
İnci Akü, Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEFAM) ile işbirliği 
protokolü imzaladı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından desteklenen Sanayi Tezleri (SANTEZ) 
Programına 2010’da dahil olan İnci Akü, Celal Bayar 
Üniversitesi ile yapılan protokolle Üniversite-Sanayi 
işbirliği kapsamında yeni projelere imza atmayı 
hedefliyor.

İnci Akü, Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (DEFAM) ile işbirliği protokolü imzaladı. İmza 
törenine Rektör Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli ile İnci Akü Ar-Ge 
Merkezi Müdürü Sibel Eserdağ, Ar-Ge Proje Test Müdürü Dr. Sinan 
Yılmaz, DEFAM Müdür Vekili Hülya Durmuş ve DEFAM Müdür 
Yardımcısı Süleyman Koçak katıldı.

İnci Akü Ar-Ge Merkezi Müdürü Sibel Eserdağ, protokol hakkındaki 
değerlendirmesinde; “2010 yılından bu yana SANTEZ programı 
kapsamında, Üniversite-Sanayi işbirliği konusunda çalışmalar 
yürütüyoruz. Gençlere olan güvenimiz ve umutlu bakışımız nedeniyle 
Üniversiteler ile iş birliği içerisinde olmak bizim için çok önemli.
Celal Bayar Üniversitesi ile imzaladığımız işbirliği protokolü ile 
projelerimiz için DEFAM Laboratuvar alt yapısında araştırmalarımızı 
yapacağız.

İnci Akü Ar-Ge Merkezi laboratuvarımızda da, Celal Bayar Üniversitesi 
proje çalışmalarını yürütebilecek. Sektörel tecrübemizi, üniversite 
işbirliği ile birlikte daha da güçlendireceğimize ve başarılı projeler 
üreteceğimize inanıyorum” dedi.

Sektörün ilk Ar-Ge merkezine sahip İnci Akü, bugüne dek toplam 61 
patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modeli ile dikkat çekiyor. 
Üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem veren İnci Akü, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Sanayi Tezleri Programı 
(SANTEZ) kapsamında ürettiği projelerle, üniversitelerin teoriyi 
pratiğe dönüştürme konusundaki bilgi birikiminden faydalanıyor. İlk 
SANTEZ projesini 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ile 
gerçekleştiren

İnci Akü, Celal Bayar Üniversitesi ile yaptığı protokol ile yeni projelere 
imza atmayı hedefliyor.

İnci Akü signed a cooperation protocol with Celal 
Bayar University Applied Sciences Application and 
Research Centre (DEFAM). Included in the year 2010 
in the Industrial Theses (SANTEZ) program 
supported by the Ministry of Science, Industry and 
Technology, İnci Akü aims at carrying out new 
projects in scope of the University-Industry 
cooperation, thanks to the protocol made with the 
Celal Bayar University.

İnci Akü signed a cooperation protocol with Celal Bayar 
University Applied Sciences Application and Research Centre 
(DEFAM). The signature ceremony was attended by the Rector 
Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli and Sibel Eserdağ, Manager of the 
İnci Akü R&D Centre, as well as Dr. Sinan Yılmaz, R&D Project 
Test Manager, Hülya Durmuş, DEFAM Vice Director and 
Süleyman Koçak, DEFAM Assistant Director.

Sibel Eserdağ, İnci Akü R&D Manager, stated in her remark on 
the protocol: “We have been carrying out studies since 2010 in 
regard to the University-Industry cooperation, in scope of the 
SANTEZ program. Our confidence and hopeful regard to youths 
make it important for us to be in cooperation with Universities. 
With the cooperation protocol we signed with the Celal Bayar 
University, we shall make researches for our projects by means of 
the DEFAM Laboratory infrastructure. Furthermore, Celal Bayar 
University shall be able to carry out project studies in our İnci 
Akü R&D Centre Laboratory. I believe that we shall, through the 
university cooperation, further enhance our sector experience 
and produce successful projects”.

Possessing the first R&D Centre of the sector, İnci Akü stands 
out with totally 61 patents, industrial designs and useful models. 
Placing great importance to the University-Industry cooperation, 
İnci Akü makes use of the universities’ knowledge in turning 
theory into practice, with the projects it produces in scope of the 
Industrial Theses (SANTEZ) program supported by the Ministry 
of Science, Industry and Technology. Having realized its first 
SANTEZ project in 2010 together with the Istanbul Technical 
University İnci Akü aims at carrying out new projects in direction 
with the protocol it has made with the Celal Bayar University.

İnci Akü Celal Bayar Üniversitesi 
ile teknolojik gücünü arttırıyor

İnci Akü increases its 
technological power through 
Celal Bayar University

İnci Akü Genel Müdürlüğü’ne İnci Ailesi’nin 3. kuşak temsilcilerinden
Cihan Elbirlik atandı

Bu yıl 30. kuruluş yıldönümünü kutlayan ve 
dört kıtada 80 ülkeye ihracat yaparak 
sektörünün ihracat lideri konumunda olan 
İnci Akü’nün yeni Genel Müdürü, daha önce 
İnci Holding bünyesinde farklı görevlerde 
tecrübe kazanan Cihan Elbirlik oldu. Boğaziçi 
Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu 
olan Cihan Elbirlik, İnci Ailesi’nin üçüncü 
kuşak temsilcilerinden ve otomotiv yan 
sanayi sektöründe önemli deneyimlere sahip. 
Cihan Elbirlik, İnci Holding bünyesindeki 
kariyerine İnci Akü CIS Bölge ve İhracat Satış 
Müdürü olarak başladı. INSEAD’da İşletme 
Yüksek Lisansını (MBA) tamamlamasının 
ardından İnci Holding İş Geliştirme Müdürü, 
daha sonra İnci Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü olarak stratejik 
pozisyonlarda aktif rol aldı.

