
Başarılı insanların yaşam öykülerine baktığımızda, kazanılan 

yaşamların hiç de kolay olmadığını görürüz. Hatta kazanmaya 

doğru gidilen yoldan oldukça zor geçilmiştir çoğu zaman…

Kimi insan başarıyı yakalamış, kimileri de kaybolup gitmiştir 

yapmak istediklerini yapamadan…

Bu hikaye, bir uzun yolun, bir dolu ömrün öyküsüdür…

Gelişen ve değişen Türkiye’nin bilinçli bir yatırımcısı olarak 

sanayiye yön veren bir duayenin; Cevdet İnci’nin hayatının 

hikayesidir. Büyükler güzel ahlaklı bir çalışma azmi ve ticari 

zekanın ne kadar takipçisi olacaksa izlediklerinden,

küçükler de babadan kalma değerlere sırtını dönmeden

kendi başarılarına yelken açan bir adamın

kazandıklarına tanık olacaklar.

When we look into the life stories of successful people,

we’ll see that the lives earned are not that easy at all.

Even the journey towards winning was often full of troubles...

Some people have caught the success, some gone lost before 

being able to achieve their goals…

This is the story of long journey, of a life lived to the fullest...

The story of a doyen, of Mr. Cevdet İnci,  who gave direction to the 

industry in his capacity as a conscious investor of 

developing and changing Turkey. Just as how the elders will be 

inspired by what they watch to become followers of a business 

acumen and a ambition to work based on high moral values, the 

minors will witness all what a man who set sail for his own 

success without turning his back to the legacy values has won.

KURUCUMUZ CEVDET İNCİ’Yİ,  ARAMIZDAN 
AYRILIŞININ 10.YILINDA

ÖZLEM ve SAYGI İLE ANIYORUZ…

WE COMMEMORATE OUR FOUNDER
MR. CEVDET İNCİ WITH YEARNING AND RESPECT ON 
THE 10TH ANNIVERSARY OF HIS PASSING AWAY…
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Dear Stakeholders, 

30 years have passed since Cevdet İnci founded İnci Akü which is a 
symbol of quality for its customers today... From the very first day 
of our existence, we, as İnci Akü, have always targeted at 
improving our business processes in line with the expectations of 
you our esteemed business partners and our customers who use 
our products. With this understanding, reliable and high-quality 
service has become our primary purpose.

İnci Akü, the flagship of the İnci Group, has worked to enhance 
the market recognition and  reputation of the Turkish car battery 
industry in the international arena. With this understanding, we 
have been continuing with the same confidence and 
determination our e�orts in the course of which we have recorded 
significant achievements.

Having raised our brand value, we have been ranked this year once 
more among the first 100 in the list of ‘The Most Valuable Brands 
of Turkey” prepared by the international brand valuation 
consultancy Brand Finance; we have kept on being the pioneer of 
firsts and innovations; and to crown our achievements with the 
awards and ratings we have received during the year 2014 as well.

We have ranked 263rd, which represents an amazing ascent of 43 
places, according to the results of the year study of the Istanbul 
Chamber of Industry (İSO) “Top 500 Industrial Enterprises of 
Turkey-2013”.

According to the results of TİM (Turkish Exporters’ Assembly) for 
the year 2013, on the other hand, we have maintained our steady 
rise among the first 1,000 exporter companies, been ranked 212th, 
and held our title “the leading exporter of its industry”. 

Lastly, we have ranked first in the İnovaLİG competition in which 
TİM determines the Turkish Innovation leaders, the most 
innovative companies of Turkey are elected. A source of pride for 
us all, this award has also been an indicator of our sound steps 
towards our goals. 

Dear Stakeholders,

İnci Akü is today not only an enterprise engaged in the 
manufacture of car batteries, but one of the most deep-rooted 
institutions in Turkey which develops the “long-life” energy 
storage solutions of the future, and sheds light on the future of 
the industry. We are acting with the vision of ranking among the 
top 10 car battery manufacturers of the world, and growing 
together with our business partners. While leaving 30 years 
behind us, we keep on working with our sense of responsibility 
arising from this success story of İnci Akü which creates value for 
the Turkish economy.

I express my gratitude to everybody who had a hand in İnci Akü’s 
current position and achievements, to all who took pains for İnci 
Akü, to the İnci Family.

