha iyi ve daha
hızlı yapmamızı sağlayan bir araçtır.
Üretilen program ya da yazılımlarla iş
yapış şekilleri ciddi anlamda değişime
uğramaktadır. Tarımda, sağlıkta, eğitimde,
endüstride ve daha birçok alanda yapılan
işler bilgisayar, elektronik ve yazılımın
etkisiyle daha kolay hale gelmektedir.
Bu durum yeni fırsatlarla birlikte yeni
iş alanlarının ortaya çıkmasına sebep
olmaktadır. Bu da girişimciliği arttıran en
önemli faktördür.
Endüstri 4.0 ile birlikte kas gücünün
üretimden çekilmesi söz konusu olacaktır.
Bununla birlikte beyin gücünün ve bilgi
ekonomisinin önemi gittikçe artacak,
var olan mesleklerin birçoğu ortadan

Endüstri 4.0 ile ortaya çıkacak yeni
çağa ayak uydurabilmek için sadece
profesyonel kişilerin değil herkesin
kodlama öğrenmesi gerekmektedir.
İletişimde, parasal işlemlerde, endüstride
bilgi teknolojilerine bağlı durumdayız
ve hiçbirimiz kod yazmayı ve okumayı
bilmiyoruz. Eğer para kazanmak
ve dünyayı değiştirmek istiyorsak
bilgisayar programlama yeteneğimizi
güçlendirmeliyiz. Çağın hızına ayak
uydurabilmek için biz de Açık Atölye
olarak üzerimize düşen sorumluluğu
üstlenmekteyiz. Yarının programcılarının
geleceğimizin temelini oluşturacağı
düşüncesiyle hareket ederek yediden
yetmiş yediye herkesi kodlama ile
tanıştırmayı amaçlıyoruz. Yarının açık
zihinlerini Açık Atölye’den çıkarmayı
hedefliyoruz.

news

Definition of Coding? - Açık Atölye
Coding improves our problem-solving skills and our logical abilities. That’s how it teaches us to think
better. If we approach it from another angle, the coding also teaches us to be patient.
Coding
Coding or aka programming is the activity
of processing a computer sequence,
electronic circuits or mechanical systems
into a sequence of instructions. In our age,
programming has become a very important
tool by combining electronic circuits and
mechanical parts. Therefore, the coding
skill is of great importance in the sense of
dominating electronics and mechanics.

this we can say that coding makes it easier
and stronger to learn.
We are also faced with many problems that
need to be solved in everyday life. In order to
solve these problems, we need to be flexible
and creative in our minds, and sometimes
we need to be able to think independently of
time and place. At this point we can say that
coding gives us flexibility, creativity, space
and time for independent thinking skills.
Because when coding, we have to apply all of
these skills to solve a problem.
Computer programmers, or those who deal
with coding, are known to be introverted or
asocial people by society. However, this is a
mistaken idea. Computer programming is
an activity that requires team work rather
than individual work. With coding, you can
communicate with people you do not know
at any point in the world, share them, create
groups and organize events. Since our epoch
is a communication age, it is possible to
communicate even with the institutions or
persons who seem to be impossible and
reachable both in terms of communication
and sharing.

The Importance of Coding
Coding improves our problem-solving
skills and our logical abilities. That’s how it
teaches us to think better. If we approach it
from another angle, the coding also teaches
us to be patient. Because we have to be
patient to learn and improve how to write
code. You do not have to be genius for that
either. It is enough to be determined.

Coding is a tool that allows us to do things
better and faster. The way in which we do
business with the programs or software
produced is drastically changing. Work done
in agriculture, health, education, industry
and many other areas is becoming easier
with the influence of computers, electronics
and software. This creates new business
opportunities with new opportunities. This
is the most important factor that increases
entrepreneurship.
With Industry 4.0, the withdrawal of muscle
power from production will be the issue.
However, the power of the brain and the

information economy will increase, many of
the existing professions will be abandoned
and new generations of professions will
emerge. As shown in the chart, 63% of
US jobs are expected to face the risk of
automation (computerization) within 10
years. It can be said that this situation will
affect the whole world with our country.
New business opportunities that may
arise in our country may not be filled. To
be able to keep pace with the new era that
will emerge with Industry 4.0 at this point,
not everyone but the professional person
needs to learn coding. In communication, in
monetary transactions, we are connected to
the information technology of the industry
and we are not able to write or read any of
the codes. If we want to make money and
change the world, we must strengthen our
computer programming abilities. In order
to keep up with the pace of the era, we also
undertake our responsibility as Açık Atölye
(Open Workshop). We intend to introduce
the seventy-seventh all-in-one coding
by acting in anticipation that tomorrow’s
programmers will form the basis of our
future. We aim to remove the open minds of
tomorrow from Açık Atölye. Let’s take a step
for coding and our future.

It requires sequential operations as we have
mentioned in the coding definition. This is
actually associated to our everyday life. It
allows us to acclimate and adapt to routine
tasks that we do on a daily basis. The coding
practitioner develops his / her research
skills by applying the resources around him
or Internet when he or she has the chance
to solve the problem. The development of
research skills leads to self-learning. From
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Aktaş Eğitim Vakfı’ndan Çocuklara Kodlama
Eğitimi
Aktaş Eğitim Vakfı, geleceğimiz olan çocukların kendilerini “dünya vatandaşı” olarak yetiştirmelerine
katkı sağlamak adına örnek bir uygulamaya daha imza attı. Aktaş Eğitim Vakfı, Açık Atölye (Maker)
firması sponsorluğuyla, Aktaş Holding çalışan çocukları için “kodlama eğitimi” düzenledi.

Aktaş Holding bünyesinde topluma değer
katan, doğa ile uyumlu ve sürdürülebilir
kurumsal sosyal sorumluluk projelerini
gerçekleştirmek üzere kurulan Aktaş
Eğitim Vakfı, örnek uygulamalarına yeni
bir halka daha ekledi.

(Maker) firması sponsorluğuyla
gerçekleşen eğitimde çocuklar, ilk
önce robot kurulumu yaptı. Sonrasında
robotlara kodlama ekleyen çocuklar,
yaptıkları robotun verdikleri komuta göre
yürümesini sağladı.

Aktaş Eğitim Vakfı, faaliyet alanlarından
biri olan öğrencilere destek çalışmaları
kapsamında, Aktaş Holding çalışan
çocuklarına yönelik ‘kodlama eğitimi’
gerçekleştirdi.

Eğitim faaliyetlerimiz sürecek

26 Mayıs Cumartesi günü, Açık Atölye
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Düzenlenen eğitim faaliyetinin çocuklar
için son derece verimli geçtiğini kaydeden
Aktaş Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanı İlknur Aktaş, “Düzenlediğimiz
kodlama eğitimi kapsamında, hızla

gelişen ve değişen dünyadaki bu
değişimi yakalamak ve korumak için
dijitalleşme alanında çocuklarımız için
kodlamanın önemini anlatmayı amaçladık.
Çünkü gelişen teknoloji, kodlamanın
önemini ve gerekliliğini de beraberinde
getiriyor. Aktaş Eğitim Vakfı olarak da
çocuklarımızın kendilerini en iyi şekilde
yetiştirmeleri adına onlara destek olmayı
sürdüreceğiz. Bu açıdan, büyük önem
verdiğimiz eğitim faaliyetleri tüm hızıyla
devam edecek” ifadelerini kullandı.

news

Coding Training for Children from Aktaş
Education Foundation
The Aktas Education Foundation has made an exemplary application to contribute to the development of
children of our future as a ‘World citizen’. Aktaş Education Foundation organized ‘coding training’ for the
children of Aktaş Holding employees under the sponsorship of Açık Atölye (Maker) firm.

Aktaş Education Foundation, which was
established in order to realize the corporate
social responsibility projects which are
harmonious with the nature and which adds
collective value in the body of Aktas Holding,
has added a new circle to its exemplary
practices.
Aktaş Education Foundation realized
‘coding training’ for working children of
Aktaş Holding within the scope of support
activities for the students, which is one of
the corporate areas of activity.