İnci Akü Genel Müdürü Cihan Elbirlik, yeni 
görevi hakkındaki değerlendirmesinde;                
“İnci Akü’nün uluslararası pazarlardaki 
başarıları, sektörün ilk Sanayi Bakanlığı 
onaylı Ar-Ge merkezine sahip olması ve 
sektörünün ihracat liderliği, bu yeni 

görevimde bana daha da önemli bir misyon 
yüklüyor. İnci Akü’nün başarılarının 
arkasında, İnci Akü takımının birbiriyle 
uyumlu ve özveriyle çalışarak elde ettiği 
başarıların, 2023 yılına giderken “Dünya’nın 
ilk 10 akü üreticisi arasında olmak” vizyonu 
ve “Enerji depolamada uzun ömürlü hızlı 
çözümler sunmak” misyonu çerçevesindeki 
teknolojik çalışmaların önemli katkıları var. 
Sektöründe birçok ilke imza atan İnci Akü’yü, 
takım arkadaşlarımla birlikte daha da ilerilere 
taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

1 Ağustos 2014 itibariyle İnci Akü Genel 
Müdürlüğü’ne atanan Cihan Elbirlik, aynı 
zamanda İnci Holding İcra Kurulu Üyeliği ve 
İnci Lojistik Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevlerini sürdürecek.

Evli ve 2 çocuk babası olan Elbirlik, uzun 
yıllardır yelken sporu ve müzikle yakından 
ilgileniyor.

Bu yıl 30. kuruluş yıldönümünü kutlayan İnci Akü’ye yeni Genel Müdür atandı. Dört kıtada 80 ülkeye ihracat yapan 
İnci Akü, uzun süredir İnci Holding bünyesinde farklı görevlerde başarılı işlere imza atan Cihan Elbirlik’le yola 
devam edecek.

Cihan Elbirlik, of the 3rd generation of İnci
family, appointed as General Manager of İnci Akü

Cihan Elbirlik, who has gained experience in 
di�erent duties within body of İnci Holding, 
became the new general manager of İnci 
Akü, the sector’s export leader exporting to 
80 countries in four continents, who 
celebrates its 30th foundation anniversary 
this year. Graduated from Bosphorus 
University Mechanical Engineering, Cihan 
Elbirlik represents the third generation of the 
İnci Family and has significant experience in 
the automotive sub-sector. Cihan Elbirlik 
began his career within body of İnci Holding 
as İnci Akü CIS Regional and Export Sales 
Manager. Following completion of his 
Management Master’s Degree (MBA) in 
INSEAD, he took active roles in strategic 
positions such as İnci Holding Business 
Development Manager and Chairman of the 
Board of Directors and General Manager of 
İnci Logistics.

Cihan Elbirlik, İnci Akü General Manager, 
stated in his remark about his new duty:
“The achievements of İnci Akü through 
international markets, the facts that it 

possesses the first Ministry-of-Industry-
approved R&D centre of the sector and holds 
 the export leadership of its sector, loads me
 with a much more important mission.
 Achievements of İnci Akü are underlay by the
 harmonious and devoted work of the İnci
 Akü team, as well as the technological
 studies in framework of the vision “to be
 among the top 10 battery producers
 worldwide by the year 2023” and the mission
 “to o�er long-term rapid solutions in energy
 storage”. I am of the belief that I and my
 teammates shall carry İnci Akü, who broke
 grounds in its sector, one step further”

Appointed General Manager of İnci Akü as of 
1st August 2014, Cihan Elbirlik shall at the 
same time sustain his duties as İnci Holding 
Executive Board Member and Chairman of 
the Board of Directors of İnci Logistics.

Married and father to one daughter, Elbirlik 
has been closely interested in sailing and 
music for many years.

A new general manager was appointed for İnci Akü, who celebrates its 30th 
foundation anniversary this year. Exporting to 80 countries in four continents, 
İnci Akü will be led by Cihan Elbirlik, who previously has been successfully 
performing di�erent duties within body of İnci Holding.
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Export leader of its sector, İnci Akü 
celebrated its 30th year with a grand 
event by participation of all its 
employees and their families. Having 
taken part at the heart of millions of 
vehicles for 30 years, pursuing export to 
80 countries in four continents, the İnci 
Akü family shared the happiness of 
succeeding it in a body by coming 
together at the event, as they do every 
year. In the night, the employees who 
have been serving duties for many years 
as well as the top managers who had 
served duties in the past period were 
awarded with thank you plaques.

Exporting to 80 countries, in four continents, 
preserving the title of export leader in its 
sector, succeeding in falling into the heart of 
millions of vehicles worldwide for 30 years
İnci Akü celebrated its 30th year together with 
its employees. Awards were presented to 
employees who had served İnci Akü for 10, 15, 
20 and 25 years. Coming together with all of 
its employees and their families on 
foundation anniversaries every year, İnci Akü 
celebrated the 30th year meeting with a 
greater-than-ever enthusiasm and crowd. 

Perihan İnci, President of İnci Holding, 
conveyed her thanks with the phrases: “We, 
İnci Holding and İnci Family, believed in 
embracing the changes that time requires and 
developing along with them, rather than 
standing up to them. While carrying on our 
path on our 30th foundation anniversary, we 
are quickly apprehending the changes in our 
sector and in the needs of our customers, 
sometimes even before them, and adapting to 
the change rapidly, carrying on realizing the 
changes.  

İnci Akü family celebrated the 30th year 
achievements altogether!

Sektörünün ihracat lideri İnci Akü, 
30. yılını tüm çalışanlarının ve ailelerinin 
katıldığı büyük bir etkinlikle, İzmir 
Arena’da kutladı. 30 yıldır milyonlarca 
aracın kalbinde yer alan, dört kıtada 80 
ülkeye ihracatını sürdüren İnci Akü ailesi, 
her yıl olduğu gibi bu yıl da birlikte 
başarmanın mutluluğunu etkinlikte bir 
araya gelerek paylaştılar. Gecede, uzun 
yıllardır İnci Akü’de görev alan 
çalışanlara ve geçmiş dönemde görev 
yapan üst düzey yöneticilere teşekkür 
plaketleri verildi.
Dört kıtada 80 ülkeye ihracat yaparak 
sektörünün ihracat lideri ünvanını koruyan
İnci Akü 30. yaşını çalışanlarıyla kutladı. 30 
yıldır tüm dünyada, milyonlarca aracın 
kalbinde yer almayı başaran İnci Akü’nün tüm 
çalışanlarının ve ailelerinin katıldığı 
organizasyonda 10, 15, 20 ve 25 yıldır İnci 
Akü’de görev alan çalışanlara ödülleri takdim 
edildi. Her yıl kuruluş yıl dönümünde tüm 
çalışanları ve aileleriyle bir araya gelen İnci Akü, 
30. Yıl buluşmasını bu kez daha büyük bir 
coşku ve kalabalıkla kutladı. 

