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H.S: Uncle Necati, you said you owned a 1990 Şahin car. 24 years’ 
time is quite a long period, how would you express your devotion 
for your car?

N.K: The car is happy with me, I am happy with the car :) It created 
no trouble for me so far, hence I’m still using it. I have no idea if it 
will be the car or me who will pass away first; because I’m 82, only 
the one upstairs knows how much time is left for me to live :)

H.S: How many cars did you have before this one?

N.K: The one before this was my first car, a Murat 
124. I had bought it in 1976. It was a tough 
challenge for us to sell it, because it was not 
possible to buy a car from the salary of a public 
o�cer. I was signed up for the campaign of a 
newspaper. I was among the eligible participants, 
and bought the car on monthly instalments of 
860 liras each. The regular price was then 72 
thousand liras, in the currency of those days. And 
my current car, Şahin, costed 19 million liras in the 
then-current currency, when I bought it in the 
year 1990. And it was also hardly possible to buy a 
car because you should deposit half of the car’s 
price in advance, when it’s your turn, the 
company would call you and you’d take delivery of 
the car by paying the the rest of the balance, This 
was a process which could take one year, or 
maybe 6 months. Besides, you should buy it at 
the exact current price on the date of delivery 
which your you turn has come. For instance, let’s 
say the car’s price was 15 million liras at the time 
of your application. If the price has risen to 18 or 
20 million liras at the time of delivery, you’d have 
to pay such an amount (and I mean the currency 
of the time by the way).

I went to Bursa in 1990. I was strolling in the city. 
With the intention of buying a car direct from the 
factory. I went to the Bursa automotive industrial 
zone. I met up with someone there, who asked 
me “What are you looking for?” I said him that I 
was there in order to buy a car. He wrote a note on 
a piece of paper. He put it in an envelope, said: 

“Take this to Çakırhan in Bursa, and give the note 
to the guy there.” I didn’t take him at his word, of 
course. His appearance was not confidence 

inspiring in my view, but anyhow I took and delivered the envelope. 
The person who received the envelope said to me that I would 
receive my car by the end of December -December of the year 
1990-. I hesitated to believe, it of course. I made a down payment 
of about 13 thousand lira. And I received my car by the end of 
December as the authorised person had said.

H.S: How nice…

N.K: I own the car since then. It’s completely original in every 
detail...

H.S: You are the first owner, aren’t you?

N.K: Yes

H.S: 24 years, easier said than done …  Ok, what do you think of 
the significance of the battery for a car?

N.K: Battery is practically the life-blood of the car. The battery is 
as important to the car as is the heart to the human body. The 
heart sustains the life of the human being, and the battery that of 
the car. You turn the key, and the engine does not start, what a 
nerve-wracking situation, how infuriating …

H.S: Ok, have you ever had such problems with İnci Akü?

N.K: No, never.

H.S: You have been using İnci Akü for 24 years, haven’t you?

N.K: Yes, I have always used İnci Akü for the last 24 years. The 
reason why I change this one is that the car was left in the sun for 
too long. Then we saw that the battery would hardly meet the 
need, hence I contacted you and the problem was solved.

H.S: How did you know İnci Akü first?

N.K: When I bought the car in 1990 it came with an İnci Akü 
battery. And I had it maintained regularly. I took it to the 
authorised service centre. That battery lasted for 9 years. And 
such 9 years seemed strange to me. 

H.S: Necati amca 1990 model bir şahin araban olduğunu 
söylemiştin. 24 yıl epey uzun bir zaman otomobilinize 
sevginizi nasıl ifade edersiniz?

N.K : Araba benden memnun, ben arabadan memnunum :) 
Şimdiye kadar bana herhangi bir sorun çıkartmadı, bu 
nedenle hala kullanıyorum. Araba mı önce gider, ben mi 
giderim bilmiyorum; çünkü yaşım 82, bundan sonra artık ne 
kadar gideceğimi yukarıdaki bilir. :)

H.S: Bu kaçıncı aracınız?