On Saturday, May 26, the children in the
training, sponsored by Açık Atölye (Maker)
company, first installed a robot. Later, the
children who added the coding to the robots,
made the robots walked according to the
instructions they gave.
Our training activities will continue
Recalling that the training activity was
extremely fruitful for children, Aktaş
Education Foundation Board Chairman
İlknur Aktaş said, “We aimed to explain the
importance of coding for our children in the

field of digitization in order to capture and
protect this change in the rapidly developing
and changing world within the scope
of coding training. Because developing
technology brings with the importance and
necessity of coding. As Aktaş Education
Foundation we will continue to support them
in the name of bringing up our children in
the best way. In this respect, the training
activities we attach great importance will
continue at full speed.”
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Aktaş Holding, Uluslararası Ticari Araç
Fuarı’nda Yerini Aldı
Sektörün dünyadaki en önemli organizasyonlarında başarıyla boy gösteren Aktaş Holding,
Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen Uluslararası Ticari Araç Fuarı’na (IAA Commercial
Vehicles 2018) katıldı. Fuar süresince Aktaş Holding, sektör temsilcileriyle verimli görüşmelere imza
attı.
Aktaş Holding, dünyanın dört bir yanında
sektör temsilcilerinin bir araya geldiği
farklı organizasyonlara etkin şekilde
katılmayı sürdürüyor.
Aktaş Holding bu doğrultuda, Almanya’nın
Hannover kentinde düzenlenen
Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA
Commercial Vehicles 2018) yer aldı.
Dünyanın en önemli ticari araç
fuarlarından biri olan IAA Hannover
2018’e Aktaş Holding adına İcra Kurulu
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Başkanı İskender Ulusay ve Endüstriyel
Hortum Ticari Koordinatörü Armağan Tişli
katıldı.
Fuarda, sektörün dünyadaki en önemli
firmaları en yeni ürünleriyle boy
gösterirken, Aktaş Holding de fuar
süresince sektör temsilcileriyle önemli
görüşmelere imza attı.
Verimli geçti
Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı

İskender Ulusay, şirket olarak geleceğe
ışık tutan yenilikçi çözümleri tüm dünyaya
ulaştırdıklarını belirterek, Hannover’deki
fuar süresince Aktaş Holding’e gösterilen
ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Fuarda yapılan görüşmelerde, Aktaş
Holding’i en iyi şekilde temsil etme
gayretinde olduklarına değinen Ulusay,
fuarın şirket adına son derece verimli
geçtiğini sözlerine ekledi.

news

Aktas Holding Takes Its Place In The
International Trade Vehicle Show
Aktas Holding, taking place successfully in the sector’s most important organizations in the world,
participated in the International Commercial Vehicle Fair (IAA Commercial Vehicles 2018) held in
Hannover, Germany. During the fair, Aktas Holding conducted productive negotiations with the sector
representatives.

Aktas Holding continues to actively
participate in different organizations around
the world where sector representatives
come together.
In this direction, Aktas Holding took part
in the IAA Commercial Vehicles 2018 in
Hannover, Germany.
Chief Executive Officer Iskender Ulusay
and the Commercial Coordinator of the
Industrial Hose Armagan Tisli participated
in IAA Hannover 2018 - one of the world’s

most important commercial vehicle
exhibitions - on behalf of Aktaş Holding.

the interest shown to Aktas Holding during

While the most important companies of the
sector in the world exhibited their brand
new prodocts in the fair, Aktas Holding
made important negotiations with the sector
representatives during the fair.

been providing innovative solutions that

Fair was Efficient

during the negotiations and added that

Aktas Holding Chief Executive Officer
Iskender Ulusay expressed his pleasure for

the fair was very efficient on behalf of the

the fair in Hanover, stating that they have
shed light on the future as a company.
Ulusay stated that they were in an effort to
represent Aktas Holding in the best way

company.
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İskender Ulusay Çalışanlarla Tanıştı
Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı İskender Ulusay, göreve gelir gelmez Aktaş Holding çalışanlarıyla
tek tek tanışarak hem başarı dileklerinde bulundu hem de şirketin hedeflerine giden yolda, tüm
çalışanlara olan güvenini dile getirdi.
Aktaş Holding bünyesinde, çalışanların
katılımı ile düzenlenen tanıma & takdir ve
ödüllendirme sistemi kapsamında genel
başarı ödülleri verilirken, ödül törenine
katılan İcra Kurulu Başkanı İskender
Ulusay, başarı ödülü kazanan çalışanları
kutladı.
Ödül töreninde tüm Aktaş Holding
ailesiyle de tek tek tanışan Ulusay,
çalışanlara hem başarı dileklerinde
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bulundu hem de şirketin hedeflerine
giden yolda, çalışanlara duyduğu güveni
dile getirdi.
Bununla birlikte İskender Ulusay,
şirkette her ay düzenlenen doğum günü
kutlamaları kapsamında da çalışanlarla
bir araya geldi.
Çalışanlarımız en büyük gücümüz
Ulusay burada yaptığı açıklamada, Aktaş

Holding’in bugünlere gelmesinde en
büyük pay sahibi olarak gördüğü insan
kaynağı gücünün, şirketin bugünü ve
geleceği açısından önemine değindi.
Ulusay ayrıca, Aktaş Holding’i daha da
ileriye taşımak için tüm çalışanlara
önemli sorumluluklar düştüğünün de
altını çizerek, hep birlikte güzel işlere
imza atmaya odaklanacaklarını kaydetti.
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Iskender Ulusay Met with the Employees
Aktas Holding Chief Executive Officer Iskender Ulusay met with the employees of Aktas Holding one
by one as soon as he came to his new duty and expressed his confidence in all employees on the way
to the company’s goals.

Within Aktas Holding, general success
awards were presented within the scope
of recognition & appreciation and reward
system organized with the participation of
employees, Chief Executive Officer Iskender
Ulusay, participating in the ceremony,
congratulated the award winning employees.

his confidence for the employees on the way
to the company’s goals.

Ulusay met all Aktas Holding family one by
one at the award ceremony. He wished both
success for the employees and expressed

Our employees are our greatest strength

At the same time, Iskender Ulusay got
together with the employees within the
scope of the birthday celebrations held every
month.

In his statement, Ulusay said that the

importance of the human resources power
has the biggest share for the history of Aktas
Holding, and mentioned its importance in
terms of the present and the future of the
company.
Ulusay also underlined that all the
employees have important responsibilities
in order to carry Aktas Holding forward,
and that they will focus on successful works
together.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN KÖKLERİNE “YENİLEŞİM”
YERLEŞTİ
Global rekabetin çok parametreli yeni algoritması, uygulanabilirlik aşamasına getirilmiş yenilikleri
yani “yenileşimi” zorunlu kılıyor. Sanıldığının aksine inovasyondan, buluştan çok öte bir kavram. Bir
yönüyle kurumsallığın bir yönüyle sürdürülebilirliğin ama daha çok değişimin ve gelişimin itici gücü.