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Perihan İnci gecenin açılışında; “İnci Holding 
ve İnci Ailesi olarak önümüzdeki yolda 
zamanın gerektirdiği değişimlere karşı durmak 
yerine onları kucaklamaya ve değişimle birlikte 
gelişmeye inandık. 30. kuruluş yılımızda da 
yolumuza devam ederken iş yaptığımız 
sektörün, müşterilerimizin gereksinimlerinde 
yaşanan değişimleri kimi zaman onlardan 
önce hızla idrak ediyor ve süratle değişime 
adapte oluyor, değişimleri gerçekleştirmeye 
devam ediyoruz. Geçmiş başarılara yenilerini 
eklemek için durmadan projeler üretiyoruz. Biz, 
değişimin, gelişmenin, sürekli öğrenmenin 
rekabette bir adım önde olmanın sürdürülebilir 
başarının ön şartları olduğuna inanıyoruz. 
Başarılarımızın somut kanıtlarını aldığımız 
ödüllerle duyuruyoruz. İnci Akü adımızı bir 
markaya dönüştürüyoruz. Güven, teknoloji ve 
yenilik kavramları markamızla anılıyor. Bu 
şekilde anılmaya devam edeceğimiz nice 30 
yıllara!” cümleleriyle teşekkürlerini iletti. 

Gecede konuşma yapan bir diğer isim ise 
Ağustos ayında İnci Akü Genel Müdürü olarak 
göreve başlayan İnci Ailesi’nin genç ve başarılı 
üyesi Cihan Elbirlik oldu. Elbirlik, “30 yıldır 
durmadan yükselen İnci Akü’yü bugünlere 
taşıyan sevgili İnci Akü ailesi, her birinize ve 
ailemiz olan ailelerinize şükranlarımı 
sunuyorum. Takım ruhunun en seçkin 
örneklerinden birini göstererek şirketimizi 
global bir marka olma yolunda ilerlettiniz, ona 
değer kattınız. Köklü ve sağlam bir kurum 
kültürüne, kalabalık kocaman bir aile 
geleneğine imza attınız. Bu aileyle yeniden bir 
arada olmanın ve gelecek 30 yılda 
yapacaklarımızın heyecanı içindeyim. Bu 
büyük aile ile birlikte, yeni başarılara 
koşacağımız nice 30 yıllara!” şeklinde konuştu. 

İnci Akü çalışanları ve aileleri, konuşmalar ve 
ödüllerin sahiplerine verilmesinin ardından 
sahne alan Altay’ın şarkılarıyla keyifli geceyi 
sonlandırdılar.

İnci Akü ailesi 30. yıl 
başarılarını hep birlikte 
kutladı!

We are producing projects ceaselessly with a 
view to add to our past achievements. We are 
of the belief that change, development and 
continuous learning is prerequisite to 
sustainable success and to being one step 
further in competition. We are announcing the 
concrete evidences of our achievements by the 
awards we are granted. We are turning our İnci 
Akü name into a brand. The concepts of 
reliability, technology and innovation are 
referred to through our brand. I wish us all 
happy 30 years, throughout which we shall 
keep being remembered this way!”

Cihan Elbirlik, the young and successful 
member of the İnci Family, who commenced 
duty in August as İnci Akü General Manager, 
addressed a speech as well. Elbirlik stated: 

“Dear İnci Akü family, you carried İnci Akü, who 
has been ever rising for 30 years, to our day, I 
present to each of you and to your families, 
who are our families too, my profound thanks. 
You have set one of the most outstanding 
examples of team spirit, taking our company 
forward on the path of becoming a global 
brand, adding value to it. You created a rooted 
and sound corporate culture, a crowded and 
huge family tradition. I am in the excitement 
of being together with this family again and of 
our deeds to come throughout the following 
30 years. I wish us all happy 30 years, 
throughout which we shall run to new 
achievements with this grand family!” 

İnci Akü employees and their families ended 
the pleasant night with songs of Altay, who 
took the stage following the speeches and 
granting of the awards.
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Sektörün ihracat lideri İnci Akü’nün, 
2010 yılında ilk adımlarını attığı 

‘Üniversitelerin İncileri’ projesinde 
dördüncü dönem başladı. İnci 
Akü’nün üniversitelilere, daha 
mezun olmadan kariyer fırsatı 
sunduğu projede, üniversitelerin yeni 

‘İncileri’ marka elçisi olarak görev 
yapıyor.
Sektörün ihracat lideri İnci Akü’nün üniversite 
öğrencilerine, mezun olmadan iş yaşamı ile 
tanışma fırsatı sunan ‘Üniversitelerin İncileri’ 
projesinin dördüncü dönemi kapsamında, 8 
üniversiteden 9 marka elçisi belirlendi. 
2014 yılında 30. kuruluş yıldönümünü 
kutlayan İnci Akü’nün, Manisa Organize 
Sanayi Bölgesi’nde bulunan tesisine ilk 
ziyareti gerçekleştiren “Üniversitelerin İncileri”, 
kariyer yaşamlarına ilk adımı atmış oldular. 
İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü, Pamukkale Üniversitesi, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik 
Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Celal 
Bayar Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nde 
eğitimlerini sürdüren 9 üniversiteli genç, İnci 
Holding ve İnci Akü üst düzey yöneticilerinden 
mentorluk desteği ve farklı alanlarda kişisel 
gelişim eğitimleri alıyor.