I believe that we will all together record much more significant 
achievements.

With kindest regards,

Değerli Paydaşlarımız, 

Cevdet İnci’nin bugün müşterileri için bir kalite simgesi olan
İnci Akü’yü kurmasının üzerinden 30 yıl geçti… İnci Akü olarak, 
kurulduğumuz ilk günden bu yana iş süreçlerimizi, her zaman siz 
değerli iş ortaklarımızın ve ürünlerimizi kullanan müşterilerimizin 
beklentileri doğrultusunda iyileştirmeyi hedefledik. Bu anlayışla, 
güvenilir ve kaliteli hizmet, öncelikli amacımız oldu. 

İnci Grubu’nun lokomotif şirketi olan İnci Akü, geride kalan 30 yıl 
boyunca uluslararası arenada Türkiye akü sektörünün bilinirliğini 
ve itibarını artırmak için çalıştı. Bu anlayışla büyük başarılara imza 
attığımız çalışmalarımızı aynı inanç ve kararlılıkla sürdürüyoruz.

Uluslararası marka değerlendirme şirketi Brand Finance tarafından 
hazırlanan ‘Türkiye'nin En Değerli Markaları' listesinde bu yıl da 
marka değerini yükselterek ilk 100 arasında yerimizi aldık; 2014 
yılında da sektörde ilklerin ve yeniliklerin elçisi olmaya; aldığımız 
ödüller ve derecelerle başarılarımızı taçlandırmaya devam ettik.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu" 2013 yılı araştırması sonuçlarına göre 43 sıra birden 
yükselerek 263’üncü sıraya yerleştik.

2013 yılı TİM sonuçlarına göre ise ilk 1.000 ihracatçı firma arasında 
istikrarlı yükselişimizi sürdürerek, 212. sırada yer aldık ve 
“sektörünün ihracat lideri” ünvanımızı yine koruduk. 

Son olarak TİM’in Türkiye İnovasyon liderlerini belirlediği, 
Türkiye’nin en inovatif şirketlerinin seçildiği İnovaLİG yarışmasında 
birinci olduk. Hepimizi gururlandıran bu ödül,  aynı zamanda 
hedeflerimize sağlam adımlarla ilerlediğimizin bir işareti oldu.

 

Değerli Paydaşlarımız,

Bugün İnci Akü yalnızca akü üretimi gerçekleştiren bir kurum değil, 
geleceğin “uzun ömürlü” enerji depolama çözümlerini geliştiren ve 
sektörün geleceğine ışık tutan Türkiye’nin en köklü kurumlarından 
biridir. Dünyanın ilk 10 akü üreticisi arasında olma vizyonuyla 
hareket ediyor, iş ortaklarımızla birlikte büyüyoruz.  30 yılı geride 
bırakırken, İnci Akü’nün Türk ekonomisi için değer yaratan bu 
başarı öyküsünün bize verdiği sorumlulukla çalışmalarımızı 
sürdürmeye devam ediyoruz.

İnci Akü’nün bugünlere gelmesinde ve elde ettiği başarılarda payı 
olan, İnci Akü’ye emek veren herkese, İnci Akü Ailesine, 
şükranlarımı sunuyorum.

Hep beraber, çok daha önemli başarılara imza atacağımıza 
inanıyorum.

Saygı ve sevgilerimle,

04

Hakan GÖRAL
İnci Holding CEO
İnci Akü Chairman of the Board
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Dear Stakeholders, 

We, as İnci Akü, have completed the year 2014 being happy for 
having attained our goals. We managed to continue our double-
digit growth performance rate during last year as well. İnci Akü 
 raised in 2014 its value production level by one step not only with
 its export, profitability and growth figures, but also with its
 significant projects that made di�erence and received awards as
 pioneers of innovations. One of the proudest of such awards for
 us was the fact that İnci Akü was placed among the innovation
 leaders of Turkey.  We have also reinforced our positions in ISO
 500, which feels the pulse of the Turkish industry, and in the
 prestigious lists such as TIM and Brand Finance which steer the
 business life worldwide. I congratulate the entire İnci Akü family
 for their performance in 2014

Just like the previous years, 2015 contains some economic 
uncertainties as well, and our industry may be a�ected by such 
developments as all other industries do, because the crisis which 
had started six years ago and wrecked the balances in the world 
has not ended yet, although transformed over time. In the 
economic-political atmosphere of today, in the current period 
where rapid changes and transformations are experienced in every 
field, we need to be proactive always. By virtue of İnci Akü’s 
experience of more than a quarter century, and its inherent 
tradition, we do meticulously analyse the periods we are in, and 
direct operations accordingly.

