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N.Ü.: You are the market leader of Turkey in the area of Traction batteries. 
Can you tell us about your success factors in this area?

K.K.: In order that the electric forklifts and stackers widely used today can 
operate with high performance, it is of crucial importance that the traction 
batteries which give life to such vehicles are properly managed. Today many 
enterprise play with a full deck in this respect, and demand challenging 
solutions in the battery management process.  Those companies win who 
well understand the customers' needs and produce quick solutions 
accordingly. I believe that we owe our leading position in the Turkish 
traction battery market to our ability to listen to our customers well, and to 
o�er them the optimum product and service. Although the price 
competition is in the foreground, competition in the global arena as well 
continues to be shaped by such added services and solutions.

N.Ü.: What are the most critical needs in the battery service management 
process, and your applications in this respect?

K.K.: To categorise the most basic needs in the 
service management process, I can mention the 

‘battery charging room’ and ‘periodic maintenance’.

Battery Charging Room; special spaces designed 
for safe and proper charging of car batteries. Such 
spaces are those which are intended to ensure 
the proper charging of the batteries, ergonomic 
unloading and loading thereof onto and from the 
forklifts, recording of the battery 
charging-discharging cycles, a more accurate and 
smooth performance of the maintenance 
operations in dedicated areas. With our brands 
İnci Battery and İncineering Solutions, we 
implement all the project designing, 

commissioning and operation activities in the most accurate and safe 
manner depending on the in-house closed or open areas. 

Battery periodic maintenance is a field in which we have a team of 
specialists. We provide approx. 10 thousand batteries nationwide in Turkey 
with on-site maintenance service in predefined periods or at certain 
locations with our full-time teams. Performance of the battery 
maintenance operations by means of the right team and equipment 
extends the economic life of the batteries used at enterprises by at least 
30 percent. Thus such companies gain a significant advantage.

N.Ü.: Can you provide some information about your services you o�er 
to the market under the brand name "İncineering Solutions" 

considering the customers' needs?

K.K.: One of the most crucial needs in the battery management is the 
ability to determine the status of the batteries. It is essential to correctly 

correctly the charging rate and the current performance values of the 
battery. In order to meet such need; we have put at the disposal of our 
customers our İncineering Solutions brand IS Battery Tester CLM product 
which is called BMS – Battery Management System or Battery Monitoring 
System, installed on the battery and informs the user about the risks 
related to the product remotely or locally, depending on the version. Thanks 
to this device, our customers can view on the fly lots of highly valuable 
information such as the full and half voltage ratings, temperature, 
electrolyte level, charge-discharge cycle, consumption and life and residual 
life of the battery, and extend the product's lifetime by getting early 

intervention and correct maintenance service accordingly. We have 
positioned our İncineering Solutions brand services as a service 
and product package which enables our industrial battery 

customers to enhance their product performances as well while 
satisfying their needs for product usage, and which constitutes the 
highest-quality service standard of the industry in this context.

N.Ü.: What is your goal for 2015?

K.K.: Our goal of this year is to maintain our market leadership at home, 
increase our export market share, and manage to be a solution partner of 
our customers with our innovative applications especially in the field of 
After Sales Services, and with accessory and support products for batteries.

N.Ü.: Türkiye’de Traksiyoner akü alanında pazar liderisiniz. Bu alandaki 
başarı faktörlerinizden bahsedebilir misiniz?

K.K.: Günümüzde yoğun olarak kullanılan elektrikli forklift ve istifleme 
makinelerinin yüksek performanslı çalışabilmesi için, bu araçlara hayat 
veren traksiyoner akülerin, doğru bir şekilde yönetilmesi kritik rol 
oynuyor. Bugün birçok işletme bu konuda bilinçli adımlar atarak, akü 
yönetim sürecinde ciddi taleplerde bulunuyor.  Müşteri ihtiyaçlarını iyi 
anlayıp, buna uygun ve hızlı çözümler üreten şirketler kazanıyor. 
Türkiye’de traksiyoner akü pazarındaki liderliğimizi, müşterilerimizi iyi 
dinleyip onlara en uygun ürün ve hizmeti sunabilmemize borçlu 
olduğumuza inanıyorum. Global arenada da rekabet, fiyat rekabeti ön 
planda olmakla birlikte, yine bu artı hizmet ve çözümlerle şekillenmeye 
devam ediyor.