Projenin dördüncü dönemini değerlendiren
İnci Akü Genel Müdürü Cihan Elbirlik,

“İnci Holding ve İnci Akü, çalışanlarının 
gelişimini destekliyor ve potansiyel çalışanları 
için de değer yaratıyor. Projemizin ilk 
döneminden bu yana, aynı heyecanla bugün 
dördüncü döneme başlıyoruz. ‘Üniversitelerin 
İncileri’ projesiyle, öğrencileri okurken iş 
yaşamına hazırlamaya yönelik programlar 
yapıyoruz. Bu projeyle, üniversite öğrencileri 
ile bir yandan uzun vadeli ve hayatlarında 
değer yaratan ilişkiler kuruyor, bir yandan da 
okul dönemindeki  gençlerimizin iş dünyasıyla 
ilişkilerini güçlendiriyoruz.’’

‘‘2010 yılında Türkiye’nin farklı üniversiteleriyle 
bağlantıya geçerek başlatılan bu projede 

‘Üniversitelerin İncileri’, İzmir’de düzenlenen 
eğitim kampına katılıyor ve üst düzey 
yöneticilerimizden mentorluk desteği alıyor. 
Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda daha fazla 
üniversiteli gencimizi marka elçisi olarak 
bünyemize katmak” dedi.

‘Üniversitelerin İncileri’ 
projesinde  dördüncü 
dönem başladı!

Fourth period started in the project 
“Pearls of the Universities”, the first 

step of which had been taken in 2010 
by İnci Akü, export leader of the 
sector. With the project, under which 
İnci Akü o�ers career opportunities 
to university students before 
graduation, the new “Pearls” of the 
universities serve duty as brand 
ambassadors.
In scope of the fourth period of the project 

“Pearls of the Universities”, under which İnci 
Akü, export leader of the sector, provides 
university students with the opportunity to 
meet business life before graduation, 9 brand 
ambassadors from 8 universities were 
designated. Paying the first visit to the 
Manisa Organized Industrial Zone plant of İnci 
Akü, who is celebrating its 30th foundation 
anniversary in 2014, the “Pearls of the 
Universities” took the first step to their career 
lives. 9 university students from  Istanbul 
Technical University, İzmir Institute of High 
Technology, Pamukkale University, Middle 
East Technical University, Yıldız Technical 
University, Dokuz Eylül University, Celal Bayar 
University and Ege University are being 
provided with mentor support and personal 
development trainings at di�erent fields by 
İnci Holding and İnci Akü top managers.

Fourth period of the 
project ‘Pearls of the 
Universities’ began!

Making a remark on the project’s fourth period, 
Cihan Elbirlik, İnci Akü General Manager, 
stated: “İnci Holding and İnci Akü supports 
the development of its employees as well as 
creating value for its potential employees. 
Today, we are starting the fourth period with 
the same excitement we have been feeling 
since the first period of our project. Under the 
project ‘Pearls of the Universities’, we are 
carrying out programs directed towards 
preparing students for the business life while 
still studying. With this project, on one hand 
we are establishing long-term relations with 
the university students, which relations create 
value in their lives, and on the other hand, we 
are strengthening our youths’ relations with 
the business life.’’

‘‘With this project, which was commenced in 
2010 by contacting to various Turkish 
Universities, the ‘Pearls of the Universities’ 
attend to the training camp in İzmir and get 
mentor support from our top managers. Our 
goal is to integrate in the forthcoming years a 
greater number of university students in our 
body as brand ambassadors.”
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İnci Akü, Sürekli Geliştirme faaliyetleri kapsamında 
hayata geçirdiği projesi ile T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından düzenlenen “2014 Verimlilik Proje 
Ödülleri”nde ‘Süreç İyileştirme’ kategorisinde ödül aldı.
İnci Akü, Sürekli Geliştirme faaliyetleri kapsamında hayata geçirdiği 
projesi ile T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu yıl ilki 
düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri’nde “Süreç İyileştirme” 
kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü. Verimlilik Proje 
Ödülleri, 2 Haziran 2014 tarihinde Ankara Congresium Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde düzenlenen Verimlilik Haftası açılış etkinliklerindeki ödül 
töreninde sahiplerine takdim edildi.

103 büyük işletme projesinin arasından, kamu, özel sektör, üniversite 
ve STK’lardan katılan 66 bağımsız değerlendiricinin yaptığı 
değerlendirmeler sonunda İnci Akü, ‘Büyük İşletmeler’ kategorisinde, 

‘Süreç İyileştirme’ alanında üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı. 
İnci Akü, değişim sürecine içerisinde KAIZEN, Yalın 6 Sigma, TPM, 5S, 
QRQC gibi uluslararası bilinen Sürekli Gelişim araçlarıyla donatılmış, 
İnci İmalat Sistemi’ni (İNİS) geliştirerek başladı. İNİS’in temelinde, 
tüm faaliyetleri bilinen en iyi halinde standartlaştırmak, sistematik 
takip etmek ve herhangi bir sapma durumuna yol açan faktörleri en 
doğru ve hızlı şekilde ortadan kaldırmak yer alıyor.

İnci Akü Genel Müdürü Cihan Elbirlik, aldıkları ödül ile ilgili “İnci Akü 
olarak değişimi ve gelişimi sürekli kılmak amacıyla KAIZEN ve Yalın 6 
Sigma felsefesini benimsiyor, sürekli gelişim yaklaşımı ile tüm 
birimlerimizde ve tüm süreçlerimizde mükemmelliğe ulaşmayı 
hedefliyoruz. Bu bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz projemizin
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ödüllendirilmesi 
bize büyük mutluluk ve gurur yaşattı. Bir markayı kaliteli yapan en 
önemli unsurlardan biri, üretim süreçlerindeki verimliliktir. Gelecek 
dönemde kalite, süreç iyileştirme ve verimlilik gibi konularda 
yapacağımız projelerle, markamızın kalitesini belgeleyen bu ödüle 
yenilerini eklemeye devam edeceğiz.” dedi.