Our priority is, as always; to keep at the highest level the product 
as well as service quality of İnci Akü which o�ers rapid long-life 
solutions in energy storage. You see in the news frequently 
published in the media that our Company is given awards by 
several major organisations in this respect. However, superior 
quality is not su�cient, and our products need to be competitive 
in free market conditions as well. In this direction; we continue 
our e�orts in the fields such as developing new technologies, 
keeping our costs under control, attaching importance to saving.

Protecting the interests of all our stakeholders, and within the 
framework of our goals; we have been keeping on our intensive 
activities to increase the market share of our exported products 
abroad, as the one of our domestic deliveries, to enhance our 
brand value, and to exploit the arising commercial and industrial 
investment opportunities. We have been competing with 
ourselves by gradually raising the bar year after year in collabora-
tion with you, our stakeholders, in major aspects such as financial 
capacity, brand value, and technological capacity.

When leaving our 30th year behind us; I extend my deepest 
thanks to our customers, dealers, suppliers, business partners, 
service centres, managers and employees who have never been 
sparing with their trust and confidence in İnci Akü and the added 
value we create, made our achievements sustainable, always 
carried us to the better and to the more advanced for years. I 
believe in full that we collectively will carry our Company much 
further by being encouraged by our past, reading the time 
correctly, converting the changes into opportunities; and will 
double our happiness again by celebrating our victories collec-
tively.

We will keep on steering the industries in 2015 standing shoulder 
to shoulder with our stakeholders, and surpass our limits with 
your fellowship. 

I greet you all with respect,

Değerli Paydaşlarımız, 

İnci Akü olarak 2014 yılını, hedeflerimize ulaşmış olmanın 
mutluluğuyla bitirdik. Geçtiğimiz yıl da çift hanelerdeki büyüme 
performansımızı devam ettirmeyi başardık. İnci Akü 2014 yılında 
sadece ihracat, karlılık ve büyüme rakamlarıyla değil, yeniliklerin 
elçisi olarak farklılık yaratan ve ödül alan önemli projeleriyle, değer 
üretme çizgisini bir adım yukarı taşıdı. Bu ödüller arasında bizim 
için en gurur verici olanlardan biri de İnci Akü’nün Türkiye’nin 
inovasyon liderleri arasında yer alması oldu. Türk sanayiinin 
nabzını tutan İSO 500, TİM ve Brand Finance gibi tüm dünyada iş 
hayatına yön veren prestijli listelerdeki konumumuzu da 
güçlendirdik. Tüm İnci Akü ailesini 2014 performanslarından dolayı 
tebrik ediyorum. 

2015 yılı da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ekonomik bir takım 
belirsizlikler içeriyor ve bizim sektörümüz de diğer tüm sektörler 
gibi bu gelişmelerden etkilenebilir, zira altı yıl önce başlayan ve 
dünyadaki dengeleri alt üst eden kriz, zaman içinde şekil 
değiştirerek de olsa devam ediyor. Günümüz ekonomik-politik 
ortamında, her alanda hızlı değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bu 
dönemde her daim proaktif olmamız gerekiyor. İnci Akü’nün çeyrek 
asırı aşan deneyimi ve yapısal geleneği icabı, içinde bulunduğumuz 
dönemleri titizlikle analiz ediyor ve
faaliyetlerimize buna göre yön veriyoruz.