Atasözünün ifade ettiği şekliyle “eski
köye yeni adet getirmek” artık gereksiz
değil aksine zaruri bir ihtiyaç. Özellikle
rekabeti, üretim kabiliyeti, kalite ve
maliyet ekseninde sürdürmek zorunda
olan şirketler için. Yenileşim çok yalın
bir tanımla; uygulanabilirlik aşamasına
getirilmiş yenilik demek ve kendini üç
farklı şekilde gösteriyor.
• Yeni mal veya hizmet olarak yeni ürün
• Yeni mal ve hizmet üretim süreci
• Farklı amaçlı üretilmiş mal veya hizmet
ürünlerine başka yeni kullanım yerleri ve
pazarları bulmak
Yenileşimin şirketlere temel yararı
nedir?
Dinamik bir bütün olması yenileşim
kavramını, şirketler açısından yepyeni
fırsatlarla buluşma adına sürükleyici
bir güç yapıyor. Örneğin yenileşimi bilim
ve teknoloji araştırmaları itebilirken,
yenileşim projeleri de bilim ve teknolojiyi
çekebiliyor. Yenileşim sürecinde projenin
amaç belirlenmesi, projenin tasarımı, Ar-
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Ge aşaması, örnek üretimi ve sınanması,
üretimi uygun görülen ürünün, seri
üretime geçilerek yaygınlaştırılması gibi
adımlar da bulunuyor.
Yenileşim hangi boyutlarda değişim
sunar?
Temel olarak kendi başına bir başarım
boyutu, tıpkı verimlilik gibi; hem de diğer
başarım boyutlarına olumlu katkılarda
bulunarak, şirketin bütünsel başarımına
etki ediyor. Özellikle malî başarıma katkısı
bir hayli yüksek. Rekabet arenasında
üretim ve maliyet kıskacında ilerleyen
pek çok şirket, üretimi çoğaldıkça karını
düşürüyor. Oysa yenileşim tasarım ve
markalaşma alanında da yeni ufuklar
açıyor. Böylece fiyat düşürerek değil,
inovatif, katma değerli satışın kapılarını
açıyor.
Şirket köklerde yaşıyor
Yenileşim, merkezde; icat yani invention,
icat ise “ARGE” temeline dayanıyor.
Elbette bu süreçlerin iyi planlanması ve
ihtiyaca odaklı yönetilmesi gerekiyor.
ARGE çalışmalarının kimin için, nasıl,

nerede ve ne zaman yapılacağının açık
ve net olması, verimlilik yönüyle de
etkinlik ve etkenlik esaslarına dayanması
önemli. Yenileşim kavramına dayalı
yönetim stratejisindeki bu yeni yaklaşıma
verimliliğe dayalı inovasyon adı veriliyor.
Bunun bir üst basamağı olan verimliliğe
dayalı yenileşimdeki iki boyut da oldukça
önemli; destekleyici ve yıkıcı yenileşim.
D &Y Yenileşim
Destekleyici yenileşim ile anlatılmaya
çalışılan, mevcut müşteriye arz edilen
ürünle daha fazla “değer” sunulması
demek. Yıkıcı yenileşim ile ifade edilen
ise; hakim olan mal ve hizmetin altüst
edilerek ürünün ya da sürecin tümüyle
yeni baştan tasarlanması. Bu nedenle
yıkıcı yenileşimde sadece yüksek
teknolojiler değil, yepyeni iş modelleri
ve yepyeni yatay ve dikey değer zincirleri
izleniyor. Model görmek isteyenler için
Uber örnek olarak verilebilir. Taksi sahibi
olmadan dünyanın en büyük taksi şirketi
olmak fazlasıyla yıkıcı bir yenileşim olsa
gerek.
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“INNOVATION” SETTLED INTO THE ROOTS OF
SUSTAINABILITY
The multi-parameter new algorithm of the global competition requires novelties taken to the applicable
stage, that is, “innovation” Contrary to the common belief, it is a concept far beyond invention. In this
aspect, it is the driving force behind institutionalization as well as sustainability, but more of change and
development…
“New tricks to old dogs”, as the old saying
goes is not unnecessary anymore, but on
the contrary, it is a compulsory requirement.
Particularly for companies that are
obliged to continue their competition and
production capability in the context of
quality and cost. In a very simple definition,
innovation means the novelty brought to the
stage of application and reveals itself in three
different ways:
• New product as new good or service,
• Process of producing the new good and
service,
• Finding new and different areas of use and
markets for goods and services produced
for different purposes.
What is the main benefit of the innovation
for companies?
Being a dynamic whole makes the
concept of innovation as a driving force for
companies to get brand new opportunities.
For example, while scientific and
technological researches might drive the
innovation, innovation projects might contain
science and technology. Steps in the process
of innovation include setting the project

objective, project design, R&D stage, sample
production and trial and spreading the
product of which production is deemed fit
through mass production.
Which size of changes does innovation
offer?
Basically, it is a dimension of achievement,
just as efficiency, and also, it makes positive
contributions to the other achievement
dimensions and affect the company’s
overall achievement. Its contribution to
financial achievement is pretty high in
particular. Several companies that proceed
with production and cost restrictions during
competitions reduce their profits as their
production increases. However, innovation
breaks new horizons in the fields of design
and branding. This way, it opens the doors of
innovative, value added sales and does not
do so by reducing the price.
The company lives in its roots
Innovation is based on invention and
invention is based on “R&D”. For sure, these
processes have to be well planned and
managed with a need-focus. It is important
that for whom, how, where and where R&D

works are to be performed are clear and
that R&D works are based on effectiveness.
This new approach in the management
strategy based on the concept of innovation
is called “efficiency-based innovation”. Two
dimensions in efficiency-based innovation
that is the next upper stage are particularly
important: supportive and destructive
innovation.
S&D Innovation
What is tried to be explained with supportive
innovation is offering more “value” to
the available customers with the product
supplied. What is meant with destructive
innovation, on the other hand, is turning
the governing goods and services upside
down and designing the product or process
all over. For this reason, not only advanced
technologies, but also brand new business
models and brand new horizontal and
vertical chains of values are monitored in
the destructive innovation. For those who
want to see a model, UBER can be an
example. Becoming the world’s largest taxi
company without owning a single taxi must
be a destructive innovation.
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KURUMSAL RAPORLAMADA “ENTEGRE ÇAĞI”
BAŞLIYOR
Dünyada gerçekleştirilen şirket analizlerinden çıkan sonuç ; finansal ve finansal olmayan
raporlamayı etkileşimleriyle entegre biçimde gerçekleştiren kuruluşların, daha uzun vadeli ve kalıcı
yatırımcı tabanına sahip olduklarını, sermaye maliyetlerini düşürdüğünü ve şirket değerlerinin
yükseldiğini ortaya koyuyor. Bu durumun nedeni, tam şeffaflık standardında entegre raporlamanın
şirketler için sürdürülebilir değer yaratma teminatı kabul edilmesi.
Şirketler ölçümleme ve durum
değerlendirmesi yapabilmek için
çok sayıda rapor yayınlıyor. Finansal
bilgilerin ilan edildiği yıllık faaliyet
raporları, çevresel, ekonomik ve sosyal
performansı gösteren sürdürülebilirlik
raporları, kurumsal yönetim yapısı ve
uygulamalarını özetleyen kurumsal
yönetim raporları, sosyal sorumluluk
uygulamalarını yansıtan kurumsal sosyal
sorumluluk raporları ilk akla gelenler.
Elbette tüm bu raporların ana hedefi;
kurumların çalışma ve performanslarını
tüm paydaşları ile açık ve net olarak
paylaşmak. Faaliyet raporları ise
kurumların tabi oldukları mevzuat gereği
belirli bir formatta ve dönemsel olarak
yayınlanıyor. Geçmiş bilgiler ile geleceğin
yol haritası da çiziliyor. Tüm raporların iki
ortak özelliği var.
Geçmişe ait olanlar
İlki, kapsamında yer alan verilerin
geçmiş döneme ait bilgileri içermesi.
Yani raporlar kurumların eski yıllara
dönük performansını özetliyor. Halbuki;
paydaşlar ve yatırımcılar, şirketlerin
geleceğe dönük kararlarında yalnızca
geçmiş performanslarına ait bilgilerini
değil, gelecekteki hedef ve stratejilerini de
öğrenmek istiyor.
Mali ve mali olmayan bilgiler
Geçmiş dönemi özetleyen raporların
ikinci ortak özelliği; finansal ve finansal
olmayan bilgilerin ayrı raporlarda yer
alması. Faaliyet raporu mali bilgileri
içerirken sürdürülebilirlik raporu,
çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik
göstergelerini içeriyor. Yine bu bilgileri
baz alacak olan paydaşlar ya da
yatırımcılar çevresel, sosyal ve yönetsel
(ESG) göstergelerin finansal performansa
yansımalarını inceleme olanağı bulamıyor.
Oysa dünyadaki raporlama anlayışı
değişiyor.
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“AGE OF INTEGRATION” IN CORPORATE REPORTING IS
BEGINNING
The result obtained from the company analyses in the world reveals that the corporations that realize
the financial and non-financial reporting in a manner integrated with the interactions have a more longterm and permanent investors base, reduce their capital costs and the value of their company increases.
The underlying reason is that integrated reporting in full transparency standards is considered as the
guarantee for creating sustainable value for companies.
Historical ones
Firstly, it contains the information from the
past periods. Thus, the reports summarize
the past performance of corporations.
Nevertheless, stakeholders and investors
want to learn not only the information on the
past performance, but also the companies’
future objectives and strategies, when
making their prospective decisions.
Financial and non-financial information
The second common characteristic of the
reports summarizing the past period is that
the financial and non-financial information
are contained in the same report. While the
activity report contains financial information,
the sustainability report contains
environmental and social sustainability
indicators. The investors or stakeholders
that are to take this information as basis
cannot find the opportunity to analyze the
reflections of the environmental, social and
managerial (ESG) indicators on the financial
performance.