With its project it put into practice in scope of 
Continuous Development activities, İnci Akü, was 
granted with the ‘Process Improvement’ award at the 

“2014 E�ciency Project Awards” organized by the 
Republic of Turkey Ministry of Science, Industry and 
Technology.
With its project it put into practice in scope of Continuous 
Development activities, İnci Akü was granted with the third prize in 
the category of ‘Process Improvement’ award at the “2014 
E�ciency Project Awards” organized for the first time this year by 
the Republic of Turkey Ministry of Science, Industry and Technology. 
The E�ciency Project Awards were presented to holders with the 
award ceremony at the E�ciency Week opening events held on 2nd 
June 2014 in Ankara Congresium Congress and Exhibition Centre.

As a result of the evaluations by 66 independent evaluators from 
public and private sectors, universities and NGOs, İnci Akü, among 
103 large enterprise projects, was granted with third prize in the 
field of ‘Process Improvement’ under the category of ‘Large 
Enterprises’. İnci Akü commenced its change process by developing 
the İnci Manufacturing System (İNİS) which integrated 
internationally recognized Continuous Development tools such as 
KAIZEN, Lean 6 Sigma, TPM, 5S, QRQC. İNİS bases on the 
standardization and systematic monitoring of all activities in the 
best state, and on most proper and fastest removal of factors 
resulting in any deviation. 

Cihan Elbirlik, İnci Akü General Manager stated, on the award they 
were granted: “We, as İnci Akü, adopt KAIZEN and Lean 6 Sigma 
philosophies in order to perpetuate change and development, and 
aim at achieving perfection in all of our units and processes by the 
continuous development approach. We are very happy and proud to 
be awarded by the Republic of Turkey Ministry of Science, Industry 
and Technology as a result of the project we put into practice with 
such point of view. One of the key factors which make a brand a 
quality brand is the e�ciency in its production processes. In the 
forthcoming period, we shall carry on adding to this prize, which 
evidences our brand’s quality, with the projects we shall carry out in 
quality, process improvement and e�ciency.”

İnci Akü’ye Verimlilik Proje 
Ödülleri’nden ‘Süreç İyileştirme’ Ödülü

İnci Akü granted with ‘Process Improvement’ 
Prize by E�ciency Project Awards 
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İnci Akü’nün Ukrayna iştiraki Metra LLC., 
ithal ettiği ürünleri Bağımsız Devletler 
Topluluğu (BDT) ülkelerine ihraç ederek 
İnci Akü markasının küresel arenadaki 
gücünü arttırdı ve bulunduğu sektörde 

“Ulusal İş Dünyası Derecelendirme Birliği” 
tarafından “Yılın İthalatçısı” seçilerek 
büyük ödül olan ‘Altın Ödül’’ün sahibi oldu.

İnci Akü’nün Ukrayna’daki iştiraki Metra LLC., 
ithal ettiği ürünleri BDT ülkelerine ihraç ederek 
İnci Akü markasının küresel arenadaki gücünü 
arttırarak, yoğun çalışmalarının meyvesini 
topluyor. Ukrayna’daki ‘Ulusal İş 
Derecelendirme Birliği’nin, ulusal istatistikî 
verilere dayanarak yaptığı çalışma sonucunda 
Metra LLC., bulunduğu sektörde “Yılın 
İthalatçısı” ödülüne layık görüldü. 

Ulusal İş Dünyası Derecelendirme Birliği’nden 
aldıkları ‘Altın Ödül’ hakkında değerlendirme 
yapan İnci Akü Genel Müdürü Cihan Elbirlik, 

“Ukrayna’daki organizasyonumuz, yüksek 
standartta üretilen İnci Akü ürünlerini ithal 
edip, servis hizmetlerini sağlayarak 
Ukrayna’nın Dünya ekonomisindeki rekabet 
gücünü yükselttiği için bu ödüle layık 
görülmüştür. İnci Akü markasının global 
arenada yaygınlaşması bizim için çok önemli, 
ürünlerimizi doğru iş modeli kurgulayarak 
müşterilerimize sunmaktan ve markamız ile 
Dünya ekonomisine katkıda bulunmaktan 
gurur duyuyoruz” dedi.

İnci Akü’nün Ukrayna iştiraki 
Metra’ya büyük ödül!

The Ukrainian a�liate of İnci Akü, Metra 
LLC. made the İnci Akü brand more 
powerful in the global arena by exporting 
to Commonwealth of Independent States 
(CIS) countries the products it imported, 
and was selected “Importer of the Year” 
in its sector by the “National Business 
Grading Association” and awarded with 
the “Golden Award”, which is the great 
prize.

The Ukrainian a�liate of İnci Akü, Metra LLC. 
made İnci Akü brand more powerful in the 
global arena by exporting to Commonwealth 
of Independent States (CIS) countries the 
products it imported, and is now reaping the 
fruits of its intense e�orts. As a result of the 
study of Ukrainian “National Business Grading 
Association” basing on the national statistical 
data, Metra LLC. has been granted the 

“Importer of the Year” award in its sector. 

Assessing the “Golden Award” they were 
granted by the National Business Grading 
Association, Cihan Elbirlik, İnci Akü General 
Manager, stated: “Our organization in Ukraine 
has been deemed worth of this award since 
they imported and rendered attendance 
service of the high-standard İnci Akü products, 
enhancing the competitive power of Ukraine 
within the world economy. It is very important 
for us that İnci Akü brand is becoming popular 
in the global arena; we are proud of o�ering 
our products to our customers through the 
accurate business model, and of contributing 
to the world economy with our brand”.

Ukranian a�liate of İnci Akü, 
Metra has been granted the 
great prize!
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Müşteri memnuniyetini, markasının değeri için en önemli 
yatırım olarak kabul eden İnci Akü, ‘Sürdürülebilir Müşteri 
Memnuniyeti’ projesinin ilk fazını, bayilerine verdiği eğitimler 
ile tamamladı. Satış sonrası hizmet konusunda, hem teorik 
hem pratik eğitimler düzenleyen İnci Akü, ihtiyaçları tek elden 
karşılamak ve derinlemesine çözümler sunmak üzere yaptığı 
çalışmalar sayesinde, müşterilerine çözüm odaklı yaklaşım 
sergiliyor.