Her zamanki gibi önceliğimiz; enerji depolamada uzun ömürlü hızlı 
çözümler sunan İnci Akü’nün ürün ve de hizmet kalitesinin en 
yüksek düzeyde tutulmasıdır. Bu konuda şirketimizin birçok önemli 
kuruluş tarafından ödüllendirildiğini, medyada sık sık çıkan 
haberlerimizde görmektesiniz. Ancak kalite üstünlüğü yeterli 
olmayıp ürün ve hizmetlerimizin serbest piyasa şartlarında 
rekabetçi olmaları da gerekiyor. Bu yönde; yeni teknolojiler 
geliştirme, maliyetlerimizi kontrol altında tutma, tasarrufa önem 
verme gibi alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Tüm paydaşlarımızın çıkarlarını koruyarak ve sürdürülebilir büyüme 
hedeflerimiz çerçevesinde; yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da 
ihraç ürünlerimizin piyasa payını artırmak, marka değerlerimizi 
yükseltmek, çıkan ticari ve endüstriyel yatırım fırsatlarını 
değerlendirmek yönünde yoğun faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
Finansal güç, marka değeri, teknoloji gücü gibi önemli unsurlarda 
siz paydaşlarımızla güç birliği içinde çıtayı her sene daha yukarılara 
çekerek kendi kendimizle yarışıyoruz.

30’uncu yılımızı geride bırakırken; İnci Akü’ye ve ülkemiz için 
yarattığımız katma değere olan inançlarını ve güvenlerini hiç bir 
zaman esirgemeyen, başarılarımızı sürdürülebilir kılan, bizleri 
yıllardır hep daha iyiye ve ileriye taşıyan müşterilerimize, bayiler-
imize, tedarikçilerimize,       iş ortaklarımıza, servislerimize, 
yöneticilerimize ve çalışanlarımıza kalpten teşekkürlerimi sunuyo-
rum. Geçmişimizden güç alarak, zamanı doğru okuyarak, 
değişimleri fırsata çevirerek hep birlikte şirketimizi çok daha ileriye 
taşıyacağımıza; kazandığımız zaferleri yine hep birlikte kutlayarak 
mutluluğumuzu ikiye katlayacağımıza inancım sonsuz.
 
2015 senesinde de paydaşlarımızla omuz omuza sektöre yön 
vermeye devam edecek,
sizlerin yol arkadaşlığı ile sınırlarımızı aşacağız. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum,

Cihan ELBİRLİK
İnci Akü Genel Müdürü
İnci Akü General Manager
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Meeting of the Provincial 
Employment and Vocational 
Training Committee, who put into 
practice project directed towards 
enhancing employment in Manisa, 
was held in the İnci Akü Plant 
located in the Manisa Organized 
Industrial Zone. Following the 
meeting in the presence of 
Abdurrahman Savaş, Governor of 
Manisa, the authorities saw about 
the İnci Akü 1st plant, getting 
informed on the employment 
possibilities and the plant.
Export leader of the Turkish battery sector, 
İnci Akü hosted the meeting of the 
Provincial Employment and Vocational 
Training Committee. The meeting held on 
January 21st, 2014 was attended by 
Abdurrahman Savaş, Governor of Manisa, as 
well as Nursel Ustamehmetoğlu, Deputy 
Major, Yüksel Uçar, Provincial Director of 
Employment and Labour Institution and 
other members of the committee.

Abdurrahman Savaş, Governor of Manisa 
said: “Unemployment rate in Manisa is 
decreasing day by day. I would like to thank 
to all committee members for their e�orts, 
and to İnci Akü, for their hospitality in the 
organization of this meeting.”

Having given a briefing on İnci Akü to 
Abdurrahman Savaş, Governor of Manisa 
and to the committee members prior to the 
meeting, Hakan Göral, İnci Akü Chairman of 
the Board, stated: “44 persons have received 
192 hours of theoretical and practical 
training during 1 month and have been 
entitled to obtain Vocational Training 
Certificate and started to work in İnci Akü. 
Having adopted vocational training as a 
company policy, İnci Akü has provided 140 
persons with Vocational Training in the year 
2013 and has certified such trainings.”

Following the meeting, during which the 
e�orts directed towards enhancing 
employment, such as the employment 
statistics compiled by the Provincial 
Directorate of Employment and Labour 
Institution, course-training and job 
placement, were discussed, the On-the-Job 
Training certificate ceremony held jointly by 
the Provincial Directorate of Employment 
and Labour Institution and İnci Akü was 
realized. After the ceremony, authorities of 
the Provincial Employment and Vocational 
Training Committee saw about the İnci Akü 
plant, under leadership of Abdurrahman 
Savaş, Governor of Manisa.

