
Having adopted customer satisfaction as the 
fundamental establishment principle, İnci Akü 
successfully completed the ISO 10002 Customer 
Satisfaction audit. Leading the way in its sector by 
being entitled in 2012 to the ISO 10002 Customer 
Satisfaction and Complaint Management System 
certificate, İnci Akü registered its success once more as 
a result of the audit it passed. 

As one of the most rooted corporations in the 
battery sector, İnci Akü successfully completed 
the ISO 10002 Customer Satisfaction audit. As a 
result of the comprehensive audit carried out, 
İnci Akü was entitled with this certificate, in 
direction with the principles of transparency, 
accessibility, responsiveness, objectivity in 
handling customer complaints, as well as wage, 
confidentiality, customer-oriented approach and 
continuous development.

Kadir Kaymakçı, İnci Akü Deputy General 
Manager, stated:  “Customer satisfaction is the 
fundamental establishment principle of İnci Akü. 
Blazing a trail in our sector, we obtained ISO 
10002 Customer Satisfaction and Complaint 
Management System certificate in

  2012, and now, by successfully passing this audit, 
we proved once again that we were granted this 
certificate deservedly. Rendering our 
accomplishment in the processes of obtaining 
ISO 10002 Customer Satisfaction and Complaint 
Management System certificates sustainable, 
we displayed the same performance during our 
audits. Satisfaction and suggestions of our 
customers are among our priorities. In all of the 
products and services we o�er to our customers, 
we work with the principle “Our Job is 
Technology”, and at the same time, “Our Job is 
Human”, ever strengthening customer reliance 
and satisfaction.”

Kaymakçı said: “Our most important 
characteristic that has carried us to present time 
is the fact that we are in a customer-oriented 
organization open to feedback. All feedbacks we 
receive from our customers make up data for our 
Marketing and R&D e�orts. Thanks to the 
structuring we provided in this regard, we carry

  out customer feedback management process in 
  the best manner.”

İnci Akü successfully passed the
ISO 10002 Customer Satisfaction audit, 
which it has received first in its sector
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İnci Akü ISO 50001 Enerji 
Yönetim Sistemi Sertifikası 
alarak sektöründe bir ilke 
imza attı

İnci Akü was granted the
ISO 50001 Energy Management 
System Certificate, blazing a 
trail in its sector

Bu belge ile de enerji yönetiminde belirli bir 
standardı sağladığımızı ortaya koyduk. En 
önemlisi çalışanlarımız da bu sürecin birer 
parçası oldular ve onlar da enerji yönetiminin 
önemi konusunda bilinçlendiler” dedi.

Göral, “Dünya genelinde enerji tüketiminde 
gözlemlenen yükselmenin, gelecek dönemde 
de artarak devam etmesi bekleniyor. 
2009-2035 döneminde küresel birincil enerji 
talebinin yüzde 40 artacağı tahmin ediliyor. Bu 
nedenle enerjinin verimli kullanılması dünya 
ekolojisi ve ülke ekonomisi için en önemli 
konuların başında geliyor. Türkiye, OECD 
ülkeleri içinde enerji yoğunluğu yüksek ülkeler 
arasında yer alıyor. Bu noktada ülkemize en 
olumlu katkıyı sağlayabilecek sektör ise enerji 
tüketiminde önemli payı olan sanayi sektörü. 
İnci Akü olarak, ISO 50001 EnYS sertifikası ile 
global boyutta önemi olan enerji verimliliği 
konusunda ciddi bir adım attık” dedi.

Enerji depolamada uzun ömürlü hızlı 
çözümler sunma misyonuyla çalışan 
İnci Akü, “ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi Sertifikası”nı alarak enerji 
yönetimi için en iyi uygulamaları 
kullandığını belgeledi. Global önemi 
olan enerji tüketimi konusuna, ihtiyacı 
olduğu kadar enerjiyi kullanarak katkı 
sağlayan İnci Akü, iş süreçlerinde tüm iş 
ortaklarıyla bu anlayışla çalışmayı 
hedefliyor.

Uluslararası enerji yönetimi sistemi standardı 
olan ISO 50001, şirket içerisinde enerji 
verimliliği projelerinin üretilmesi için iş 
modeli geliştirerek, enerji kullanımının 
düşürülmesi için çözümlerin geliştirilmesini 
ve uygulanmasını sağlıyor. Belgeyi almaya 
hak kazanan İnci Akü, enerji kullanımı ile ilgili 
raporlamalarını yaparak karbon ayak izini 
tespit etti. Planladığı projelerle enerji 
kullanımında etkili bir iyileşme sağlamayı 
hedefleyen İnci Akü’nün, enerji verimliliği 
çalışmaları fabrika genelinin katıldığı bir 

“Enerji Timi” tarafından yürütülecek.  “Enerji 
yönetim sistemimizde standardizasyonu 
sağladık ve aldığımız ISO 50001 belgesi ile 
bunu başardığımızı kanıtladık” diyen İnci Akü 
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Göral, 

“Sürdürülebilir bir çevre için hem üretimde 
hem yönetimde çevreci bir yaklaşımla 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Enerji depolama çözümleri geliştiren bir 
kurum olarak önceliklerimizden biri de 
sürdürülebilir bir gelecek için kendi enerjimizi 
doğru yönetmek. Biz Türkiye’nin ilk çevre 
dostu Breeam Sertifikalı üretim tesisine 
sahip, ISO 14001 standardına uygun olarak 
Çevre Yönetim Sisteminin sürekli gelişimini 
sağlamayı taahhüt eden bir kurumuz. 