N.Ü.:  Akü hizmet yönetimi sürecindeki en kritik ihtiyaçlar ve bu 
konudaki uygulamalarınız nelerdir?

K.K.: Hizmet yönetimi sürecinde en temel 
ihtiyaçları kategorilendirmek gerekirse,  ‘akü 
şarj odası’ ve ‘periyodik bakım’ olarak ifade 
edebilirim.

Akü Şarj Odası; akülerin güvenli ve doğru bir 
şekilde şarj edilebilmesi için tasarlanmış özel 
alanlardır. Bu alanlar ISG (İş Sağlığı ve 
Güvenliği) gereklilikleri öncelikli olmak üzere, 
akülerin doğru şarj olması, ergonomik bir 
şekilde forklift’lerden 
çıkarılıp-yüklenebilmesi, akü şarj-deşarj 
döngülerinin kayıt altına alınması, bakım 
faaliyetlerinin ilgili alanlarda daha doğru ve 
rahat yapılabilmesi için kurgulanmış 
alanlardır. İnci Battery ve İncineering Solutions markalarımızla, işletme 
içi kapalı ya da açık alanlara göre tüm projelendirme, devreye alma ve 
işletme faaliyetlerini en doğru ve güvenli şekilde gerçekleştiriyoruz. 

Akü periyodik bakımı konusunda uzman bir ekibe sahibiz. Bugün 
Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin adet aküye, tanımlanmış 
periyotlarda ya da belirli lokasyonlarda tam zamanlı ekiplerimiz 
ile yerinde bakım hizmeti sağlıyoruz. Akü bakımlarının doğru ekip 
ve ekipmanla yapılması, işletmelerde kullanılan akülerin ekonomik 
ömürlerinin en az yüzde 30 oranında arttırılmasını sağlıyor. 
Böylelikle bu şirketler büyük bir avantaj elde ediyor. 

N.Ü.: Müşteri ihtiyaçlarını göz önüne alarak piyasaya sunduğunuz 
‘İncineering Solutions’ markalı hizmetleriniz hakkında bilgi verir 
misiniz?

K.K.: Akü yönetimindeki en kritik ihtiyaçlardan biri de akülerin durum 
tespitinin yapılabilmesidir. Akünün doluluk oranı ve güncel performans 
değerlerinin doğru olarak hesaplanabilmesi çok önemlidir. Bu ihtiyacı 
karşılamak üzere; BMS – Battery Management System ya da Akü Takip 
Sistemi diye adlandırılan, akü üzerine takılarak uzaktan ya da yakından 
takip modelleriyle kullanıcıya ürünle ilgili riskleri erken haber veren 
İncineering Solutions markalı IS Battery Tester CLM (akü test cihazı) 
ürünümüzü müşterilerimizin hizmetine sunduk. Bu cihazla 
müşterilerimiz, akünün tam ve yarı gerilim değerini, sıcaklığını, elektrolit 
seviyesini, şarj-deşarj döngüsünü, kullanım ve kalan ömür bilgileri gibi 
çok değerli bilgileri anlık olarak
görebiliyorlar ve buna göre aldıkları erken müdahale ve doğru bakım 
hizmeti ile ürün kullanım ömürlerini arttırıyorlar. İncineering 
Solutions markalı
hizmetlerimizi, endüstriyel akü müşterilerimizin ürün 
kullanımına yönelik ihtiyaçlarını karşılarken ürün 
performanslarını da arttırmalarını sağlayan ve bu 
anlamda sektörün yüksek kaliteli hizmet standardını 
oluşturan servis ve ürün paketi olarak konumlandırdık.

N.Ü.: 2015 yılı için hedefiniz nedir?

K.K.: Bu yılki hedefimiz yurt içindeki pazar liderliğimizi devam ettirmek, 
ihracattaki pazar payımızı artırmak ve özellikle Satış Sonrası Hizmetler 
alanında yenilikçi uygulamalarımız ve akü aksesuar ve destek ürünleri ile 
müşterilerimize çözüm ortağı olabilmek. 

 yenilikçi uygulamalarımız tüm hızıyla devam edecek!”
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Türkiye’de traksiyoner akü pazarındaki 
liderliğimizi, müşterilerimizi iyi dinleyip 
onlara en uygun ürün ve hizmeti 
sunabilmemize borçlu olduğumuza 
inanıyorum.
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