‘Sürdürülebilir Müşteri Memnuniyeti’ projesinin ilk fazını tamamlayan 
İnci Akü, proje kapsamında bayilerinin ihtiyaç duyduğu satış sonrası 
desteği kusursuz şekilde sağlamak için Türkiye’nin ve Dünya’nın dört 
bir yanındaki bayilerine hem teknik, hem de iletişim konularında 
kapsamlı eğitimler veriyor. İnci Akü; akü kullanımı ve bakımı gibi birçok 
konuda, satış noktasında bulunan temsilcilerinin bilgi düzeyini 
yükseltmek ve standardizasyonu sağlamak için çalışmalarını 
sürdürüyor. Hem teorik, hem pratik olarak verilen eğitimler sonunda, 
katılımcılara yapılan sınavda başarılı olanlara ‘Başarı Sertifikası’ 
veriliyor.

Sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ilkesi ile yapılan çalışmaları 
değerlendiren İnci Akü Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Damla 
Arkan, “Müşterilerimizin memnuniyetini sürdürülebilir kılmak amacıyla 
hayata geçirdiğimiz projemizin ilk fazında, bayilerimizin büyük bir 
bölümüne müşteri hizmetleri çatısı altında eğitim verdik. Bayilerimiz, 
uzman eğitmen kadromuzdan hem teknik, hem ürün, hem de müşteri 
iletişimi konularında eğitim alıyorlar. Sektöründe Müşteri Şikâyet 
Yönetimi sertifikası ISO 10002:2004’e sahip ilk şirket olarak, 
bayilerimizden gelen olumlu geri bildirimlerden büyük mutluluk 
duyuyoruz. Sürdürülebilir müşteri memnuniyeti için başlattığımız 
projemiz aşama aşama gelişerek, yenilikleriyle birlikte devam edecek. 
Yılın ikinci yarısında projemizin diğer fazlarını hayata geçirerek, müşteri 
memnuniyetimizi sürdürülebilir kılmak için bayilerimizle birebir 
temasta olmaya devam edeceğiz” dedi. 

İnci Akü, ‘Sürdürülebilir Müşteri 
Memnuniyeti’ projesinde bayilerine 
başarı sertifikası verdi.

Considering customer satisfaction as the most important 
investment for value of its brand, İnci Akü has completed 
the first phase of the “Sustainable Customer Satisfaction” 
project with the courses provided to its dealers. Holding 
both theoretical and practical trainings for after sales 
service, İnci Akü has a solution-oriented approach for its 
customers, thanks to the studies it has carried out for 
exclusively meeting the needs and providing in-depth 
solutions.

İnc Akü completed the first phase of ‘Sustainable Customer 
Satisfaction” project. Within the scope of the project İnci Akü 
provides comprehensive trainings for its dealers all across Turkey 
and Worldwide, both in technical matters and the field of 
communication, in order to flawlessly provide the after-sales 
support its dealers need. Through many fields such as battery use 
and maintenance, İnci Akü carries on its studies for increasing the 
knowledge level of its representatives at the sales points and 
providing standardization. At the end of theoretical and practical 
trainings, the trainees who are successful in the examination are 
provided with a “Certificate of Achievement”.

Damla Arkan, İnci Akü Marketing and Corporate Communications 
Manager, evaluated the studies carried out with the principle of 
sustainable customer satisfaction and stated: “At the first phase 
of our project which aimed at maintaining sustainable customer 
satisfaction, we trained the majority of our dealers under the roof 
of customer services. Our dealers are trained by our specialized 
trainers in technical field as well as the fields of product and 
customer communication. Being the first company in its sector 
holding a Customer Complaint Management certificate ISO 
10002:2004, we are very glad to receive positive feedbacks from 
our dealers. Our project, which we have initiated for sustainable 
customer satisfaction, shall develop stage by stage and continue 
with innovations. In the second half of the year we shall put the 
other phases of our project into practice and keep in touch with 
our dealers in order to maintain sustainable customer satisfaction.

İnci Akü granted certificate of achievement to 
its dealers in “Sustainable Customer 
Satisfaction” project
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is in the first place
İnnovative

Yenilikçi Türkiye Birincisi

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen 
“İnovaLig” yarışmasında “İnovasyon Organizasyonu ve 
Kültürü Birincilik Ödülü’nü” kazandık.

We, as İnci Akü, have been granted the grand prize in the 
category of “Organization and Culture of Innovation” in the 
“İnovaLig” competition, which was organized by the Turkish 
Exporters’ Assembly (TİM).

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye’nin ilk inovasyon 
geliştirme programı İnovaLİG ile Türkiye’nin İnovasyon 
liderlerini belirledi. 5 farklı kategoride Türkiye’nin en inovatif 
şirketlerinin seçildiği yarışmada, sektöründe yeniliklerin ve 
ilklerin elçisi olarak öne çıkan İnci Akü  “İnovasyon 
Organizasyonu ve Kültürü” kategorisinde birinci oldu.
TİM, Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG ile
Türkiye’nin İnovasyon liderlerini belirledi. Türkiye'deki firmaların inovasyon 
karnelerinin çıkarılarak 5 farklı kategoride değerlendirildiği yarışmada, 
geniş kapsamlı değerlendirme aşamalarından geçen finalistler,
2014 İnovasyon Haftası'nda jüri önünde yarıştılar ve 5 farklı inovasyon 
kategorisinde şampiyonlar belirlendi. Kategori şampiyonlarına 
ödüllerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği tören, 
İstanbul Kongre Merkezi’nde 6 Aralık Cumartesi günü 
gerçekleşti. “İnovasyon organizasyonu ve kültürü” kategorisinde 
birinci olan İnci Akü adına ödülü, İnci Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Perihan İnci aldı.

İnovasyon’un İnci Holding’in kurum kültürünün bir parçası haline 
geldiğini vurgulayan Perihan İnci, “Grubumuzun amiral gemisi olan 
İnci Akü, ‘İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü’ kategorisinde aldığı 
birincilikle bizleri gururlandırdı. İnovasyon geleceğe yön verecek.
İnci Holding olarak, bunu biliyor ve bu inançla tüm iş süreçlerimizin 
merkezine inovasyonu alıyoruz. Bu önemli ve çok değerli başarıda 
emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni tebrik ederim. Zira bu yıl üçüncüsünü 
gerçekleştirdiği İnovasyon Haftası; içeriğiyle, kapsamıyla çok başarılı 
ve bizler için ufuk açıcı nitelikteydi” dedi.