İnci Akü ISO 50001 Enerji 
Yönetim Sistemi Sertifikası 
alarak sektöründe bir ilke 
imza attı

Entitled to the certificate, İnci Akü 
ascertained the carbon footprint by carrying 
out reporting on energy use. 

Targeting to ensure, by means of the projects 
it plans, an e�ective improvement in energy 
use, İnci Akü has assigned an “Energy Team” 
participated by the factory in general, for 
energy e�ciency e�orts. Saying: “We ensured 
standardization in our energy management 
system and by the ISO 50001 certificate that 
has been granted we proved our succeess,” 
Hakan Göral, İnci Akü Chairman of the Board 
went on: “For a sustainable environment, we 
pursue our works with an ecologist approach 
both in production and management. As an 
organization which develops energy storage 
solutions, one of our priorities is to manage 
our own energy properly for a sustainable 
future. We are an organization owning the 
first environment-friendly Breeam-Certified 
production plant, which commits to provide 
continuous development of its Environment 
Management System, in accordance with the 
ISO 14001 standard. And with this certificate, 
we proved that we have ensured a certain 
standard in energy management. Most 
importantly, our employees have become part 
of this process and gained consciousness on 
the importance of energy management.”

Göral stated: “It is expected that the energy 
consumption observed generally in the world 
shall keep on increasingly in the forthcoming 
period. The global primary energy demand is 
forecast to increase by 40% in the period 
2009-2035. Therefore, e�cient use of energy 
is one of the most important issues of the 
world ecology and the country economy. 
Turkey, within OECD countries, is among 
countries with high energy-concentration. At 
this point, the sector which can make the 
most positive contribution to our country is 
the industry sector, which holds a significant 
share in energy consumption. As İnci Akü, we 
took a serious step in regard to the 
globally-important energy e�ciency, with the 
ISO 50001 EnMC certificate.” 

Working with the mission to o�er 
long-lasting rapid solutions in energy 
storage, İnci Akü was granted the ISO 
50001 Energy Management System 
Certificate, evidencing that it uses the 
best practices for energy management. 
By using su�cient amount of energy as 
needed, İnci Akü aims at cooperating 
with all its partners over the work 
processes with this understanding by 
contributing to the globally-significant 
energy consumption issue.
The international energy management 
standard ISO 50001 ensures that a business 
model is developed for producing energy 
e�ciency projects within the company and 
proper solutions are developed and applied for 
reducing the energy use. 

Müşteri memnuniyetini temel kuruluş ilkesi olarak 
benimseyen İnci Akü, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
denetimini başarıyla tamamladı. Sektöründe bir ilke 
imza atarak 2012 yılında ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi Sistemi belgesini 
almaya hak kazanan İnci Akü, geçirdiği denetim 
sonucunda başarısını bir kez daha tescilledi.

Akü sektörünün en köklü kurumlarından İnci 
Akü, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
denetimini başarıyla tamamladı. Yapılan 
kapsamlı denetim sonucunda İnci Akü 
müşteri başvurularını ele alma süreçlerinde; 
şe�aflık, erişilebilirlik, cevap verilebilirlik, 
objektiflik, ücret, gizlilik, müşteri odaklı 
yaklaşım ve sürekli iyileştirme ilkeleri 
doğrultusunda bu belgeyi almaya hak kazandı.

İnci Akü Genel Müdür Yardımcısı Kadir 
Kaymakçı, “Müşteri memnuniyeti İnci 
Akü'nün temel kuruluş ilkesidir. 
Sektörümüzde bir ilke imza atarak 2012 
yılında ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve 
Şikâyet Yönetimi Sistemi belgesini aldık, 
şimdi de denetimi başarı ile geçerek bu 
belgeyi hak ettiğimizi bir kez daha kanıtladık. 
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet
Yönetimi Sistemi belgelerini alma süreçlerinde 
gösterdiğimiz başarıyı, sürdürülebilir kılarak 
denetimlerimizde de aynı performansı 
gösterdik. Müşterilerimizin memnuniyet ve 
önerileri önceliklerimiz arasında. 
Müşterilerimize sunduğumuz tüm ürün ve 
hizmetlerde, “İşimiz teknoloji” ama aynı 
zamanda da “İşimiz İnsan” ilkesiyle çalışarak, 
müşteri güven ve memnuniyetini her gün daha 
da güçlendiriyoruz.” dedi.

Kaymakçı, “Bizi bugünlere taşıyan en önemli 
niteliğimiz, müşteri odaklı ve geri beslemeye 
açık bir yapılanma içinde olmamız. 
Müşterilerimizden aldığımız tüm geri bildirimler 
Pazarlama ve  Ar-Ge çalışmalarımız için veri 
oluşturuyor. Bu konuda sağladığımız yapılanma 
ile müşteri geri bildirim yönetim sürecini en iyi 
şekilde yürütüyoruz” dedi.

İnci Akü sektöründe bir ilk olarak aldığı 
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
denetimini başarıyla geçti
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Castrol Ford Team Türkiye, İnci Akü’den 
aldığı enerji ile 2014 yılı Türkiye Ralli 
Şampiyonası’na damga vurdu!