N.K : Bundan önce ilk aracım Murat 124’dü. 
1976 ‘da almıştım. Onu zor satabildik, 
çünkü memur maaşıyla araba almak 
mümkün değildi. Bir gazetenin 
kampanyasına yazılmıştım. Oradan çıktı, 
860 lira taksitle almıştım. Fiyatı da o 
zaman 72 bin liraydı eskinin parasıyla. 
Şimdiki arabam Şahin ise, 1990 yılında 
aldığımda 19 milyon liraydı eskinin 
parasıyla. Ve araba almak da mümkün 
değildi, çünkü önceden paranın yarısını 
yatıracaksın, firma seni sıraya alacak, sıra 
geldiği zaman bütün parasını yatırıp 
arabayı teslim alacaktın, o da bir yıl da 
sürebiliyordu 6 ay da. Ayrıca sıra geldiği 
zaman aldığın tarihteki fiyatı neyse o 
şekilde alıyordun. Örneğin araç için 
müracaat ettiğin zamanda arabanın fiyatı 
diyelim ki 15 milyon liraydı. Sana sıra 
geldiği zaman ise 18-20 milyon olduysa -ki 
o zamanın parasıyla konuşuyorum- o 
fiyatla almak zorundaydın.

90 ‘da Bursa’ya gittim. Bursa ‘da 
dolaşıyorum. Fabrikadan alacağım diye. 
Bursa otomotiv sanayiye gittim.Orada bir 
adamla karşılaştık ve dediki “Sen ne 
arıyorsun?”. Araba almaya geldiğimi 
söyledim. Bana bir kağıda not yazdı. Notu 
zarfa koydu ve sen bunu Bursa’da 
Çakırhan’a götür, orada ki elamana ver bu 
notu dedi. Ben inanmadım tabi. Görünümü 
benim gözümü pek doldurmadı ama neyse 
götürdüm zarfı verdim. Zarfı verdiğim kişi 
Aralık sonunda –Yıl 1990 Aralık- arabanı 
alacaksın dedi. Ben pek inanmadım tabi. 13 bin lira kadar 
bir teminat verdim. Yetkili kişinin dediği gibi arabamı Aralık 
ayının sonunda aldım.

H.S: Süper…

N.K : O zamandan beri araba bende. Tamamen her şeyi 
orijinal…

H.S: İlk sahibisiniz değil mi?

N.K : Evet

H.S: 24 yıl dile kolay…  Peki sizce bir otomobil için akünün 
önemi nedir?
 
N.K : Akü aracın can damarı gibidir. İnsanın kalbi neyse 
araba için de işte akü o’dur. Kalp insanın yaşamasını sağlar, 
akü de aracın. Aracın kontağını çevirdiğinizde araç 
çalışmazsa o zaman sinirler, gerilirsiniz hem de nasıl 
gerilme…

H.S: Peki bu zamana kadar İnci Akü ile böyle bir sorun 
yaşadınız mı?

N.K : Hiç yaşamadım.

H.S: 24 yıldır İnci Akü kullanıyorsunuz değil mi?

N.K : Evet 24 yıldır hep İnci Akü kullandım. Bu aküyü 
değiştirmemin nedeni ise araba güneşin altında çok uzun 
süre kalmıştı. Daha sonra bu şartlarda akünün ihtiyaca 
cevap vermeyeceğini gördük onun için ben sizinle temasa 
geçtim ve sorun çözüldü.

H.S: İnci Akü ile ilk olarak nasıl tanıştınız?

N.K : Arabayı 90 ‘da aldığımda aküsü İnci Akü’ydü. 
Bakımını da zaman zaman periyodik olarak yaptırdım. 
Servise götürdüm. O akü 9 sene gitti. 9 sene gidince benim 
de tuhafıma gitti.
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N.K: Herkese fevkalade bir hizmet veriyor. Bu da beni ayrıca 
gururlandırdı. O yüzden İnci Akü’nün peşinden koşturuyorum.

H.S : Sizin dönemlerde ihracat yaptığımız ülke çok sınırlı sayıyaydı. 
Bugün İnci Akü Dünya’nın 80 ülkesine ihracat yapıyor. Bir Türk 
markasının 80 ülkede kullanılması hakkında ne düşünüyorsunuz?

N.K : Türkiye’nin tanıtılması çok önemli bir konu. Türkiye hakkında 
sizin verdiğiniz hizmet parayla yapılacak bir işten çok daha önemli. 
Güzel ülkemizi, Türkiye’yi tanıtmış oluyorsunuz.