Companies publish numerous reports for
making measurement and conducting due
diligence. Annual activity reports announcing
the financial information, sustainability
reports showing environmental, economic
and social performance, corporate
management reports summarizing
corporate management structure and
practices and corporate social responsibility
reports reflecting social responsibility
practices are the ones that first pop up in
the mind.
For sure, the main objective of all these
reports is to clearly share the corporation’s
works and performance with all
stakeholders. Activity reports, on the other
hand, are published periodically and in a
certain format as per the relevant legislation
applicable to the corporations. The future
roadmap is being drawn with the historical
information. All reports have two common
characteristics.
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Mevcut sistemdeki raporlama; finansal ve
finansal olmayan faaliyetlerin birbirleri ile
olan ilişkisini ve etkileşimini anlatmıyor.
Bu anlayış günümüzde temelden değişim
yaşıyor. Entegre düşünceye dayanan
entegre raporlama, kurumların geçmiş
ve mevcut durumunu anlatan bilgiler ile
birlikte, geleceğe dönük stratejilerini
ve uygulamalarını içeren, finansal ve
finansal olmayan faaliyetleri etkileşimli
olarak raporlayarak, etkin ve etkili bilgi
paylaşımı garanti ediyor.
Özetle öz sunum
Uluslararası Entegre Raporlama
Konseyi (IIRC)’ye göre entegre rapor
“bir kuruluşun stratejisi, yönetimi,
performansı ve gelecek beklentilerinin
kısa, orta ve uzun vadede nasıl değer
yarattığının kısa ve öz bir sunumu” olarak
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tanımlanıyor. Raporlama düzeni finansal
ve finansal olmayan bilgiler arasında
ilişki kurarak, kurumların nasıl değer
yarattığını ortaya koymayı hedefliyor.
Ne yönleriyle değerli?
• Şeffaflığı ve şirkete ait bilgi paylaşımını
artırdığı için bütün paydaşlara fayda
sağlıyor.
• Raporlama süreci şirketin kendisini
tüm yönleriyle, tabandan tavana gözden
geçirerek, güçlü ve zayıf yanlarını, risk
ve fırsatlarını sistematik bir şekilde
değerlendirmesini garanti ediyor.
• Şirketler böylece sürekli incelenme ve
aksiyon alma disiplini kazanıyor.
• Kurumların değer yaratmasını
öncelik kabul eder entegre raporlama
düzeni, şirketlerin sürdürülebilir değer

yaratmasını destekleyerek kurumlar,
paydaşları ve sağlıklı bir ekonomi
açısından büyük önem taşıyor.
Neden Entegre Raporlama?
“Bir şirketin veya kuruluşun; performansı,
yönetimi, stratejisi ve gelecek
beklentilerinin kısa, orta ve uzun vadede
nasıl değer yarattığının kısa ve öz bir
sunumu” olarak tanımlanan entegre
rapor, başta yatırımcılar olmak üzere bir
kuruluşun tüm paydaşlarına bütüncül
bir bakış açısı sunarak daha iyi karar
almalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.
Entegre rapor, entegre düşünceye dayalı
bir raporlama düzeni olarak kurumların
değer yaratmasına odaklı bir yaklaşımı
temel alıyor.
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However, the understanding of reporting
is changing
Reporting in the current system does not
describe the relationship and interaction
between the financial and non-financial
activities. This understanding is deeply
changing in our day. Integrated reporting that
is based on integrated thinking reports in an
interactive manner the financial and nonfinancial activities containing information
describing the corporations’ past and
current situation as well as their future
strategies and practices, and guarantees
effective information sharing.
In sum, brief presentation
According to the International Integrated
Reporting Council (IIRC), integrated
report is defined as “a short and brief
presentation on how a corporation’s
strategy, management, performance

and future expectations create value in
the short, medium and long term.” The
reporting order makes association among
the financial and non-financial information
and aims to reveal how corporations create
value.

• The integrated reporting order that
considers the corporations’ creating value
a priority supports companies in creating
a sustainable value and bears a great
importance in terms of its stakeholders and
a healthy economy.

In what aspects is it valuable?

Why Integrated Reporting?

• It provides all stakeholders with benefits
as it increases transparency and internal
information sharing.

Integrated reporting that is defined as a
short and brief presentation on how a
company’s or corporation’s performance,
management, strategy and future
expectations create value in the medium
and long term aims to offer a holistic
perspective to all stakeholders of a
corporation and to help them to make better
decisions. As a reporting that is based on
integrated thinking, the integrated report
takes as a basis an approach focused on
corporations’ creating value.

• The reporting process reviews the
company itself in all its aspects from
the bottom to the top, and guarantees a
systematical assessment of its strengths
and weaknesses, risks and opportunities.
• This way, the companies gains the
discipline of being constantly monitored and
taking action.
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İŞ DÜNYASININ YENİ NORMALİ
ÖĞRENME ÇEVİKLİĞİ
Rekabet, başarı, kalite, sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma uyumunun oluşturduğu, bir anlamda
dengelediği yeni iş habitatında, sisteme uyum sağlamak, ne yapacağını bilmediğinde bile, ne
yapabileceğine karar verebilmek önem kazanıyor. Özetle belirsizlik içinde yüksek performans
gösterebilmek evrensel adıyla “Learning Agility”; yani Öğrenme Kıvraklığı yeni normal haline geliyor.
İnsan zekasının genel olarak 3 farklı
alt başlığı var; IQ, EQ ve CQ. İlkinin
sonradan geliştirilmesi zorken, diğer
ikisi geliştirilebilir özellikte. Hızlı ve kolay
öğrenebilen, sorunları seri çözebilen
yüksek IQ’lular, girişim fırsatlarını daha
iyi yakalayan, stresi daha iyi yöneten
EQ’su, yani duygusal zekası yüksek
olanlar ve yakın zamanda tanımlanan
merak düzeyi yüksek, kültürel uyumu
hızlı olan CQ’lular. İşte yeni iş dünyası
normallerinde bu zeka modelleri
ivmelenmiş biçimde önem kazanıyor.
Çünkü değişime uyum sağlayabilmek,
yeni bilgiye adapte olmak, üstüne
yeni yaklaşımlar üretip, bilgiyi etkin
kullanabilmek kabiliyet gerektiriyor.
Son zamanları gözde kavramı
Öğrenme Kıvraklığı; Learning Agility,
işte bu süreçten doğdu. Bu kavram
sadece çalışanları değil, yöneticileri
de ilgilendiriyor. Bu yönüyle de
hiyerarşik. Genel olarak deneyimin
bulunmadığı alanlar ve konulara uyum
sağlamanın, belirsizlik içinde yüksek
performans gösterebilmenin adı olarak
kullanılıyor. Öğrenme keskinliği ya da
kıvraklığı, liderlik nosyonun da önemli
göstergelerinden biri ve buna sahip
olanların “Ne yapacağını bilmediğin
zaman ne yaparsın?” sorusuna verilecek
bir cevapları var. Bu kabiliyet de onları
diğerlerinden ayırıyor.