İnci Akü provided 
vocational education to 
140 people in 2013 

Manisa’daki istihdamı arttırmaya 
yönelik projeler hayata geçiren
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 
toplantısı İnci Akü’nün Manisa 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
Tesisinde düzenlendi. Manisa Valisi 
Abdurrahman Savaş’ın da katıldığı 
toplantının ardından yetkililer İnci 
Akü 1. tesisi gezerek, istihdam 
olanakları ve tesis hakkında bilgi aldı. 
Sektörünün ihracat lideri İnci Akü, İl İstihdam 
ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına ev 
sahipliği yaptı. 21 Ocak 2014 tarihinde 
gerçekleştirilen toplantıya başta Manisa Valisi 
Abdurrahman Savaş’ın yanı sıra Belediye 
Başkan Yardımcısı Nursel Ustamehmetoğlu, 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yüksel Uçar ile 
kurulun diğer üyeleri katıldı. 

Manisa Valisi Abdurrahman Savaş, “Manisa’da 
işsizlik oranı gün geçtikçe azalıyor. Tüm kurul 
üyelerine yapmış oldukları çalışmalardan ve
İnci Akü’ye de bu toplantının 
organizasyonunda göstermiş olduğu 
misafirperverlikten ötürü teşekkür ederim” 
dedi.

Toplantı öncesi Manisa Valisi Abdurrahman 
Savaş ve kurul üyelerine İnci Akü hakkında 
bilgilendirme sunumu yapan İnci Akü Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan Göral, “44 kişi, 1 ay 
boyunca 192 saat teorik ve pratik eğitim alarak 
Mesleki Eğitim Sertifikası almaya hak 
kazanmış ve İnci Akü’de çalışmaya 
başlamışlardır. Mesleki Eğitimi bir şirket 
politikası olarak benimseyen İnci Akü, 2013 yılı 
içerisinde 140 kişiye Mesleki Eğitim olanağı 
sağlamış ve bu eğitimleri sertifikalandırmıştır.”
dedi

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nce 
derlenen istihdam istatistikleri, kurs-eğitim ve 
işe yerleştirme gibi istihdam arttırma yönünde 
yapılan çalışmaların gündeme alındığı 
toplantının ardından, Manisa Çalışma ve İş 
Kurumu ile İnci Akü’nün ortaklaşa düzenlediği 
İş Başı Eğitim Programı sertifika töreni 
gerçekleştirildi. Tören sonrasında İl İstihdam ve 
Mesleki Eğitim Kurulu yetkilileri Manisa Valisi 
Abdurrahman Savaş liderliğinde İnci Akü 
Tesislerini gezdi. 

İnci Akü 2013 yılında 
140 kişiye Mesleki 
Eğitim Verdi 

Akü sektörünün ihracat lideri İnci Akü, ihracat yaptığı 
ülke sayısını 75’e çıkardı. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin açıkladığı ilk 1000 ihracatçı firma listesinde 
213. sırada yer alan İnci Akü, 2013 yılında %24 büyüme 
sağladı. 

Sektörde 30. yılını kutlayan İnci Akü, ihracat yaptığı ülke sayısını 75’e 
çıkararak global pazardaki başarısını güçlendirdi. “Dünyanın ilk 10 
akü üreticisi arasında yer almak” vizyonu ile faaliyetlerini sürdüren 
İnci Akü, 2010 yılında Turquality programına dâhil oldu ve 2011 yılında 
Global Markalaşma Projesi çalışmalarına başladı. Turquality 
programıyla  hem yurt içi hem global pazarda başarılar elde eden  İnci 
Akü, yıllardır istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü markalaşma çalışmaları  
ile Ortadoğu, Afrika ve CIS pazarlarında Türk markası olarak 
satışlarını arttırmaktadır.  Geleceğin uzun ömürlü enerji depolama 
teknolojilerini geliştiren İnci Akü, toplam satış gelirlerinin yüzde 
60’ını 4 kıtadan 75 ülkeye yaptığı ihracattan elde ediyor.  

“Türkiye’den bir dünya markası çıkarmak için çalışıyoruz. İnci Akü 
markasıyla ihracat yaptığımız 75. ülkemiz Batı Afrika ülkesi Gine 
oldu” diyen İnci Akü Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Göral,
“Turquality kapsamında gerçekleştirdiğimiz özverili çalışmalar ve 
ortak fikirler global rekabette daha da güçlenmemizi ve etkinliğimizi 
arttırmamızı sağladı. 2013 yılında %24 büyüme gerçekleştirerek 
hedefin üzerinde bir başarı elde ettik.” dedi.