H.S : İnci Akü kullandığınız süre içinde servislerimize gittiniz. Gerekli 
süreçlerde servisteki arkadaşlarımızla birlikte oldunuz ya da onlar 
geldi akünüzü değiştirdiler, sohbetiniz oldu. Onlar hakkındaki 
görüşünüz nedir? 

N.K : Ben servise gidip kontrolünü yaptırdığım zaman hep güler 
yüzle karşılandım. Verilen hizmetlerden de hep çok memnun kaldım. 
Son aküyü alırken İnci Akü servisinin benim olduğum yere kadar 
gelip akümü değiştirmesi beni hayrete düşürdü. Böyle bir şey 
olacağını hiç tahmin etmiyordum. Aküyü almışlar gelmişler 
değiştirdiler, ondan sonra görüşmek üzere dediler ve vedalaştılar. 
Benim için şaşırtıcı ve güzel bir anıydı :)

H.S : Teşekkürler. Necati amca eklemek istediğin bir şey var mı?

N.K : Eklemek istediğim şeyler; İnci Akü’nün daha yaygınlaşmasını 
ve İnci Akü’de çalışan arkadaşların sağlık, sıhhat, afiyet içersinde 
hizmetlerini devam ettirmesini diliyorum.

H.S: Çok teşekkürler. Biz de ellerinizden öpüyoruz.

N.K: I recently came upon a friend who uses İnci Akü batteries. We 
had some chat with him. He too is happy with İnci Akü. It has come 
out that İnci Akü o�ers excellent service to all. The point is not 
individualism in service. And İnci Akü has managed to achieve such 
goal. It o�ers an excellent service to everybody. And this has 
become another source of pride for me. Therefore I always go after 
İnci Akü.

H.S: The number of countries we were exporting our products to 
was highly limited during your time. Now İnci Akü exports its 
products to 80 countries worldwide. What do you think about the 
presence of a Turkish brand in 80 countries?

N.K: Promotion of Turkey is of great importance. The service you 
have been rendering for Turkey is much more important than an 
income-generating job. You thereby also promote our splendid 
country, Turkey.

H.S: You visited our service centres during the period you have been 
using İnci Akü. In the course of the required processes either you 
met our colleagues there, or they visited you to replace your battery, 
and you chatted with them. What do you think about them? 

N.K: I was always met with smiling faces when I visited the service 
centres for checks. And I was always happy with the services 
rendered. I was amazed to see that the İnci Akü service people 
came to my place to replace my battery when I bought the last one. 
I could hardly imagine such a thing. They simply took the battery to 
me, replaced the old one, then they said “see you later”, and left. It 
is a surprising and pleasing memory for me :)

H.S: Thank you. Uncle Necati, is there anything you want to add?

N.K: What I want to add are; I wish that İnci Akü batteries become 
available more widely, and wish every health and wellness for the 
people working at İnci Akü when providing their services.

H.S: Thank you very much. And we pay our respects to you.

N.K : 9 sene gittiğine kimse inanmadı. Ben inanıyorum da başkaları 
benim söylediğime inanmıyordu :) Bundan önceki arabamda 
kullandığım aküler 2 sene dahi gitmedi. 2 sene garantili olmalarına 
rağmen. İnci Akü ise tam 9 yıl gitti. Böyle olunca ben de fabrikayla 
temasa geçtim. Fabrikayla temasa geçince onlar da hayret ettiler 
tahmin ediyorum. Sonra telefonla, mektupla güzel bir iletişim 
içerisinde olduk. Daha sonra sizin aküyü değiştireceğiz dediler. O 
sırada İnci Akü servisine talimat vermişler, ben sadece arabayı 
servise götürdüm. Eski aküyü alıp yeni İnci Akü’yü verdiler. 
Tanışmamız böyle oldu. Aşağı yukarı 24 yıldır da İnci Akü ile 
temasımız devam ediyor. 

H.S: Necati Amca 24 yıldır İnci Akü kullanıyorsun hatta geçmiş 
genel müdürlerimizin de mektupları mevcut sende. Bizi 
onurlandıran bu sevginin kaynağı nedir?