Televizyonlarda akü reklamı görmeyeli epey olmuştu!
İnci Akü’nün “Yol Yardım” kampanyası, “Yolda kalmak tarih oldu!” sloganıyla televizyon ekranlarında yerini alıyor. 
Ticari araçlar hariç tüm otomobil grubu ürünlerini kapsayan kampanyada, İnci Akü alana 6 ay ücretsiz “Yol Yardım” 
hizmeti sağlanıyor. Dijital mecralarla da desteklenen İnci Akü reklam kampanyasında, 444 5 AKÜ(258) hattına 
ulaşan sürücülere en kısa sürede destek verildiği vurgulanıyor. Hizmet kapsamında araç çekme, lastik değiştirme, 
seyahate devam, aracın geri getirilmesi ve konaklama yer alıyor.

It has been quite a while since we last saw a battery advertisement on TV!
The “Road Assistance” campaign of İnci Akü, appears on television screens with the slogan: “To be stranded is a thing of the past!” 
With the campaign, which covers the entire automobile group products except for commercial vehicles, those who purchase İnci Akü 
are provided with free of charge “Road Assistance” for 6 months. Supported also through digital channels, the İnci Akü advertisement 
campaign emphasizes that the drivers who reach the line 444 5 AKÜ(258) are provided with support as soon as possible. The service 
covers vehicle towing service, changing flat tires, carrying on the journey, bringing the vehicle back, and accommodation.
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Sektörünün enerjik markası İnci Akü, Castrol Ford Team 
Türkiye’nin ulusal sponsorlarından biri oldu. 1998 yılından bu 
yana faaliyet gösteren Castrol Ford Team, Türkiye ve Dünya 
Ralli Şampiyonlarında her yıl sayısız başarıya imza atıyor. Bu 
yıl İnci Akü’nün enerjisiyle gücüne güç katan Castrol Ford 
Team Türkiye, 2014 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 5 farklı 
kategoride kazandığı Şampiyonluk ile hafızalara kazındı!

İnci Akü bu yıl, Türkiye ve Dünya Ralli Şampiyonlarında sayısız 
ilke imza atan Castrol Ford Team Türkiye’nin ulusal 
sponsorlarından biri oldu. 2014 sezonu boyunca 6 farklı ilde 
düzenlenen 7 yarışta, kıyasıya mücadele ederek her yarış 
sonunda podyumun üst basamaklarında yer alan Castrol Ford 
Team Türkiye, sergilediği müthiş performans ile izleyenlere 
doyumsuz keyif ve heyecan yaşattı. 

İnci Akü Castrol Ford Team Türkiye sponsorluğu ile ilgili 
değerlendirmede bulunan İnci Akü Pazarlama ve Kurumsal 
İletişim Müdürü Damla Arkan, “Avrupa’nın şampiyonu ve 
Türkiye’nin gururu olan Castrol Ford Team Türkiye’nin 2014 
sezonunda sponsoru olduk. Sektörün öncü markalarından biri 
olarak yakaladığımız başarı grafiğini farklı alanlara da taşıyoruz. 
Otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösteren bir firma olarak 
Türkiye’de otomobil sporlarının gelişimini oldukça önemsiyoruz. 
Dinamik ve mücadeleci markamız İnci Akü ile, ralli sporunu 
desteklemeye devam edeceğiz. 2014 yılı Türkiye Ralli 
Şampiyonası’nda müthiş bir performans sergileyerek Şampiyon 
olan takımımızı yürekten tebrik ediyor; bizlere yaşattıkları gurur 
ve heyecan için teşekkür ediyoruz” dedi.

Castrol Ford Team Türkiye, leave its 
mark on the 2014 Turkish Rally 
Championship with the energy it gets 
from İnci Akü!
The energetic brand of the industry, has become one of the 
national sponsors of the Castrol Ford Team Turkiye. Castrol 
Ford Team is active since the year 1998, and achieves a great 
deal of success in the Turkish and World Championships every 
year. Having gained more strength this year thanks to the 
energy from İnci Akü, Castrol Ford Team Türkiye has left its 
mark by becoming the Champion in 5 di�erent categories!

İnci Akü has become this year one of the national sponsors of 
the Castrol Ford Team Türkiye which blazed countless trails in 
the Turkish and World Championships. The Castrol Ford Team 
Türkiye went head to head with its rivals and finished on the 
top steps of the podium each of the 7 races held in 6 di�erent 
provinces during the 2014 season, whereby it cheered 
exhilarated and excited the audience with its awesome 
performance.

Having commented on İnci Akü’s sponsorship of the Castrol 
Ford Team Türkiye, Damla Arkan, İnci Akü Marketing and 
Corporate Communications Manager, has said: “We have 
become for the season of 2014 a sponsor of the Castrol Ford 
Team Türkiye, pride of the nation. We are extending to other 
fields the success rate we have achieved as one of the 
pioneering brands of the industry. Being a company operating 
in the automotive supply industry, we attach great importance 
to the development of the automobile sports in Turkey. We will 
keep on supporting the rally sports with our dynamic and 
challenging brand İnci akü. We do wholeheartedly congratulate 
our team who has shown an awesome performance and 
become the Champion in the 2014 Turkish Rally Championship; 
and extend our thanks for the pride and excitement it has 
brought to us.”