İnci Akü’nün 75. ihracat ülkesi 
Batı Afrika’da Gine oldu

Export leader of the battery sector, İnci Akü increased 
the number of its export countries to 75. Ranking 213 
among the 1000 exporter firms stated by the Turkish 
Exporters Assembly, İnci Akü grew by 24% in the year 
2013. 

Celebrating its 30th year in the sector, İnci Akü increased the number 
of its export countries to 75, strengthening its achievement in the 
global market. Carrying out its activities with the vision of “Being 
among the top 10 battery producers of the world”, İnci Akü was 
included in the Turquality program in 2010 and commenced the 
Global Branding Project in 2011. Gaining accomplishments with the 
Turquality program both in the domestic and global markets, İnci 
Akü is enhancing its sales as a Turkish brand in Middle East, Africa 
and CIS markets, thanks to its branding e�orts which it has been 
pursuing consistently for years. Developing the future’s long-lasting 
energy storage technologies, İnci Akü obtains 60 percent of its total 
sales revenue from its export to 75 countries from four continents.

Hakan Göral, İnci Akü Chairman of the Board, stated: “We are 
working for creating a world brand from Turkey. Our 75th country, to 
which we export with the İnci Akü brand, became the West African 
country Guinea”, went on: “Our devoted works and common ideas in 
scope of Turquality made us get stronger and enhance our e�ective-
ness in global competition. We grew by 24% in the year 2013, gaining 
an accomplishment above the target.”

75th Export Country of inci Akü is 
Guinea in West Africa
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Supporting the youths’ passion for 
science, İnci Akü became member 
and sponsor to the “Heroes of 
Science are Meeting” Project”.
İnci Akü became member and sponsor to the 

“Heroes of Science are Meeting Project” held in 
the international platform with the joint 
e�orts of FIRST (Foundation for Inspiration 
and Recognition of Science and Technology) 
and LEGO company.

İnci Akü Marketing and Corporate 
Communications Manager Damla Arkan 
stated: “The Heroes of Science are Meeting 
Project creates an important platform for 
bringing technology and innovation together 
with young people and for encouraging the 
e�orts made in this field. We, as the 
organization possessing the first R&D centre 
of the sector, are delighted to increase youths’ 
interest in science and support passions. 
Following my participation in the jury at the 
tournament held in İzmir, we became member 
and sponsor to the project in the new season. 
Having totally 55 patents, industrial designs 
and useful models, our organization is 
constantly increasing its R&D investment, 
with a view to develop the sector and to keep 
its leadership in technology. Children’s 
comprehending the importance of science at 
early ages is critical for Turkey’s future, and 
the Heroes of Science are Meeting Project 
creates a ground and opportunity for this point 
of view.”

Projenin ikinci ayağında ise, bilimin toplumun 
odak noktası haline gelebilmesi için 38 yaş altı 
genç bilim insanına ödül düzenleniyor; “Bilimin 
Kahramanları Gecesi” ismi ile düzenlenen 
törende Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanları 
ödüllendiriliyor.

İnci Akü supports 
“Heroes of Science 

Meeting” 

Gençlerin bilime olan tutkularına 
destek veren İnci Akü, “Bilim 
Kahramanları Buluşuyor Projesi”ne 
üye ve sponsor oldu. 
İnci Akü,  FIRST (Foundation for Inspiration 
and Recognition of Science and Technology) 
Vakfı ve LEGO firmasının ortak çalışmasından 
doğan ve uluslararası platformda düzenlenen
Bilim Kahramanları Buluşuyor Projesi’ne üye 
ve sponsor oldu. 