N.K : Bu sevgi maddi değil de manevi olarak beni çok gururlandırdı. 
İnci Akü’nün halen bir çok anısı ve hatırası mevcut. Hepsini 
saklıyorum.  İnci Akü’yle tanışmaktan gurur duyuyorum ve İnci 
Akü’ye çalışmalarında sonsuz başarılar diliyorum. Teknolojik yönde 
de daha çok gelişmesini temenni ediyorum.

H.S: Necati Amca, bu sene bizim 30. yılımız. İnci Akü 1984 
yılında kuruldu. Sen ise 24 yıldır bizimle berabersin. 
Nerdeyse kuruluşumuza yakın bir zaman dilimi. 30. 
yılımız ile ilgili düşünce ve dilekleriniz nedir? 

N.K : 30 yıl az bir zaman değil. İnşallah yarım 
asrı doldurduktan sonra da güzel günler 
sizleri bekliyor. İnci Akü’nün tüm bireyleri 
için daha güzel günler gelecek.  İnşallah 
İnci Akü kendi rayında yürüyecek. 
Teknolojinin gelişimine de büyük katkı 
sağlayacak. Benim ilk aldığım İnci Akü’yle 
şimdiki İnci Akü arasındaki fark çok 
büyük. Önceki aküye su falan koyuyorduk, 
kontrol ediyorduk. Şimdi ise aküler 
bakımsız şekilde.

H.S: Bu süreçte İnci Akü’nün bir çok genel 
müdürüyle iletişiminiz oldu. Bunlardan 
biraz bahseder misiniz? Kimlerle 
konuştunuz? Nasıl oldu bu süreç?

N.K : Şimdi önce servis ünite sorumlumuz Bora 
Güçbilmez vardı. Bora Bey maalesef rahmetli oldu. 
Kendisi ile yüz yüze karşılaşmamamıza rağmen 
irtibatımız vardı. Daha sonra Genel Müdür İsmail Hakkı 
Ceylan’dan bir mektup aldım. Gönderdiği mektup beni çok 
duygulandırmıştı. Az önce de dediğim gibi bu durumların manevi 
yönü en önemlisi. Benim yaşım ileri olduğu için yaşlı insanlar biraz 
da pohpohlanmak istiyor.

H.S: Peki ilk aracınız “Murat 124” dediniz şimdi “Şahin” 
kullanıyorsunuz. 24 yıldır İnci Akü ile marşa basıyorsunuz. Her 
marşa bastığınızda ne hissediyorsunuz? Bu nasıl bir duygu?

N.K : Evet 24 yıldır İnci Akü ile marşa basıyorum. 24 yıla bir çok 
hatıra sığdı. İnci Akü hepsinin içerisinde biraz az biraz çok yer aldı. 
İnci Akü ile bu denli uzun bir ilişki sürecinde olmak benim için 
sevinç kaynağı. İnci Akü’ye bir evlat gibi bağlandım. Ömrüm olursa 
yine İnci Akü’yle devam edeceğim. 

H.S: Peki Necati Amca bize eklemek istediklerin var mı? Bu 
röportajda ne eklemek istersin?

N.K : Çok çok teşekkür ederim. Manisa’dan buralara kadar benim 
için zahmet edip geldiniz. Gelmeniz beni çok duygulandırdı. Bu 
zahmete katlanmak kolay bir şey değil. Hem yol uzun hem 
zahmetli. İşinizi bırakıp benim için buraya geldiniz. Size sonsuz 
teşekkür ederim.

H.S : Çevrenizde bu konuyla ilgili hiç hikayelere tanık oldunuz mu? 
İnci Akü ile yaşadığınız bu birliktelik sürecinde çevrenizden ne gibi 
tepkiler aldınız?

N.K : Geçenlerde İnci Akü kullanan bir arkadaşla karşılaştık. Onunla 
biraz sohbet ettik. İnci Akü’den o da memnun. Anlaşıldı ki İnci Akü 
herkese fevkalade hizmet veriyor. Önemli olan hizmette bireysellik 
değil. İnci Akü’de bunu başarmış durumda. 