İnci Akü, yeni kampanyasını “Yolda kalmak 
tarih oldu!” sloganıyla televizyon ekranlarıyla 
buluşturuyor. Ticari araçlar hariç tüm 
otomobil grubu ürünlerini kapsayan 
kampanyada İnci Akü alana 6 ay ücretsiz “Yol 
Yardım” hizmeti veriliyor. Hizmet kapsamında 
araç çekme, lastik değiştirme, seyahate 
devam, aracın geri getirilmesi ve konaklama 
yer alıyor. İnci Akü “Yol Yardım” kampanyası 
reklam filminde, 444 5 AKÜ(258) hattına 
ulaşan sürücülere en kısa sürede desteğin 
sağlandığı vurgulanıyor. Zebra Design Factory 
tarafından hazırlanan 10sn’lik reklam filmi, 
televizyonun yanı sıra dijital mecralarla da 
destekleniyor.

İnci Akü Pazarlama ve Kurumsal İletişim 
Müdürü Damla Arkan, İnci Akü “Yol Yardım” 
kampanyası ve İnci Akü’nün pazarlama 
faaliyetleriyle ile ilgili yaptığı 

değerlendirmede “İnci Akü olarak, bu sene 30. 
kuruluş yılımızı kutluyoruz. Başarılarla dolu 
bir 30 yılı geride bırakmanın gururunu ve 
heyecanını yaşıyoruz. Bugün dünyanın 77 
ülkesinde bulunan milyonlarca araç ilk 
enerjisini İnci Akü’den alıyor. Marka, ürün ve 
müşteri arasındaki ilişkiyi inşa ediyor; 
markalaşma ise sürdürülebilir olmanın önemli 
bir yolu olarak öne çıkıyor.

Bu bakış açısıyla 2011 yılında Global 
Markalaşma Projemizi hayata geçirerek 
markalaşma serüvenimize başladık. Bugün 
emeklerimizin karşılığını almaya başladığımızı 
görüyoruz. Marka bilinirlik seviyemizde yüzde 
48’lik bir artış sağladık, uluslararası marka 
değerlendirme şirketi Brand Finance’ın 
düzenlediği ‘Türkiye'nin En Değerli Markaları' 
listesinde ilk 100 arasında yerimizi aldık. 
Sektörümüzde dijital 

pazarlama alanında öncüyüz, bu alanda en 
son ABD menşeli Horizon Interactive 
Awards’dan web sitemiz ‘inciakü.com.tr’ ve 
kurumsal blogumuz Blogin’le aldığımız iki 
ödülle birlikte, bu yıl kazandığımız uluslar 
arası ödül sayısı 7’ye yükseldi. İnci Akü olarak, 
360 derece bakış açısıyla, araç kullanıcılarının 
başını çevirdiği her yerde; internette, sokakta, 
radyoda ve televizyonda olmak istiyoruz.
İnci Akü olarak ‘Dünyanın ilk 10 akü üreticisi 
arasında yer alma’ vizyonumuzla 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.”dedi.

İnci Akü “Yol Yardım” kampanyası hakkında 
www.akumbitti.com.tr  web sitesinden daha 
fazla bilgi alınabilir;  reklam filmi ise aşağıdaki 
linkten izlenebilir.

http://www.izlesene.com/video/inci-aku-yo
l-yardim-kampanyasi/7436317

İnci Akü shows its new campaign on TV 
screens with the slogan: “To be stranded is a 
thing of the past!” With the campaign, which 
covers the entire automobile group products 
except for commercial vehicles, those who 
purchase İnci Akü are provided with free of 
charge “Road Assistance” for 6 months. The 
service covers vehicle twoing service, 
changing flat tires, carrying on the journey, 
bringing the vehicle back, and accommoda-
tion. Advertisement film of İnci Akü “Road 
Assistance” campaign emphasizes that the 
drivers who reach the line 444 5 AKÜ(258) are 
provided with support as soon as possible. 
Prepared by Zebra Design Factory, the 
10-second advertisement film is supported 
also by digital channels, in addition to 
television. 

İnci Akü Marketing and Corporate
Communications Manager Damla Arkan, in 
her remark on İnci Akü “Road Assistance” 
campaign and the marketing activities of İnci 
Akü, stated: “İnci Akü is celebrating its
30th foundation anniversary this year. We 
feel the pride an excitement of having left 
behind 30 years full of success. Today, 

millions of vehicles in 80 countries receive 
their starting power from İnci Akü. The brand 
is building the relationship between the 
product and customer; and branding comes to 
the forefront as an important way of being 
sustainable. With this point of view, we 
began our branding adventure by initiating 
our Global Branding Project in 2011. Today, we 
see that we start to receive recompense for 
our works. We provided an increase by 48% in 
our brand recognition level, and we ranked 
among the top 100 in the list of “Turkey’s 
Most Valuable Brands” issued by the 
international brand evaluation company 
Brand Finance. 

We are a pioneer in digital marketing in our 
sector; the awards we have been granted this 
year in this field increased to 7, with the two 
awards we were granted recently by the 
USA-originated Horizon Interactive Awards 
for our website ‘inciakü.com.tr’ and our 
corporate blog Blogin. İnci Akü wants to be on 
the internet, street, radio and television, 
namely, everywhere where vehicle drivers turn 
their heads, with a 360 degree point of view. 
İnci Akü carries on its activities with 

the vision of ‘being among the top 10 battery 
producers of the World’.”
Further information on İnci Akü “Road 
Assistance” campaign is available on the 
website www.akumbitti.com.tr; and the 
advertisement film can be watched over the 
following link.

http://www.izlesene.com/video/inci-aku-
yol-yardim-kampanyasi/7436317
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İnci Akü, çevreyle dost üretim ve çalışma anlayışıyla, 
hızla tükenen kaynakların korunması ve çevre kirliliğinin 
önlenmesi için çalışanlarından, üretim tesislerine ve ürün 
teknolojilerine kadar başta BREEAM olmak üzere birçok 
çevre sertifikasına sahip.