Fark edilir özellikleri neler?
• Problemleri tanımlama ve analitik düşünme yeteneği
• Hızlı algılama ve öğrenme
• Süreçleri doğru tanımlama
• Açık fikirlilik ve insan ilişkilerinde kolay ve güçlü iletişim
• Otorite kurmadan saygınlık kazanma
• Merak ve öğrenmeye açıklık
• Yeniliklere ilk katılan olma
• Sonuç odaklı çalışma
Tüm bu özellikler öğrenme kıvraklığına sahip kişileri, ekipleri içinde de
ilham verici, hatta rol model haline gelebilen karakterler noktasına taşıyor.
Ekibin güvenini kazanırken, çevresindekilerin sınırlarını zorlayarak başarıyı
kaçınılmaz kılıyor.
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THE NEW NORMAL OF BUSINESS WORLD
LEARNING AGILITY
In the new business habitat, which is formed by the harmony of competition, success, quality,
sustainability and institutionalization; adapting to the system, deciding what to do even when you don’t
know what to do is getting more and more important. In summary, to be able to show high performance in
uncertainty, also globally known as Learning Agility is becoming new normal.
where there is no experience and displaying
high performances in uncertainty. Learning
acuity or agility is one of the important
indicators of leadership, and those who have
it have an answer to the question: “What do
you do when you don’t know what to do?”
This ability separates them from the others.
What are the noticeable features?
•Identify problems and think analytically
•Fast detection and learning
•Identify processes correctly
•Open mindedness and easy and powerful
communication in human relationships
•Gaining respect without establishing
authority
•Curiosity and openness to learning
•Being the first to participate in innovations
•Result-oriented work

Human intelligence generally has three
different subtitles; IQ, EQ and CQ. The first
one is difficult to develop later, while the
other two can be improved. The ones with
high IQs can learn quickly and easily, and
solve problems rapidly; the ones with high
EQs -high emotional intelligence- can
capture the opportunities of the venture
better, manage the stress better, the CQs
are the ones who are recently defined with
high level of curiosity and are fast in cultural
harmony.
In the new normal of business world, these
intelligence models are gaining momentum.
Because adaptation to transformation,
adapting to new knowledge, producing new
approaches on it, using the information
effectively require ability. The popular
concept of Learning Agility has emerged
from this process. This concept concerns
not only employees, but managers as well.
In this aspect, it is also hierarchical. In
general, it is the term used for the skill of
adopting well to the areas and subjects
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Öğrenme Kıvraklığı nasıl geliştirilebilir?
Yaratıcı olmak, süreçleri iyi tanımak,
süreçlerin içindeki tıkanma noktalarını iyi
tespit edip, alternatif tanımlar oluşturmak
başlangıç noktası. Evvela yapılacak
işle ilgili yenilik yaratılması gerekiyor.
Genellikle önümüze seçenekler geldiği
zaman, ilk aklımıza geleni ya da en kolay
olanı seçmek gibi bir alışkanlıklara
sahibiz. Oysa bunun yerine, biraz işin
üzerinde düşünerek, yeni yollar ve yepyeni
çözümler bulmanın mümkün olduğu
görülebilir. Temel bir sorunla baş başa
kaldığımızda, şu sualleri masanın üzerine
koymalıyız.
• Bir: Yepyeni ve farklı şeyler yapmaktan
alıkoyan ne?
• İki: Kısıtlamalar söz konusu olmasa
soruna ne şekilde yaklaşırdık?
Bu sorulara verilecek alternatif
yanıtlar aslında farklı düşünmenin de
başlangıcı. Herkesin ortak hedefi başarı.
Çalışan, patron veya yönetici; hangi
pozisyonda olursa olsun zaman zaman
stresi, baskıyı hissedebiliyor. Fakat bu
durum; yenilik oluşturabilmeyi, ilham
alınacak çalışmalar gerçekleştirebilmeyi
engelliyor. Diğer yandan yeni bir sorunla
karşılaştığımızda daha önce yapılmış
ve denenmiş bir işle kıyasta bulunmak,
birçok soru sormak, uygulamak
istediğimiz yeniliğin hayata geçmesini
daha etkin ve kolay kılabilir. Hatta yapılan
yeni işle ilgili öğrenme, yansıtma yoluyla
da sağlanabilir. Fakat, yeni beceri ve bakış
açıları geliştirmek için riske girmek de
gerekiyor.
Şirketler için değerli kaynak
Yakın dönemde öğrenme kıvraklığı güçlü
personelin en önemli özelliği haline
gelecek.
Kariyer basamaklarına çıkarken,
akademik eğitimde ve işe alımlarda artık
diplomanın yanında adayın; spor yapıp
yapmadığı, bir müzik aleti çalıp çalmadığı,
farklı bir iş deneyimi yaşayıp yaşamadığı,
sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp
almadığı gibi yapılan özel etkinlikler de
CV’de aranan kriterler haline gelecek.
Çünkü bu özellikler adayın; ne düzeyde
geliştiğinin, öğrenme kabiliyetinin ne
kadar olduğunun ve yeni becerileri
öğrenip öğrenemeyeceğinin de bir
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göstergesi kabul edilecek. Şirketlerin
son dönemde çalışanlarına ait yetenek
profilleri çıkartması da bu öngörünün
kanıtı. Bu yüzden çok sayıda şirket
yüksek potansiyelli çalışanları belirlerken
“öğrenme potansiyeli” kriterini de göz
önüne alıyor.
Öğrenme potansiyeli olan yöneticiler,
ani değişimlerde ve belirsiz ortamlarda
rahat davranabilen kişilerden oluşuyor.
Bu tür yöneticilerin; birbiriyle doğrudan
ilgisi olmayan parçaları birleştirebildiği,
bu birleşimden yola çıkarak yaratıcı
çözümler üretebildiği, elinde yeterli
veri olmasa bile karar almaktan
kaçınmadığı ve çevresine kulak veren
etkin dinleyiciler olduğu görülüyor. Özetle
altını çizmemiz gereken husus, insanların
doğru becerileri olup olmadığı değil;
yeni becerileri öğrenecek potansiyelleri
bulunup bulunmadığı.
Günümüzde sorgulanan 5 temel özellik
• Büyük ideallerin peşinden ilerlemeye
yönelik sağlam motivasyon ve alçak
gönüllülük
• Yeni fikir ve alanlara dönük yoğun
merak duygusu
• Başkalarının fark edemediğini
keşfedecek içgörü
• İşe ve çalışanlara yönelik güçlü ilgi
• Engelleri aşma kararlılığı

Öğrenme Çevikliğinin 4 Yönü
1. Zihinsel çeviklik:
Analitik düşünebilir, karmaşık
durumlarda problemi rahatlıkla
tanımlar, sebep-sonuç ilişkilerini
kurarak hareket edebilirler.
Çabuk kavrarlar. Hemen atılması
gereken adımları tespit ederler.
2. İnsan ilişkilerinde çeviklik:
Kendilerini iyi tanırlar. Farklı
yapıdaki insanlarla rahatlıkla
başa çıkabilirler. Açık fikirlidirler.
İlişkilere yargısız yaklaşırlar.
Otorite kurmaya gerek kalmadan
etki yaratırlar.
3. Değişimde çeviklik:
Olaylara meraklı yaklaşırlar.
Öğrenmeye ve deneyime açıktırlar.
Değişimin getirdiği rahatsızlığı
yönetebilirler. Statükoya
tahammülleri yoktur. Yenilik
için sabırsızdırlar. Yeni ve zor
uygulamaların içinde olmaya
heveslidirler. Bu tip durumlarda
liderliği üstlenmede ilk gönüllü
onlardır.
4. Sonuç yaratmada çeviklik:
Ekiplere ilham vererek, onları
harekete geçirirler. İlk seferinde
sonuç yaratırlar. Kendinde ve
başkalarında güven yaratacak
duruşu ortaya koyarlar. Gerek
kendi gerekse çevresinin
sınırlarını zorlamayı başarırlar.

news
All of these features bring people with
learning agility to the point of inspiring and
even role model characters within their
teams. While gaining the trust of the team,
pushing the boundaries of its surroundings
makes the success inevitable.

she has, and whether or not they will learn
new skills. This fact is proved by the fact
that the companies create talent profiles
for its employees recently. Therefore, many
companies consider the ‘learning potential’
as the criterion while identifying high
potential employees.