Nobody believed that it had lasted for 9 years. I did, but the 
other people used not to believe what I was saying :) The 
batteries I had used in my former car had even died in less than 2 
years. Although they had 2 year warranty. And İnci Akü lasted for 
an amazing period of 9 years. Then I contacted the factory. I 
think they were surprised as well, when I contacted them.

Then we have remained in touch by telephone and letters. Then 
they said they would replace my battery. They had already 
instructed the İnci Akü service centre, and I only needed to take 
the car to the service. They took back the old battery, and gave 
the new İnci Akü. That’s how we met. And we have been in 
contact with İnci Akü for almost 24 years now.

H.S: Uncle Necati, you have been using İnci Akü for 24 years, and 
you even keep the letters from our past general managers.
What is the source of this a�ection, which is an honour for us?

N.K: This love has also honoured me a lot, morally rather than 
materially. There are currently a good deal of memories and 
remembrances of İnci Akü. I keep all of them. I am proud of 

knowing İnci Akü, and I wish endless success for İnci Akü in its 
operations. I also with that it further progresses 

technologically.

H.S: Uncle Necati, this is our 30th anniversary. 
İnci Akü was founded in the year 1984. And 

you have been with us for 24 years. A period 
of time that is almost equal to our 

existence. What are your thoughts and 
wishes related to our 30th anniversary? 

N.K: 30 years is not a short time. If god 
permits, good days are ahead of you 
even after your 50th anniversary. There 
will come much better days for all 
members of İnci Akü. If god permits, 
İnci Akü will keep on going on its path. 
It will make a significant contribution 
to the technological progress. There is a 

huge di�erence between the first İnci 
Akü battery I bought, and that of today. 

We used to add water to the former one, 
and to check it periodically. Whereas the 

batteries of today are maintenance free.

H.S: Well, you had contact with several general 
managers of İnci Akü during such period. Could you 

tell us about them? With whom have you spoken? How 
did that process happen?

N.K: Now, at first there was our unit supervisor Bora Güçbilmez. 
Mr. Güçbilmez did unfortunately pass away. Although we did not 
come face to face with him, we were in contact. Then I received a 
letter from the General Manager İsmail Hakkı Ceylan. His letter 
pulled at my heartstrings. As I have just said, the point of such 
situations is their moral aspect. As I am old enough, elderly 
people like me also love to hear some sweet-talk. 

H.S: Ok, you said your first car was a “Murat 124”, and now you 
drive a “Şahin”. You have been starting your car with İnci Akü for 
24 years. What do you feel every time you turn the key? What 
kind of a feeling is that?

N.K: Yes, I have been starting my car with İnci Akü for 24 years. 
Many memories have been accumulated over 24 years. İnci Akü 
has involved in all of them to a large or less extent. It is a source 
of joy for me to be in such a long contact with İnci Akü. I have 
now an attachment to İnci Akü as if it is a child of mine. I will go 
on with İnci Akü again if I live long enough.

H.S: Ok, Uncle Necati, is there anything else you want to add for 
us? What would you like to add in this interview?

N.K: I thank you very very much. You have taken the trouble to 
come all the way from Manisa to here for me. Your visit has 
touched me a lot. It is not that easy to endure all this trouble. A 
way both long and arduous. You dropped everything to come 
here for me. Please accept my endless thanks.

H.S: Have you ever witnessed any stories around you in this 
regard? What kind of reactions have you received from your 
social circle in the course of such relationship with İnci Akü?
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Bir 4445AKÜ öyküsü...
Ali Berke ve Nazif Görpeli anlatıyor

Ali Berke and Nazif Görpeli’s account of events

Ali Berke

A tale of 4445AKÜ

İşyerini aradım Burak ve Atalay Beyler (kendilerine yine 
teşekkür ediyorum) çok ilgili davrandılar ve hemen İnci 

Akü çağrı merkezinin telefon numarasını verdiler. Aradım ve 
öyle güzel bir ilgiyle karşılandım ki o anda akü alırken ne kadar 
doğru bir tercih yaptığımı bir kez daha anladım.

I called the o�ce. Mr. Burak and Mr. Atalay (I extend my 
thanks to them once more) were very attentive to me, 

and gave the number of the İnci Akü call centre. I called the 
centre, and received such a nice attention that 
I acknowledged once more what a right choice I had made 
when buying my battery.