İhracat lideri olan İnci Akü, çevre dostu üretim ve çalışma anlayışıyla 
örnek olmaya devam ediyor. Hızla tükenen kaynakların korunması 
ve çevre kirliğinin önüne geçilmesi için önlemler alan ve sosyal 
sorumluluk projeleri gerçekleştiren İnci Akü, Türkiye’nin ilk çevre 
dostu Breeam Sertifikalı üretim tesisine sahip olma özelliğini de 
taşıyor. Endüstriyel akülerin üretildiği İnci Battery tesisi 2011 yılında 
faaliyete başladı. Tesiste kirliliği azaltmak, hammadde, enerji ve 
doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak israfı engellemek, 
proseste kullanılan hammaddelerin geri kazanım özelliğinde 
olmasına özen gösterilerek ürün ve faaliyetler sonucunda oluşan 
atıkları kontrol altına almak ve azaltmak konusunda gerekli tüm 
çalışmalar mevcut. Tesis, geçen yıl 2. Uluslararası Yeşil 
Binalar Zirvesi kapsamında düzenlenen Çevre Dostu Yeşil 
Binalar (ÇEDBİK) Ödül Töreni’nde “Teşekkür Plaketi”ne 
layık görüldü.

İnci Akü, ISO 14001 Çevre Yönetim sertifikasını 
2005 yılında aldı. 
Sürdürülebilir yaşam esasına uygun 
davranmayı ilke edinen İnci Akü, çevreci 
uygulamalarını iş yapış biçimlerine, 
üretimlerine ve geliştirdiği projelere de 
yansıtıyor. Bu çerçevede üretim sürecinde 
çevreye duyarlılığı en üst seviyede ortaya 
koyan İnci Akü, ISO 14001 Çevre Yönetim 
sertifikasını 2005 yılında aldı.

Mavi Deniz Özgür Caretta Projesi’nde Çevre 
Dostu İnci Akü

İnci Akü‘nün çevre alanındaki sosyal sorumluluk 
projelerinden biri olan, Mavi Deniz Özgür Caretta 
Projesi, Dalyan sularının tamamen temiz kalması ve 
motor gürültüsünden arındırılması için geliştirildi. 
Türkiye’nin 15 Özel Çevre Koruma Bölgesi’nden biri olan, zengin 
biyoçeşitliliğe ve hassas bir ekosisteme sahip, eşsiz İztuzu Kumsalı, 
Caretta Carettaları, Nil kaplumbağaları, mavi yengeçleriyle 
Türkiye’nin doğa harikalarından biri olan Dalyan’da, Teknoloji 
Sponsoru İnci Akü tarafından özel aküler ve kullanılan gelişmiş 
motorlarla çevre dostu tekneler geliştirildi. Tekne işletmecilerinin 
beklenti ve talepleriyle şekillendirilen  Caretta Botlar sessiz çalışıyor, 
egzoz gazı çıkarmıyor, hiç karbon salmıyor ve sintine sızıntısına yol 
açmıyor. Bölgedeki tur teknelerinin eski motorlarının, enerjisini 
aküden alan elektrikli motorlara dönüştürülmesi, hem çevreyi 
koruyacak hem de bölgedeki turizm faaliyetini herkes için 
sürdürülebilir kılacak.

İnci Akü’den Orman Projesi

Her yıl düzenlediği organizasyonlarda diktiği ağaçlarla doğaya katkı 
sağlayan İnci Akü, İnci Holding ve diğer grup şirketleriyle birlikte 
bugüne dek 79.000 ağacın dikildiği orman projesi ile de çevreye 
önemli katkı sağlıyor.

In order to protect rapidly depleting resources and 
prevent environmental pollution, with its 
environment-friendly production and operations 
approach, from its employees to its production methods 
and technologies, İnci Akü holds many environment 
certificates BREEAM being in the first place.

Export leader of the sector, İnci Akü keeps on setting an example 
with its environment-friendly production and operation approach. 
Taking measures for the protection of rapidly depleting resources 
and prevention of environmental pollution and carrying out social 
responsibility projects, İnci Akü owns Turkey’s first Breeam Certified 
environment-friendly production plant. İnci Battery plant, where 
industrial batteries are produced, commenced operations in the year 
2011. All kinds of measures are taken in order to minimize pollution 
through the plant, prevent wastage by e�cient use of raw materials, 

energy and natural resources. İnci Akü takes extensive care on 
using recyclable raw materials in production processes by 

controlling  and minimizing the wastes resulting from 
products and activities. The plant was awarded a 
“Thank You Plaque” at the Environment-Friendly 

Green Buildings (ÇEDBİK) Award Ceremony, which 
was organized last year in scope of the 2nd 
International Green Buildings Summit.

İnci Akü was granted the ISO 14001 
Environment Management Certificate in 
2005. 