İnci Akü Pazarlama ve Kurumsal İletişim 
Müdürü Damla Arkan, “Bilim Kahramanları 
Buluşuyor Projesi, teknoloji ve inovasyonu 
gençlerimizle buluşturmak ve bu alanda 
yapılan çalışmaları yüreklendirmek için önemli 
bir platform yaratıyor. Sektörün ilk Ar-Ge 
merkezine sahip kuruluşu olarak biz, gençlerin 
bilime olan ilgisini artırmak ve tutkuları 
desteklemekten sevinç duyuyoruz. İzmir’de 
düzenlenen turnuvada jüri üyesi olarak da 
görev almamın ardından yeni sezonda 
projenin üye ve sponsoru olduk. Bugüne kadar 
toplam 55 patent, endüstriyel tasarım ve 
faydalı modeli olan kurumumuz, sektörün 
gelişmesi ve teknoloji liderliğini sürdürebilmek 
için Ar-Ge yatırımlarını sürekli arttırıyor. 
Türkiye’nin geleceği için çocukların bilimin 
önemini küçük yaşlardan kavraması çok 
önemli,  Bilim Kahramanları Buluşuyor Projesi 
bu bakış açısı için bir zemin ve fırsat 
oluşturuyor” dedi.

2013‐2014 sezonunda dünyada 70 ülkeden 
9‐16 yaş arası 200 bin çocuğun katılımının 
beklendiği projede çocuklar 4‐10 kişi arası 
takımlar kurarak her yıl dünyanın gündemine 
ait farklı bir tema üzerinde araştırma yapıp, 
çözüm üretip, paylaşıp, özgüven inşa ediyor. 
Turnuvalara katılan çocuklar dünyadaki 
yaşıtlarıyla bu tarz çalışmalara çözüm bularak 
dünya vatandaşı olma yolunda adım atıyor. 
1998 yılında ABD'de uygulanmaya başlanan ve 
2001 yılında 5 ülkeye yayılan, 2011 yılında ise 
62 ülkede başlanan organizasyon 10 yıldır 
Türkiye’de düzenleniyor. Geçen sezon
5 takımın patent başvurusu yaptığı projede 
amaç yeni sezonda en iyi takımlar içinde en az 
1 takımın “melek yatırımcı” bulabilmesi, yani 
iyi fikirlerin seçilerek fikirden üretime doğru 
olan sürecin finansmanının kurgulanabilmesi. 
İlk ve orta öğretimde eğitim alan takımların 
patent başvurusu yapmasını, en iyi fikirler için 
bir gezici sergi düzenleyerek öncelikle turnuva 
yapılan illerde farkındalığın artırılması, 
programın ilham verici özelliğini öne çıkararak 
Türk halkının sahiplenmesi için TV 
programlarında çocukların projelerinin 
gündeme gelmesini sağlamak da projenin 
amaçları arasında yer alıyor.

Bilim Kahramanları Buluşuyor etkinliğinin 
2018 hedefi, Türkiye çapında toplamda 30.000 
gencin ve 5.000 gönüllünün bu projenin 
parçası olması ve bu kanalla kardeş, veli, 
gönüllü, öğretmen ve sponsorlardan oluşan 
toplam 150 bin kişinin projeyi duyması.

“Bilim Kahramanları 
Buluşuyor”; İnci Akü 
destekliyor

Participation of 200 thousand children of 
the age 9 to 16 from 70 countries is expected 
in the 2013‐2014 season. In scope of the 
project, children are teaming up in 4‐10 
persons, researching every year on a 
di�erent theme from the world agenda, 
generating solutions, sharing and building 
self-confidence. Children attending the 
tournaments are finding, together with their 
peers in the world, solutions for such issues 
and take steps for being world citizens. 
Commenced in the year 1998 in USA and 
widespread to 5 countries in 2001 and 
started in 62 countries in 2011, the 
organization has been held in Turkey for 10 
years.

While 5 teams have applied for patent last 
year, the project’s objective is at least one 
team among the best teams in the new 
season finds “angel investor” , in other 
words, good ideas shall be selected, and the 
financing of the process from idea to 
production shall be built. Objectives of the 
project include ensuring that teams in 
primary and secondary education file patent 
applications, that awareness is enhanced in 
the provinces where the tournaments are 
held by organizing a touring exhibition for 
the best ideas, that children’s ideas come to 
the fore in TV programs so that the Turkish 
people could embrace the program due to its 
inspiring feature.

2018 goal of the Heroes of Science are 
Meeting Event is that totally 30,000 young 
people and 5,000 volunteers throughout 
Turkey become part of this project and 
therefore totally 150,000 people, who are 
brothers, sisters, parents, volunteers, 
teachers and sponsors hear of this project.