Nazif Görpeli

İ.A.: Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasınız, nerelisiniz, hangi 
işle uğraşıyorsunuz? Kendinizi tanıtabilir misiniz?

A.B.: İsmim ALİ BERKE, 48 yaşındayım. Yozgat doğumluyum ve 
Yozgat’ta ikamet etmekteyim. Özel bir bankada yetkili pozisyonunda 
çalışıyorum.

İ.A.: Aracınız yolda kalmış ve Temmuz ayında satın aldığınız İnci 
Akü’nün Yol Yardım desteği sayesinde zor duruma düşmekten 
kurtulmuşsunuz. Olayı ayrıntısıyla anlatabilir misiniz? 

A.B.: Bundan 2 ay önce ailemle hafta sonu gezi amaçlı aracımla yola 
çıktım. Yozgat Merkez’e    35-40 km mesafede aracımla seyir halinde 
iken birden aracım vitesten çıktı ve hareket 
etmez hale geldi. Çaresiz bir durumda çekici 
araç aramaya başladım; o esnada arabamın 
torpido gözünde İnci Akü garanti belgesini 
gördüm, yol yardım kampanyası olduğu 
aklıma geldi ve hemen aküyü aldığım bayi 
olan Görpeli Ticaret’in sahibi Mehmet Nazif 
Görpeli Beyi aradım. Şehir dışında olmasına 
rağmen çok ilgili davrandı ve bana daha çabuk 
ve daha iyi yardımcı olmaları için işyerinin 
telefon numarasını verdi. 

İşyerini aradım Burak ve Atalay Beyler 
(kendilerine yine teşekkür ediyorum) çok ilgili 
davrandılar ve hemen İnci Akü çağrı 
merkezinin telefon numarasını verdiler. 
Aradım ve öyle güzel bir ilgiyle karşılandım ki 
o anda akü alırken ne kadar doğru bir tercih 
yaptığımı bir kez daha anladım.

O kadar hızlı yardımcı oldular ki telefon 
görüşmemiz bitmeden beni hemen çekici 
hizmetini veren firma yetkilisi ile 
görüştürdüler, bulunduğum yeri kendilerine 
tarif ettim. 35-40 km’lik mesafeye yaklaşık yarım saat içerisinde 
geldiler ve aracımı hemen benim belirlediğim servise çektiler. 
Marka değerinin tesadüfen elde edilmediğini, satış sonrası böyle 
kaliteli ve hızlı bir hizmetin ülkemizde de verildiğini bizzat gördüğüm 
için o kadar mutlu oldum ki inanın bunu kelimelerle anlatmak 
mümkün değil. Bu söylediklerim çok sıradan gibi gelebilir ama 
düşünün bir köy yolunda kalmışsınız ve aldığınız bir akünün yol 
yardımı size yarım saat içinde gelip yardımcı oluyor ve sizi o zor 
durumdan kurtarıyor, bunun bence maddi değil de manevi değeri asla 
ölçülemez.

Bu vesile ile İnci Akü Ailesi’ne, bayisine, çalışanlarına, çağrı merkezi
görevlilerine, çekici hizmeti veren Darılar Oto Kurtarma’ya kendim ve 
ailem adına çok teşekkür ediyorum.

Ali Berke anlatıyor...
İ.A.: First of  all, can you introduce yourself to us? How old are you, 
where are you from, what is your occupation? Could you please 
introduce yourself?

A.B.: My name is ALİ BERKE, I am 48 years old. I was born and live in 
Yozgat. I work as a supervisor in a private bank.

İ.A.: Your car stranded on the road, and you came up smiling thanks to 
the Roadside Assistance of İnci Akü. Could you tell us the incident in 
detail?

A.B.: 2 months ago I started set out for a weekend pleasure trip with 
my family. When I was driving at a distance of about 35 or 40 km to 

the Yozgat city centre, the car suddenly 
disengaged and came to an halt. I desperately 
tried to find a tow truck; just then I saw the İnci 
Akü warranty certificate in the glove compart-
ment of my car, I remembered that there was a 
roadside assistance campaign, and I immedi-
ately called Mr. Mehmet Nazif Görpeli, the 
owner of Görpeli Ticaret, the dealer who had 
sold the battery to me. He gave close attention 
to me although he was out of town, and gave 
me the phone number of his o�ce in order that 
they can provide me with a more prompt and 
better service.