Adopting it a principle to act in accordance 
with the sustainable life principle, İnci Akü 

reflects its environmentalist practices to its 
business manner, productions and the projects it 

develops. Having demonstrated the highest level of 
environment conscious in production processes, İnci 

Akü was granted the ISO 14001 Environment 
Management Certificate in the year 2005. 

Environment-Friendly İnci Akü in the Blue Sea Free Caretta project 

One of the social responsibility projects of İnci Akü in environmental 
field, the Blue Sea Free Caretta Project was developed in order that 
Dalyan waters remain clean and free of motor boat noises. 
By technology sponsorship of İnci Akü using special batteries and 
advanced motors, environment friendly motor boats are developed 
for use in unique İztuzu Beach in Dalyan. Having a rich diversity and 
a sensetive eco system, famous for its Caretta Caretta, Nile Turtle 
and Blue Crab population, the site is one of the 15 special 
environment protection zones and Turkey’s natural wonders. 
Caretta Boats, which were shaped in direction with the expectations 
and demands of boat operators, work silently, do not generate 
exhaust gas, do not exhale carbon and do not cause bilge leakage. 
Turning the old engines of the touring boats in the region into 
electric motors which are supplied by battery energy shall protect 
the environment, as well as render the tourism of the region 
sustainable for everyone.

Forest Project from İnci Akü

Making great contributions to the nature with the trees it plants at 
organizations it holds every year, İnci Akü, along with İnci Holding 
and the other group companies, makes another significant 
contribution to the environment by its forest project, under which 
79,000 trees have been planted by now.

İnci Akü,  Üretim Teknolojisinden, 
Ürünlere Çevreci Yönünü Uluslararası 
Belgelerle Kanıtlıyor

From its Production Technology to its 
Products, İnci Akü proves its ecologist 
aspect through International Certificates 

İnci Akü 30. yılında 30 Milyon Dolarlık marka değerine ulaştı!

İnci Akü, marka değerlendirme kuruluşu              
Brand Finance'in hazırladığı ‘Türkiye'nin En 
Değerli Markaları' listesinde bu yıl da ilk 100 
arasında yerini aldı. Yapılan araştırma İnci 
Akü’nün marka değerinin 30 milyon dolara 
yükseldiğini gösterdi. Böylece İnci Akü
30. yılında 30 milyon dolarlık marka değerine 
ulaşmış oldu.

Sektöründe ilk Ar-Ge Merkezini kurarak 
teknolojiye yatırım yapan ve geleceğin enerji 
depolama çözümlerini geliştiren İnci Akü, 2010 
yılında yine sektöründe bir ilke imza atarak 
Turquality programına girmeye hak kazandı. 
Başlattığı “Global Markalaşma Projesi” ile 
markalaşma alanındaki çalışmalarına hız 
veren İnci Akü, 4 kıtada 80 ülkeye ihracat 
yaparak sektöründe ihracat liderliği bayrağını 
taşıyor.

İnci Akü Pazarlama ve Kurumsal İletişim 
Müdürü Damla Arkan, konu ile ilgili 
“’Dünya’nın ilk 10 akü üreticisi arasında olma’ 
vizyonumuzla yaptığımız çalışmaların sonucu 
olarak, Brand Finance’in bu yılki ‘En Değerli 

Markalar’ listesinde değeri yükselen markalar 
arasında yer aldık. Geçtiğimiz günlerde 
açıklanan 2013 yılı TİM sonuçlarında da ilk 
1.000 ihracatçı firma arasında istikrarlı 
yükselişimizi sürdürerek, 212. sırada yer aldık 
ve “sektörün ihracat lideri” ünvanımızı bu yıl 
da koruduk. Hayata geçirdiğimiz her yatırım, 
proje ve aldığımız ödüller ile marka değerimizi 
yükseltiyoruz. ‘Türkiye'nin En Değerli 
Markaları' listesinde, akü sektöründe değerini 
geçen yıla göre arttıran İnci Akü, 30. Yılında
30 milyon dolarlık marka değerine ulaştı.” 
dedi.

Şirketlerin hayata geçirdiği faaliyetlerin marka 
değeri üzerine etkisini ortaya koyan 
araştırmanın amacı iş dünyasının, 
sürdürdükleri faaliyetler içinde markanın ne 
kadar önemli olduğuna dikkat çekmek. Değer 
tabanlı pazarlama yaklaşımını ülkemizin 
gündemine almayı başaran Brand Finance’in 
yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin en değerli 
100 markasının toplam değeri 30 milyar 849 
milyon dolar ediyor.

İnci Akü, bu yıl da Brand Finance’nin “En Değerli Markaları” listesinde ilk 100’de yer aldı. Uluslararası marka 
değerlendirme şirketi Brand Finance’ın Türkiye’de 8'nci kez düzenlediği ‘Türkiye'nin En Değerli Markaları' 
listesinde yerini alan İnci Akü 30. yılını 30 milyon dolarlık marka değeri başarısıyla taçlandırdı.

İnci Akü reached a brand value of 30 million dollars in its 30th year!

Again this year, İnci Akü ranked among top 
100 in the list of “Turkey’s Most Valuable 
Brands” prepared by the brand evaluation 
company Brand Finance. Research showed 
that the brand value of İnci Akü has increased 
to 30 million dollars. Hence, İnci Akü has 
reached a brand value of 30 million dollars in 
its 30th year.