İnci Akü Genel Müdürü Cihan Elbirlik alınan ödülle ilgili şöyle 
konuştu: ‘‘Güçlü Ar-Ge ekibimiz ve yenilikçi bakış açımızla 
yaptığımız yatırımların karşılığı olarak aldığımız ödüller bizi çok 
motive ediyor. İnovasyon alanında aldığımız bu ödül, tüm ekip 
olarak bizlere büyük mutluluk ve gurur yaşattı. Günümüz 
ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayan, kurulduğu günden bu 
yana yatırımlarını ileri teknolojiyi
hedefleyerek, marka, inovasyon, teknoloji ve sürdürülebilir 
çevre politikalarına yönelik olarak gerçekleştiriyor; yaptığımız 
çalışmalarla hem yurtiçinde hem yurt dışında yakaladığımız 
başarı grafiğini her geçen gün daha yukarıya taşıyoruz. 
Sürekli gelişimi hedefleyen bakış açımız ile, sektörde ilklerin 
ve yeniliklerin elçisi olmaya; aldığımız ödüllerle başarılarımızı 
taçlandırmaya devam edeceğiz’’.

İnovaLİG nasıl işledi?
İnovaLİG'e kayıt olan firmalar, ilk aşamada kapsamlı bir anket 
değerlendirmesinden geçtiler. İlk aşama süresince, haftalık ve aylık 
bildirimler ve inovasyona yönelik eğitim materyalleri katılımcıların ilgisine 
sunuldu, bunun yanında konferanslar düzenlenerek katılımcı firmaların 
inovasyon yetkinliklerini artırmaya yönelik adımlar atıldı. İlk aşama 
sonucunda, her katılımcı firma yaklaşık 100 sayfa uzunluğunda, kendi 
yetkinliklerinin, yerel ve uluslararası pazarlardaki benzerleri ile 
karşılaştırıldığı bir kıyas analizi raporuna sahip oldu. Firmalar, bu kıyas 
analizi raporu kapsamında, A.T. Kearney'nin IMP3rove inovasyon yönetimi 
metodolojisindeki 5 kategori çerçevesinde kendi yetkinliklerini 
değerlendirme şansını elde ettiler.

Anketler sonrasında, en iyi skora sahip 250 firma ilk tur etkinliğine
davet edildi. Etkinliğin ardından, firmaların raporlarının İnovaLİG jürisi
bünyesinde incelenmesi ile 5 farklı kategoride seçilen 50 firma, yarı 
finallere katılmaya hak kazandı. Yarı finalistler, 2014 Ağustos ayında 
düzenlenecek bir organizasyonda, 15'er dakikalık, inovasyon yönetimi 
yaklaşımlarını anlatan sunumlar yaptılar. Bu sunumlar sonucunda seçilen 
25 firma da finalde yarışmaya hak kazandı. Finalistler, 2014 İnovasyon 
Haftası'nda büyük jüri önünde yarıştılar ve 5 farklı inovasyon kategorisinde 
şampiyonlar belirlendi.

TÜRKİYE’NİN İNOVASYON LİDERİ: 
İNCİ AKÜ

The Turkish Exporters’ Assembly (TİM) has determined the 
Innovation leaders with the first innovation development 
program of Turkey. Standing out as the herald of the novelties 
and firsts in its industry, İnci Akü got the first place in the 
category “Organisation and Culture of Innovation” in the 
competition  in which the most innovative companies of 
Turkey are elected in 5 di�erent categories.

Through the first innovation development program, İnovaLİG, TİM 
determined the Innovation leaders of Turkey In the competition in which 

the innovation records of the companies in Turkey are The competition 
includes the assessment of the finalists in 5 di�erent categories 

during the innovation week 2014. Awards were rewarded in five 
di�erent categories. The ceremony was held at the Istanbul 
Convention Center on Saturday, December 6th The winners were 
rewarded by the President of the Republic Recep Tayyip Erdoğan. 
Perihan İnci, President of İnci Holding, received the award on 

behalf of İnci Akü, the winner in the category “Organisation and 
Culture of Innovation”.

Emphasizing that innovation had become an integral part of İnci 
Holding’s corporate culture, Perihan İnci said that “İnci Akü, the 
flagship of our Group, honoured us by receiving the first place in the 
category of
“Innovation and Organisation Culture”. Innovation will shape the 

future. As İnci Akü, we are aware of this fact, and thus we place 
innovation in the center of all our business processes. I owe a debt of 
gratitude to all my colleagues who had a hand in this significant and 
invaluable achievement. I also congratulate the Turkish Exporters’ 

Assembly who planned the Innovation Week for the third time this 
year. .”

Cihan Elbirlik, General Manager of İnci Akü, commented on the 
award that they have received and said:  “These awards motivate 
us. This is an award we have won with our strong R&D team and 

innovative perspective. This award we have received has been a 
great source of happiness and pride for all of us. We have been 
implementing our investments since the very beginning of our 
establishment, in line with the brand policies, innovation, 
technology and sustainable environment, adopting the goal of 
advanced technology. We have attained a very important 
success rate both nationally and internationally with our 
e�orts. With our perspective aiming at continuous
improvement, we will keep on being the herald of the firsts and 

the novelties in the industry; and crowning our achievements with the 
awards we receive.”

How did İnovaLİG operate?
The companies who enrolled in İnovaLİG went through a comprehensive 
survey assessment as the first phase. During the first phase, the 
participants were provided with weekly and monthly notifications and 
innovation-oriented training materials. Afterwards, conferences with the 
participating companies were held to increase the innovative competence. 
At the end of each phase, the participating companies received
comparative analyses consisting  approximately 100 pages  in which its 
own competence were compared with their peers in the local and 
international markets. Thanks to such comparative analysis report, the 
companies got the chance of assessing themselves within the framework 
of the five categories in the IMP3rove innovation management
methodology of A.T. Kearney.