I called the o�ce. Mr. Burak and Mr. Atalay
(I extend my thanks to them once more) were 
very attentive to me, and gave the number of 
the İnci Akü call centre. I called the centre, and 
received such a nice attention that I acknowl-
edged once more what a right choice I had 
made when buying my battery. 

They were incredibly fast to react, and immedi-
ately arranged that I am contacted by the 

representative of the towing service provider company before the end 
of our phone call, I described my location to them. The arrived within 
approximately half an hour from a distance of 35 or 40 km, and 
promptly towed my car to the service centre
I designated.

It is not possible to describe with words how I felt so happy to have 
personally experienced the fact that the brand value was not to be 
attained by chance, and that such a high quality and fast after-sales 
service was provided in our country as well. What I am telling may 
sound too ordinary, but just imagine please, you are stranded on a 
country road, and the roadside assistance of the battery you had 
bought reaches you within half an hour for help, and gets you o� the 
hook, the moral value thereof, rather than the material, is priceless for 
me.

I take this occasion to extend my particular thanks to the İnci Akü 
Family, dealer, employees, call centre operators, the Darılar Oto 
Kurtarma who provided the towing service.

Ali Berke’s account of events
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İ.A.: Nazif Bey, sizi tanıyabilir miyiz? 

N.G.: 1966 yılında Yozgat’ta dünyaya geldim. İlk, orta öğrenim ve liseyi 
Yozgat’ta okudum. İşletme fakültesini kazandım fakat askerlik görevim 
nedeni ile gidemedim. Askerden sonra baba mesleği olan nakliyeciliğe 
devam ederken, Brisa’dan bayilik alarak,Yozgat Merkez’de Lassa 
Bridgestone lastiklerinin bayiliğine başladım. Yaklaşık 11 yıldır da 
otomotiv sektöründe iki şube ile hizmet vermekteyim. Bir yılı aşkın bir 
süreden beri de İnci Akü’yü ürün gamımıza katarak satışını 
gerçekleştirmekteyiz.

i.A.: Ne kadar süredir İnci Akü bayiisiniz? 

N.G.: Bir yıldan fazla süredir İnci Akü Bayiliği yapmaktayız.

İ.A.: Geçtiğimiz günlerde yolda kalan Ali Berke, size nasıl ulaştı? Aranızda 
geçen konuşmayı aktarabilir misiz?

N.G.: Kızımı üniversiteye kayıt yaptırmak için Kayseri’ye gitmiştim. Ali 
Bey beni aradı, Yozgat’a 40km uzaklıkta arabasının arıza yaptığını 
söyledi. Ben de kendisine iki ay önce 75 Ah İnci Akü satmıştım. Hemen 
kendisine İnci Akü’nün Yol Yardım kampanyası olduğunu ilettim ve 
oğlum Burak’la irtibata geçmesini söyledim. Oğlumla iletişime geçtikten 
sonra, Ali Bey’in arabasını en yakın servise çektirerek İnci Akü Yol Yardım 
kampanyasından faydalanmasını sağladık.

i.A.: Sonrasında neler yaşandı? Ali Bey’e sağladığınız İnci Akü Yol Yardım 
desteğini ayrıntılarıyla anlatabilir misiniz?

N.G.: Firmamızın öncelikli hedefi müşterilerimizin memnuniyetidir. Ali 
Bey bizim lastik müşterimizdir. Akü ihtiyacı olduğunu söylediğinde 
kendisine İnci Akü’nün Yol Yardım kampanyası yaptığını iletmiştim. Sağ 
olsun o da tereddütsüz akümüzü aldı. Gereken işlemleri yerine getirdik ve 
yol yardım kartlarını ve nasıl kullanabileceğini kendisine anlatarak yolcu 
ettik. Daha sonra da Ali Bey’in aracının arıza yapması sonucu beni 
araması ve yolda kaldığını bildirmesi üzerine, yol yardımı hizmetimizin 
olduğunu hatırlatarak faydalanmasını sağlamış olduk.

i.A.: İnci Akü ve markası hakkında düşünceleriniz nedir?