Investing in technology by establishing the 
first R&D centre in its sector, and developing 
the future’s energy storage solutions, İnci Akü 
has been entitled to enter the Turquality 
program in 2010, which, again, has broken 
grounds in its sector. Quickening its e�orts in 
the branding area with the “Global Branding 
Project” it has initiated, İnci Akü holds the 
flag of export leadership in its sector, thanks 
to its export to 80 countries in 4 continents.

In this regard, Damla Arkan, İnci Akü Market-
ing and Corporate Communications Manager 
made the remark: “As a result of our e�orts 
directed towards the vision of ‘being among 
the top 10 battery producers in the world’, we 

took part among the brands with increasing 
value in this year’s “Most Valuable Brands” 
list of Brand Finance. According to the lately 
demonstrated 2013 TİM results we ranked 
212th among 1.000 exporter firms, with our 
ongoing consistent rise, and preserved our 
title as “the sector’s export leader”. We are 
increasing our brand value with every 
investment and project we put into practice 
and the awards we are granted. Increasing its 
value in the battery sector in relation to last 
year in the list of ‘Turkey’s Most Valuable 
Brands', İnci Akü reached a brand value of 30 
million dollars in its 30th year.”

The research which reveals the e�ect of 
companies’ activities on the brand value aims 
at calling business world’s attention to the 
importance of brand. According to the 
research of Brand Finance, who succeeded to 
put value-based marketing approach on our 
country’s agenda, the total value of Turkey’s 
most valuable 100 brands amounts to 30 
billion 849 million dollars.

Again  this year, İnci Akü ranked among top 100 in Brand Finance’s list of “Most Valuable Brands”. Taking 
part in the ‘Turkey’s Most Valuable Brands' list, which the international brand evaluation company Brand 
Finance has issued for the 8th time in Turkey, İnci Akü crowned its 30th year with a brand value 
achievement of 30 million dollars.
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İnci Akü kurumsal web sitesi (www.inciaku.com) 
ve kurumsal blogu Blogin (blog.inciaku.com), 
interaktif medya endüstrisinin en prestijli ödülleri 
arasında yer alan ‘Horizon Interactive Awards’ 
tarafından ödüle layık görüldü. İnci Akü web sitesi 
Kurumsal/B2B kategorisinde Horizon Interactive 
Awards’tan aldığı Bronz ödül ile birlikte beşinci 
uluslararası ödülünü almış oldu.
Sektöründe dijital pazarlama çalışmalarının öncüsü olan İnci 
Akü, ödüllerine yenilerini ekledi. İnci Akü, 12. yılını dolduran ve 
24 farklı ülkeden 1.600’ün üzerinde başvuru yapılan ABD 
menşeili Horizon Interactive Awards’dan 2 ayrı ödül kazandı. 
İnci Akü web sitesi kurumsal/B2B kategorisinde, İnci Akü 
kurumsal blogu Blogin Magazin/Haberler/Blog kategorisinde 

‘Bronz Ödül’e layık görüldü.

Ödüllere ilişkin değerlendirmede bulunan İnci Akü Pazarlama ve 
Kurumsal İletişim Müdürü Damla Arkan, “Yürüttüğümüz 
pazarlama iletişimi çalışmaları ile sektörde öncüyüz ve 
aldığımız ödüller de bunun bir göstergesidir. Dijital pazarlama 
kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar ile ilgili, bu ödüllerle 
birlikte toplamda yedi ödül kazandık. Geçtiğimiz yıl web 
sitemiz; Interactive Media Awards Üretim Kategorisi ‘Sınıfının 
En İyisi Ödülü’nü, W3 Awards Üretim Kategorisi ‘En İyi Web 
Sitesi Gümüş Ödülü’nü, W3 Awards Üretim Kategorisi Ana 
Sayfa Tasarımı ‘Gümüş Ödülü’nü,
Davey Awards Üretim Kategorisi ‘Gümüş Ödülü’nü ve
Mobile Web Awards’da Mobil Uygulamamız Üretim 
Kategorisinde ‘En İyi Mobil Uygulama Ödülü’nü almıştı. Web 
sitemize bu yıl ise ilk ödül Horizon Interactive Awards’dan geldi. 
Türkiye'nin Enerji Depolayan Blogu Blogin’in de Horizon 
Interactive Awards’dan ödül alması bize büyük gurur verdi. 
Blogumuzla sektörde bir ilke imza attık ve referans bir kaynak 
oluşturduk” dedi.

Horizon Interactive Awards’dan
İnci Akü’ye 2 ödül birden!

İnci Akü corporate website (www.inciaku.com) and 
corporate blog Blogin (blog.inciaku.com) were 
granted awards by ‘Horizon Interactive Awards’, 
which are among the most prestigious awards of 
the interactive media industry. This bronze award 
granted by Horizon Interactive Awards in the 
Corporate/B2B category is the fifth international 
award that İnci Akü website has been granted.

Pioneering digital marketing in its sector, İnci Akü added 2 new 
awards to its prizes. İnci Akü was granted 2 di�erent awards by 
the USA originated Horizon Interactive Awards, which have 
turned 12 years and is filed over 1,600 applications from 24 
di�erent countries. İnci Akü website was awarded the “Bronze 
Prize” in corporate/B2B category and the İnci Akü corporate 
blog Blogin was awarded the same in Magazine/News/Blog 
category. 