After the surveys, 250 companies with the best scores were invited to the 
first round event. Following the event, the reports of the companies were 
examined by the İnovaLİG jury and 50 companies were elected in five 
di�erent categories. These 50 companies were eligible to compete in the 
semi-finals. In August 2014, semi-finalists submitted 15 minute presenta-
tions  in which they described their approaches to innovation
management. 25 companies elected upon these presentations were 
eligible to compete in the finals. The finalists competed before the grand 
jury during the Innovation Week 2014, and the winners were determined in 
five di�erent innovation categories.

INNOVATION LEADER OF TURKEY: 
İNCİ AKÜ



İnci Akü is supplying energy of the Electrical Hydraulic 
Compression waste case, which it developed together with 
Profimak. İnci Battery Tractionary batteries were used in the 
project of transforming the waste-collector section of the 
waste truck into a battery-operated system. Providing 
long-lasting solutions in energy storage, İnci Akü shall be
the pioneer in preventing both environmental pollution and 
noise nuisance by means of this trailblazing new technology.

With this new technology developed jointly by Profimak, a pioneer 
in new technology development in its sector, and İnci Akü, the 
waste-collectors of waste trucks shall operate on battery. The 
Electrical Hydraulic Compression waste cases developed in scope 
of the project shall be energized by the environment-friendly
İnci Battery Tractionary batteries which are produced in Turkey’s 
first Breeam-certified plant. In the currently available waste trucks, 
the hydraulic system operates depending on the high-speed 
engine power, which causes the vehicles to consume more fuel and 
the carbon dioxide emission to increase. Beside the direct a�ects 
such as noise nuisance during waste collecting, the hydraulic 
system depending on the engine may lead to results such as late 
movement of waste collecting trucks and tra�c jams. The firm 
Profimak stated that the waste trucks purchased by the Altaş 
Cleaning firm, which is the technology locomotive of the solid 
waste sector, are used currently by the Municipalities of İstanbul 
Maltepe and İzmir Karşıyaka.

“Environment is at the focus of the business manner of İnci Akü. 
And the environment-friendly technologies we have developed
are extensions of this understanding” said İnci Akü R&D Manager 
Sibel Eserdağ and explained the trailblazing technology they 
developed for the Electrical Hydraulic Compression waste case:

“Thanks to the İnci Battery Tractioner batteries we have developed 
as a result of our R&D centre e�orts for the last 3 years, carbon 
emission shall decrease by 10% per ton, while noise nuisance shall 
decrease by 10 decibels. We are very pleased to be in this project; 
with the project, to which we are a stakeholder, 15% saving shall be 
ensured in waste-collecting, as well as annually 3,500 L fuel saving 
per vehicle. We shall carry on cooperation with Profimak for the 
new projects and technologies we are to develop in this field.”

İnci Akü, Profimak ile birlikte geliştirdiği Elektrikli Hidrolik 
Sıkıştırmalı atık kasasının enerjisini sağlıyor. Atık kamyonunda 
atık toplayan kısmın akü ile çalışan sisteme çevrilmesi 
projesinde İnci Battery Traksiyoner aküler kullanıldı. Enerji 
depolamada uzun ömürlü çözümler sunan İnci Akü ile sektörde 
bir ilk olan bu yeni teknoloji sayesinde hem çevre hem gürültü 
kirliliğinin önüne geçilecek.

Sektöründe yeni teknoloji gelişiminde öncülük eden Profimak firması 
ve İnci Akü tarafından ortaklaşa geliştirilen bu yeni teknoloji ile atık 
kamyonlarının, atık toplama kısmının akü ile çalışması sağlanacak. 
Proje kapsamında geliştirilen Elektrikli Hidrolik Sıkıştırmalı kasalar 
enerjisini, Türkiye’nin ilk Breeam sertifikalı tesisinde üretilen doğa 
dostu İnci Battery Traksiyoner akülerden alacak. Mevcut atık 
kamyonlarında hidrolik sistem, yüksek devirli motor gücüne bağlı 
olarak çalışıyor ve bu araçların daha fazla yakıt tüketmesine, 
karbondioksit salınımının artmasına neden oluyor. Atık toplama 
esnasında ses kirliliği ve karbon salınımı gibi doğrudan etkilerinin yanı 
sıra motora bağlı hidrolik sistem, atık kamyonlarının geç hareket 
etmesi ve trafikte sıkışmalar gibi sonuçlar oluşturabiliyor. Profimak 
firması; katı atık sektörünün teknoloji lokomotifi Altaş Temizlik 
firması tarafından alınan atık kamyonlarının İstanbul Maltepe ve 
İzmir Karşıyaka Belediyelerinde şu an faaliyet gösterdiğini belirtti.

“İnci Akü olarak iş yapış anlayışımızın odağında çevre yer alıyor. 
Geliştirdiğimiz doğa dostu teknolojiler de bu anlayışımızın bir uzantısı” 
diyen İnci Akü Ar-Ge Müdürü Sibel Eserdağ, Elektrikli Hidrolik 
Sıkıştırmalı atık kasa projesi için geliştirdikleri ve sektörde bir ilk olan 
teknolojiden bahsetti:

“3 yıldır süren Ar-Ge merkezi çalışmalarımızın sonucunda 
geliştirdiğimiz İnci Battery Traksiyoner aküler sayesinde ton başına 
karbon salınımı % 10 oranında azalırken, gürültü kirliliği 10 desibel 
daha düşecek. Bu projede bulunmaktan son derece memnunuz, 
paydaşı olduğumuz proje ile atık toplamada %15 tasarruf sağlanarak, 
araç başına yılda toplam 3.500lt yakıt tasarrufu yapılabilecek. Bu 
alanda geliştireceğimiz yeni projeler ve teknolojiler için Profimak ile 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

İnci Akü’den Sektörde Bir İlk: Çevre ve Gürültü 
Kirliliğinde Azalma

İnci Akü breaking the grounds in the sector: 
Reduction in Environmental Pollution and 
Noise Nuisance 
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