N.G.: İnci Akü bayisi olarak şu ana kadar sattığımız akülerimizden 
herhangi bir şikayet almadık. Bu da markamıza güven duymamızı 
sağlıyor. Müşterilerimiz İnci Akü’den memnun. Bizler de satışlarımızı 
artırmak ve markamızı daha fazla kişiye ulaştırmak için çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Ayrıca akülerimizin yol yardım kampanyalı olmasının 
bizler için büyük avantaj sağladığını ve bir ayrıcalık olduğunu 
düşünüyoruz.

i.A.: Ali Berke Bey, İnci Akü’den ve sizden aldığı hizmetten dolayı çok 
memnun olduğunu aktardı. Siz bir İnci Akü bayisi olarak neler söylemek 
istersiniz?

N.G.: Bizim ilk önceliğimiz müşterilerimizin memnuniyetidir. Ali Bey’in 
hizmetimizden ve markamızdan memnun olması bizi çok mutlu etti. 
Bizlere bu fırsatı sunan ve bizden teşekkürlerini esirgemeyen İnci Akü 
Ailesi’ne de saygılarımızı iletiyoruz, bu ailenin bir parçası olmaktan ekip 
olarak çok mutluyuz.

Nazif Görpeli anlatıyor...
İ.A.: Mr. Nazif, can you introduce yourself? 

N.G.: I was born in Yozgat in the year 1966. I had my primary, 
secondary and high school education in Yozgat. I was entitled to 
enter the Management faculty, but I could not register, because of 
my military service. While I was carrying on transportation business, 
which is our family business, after the military service, I received 
dealership from Brisa, and started dealership of Lassa Bridgestone 
tires in Yozgat Central district. For about 11 years I’ve been serving in 
the automotive sector with two branches. And we added İnci Akü to 
our product range over a year ago, now we are selling it.

İ.A.: Since when are you an İnci Akü dealer? 

N.G.: We have been carrying out İnci Akü Dealership for over a year.

İ.A.: How did Ali Berke, who had stranded lately, reach you? Can you 
tell us the
conversation that passed between you two?

N.G.: I had gone to Kayseri for registeration of my daughter to the 
university. Mr. Ali called me and told me that his car broke down at a 
distance of 40km to Yozgat. Two months ago I had sold him a 75 Ah 
İnci Akü battery. I told him immediately about the İnci Akü Road 
Assistance campaign and asked him to contact my son, Burak. After 
he contacted my son, we made sure that Mr. Ali’s car was towed to 
the nearest maintenance shop, making use of the İnci Akü Road 
Assistance campaign.

İ.A.: What happened after that? Can you detail the İnci Akü Road 
Assistance support that you provided to Mr. Ali?

N.G.: The priority of our firm is the satisfaction of our customers. 
Mr.Ali is a tire customer of ours. When he told me about his battery 
requirement, I had conveyed him that İnci Akü carries out a Road 
Assistance campaign. And he bought our battery without hesita-
tion. We fulfilled the necessary procedures, and explained the road 
assistance cards, as well as how to use them, and saw him o�. Later 
on, when Mr. Ali called me upon breaking down of his car and told 
me that he had stranded, we reminded him of our road assistance 
service, which he could use.

İ.A.: What are your opinions about İnci Akü and its brand?

N.G.: As a İnci Akü dealer, we never received any claim by now in 
connection with of the batteries we have sold. This makes us trust 
in our brand. Our customers are pleased with İnci Akü. And we go on 
our e�orts for enhancing our sales and making more people reach 
our brand. Also, we think that the fact that our batteries are 
supplied with a road assistance campaign is quite advantageous 
and a great privilege on our part.

İ.A.: Mr. Ali Berke told us that he is very content with İnci Akü and 
with the service he receives from you. What would you like to say as 
a İnci Akü dealer?

N.G.: Our first priority is the satisfaction of our customers. We are 
very happy that Mr.Ali is pleased with our service and brand. We pay 
our respects to the İnci Akü family, who provided us with this 
opportunity and who did not withhold its thanks to us. We, as a 
team, are very happy to be part of this family.

Nazif Görpeli’s account of events
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