Making a remark in regard to the awards, Damla Arkan, İnci Akü 
Marketing and Corporate Communications Manager, stated: 

“We are pioneer in our sector with our marketing communication. 
Prizes we receive are indicators of this. Together with the latest 
ones, we have been awarded totally seven prizes for our studies 
we have been carrying out in scope of Digital Marketing. Last 
year, our website had been granted the awards “Best of its 
Class” in Interactive Media Awards Production Category, ‘The 
Best Website Silver Prize’ in W3 Awards Production Category, 
Homepage Design ‘Silver Prize’ in W3 Awards Production 
Category, ‘Silver Prize’ in Davey Awards Production Category, 
and our Mobile Application had been granted the “Best Mobile 
Application Prize” in Mobile Web Awards Production Category. 
And this year the first award to our Website came from Horizon 
Interactive Awards. We are proud of the fact that Blogin, 
Turkey’s Energy-Storing Blog, was granted award from Horizon 
Interactive Awards. With our blog, we blazed a trail in the sector 
and created a reference source”.

2 awards at once from
Horizon Interactive Awards to İnci Akü!

İnci Akü, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 
açıklanan ilk 1.000 ihracatçı firma arasında geçen yıla 
göre yükselerek 212. sırada yerini aldı ve “sektörünün 
ihracat lideri” ünvanını korudu.

İnci Akü, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 
2013 yılı sonuçlarına göre ilk 1.000 ihracatçı firma arasında 212. 
sırada yer aldı. Üretiminin yüzde 60’ını 4 kıtada 80 ülkeye ihraç 
eden İnci Akü, “sektörünün ihracat lideri” ünvanını bu yıl da 
koruyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (MOSB) üretim tesislerinde 
otomobil, ağır vasıta ve marin ürün grubunda İnci Akü, EAS, Hugel, 
Blizzaro; endüstriyel ürün grubunda ise İnci Battery markaları ile 
faaliyet gösteren İnci Akü San. ve Tic. A.Ş., 2013 yılında 78.314.679 
$ tutarında  ihracat gerçekleştirdi. 2012 yılında TİM 1.000 listesinde 
213. sırada yer alan İnci Akü, ihracat tutarında gerçekleştirdiği artış 
ile 2013 yılında 212. sıraya yükseldi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İnci Akü Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan Göral “İnci Akü’nün TİM 1.000 listesinde 212. sırada 
yer alarak istikrarlı yükselişini sürdürmesinden ve “sektörünün 
ihracat lideri” ünvanını 2013 yılında da korumasından büyük 
mutluluk duyuyoruz. 2013 yılında hem iç pazar, hem de ihracat 
anlamında önemli bir başarı yakaladık. Toplam satış gelirlerimizi 
bir önceki yıla göre yüzde 18 artırma hedefimizin üzerinde bir artış 
ile yüzde 24 olarak gerçekleştirdik. İnci Akü San. ve Tic. A.Ş. olarak 

‘Enerji depolamada uzun ömürlü hızlı çözümler sunmak’ misyonu 
ve ‘Dünya’nın ilk 10 akü üreticisi arasında olmak’ vizyonuyla 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, gelecek yıllarda da global 
pazarlarda sürdürülebilir karlı büyümemizi devam ettirmek ve 
ihracat rakamlarımızı sürekli olarak artırmaktır.” dedi.

İnci Akü, 2013 yılı TİM 1.000 sonuçlarında 
geçen yıla göre yükselerek “sektörünün 
ihracat lideri” ünvanını bu yıl da 
sürdürüyor!

İnci Akü has risen in comparison to last year and ranked 
212th among the top 1000 exporters stated by the 
Turkish Exporters Assembly, and preserved its title “the 
export leader of its sector”.

İnci Akü ranked 212th among the top 1000 exporters according to the 
2013 results stated by the Turkish Exporters Assembly (TİM). 
Exporting 60% of its production to 80 countries in 4 continents, İnci 
Akü, preserves its title “the export leader of its sector”.

Operating in its production plant located in the Manisa Organized 
Industrial Zone (MOSB) with the İnci Akü, EAS, Hugel brands under 
automobile, heavy vehicle and marine product group; and with the 
İnci Battery brand under industrial product group, İnci Akü San. ve Tic. 
A.Ş., realized an export amounting to 78,314,679 USD in the year 2013. 
Having ranked 213th in the 2012 TİM 1,000 list, İnci Akü has risen to 
the 212th rank in 2013, due to the increase in its exports.

Making a remark on the issue, Hakan Göral, İnci Akü Chairman of the 
Board, stated: “We are very happy that İnci Akü ranked 212th in the 
TİM 1,000 list, keeping its constant rise and preserving its title 

“export leader of its sector” in 2013 as well. We attained a significant 
success in the year 2013, in respect of both the domestic market and 
export. We increased our total sales revenue by 24% in comparison to 
the previous year, much above our goal, which was an increase by 18%. 
We, as İnci Akü San. ve Tic. A.Ş., are carrying on our activities with the 
mission ‘to o�er long-lasting rapid solutions in energy storage’ and 
the vision of ‘being among the top 10 battery producers of the world’. 
We aim at pursuing our sustainable and profitable growth through 
global markets in the forthcoming years and constantly increase our 
export figures.“

According to 2013 TİM 1,000 results,
İnci Akü rises in comparison to the last year 
and preserves its title “the export leader of 
its sector”!
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