How can Learning Agility be improved?
Being creative, knowing the processes
well, identifying the bottleneck points in
the processes and creating alternative
definitions is the starting point. First of
all, innovation needs to be created about
work. Usually when options come to us, we
have the habits of choosing the first or the
easiest one. Instead, it can be seen that it is
possible to find new ways and new solutions
by thinking on some work. When we are
alone with a basic problem; we have to put
these questions on the table:

Managers with learning potential are those
who are able to act in sudden changes and
uncertain environments. It can be seen
that such managers can combine creative
parts that are not directly related to each
other; they can produce creative solutions
from this combination, they do not refrain
from making decision even with insufficient
data and they are effective listeners to their
surroundings. In summary, we have to
underline whether they have the potential
to learn new skills not whether people have
the right skills or not.

•1: What’s keeping you from doing brand
new and different things?

5 basic features that are questioned today

•2: How would we approach the problem if
there were no restrictions?

•Strong motivation and modesty for
pursuing great ideals,
•Intense curiosity about new ideas and
areas,

The alternative answers to these questions
are actually the beginning of different
thinking. Everyone’s common goal is
success. Employee, boss or manager; he
can feel stress and pressure from time
to time no matter what position he is.
But this situation prevents the ability to
create innovations, to carry out studies to
be inspired by. On the other hand, when
we encounter a new problem, it may be
easier to make the innovation we want to
implement if we make comparisons with
the previously performed and tried work
and ask a lot of questions. Even new workrelated learning can be provided through
reflection. But it is also necessary to take
risks to develop new skills and perspectives.

•Inner vision to discover what others cannot
recognize
•Strong interest in employment and
employees,
•Stability to overcome obstacles.

4 Aspects of Learning Agility
1. Mental agility: They can think
analytically, define the problem
in complex situations easily, act
by establishing cause-effect
relationships. They understand
quickly. They identify the steps to
be taken immediately.
2. Agility in human relations:
They know themselves well. They
can handle people with different
structures. They’re open-minded.
They approach relationships
without judgment. They have
an effect without the need to
establish authority.
3. Agility in change: They are
curious about events. They are
open to learning and experience.
They can manage the discomfort
brought by change. They do not
tolerate the status quo. They’re
impatient for innovation. They
are eager to be involved in
new and difficult applications.
In such cases, they are the
first volunteers to undertake
leadership.
4. Agility in creating results:
Inspiring teams, they mobilize
them. They create results on
the first try. They present a
stance that creates confidence
in themselves and in others.
They succeed in pushing the
boundaries of their own and their
surroundings.

Valuable resource for companies
In the near term, learning agility will
become the most important feature of
strong staff.
While moving forward in career goals; it
will be important for the candidate to make
sports, play a musical instrument, have
a different work experience, take part in
social responsibility projects or not, and all
these will become the criteria sought in a
CV. Because these characteristics will be
accepted as to what level the candidate is
developing, how much learning ability he/
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SAĞLIK HATTI

SERT VE SOĞUK GÜNLER İÇİN DİKKAT
VÜCUDUNUZ KIŞ UYKUSUNA YATMASIN
Bir yandan soğuk, öte yandan düşen güneş ışığı yoğunluğu, vücudun bağışıklık sistemini olumsuz
yönde etkiliyor. Kaçınılmaz biçimde de enfeksiyonlara davetiye çıkartıyor. Özellikle kış ayları üst
solunum yolu hastalıklarına bağlı maddi ve manevi kayıpların en fazla yaşandığı dönem. Halbuki
birkaç önlemle sağlığı korumak mümkün.
ve süresini olumsuz biçimde etkiliyor.
Klinik bulgular yapay ışığın beyni olumsuz
etkilediğini ortaya koyuyor. Uzmanlar bu
nedenle yatağa yatmadan en az 1 saat
önce elektronik cihazlarla olan ilişkiyi
sonlandırmayı tavsiye ediyor.
Biraz hareket
Vücudu hareket ettirmek başta mutluluk
hormonu endorfin olmak üzere temel
6-7 vücut salgısı için çok değerli.
Hem motivasyon yükselirken hem de
düzenli egzersiz bağışıklık sistemini
kuvvetlendirip kişiyi zinde tutuyor. Sadece
dikkat edilmesi gereken doğru, vücut için
uygun sporu seçmek.

Son yıllarda gerçekleştirilen bilimsel
araştırmalar D Vitamininin bağışıklık
sisteminde kilit rol oynadığını ortaya
koydu. Besinlerin yanı sıra güneş ışığı
en değerli D vitamini kaynaklarından
biri. Bu vitamin, vücudunuzun
kalsiyumu emmesine, kemiklerinizin
şekillenmesine, ruhsal durumunuzun
ve bağışıklık sisteminizin güçlenmesine
yardımcı oluyor. Güneş ışığının yeterince
alınmaması D vitamini eksikliğinin en
önemli nedeni. Bu açığı kapatmak için
özellikle kış aylarında vitamin tabletleri
veya yağlı derin su balıkları, süt ürünleri
ve yumurta tüketilebilir.
Antioksidan ve vitamin zengini
gıdalar
Havalar sıcaklıkları düşmeye
başladıkça sindirim sistemi
sorunlarında da fark edilir bir
artış gözleniyor. Bulguların
ağırlıklı bölümü; karın ağrısı,
kabızlık veya ishal şeklinde.
Bunun için sindirim sisteminin
ısınmasına, kan akış hızının
arttırılmasına dikkat etmek
gerekiyor. Lifli, hatta prebiyotik
özellikli sebze ve tahıllardan
yapılacak çorbaların tüketilmesi
tabloyu olumlu yönde düzenliyor.
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Sağlığınızı önemseyin, grip aşısını
doktorunuza danışın

Mercimek, brokoli, lahana, tatlı patates,
ıspanak, bal kabağı, nohut kullanılarak
yapılacak çorbalar bağışıklık sistemini
güçlendiriyor.
Kaliteli Uyku
Vücudun bir harmonisi olduğunu asla
unutmamak gerekiyor. Özellikle bazal
metabolizma hızının dinlenme periyoduna
geçtiği uyku evresi bu yüzden çok
kıymetli. Bir yetişkinin günde ihtiyaç
duyduğu ortalama uyku süresi 6 ilâ
8 saat. Günümüzde cep telefonu ve
tabletlere olan bağımlılık uyku kalitesini

Çoğunlukla hasta olunca kapısı çalınan
doktorlara, özellikle 35 yaş sonrası rutin
kontrol amaçlı olsa dahi gitmek hem
koruyucu hem de daha az masrafsız.
Zira düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak
hastalıkları erken aşamada fark
edebilmeyi ve dolayısıyla hastalıkların
ilerlemesini engelleyebilmeyi sağlıyor. Kış
başlarken, gribal enfeksiyonların yayılıma
geçmesi öncesi yaptırılacak grip aşılarının
da koruyucu özelliği var. Özellikle risk
altında olanların doktorlarına danışması
şart.