At the second phase of the project, awards 
are organized for young scientists under the 
age of 38, with a view to make science the 
focal point of society; with the ceremony 
organized under the name “The Heroes of 
Science Night”, Young Scientists with 
Outstanding Success are awarded.
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İnci Akü’nün, Facebook’ta düzenlediği ‘Test Sürüşü’ 
yarışmasında yaklaşık 578 bin soruya yanıt verildi. 
İnci Akü Facebook takipçilerinin otomobil 
teknolojileri ve çevre üzerine daha fazla bilgi sahibi 
olması amacıyla düzenlenen yarışma, bir ayda 
yaklaşık 30 bin 500 kez oynandı.
20 Aralık 2013 - 20 Ocak 2014 tarihleri arasında düzenlenen ‘Test 
Sürüşü’ yarışması boyunca katılımcılar, İnci Akü Facebook 
sayfasında yaklaşık 30 bin dakika geçirdi. Yarışmacılara 15’li 
setler halinde; İnci Akü, çevre, emisyon ve otomobil konuları 
hakkında çeşitli sorular soruldu. 

İnci Akü ‘Test Sürüşü’ yarışmasına Türkiye’nin 77 ilinden katılım 
gerçekleşti; katılım oranı en yüksek il yüzde 25 ile İstanbul oldu. 
Yarışma sonunda, noter ile gerçekleştirilen çekilişte Balıkesir, 
Zonguldak, İzmir, Malatya, Nevşehir, İstanbul ve Mersin 
illerinden toplam 9 kişiye, 3 adet IPhone 5S, 3 adet IPad mini ve 
3 adet Asus Notebook İnci Akü tarafından hediye edildi. 

Katılımcıların büyük çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu ‘Test 
Sürüşü’ yarışması boyunca İnci Akü Facebook sayfasının beğeni 
oranı yüzde 7 arttı. 

İnci Akü ‘Test Sürüşü’ Yarışması Kampanya Künyesi:

Kampanya Sahibi:
İnci Akü San. ve Tic. A.Ş.

Kampanya Yetkilisi:
Damla Arkan – Hüseyin Sayın

Kreatif Direktör:
Ufuk Tarhan

Metin Yazarı:
Ayşe Yıldıztekin

Tasarım:
Emre Işık

Yazılım:
Can Kılıçturgay

Dijital Ajans:
M-GEN

İnci Akü’den enerjisi yüksek ‘Test Sürüşü’ 
yarışmasına 77 ilden katılım gerçekleşti

About 578 thousand questions were answered in the 
‘Test-Drive’ contest which İnci Akü has held in 
Facebook. Organized for the purpose of making İnci 
Akü Facebook followers more informed on 
automobile technologies and environment, the 
contests was played  about 30 thousand 500 times in 
a month.
During the ‘Test-Drive’ contest held from 20th December 2013 to 
20th January 2014, participants spent about 30 thousand minutes 
on the İnci Akü Facebook page. Contesters were asked various 
questions on İnci Akü, on the environment, emission and 
automobile, in sets of 15. 
People participated in the İnci Akü ‘Test-Drive’ contest from 77 
provinces in Turkey; the province with the highest participation was 
Istanbul, with 25 per cent. As a result of the lots drawn under 
notary supervision at the end of the contest, totally 9 people from 
the provinces Balıkesir, Zonguldak, İzmir, Malatya, Nevşehir, 
İstanbul and Mersin were presented by İnci Akü with 3 IPhone 5Ss, 
3 IPad minis and 3 Asus Notebooks. 
With majority of the participants being males, the like-rate of İnci 
Akü Facebook page has increased by 7% during the ‘Test-Drive’ 
contest.

İnci Akü ‘Test-Drive’ Contest Campaign Masthead:

Campaign Owner:
İnci Akü San. ve Tic. A.Ş.

Campaign O�cials:
Damla Arkan – Hüseyin Sayın

Creative Director:
Ufuk Tarhan

Copywriter:
Ayşe Yıldıztekin

Design:
Emre Işık

Software:
Can Kılıçturgay

Digital Agency:
M-GEN

Participations from 77 provinces in the 
High-Energy ‘Test-Drive’ contest held by 
İnci Akü
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