Kış uykusuna yatmamak için;
• Günde 3 meyve, 2 porsiyon sebze tüketin.
• 1 bardaktan fazla meyve suyunu tüketmeyin
• Sebzeleri haşlayarak tüketin
• Tatlı tüketimine sınırlama getirin
• Lifli gıdalara ağırlık verin
• Bol bol su için
• Kaliteli yağ kaynağı kuru yemişlerden tüketin
• Tuz tüketimini sınırlayın

HEALTH LINE

ATTENTION TO THE TOUGH AND COLD DAYS (!)
DON’T LET YOUR BODY HIBERNATE
Cold on one hand, and the decrease in the intensity of the sunlight on the other, affect the body’s immune
system adversely. It inevitably invites infections. Especially during the winter months, the most severe loss
of physical and spiritual weaknesses occur due to upper respiratory tract diseases. However, it is possible
to maintain health with a few precautions.
recommend terminating the relationship
with electronic devices at least 1 hour before
bedtime.
A little bit of movement
Moving the body is very valuable for the
secretion of especially the happiness
hormone endorphin and other 6-7 essential
bodily secretions. In addition to increasing
the motivation increases, regular exercise
also strengthens the immune system and
keeps the person fit. Just choose the sport
that is right and suitable for the body.
Care for your health, consult your doctor
for flu shot
In recent years, scientific research has
shown that vitamin D plays a key role in the
immune system. Food as well as sunlight is
one of the most valuable sources of vitamin
D. This vitamin helps your body absorb
calcium, shape your bones, strengthen your
mental state and your immune system. The
most important reason for lack of vitamin D
is the lack of sunlight. In order to fill in this
gap, especially in winter, vitamin tablets or
oily deep water fish, dairy products and eggs
can be consumed.
Foods rich in antioxidant and vitamin
As the temperatures begin to
decline, there is a noticeable
increase in digestive problems.
The majority of the findings
are in the form of abdominal
pain, constipation or diarrhea.
It is necessary to pay attention
to warming up of the digestive
system and increasing the blood
flow rate. Consumption of soups
made of fiber and even prebiotic
vegetables and cereals will affect
this picture positively. Soups used
with lentils, broccoli, cabbage,
sweet potatoes, spinach, pumpkin,

It is usually preventive and cost-effective to

chickpea strengthen the immune system.

go to doctors, who you usually visit when you

Sleep of Good Quality

are sick, especially after the age of 35 for

We must never forget that there is a
harmony of the body. In particular, the stage
of sleep in which the basal metabolic rate
starts the rest period is very valuable. The
average sleep time required by an adult
per day is 6 to 8 hours. Today, addiction
to mobile phones and tablets adversely
affects sleep quality and duration. Clinical
findings suggest that artificial light affects
the brain negatively. The experts therefore

routine control. Because of regular health
checks, the disease can be noticed at an
early stage and thus prevent the progression
of diseases. In the beginning of winter, the
flu shots to be made before the spread
of influenza infections have protective
properties. Those who are particularly at
risk should consult their physician.

To prevent hibernation;
•Consume 3 fruits and 2 servings of vegetables a day.
•Do not consume more than 1 cup of juice.
•Eat vegetables cooked with boiling method.
•Restrict sugar intake.
•Consume plenty of fiber foods.
•Drink plenty of water.
•Consume good quality oil and dry fruits.
•Limit salt intake.
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GEZİ

EFSANELERİN VE ASALETİN ŞEHRİ KOTOR’A HOŞ GELDİNİZ
Balkan Savaşları’nın sonuna kadar Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında kalan bir ülkeye ve belki
de onun dünyadaki en güzel kentine yolculuğumuz... “Montenegro” olarak da bilinen Karadağ’ın,
Adriyatik sahilindeki masal şehri Kotor’a gidiyoruz. Zamanda yolculuk yapmaya hazır mısınız?

GEZMEDEN DÖNMEYİN
Surlarda yürüyüp, Aziz John’un kalesine
kadar tırmanın.
Kalenin girişindeki natürel pazarı dolaşın.
Şehrin 3 tarihi kapısı; Deniz Kapısı, Nehir
Kapısı ve Gurdik Kapısı’nı ziyaret edin.
Grgurina Sarayı’nı gezin.
Koyları dolaştıran tekne turuna katılın.

TATMADAN DÖNMEYİN
Kalamar Dolması
Njoke ( Patates Mantısı )
Njegusi Peyniri
Riblja (Balık Çorbası)

Kotor, Karadağ’ın Akdeniz ile buluştuğu
doğal bir liman kenti. Yaklaşık 15 bin kişi
yaşıyor, ancak neredeyse yılın 365 günü
popüler bir destinasyon olduğundan bu
rakam 25-30 binin altına inmiyor. Birbirine
bağlanan dört koy, şehrin sahil siluetinin en
dikkat çekici özelliği. Hem bu doğal coğrafi
yapı, hem de tarihi mirası sebebiyle Unesco
Dünya Mirası Listesi’nin en kıymetli
mücevherleri arasında.
Kotor, 12. ve 14. yüzyıllar arasında
inşa edilmiş ve o günden beri de hiç
değişmemiş. Karakteristik bir ortaçağ
şehri, hatta ziyaretçileri bu yönüyle
Kotor’u zamanın durduğu kent olarak da
tanımlıyor. Tüm yerleşim, dar bir alanda
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yapılandığından Kotor’u 3-4 saat gibi
bir sürede, üstelik yürüyerek gezmek
mümkün. Kotor Kalesi mutlaka görülmesi
gereken yerlerden biri. Kale, şehrin
bütününe hâkim bir manzaraya sahip. Kale
içinde dar sokaklar, restoranlar, kiliseler,
oteller ve mağazalar var. 400 metrelik
merdivenler gözünüzü korkutmasın.
4 ünlü koyun arasında Boka ayrı bir
güzellikte; zamana sıkışmış gerçeküstü
ve eşsiz bir panoramaya sahip.
Burada efsanelerin içinde yaşadığınızı
hissedebilirsiniz. Boka, dört bağlantılı
boğaz ve muhteşem bir koydan ibaret.
Toplamda yedi ada olan Sveti Marko,
Mamula, Gospa od Skrpjela, Sveti Djordje,

Milosrdja, Ostrvo Cveca ve Mala Gospa
adaları bu masalsı koyu süsleyen doğal
oluşumlar.
Şehir boyunca uzanan binalar, dar sokaklar
ve meydanlar fotoğraf çekmek için eşsiz
enstantaneler sunuyor. Bir dönem Roma
İmparatorluğu’nun hakimiyetinde kalan
kentte bu evreye ait çokça eser var. Sveti
Tripun Katedrali, Sveta Ana Klisesi, Gospe
od Zdravlja Kilisesi Princes Sarayı, ve
Napolyon Tiyatrosu, Kotor’un zengin
mirasının mücevherleri . Roma kültürünün
ve şehrin en tanınmış simgelerinden biri
olan Saint Tryphon Katedrali mutlaka
görülmesi gereken yerler arasında.

TRIP

WELCOME TO THE “CITY OF LEGENDS AND NOBILITY”
We travel to a country that remained within the borders of the Ottoman Empire until the end of the
Balkan Wars and to its most beautiful city probably… We are heading to Kotor, the city of fairytales on
the Adriatic shore of Montenegro. Are you ready for a time travel?
Kotor is a port town where Montenegro
meets with Mediterranean. It has
approximately 15 thousand people, but
because it is a popular destination
for almost 365 days a year, this figure
does not go below 25-30 thousand.
Four interconnecting bays are the
most impressive quality of the coastal
silhouette. Thanks to both this natural
geographical structure and historical
heritage, it is among the most precious
gems of the UNESCO World Heritage List.

OstrvoCveca and Mala Gospa are the
natural formations decorating this epic
bay.
Buildings, narrow streets and
squares aligning along the city offer
unprecedented instants to take
photographs. Remained under the rule
of the Roman Empire for a period, the

city hosts many works from that period.
Sveti Tripun Cathedral, Sveta Ana Church,
Gospe od Zdravlja Church, Prince’s
Palace and Napoleon Theater are the
gems of Kotor’s rich heritage. Saint
Tryphon Cathedral that is one of the most
renowned symbols of the Roman culture
and the city is among the must-see
places.

Kotor was built between the 12th and
14th centuries and has not changed at all
since then. It is a characteristic Medieval
city and the visitors even describe Kotor
as the city where time stops. Because
the entire settlement is in a restricted
area, one can see entire Kotor in only 3-4
hours and on foot. Kotor Castle is one of
the must-see spots. The castle has a view
covering the entire city. There are narrow
streets, restaurants, churches, hotels and
stores within the castle. Do not let the
400-meter steps discourage you.
Boka has a distinct beauty among the
four famous bays. It has a surreal and
unique panorama frozen in time. Here,
you can feel living in legends. Boka
consists of four interconnecting straits
and a magnificent bay. Seven islands,
namely SvetiMarko, Mamula, Gospa
od Skrpjela, SvetiDjordje, Milosrdja,

DO NOT RETURN WITHOUT
Walking along the city walls and climbing
up to Saint John Castle,
Wandering around the natural market in
the entrance of the castle,
Visiting 3 historical gates of the city, namely
Sea Gate, River Gate and Gurdic gate,
Visiting Grgurina Palace,
Taking a boat trip in the bays.

DO NOT RETURN WITHOUT TASTING
Stuffed Calamari
Njoke (Potato Dumpling)
Njegusi Cheese
Riblja (Fish Soup)
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KÜLTÜR SANAT / CULTURE ART

AQUAMAN
Vizyon tarihi: 27 Aralık 2018 Yönetmen: James Wan
Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik Oyuncular: Jason Momoa, Amber Heard, Willem
Dafoe
Bir dönemin çizgi karakterinden, DC Comics’in en popüler kahramanlarından
Aquaman, bu kez beyaz perdeye geliyor. Yılın en büyük prodüksiyonları arasında
gösteren filmin gişede de çok başarılı olacağı şimdiden belli. Filmin baş kahramanı Arthur Curry, Atlantis sualtı krallığının mirasçısı olduğunu öğreniyor. Artık
halkını yönetmek ve dünyaya bir kahraman olmak için ilerlemesi gerektiğini düşünüp, harekete geçiyor. Gerilimin ustası ünlü yönetmen James Wan’ın yönettiği
filmin başrolünde Jason Momoa, Amber Heard ve usta oyuncu Willem Dafoe yer
alıyor.

AQUAMAN
Release Date: 27 December 2018 Director: James Wan
Genre: Action, Adventure, Fantastic Stars: Jason Momoa, Amber Heard, Willem
Dafoe
Aquaman, one of the most popular characters of DC Comics, is coming to the
screen this time. The film, which is one of the biggest productions of the year,
will be very successful at the box office. Arthur Curry, the protagonist of the film,
learns that he was the heir to the underwater kingdom of Atlantis. He now takes
action, thinking that he has to move forward to manage his people and become
a hero to the world. Directed by James Wan the master of the thriller, the movie
has the stars like Jason Momoa, Amber Heard and master actor Willem Dafoe.

FANTASTİK CANAVARLAR : GRİNDELWALD’IN SUÇLARI
Vizyon tarihi: 16 Kasım 2018 Yönetmen: David Yates - Senaryo: J.K. Rowling
Tür: Fantastik Oyuncular: Ezra Miller, Johnny Depp, Jude Law, Zoe Kravitz
Baskı rekorları kıran, neredeyse çevrilmediği dil kalmayan Harry Potter serisinin sevimli canavarları, devam niteliğindeki ikinci filmle karşımızda. Oyuncular
Gellert Grindelwald’ın (Johnny Depp) hapsedildiği yerden kaçışıyla birlikte büyücü
ve insanlar arasındaki dengeli dünya tehlike altına giriyor. Nitekim Grindelwald,
kendisine inananları artırmak ve büyücülerin insanlara hükmettiği bir dünya
yaratmanın peşinde. Albus Dumbledore’un (Jude Law) isteğiyle Newt Scamander
(Eddie Redmayne) Grindelwald’ı durdurma görevini üstleniyor. Bu kesinlikle kolay
olmayacak, Scamander’ın tüm yeteneğini ortaya koymasını gerektirecek.

FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD
Release Date: 16 November 2018 Director: David Yates - Scenario: J.K. Rowling
Genre: Fantastic Stars: Ezra Miller, Johnny Depp, Jude Law, Zoe Kravitz
The cute monsters of the Harry Potter series, record-breaking master piece
translated into almost each language comes to the fore this time as a sequel
second film. With the escape of Gellert Grindelwald (Johnny Depp) from the jail,
the balanced world between the wizard and the people is in danger. Indeed, Grindelwald seeks to increase his believers and to create a world in which magicians
rule people. At the request of Albus Dumbledore (Jude Law), Newt Scamander
(Eddie Redmayne) is taking the task of stopping Grindelwald. This is not going to
be easy, it will require Scamander to reveal all his talent.
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444 Sinema / Cinema

444 Kitap / Book

Beyaz Zambaklar Ülkesinde
Yazar: Grigoriy Petrov Yayın Evi: Koridor Yayıncılık
Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Mustafa Kemal Atatürk zamanında Türkçeye ilk kez çevrildi.
Atatürk, kitabı okuduğunda bu destansı başarıya tek kelimeyle hayran olmuştu. Derhal
kitabın ülkedeki okulların, özellikle askeri okulların müfredatına dahil edilmesini emretti.
Bu kitap tüm yoksulluğa, imkansızlıklara ve elverişsiz doğa koşullarına rağmen, bir avuç
aydının önderliğinde; askerlerden din adamlarına, profesörlerden öğretmenlere, doktorlardan işadamlarına kadar, her meslekten insanın omuz omuza bir dayanışma sergileyerek, Finlandiya’yı, ülkelerini geri kalmışlıktan kurtarmak için nasıl büyük bir mücadele
verdiklerini, tüm insanlığa örnek olacak biçimde gözler önüne sermektedir.

The Land of White Lilies
Author: Grigoriy Petrov Published by: Koridor Yayıncılık
The Land of White Lilies was translated into Turkish for the first time in the era of Mustafa Kemal Ataturk. When Ataturk read the book, he had just admired this epic success. He
immediately ordered the book to be included in the curriculum of schools in the country,
particularly military schools.
This book tells the story of fighting against underdevelopment led by a handful of intellectuals in Finland, despite all poverty, impossibility and unfavorable natural conditions with
every society member from soldiers to clerics, from professors to teachers, from doctors
to businessmen, people from all professions who show their solidarity as a role model for
all mankind by demonstrating a solid struggle to save their country.
Tüfek, Mikrop ve Çelik
Yazar: Jared Diamond Yayın Evi: Pegasus Yayınları
Çağımızın en ünlü düşünürlerinden Paul R. Ehrlich , kitabı şu sözlerle özetliyor. “Bu
kitap tüm kıtalardaki insanların on üç bin yıllık kısa tarihi. Herkes ve her şey anlatılıyor.
Farklı kıtalardaki farklı toplumların farklı gelişmelerini ikna edici ve bilimsel bir şekilde
açıklayarak ırkçı yaklaşımları yerle bir ediyor… İlk iki sayfayı okuduktan sonra elinizden
bırakamayacaksınız.”
Bill Gates’e göreyse; “Büyüleyici… İnsanlık tarihini anlamak için bir temel oluşturuyor.”

Guns Germs and Steel
Author: Jared Diamond Published by: Pegasus Yayınları
Paul R. Ehrlich, one of the most famous thinkers of our time, summarizes the book as
follows: “This book is a brief history of thirteen thousand years of people on all continents. It talks about everyone and everything. Convincingly and scientifically explaining
the different developments of different societies in different continents, it ravages racist
approaches… After reading the first two pages, you cannot give it up.”
According to Bill Gates; “It is fascinating…The book is the basis for understanding the
history of humanity.

444Konser / Concert

CEM ADRİAN
Jolly Joker Sahnesİ (Jolly Joker Stage)
29 Aralık (December) 2018 - Cumartesİ (Saturday)

Levent Yüksel
Jolly Joker Sahnesİ (Jolly Joker Stage)
1 Aralık (December) 2018 - Cumartesİ (Saturday)

Pamela &Ümİt Besen
Jolly Joker Sahnesİ (Jolly Joker Stage)
17 KASIM (November) 2018 - Cumartesİ (Saturday)
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