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N.Ü.: What are your thoughts about the development of the Sales 
& Marketing processes and its importance for companies.

H.Y.: Sales & marketing is an endless, living, developing, and 
changing, and continuity-requiring process. Today all companies, 
manufacturing or not, run their operations with a customer 
oriented approach. The basis of the customer oriented approach, 

‘Marketing’ has been undergoing a paradigm shift by leaps and 
bounds, and evolving towards the so-called relational marketing. 
In the present world, where the technology advances day by day, 
we, as İnci Akü, place our customers at the heart of our 
operations; and keep on achieving significant gains in our 
geography and in the growing markets with our farsighted 
investments.

N.Ü.: What kinds of activities does İnci Akü perform in parallel 
with this development and change?

H.Y.: Being İnci Akü, we are constantly working in a proactive 
structure and in the pursuit of long-term goals, to build a more 
dynamic, e�cient, flexible and agile organisational structure so 
that we can create the most added value for all our stakeholders. 
At this  age of speed, being aware of the fact that one should run 
faster than the current pace of life, we’re moving forward by 
taking into account necessities of our future years, the possible 
extents of the technology.

Within the framework of these, in order to push the growth rate, 
competitive capacity of our company, and the e�ciency of our 
sales processes, up to the next level, we took an important step 
by engaging in a reorganisation. Under this organisation in which 
we have combined our domestic and international AFM sales 
under the roof of Free After Market; we started to conduct all our 
battery customer relationships within the body İnci Akü. 

The resulting ‘synergy’ of such combination has had e�ects in our 
relations with all our domestic and international customers, and 
our sales potential.

N.Ü.: Can you talk about your plans for the year 2015?

H.Y.: Like in 2014 in which we made significant progresses in our 
domestic organisation, and we celebrated our 30th anniversary, 
we will go on being in the service of our country and our 
customers in a customer-focussed approach, and implementing 
our corporate applications based on the economic, social and 
environmental development principles and values; in order to 
contribute to the formation of a sustainable future.

N.Ü.: Anything you would like to add?..

H.Y.: I thank all our stakeholders for their valuable contribution, 
and their confidence in and loyalty to İnci Akü. Wishing that the 
next period will become a year full of achievements for the İnci 
Akü family, I send you all my best regards.

N.Ü.: Satış-Pazarlama süreçlerinin gelişimi ve şirketler için önemi 
konusunda düşünceleriniz nelerdir?

H.Y.: Satış ve pazarlama sonu olmayan, yaşayan, gelişen, değişen 
ve süreklilik gerektiren bir süreç. Bugün, üretim yapsın ya da 
yapmasın tüm şirketler müşteri odaklı yaklaşımla faaliyetlerini 
sürdürüyor. Müşteri odaklı yaklaşımın temeli olan ‘Pazarlama’, 
büyük bir hızla paradigma değişimi yaşıyor ve ilişkisel pazarlama 
dediğimiz biçime doğru evriliyor. Biz, İnci Akü olarak, teknolojinin 
her gün ilerlediği ve bilgiye erişimin her gün daha da kolaylaştığı
bu dünyada müşterilerimizi faaliyetlerimizin merkezine koyuyor; 
öngörülü yatırımlarımızla bulunduğumuz coğrafyada ve büyüyen 
pazarlarda önemli kazanımlar elde etmeye devam ediyoruz.

N.Ü.: İnci Akü, bu gelişim ve değişimin paralelinde ne gibi 
çalışmalar gerçekleştiriyor?

H.Y.: İnci Akü olarak proaktif bir yapıda ve uzun vadeli hedefler 
peşinde, şirketimizin rekabet gücünü artırmak, tüm paydaşlarımız 
için en fazla katma değeri yaratacak şekilde, daha dinamik, 
verimli, esnek ve çevik bir organizasyon yapısını oluşturmak için 
hiç durmadan çalışıyoruz. Yaşadığımız bu hızlı çağda, her zaman 
için bugün yaşanan tempodan hızlı koşmak gerektiğinin bilinciyle 
ve ileride yaşayacağımız yılların ihtiyaçlarını, teknolojinin 
ulaşabileceği boyutları hesaba katarak gelişmeye devam ediyoruz.

Bu çalışmalarımız çerçevesinde 2014’te, şirketimizin büyüme 
hızını, rekabet gücünü ve satış süreçlerimizin verimliliğini bir üst 
seviyeye taşımak amacıyla yeni bir yapılanmaya giderek, yurtiçi ve 
yurtdışı AFM satışlarımızı, Yenileme Pazarı çatısı altında 
birleştirerek önemli bir adım attık; tüm akü müşterilerimiz ile 
ilişkimizi İnci Akü
bünyesinde yönetmeye başladık. 

Bu birleşmeyle ortaya çıkan ‘sinerji’, yurtiçi  ve yurtdışındaki tüm 
müşterilerimizle ilişkilerimize ve satış potansiyelimize yansıdı.

N.Ü.: 2015 yılı ile ilgili planlarınızdan bahsedebilir misiniz?

H.Y.: Yurt içindeki yapılanmamızda önemli mesafeler 
kaydettiğimiz ve 30. yılımızı kutladığımız 2014 yılında olduğu gibi, 
2015 yılında da ülkemize ve müşterilerimize hizmetimizi müşteri 
odaklı bir anlayışla sürdürmeye, sürdürülebilir bir geleceğin 
şekillenmesine katkı yapmak üzere; ekonomik, sosyal ve çevresel 
gelişim ilke ve değerlerine dayanan kurumsal uygulamalarımızı 
gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

N.Ü.: Eklemek istedikleriniz…

H.Y.: Tüm paydaşlarımıza değerli  katkıları  ve İnci Akü’ye 
duydukları güven ve bağlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. 
Önümüzdeki dönemin İnci Akü ailesi için başarılarla dolu bir yıl 
olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

tüm faaliyetlerimizin merkezinde yer alıyor...”

are at the heart of all our operations...
Our customers Röportajı Yapan / Reporter: Nüket Ünveren

“Müşterilerimiz,

UZUN ÖMÜRLÜ AKÜ LIFELONG ENERGY UZUN ÖMÜRLÜ AKÜ LIFELONG ENERGY UZUN ÖMÜRLÜ AKÜ LIFELONG ENERGY UZUN ÖMÜRLÜ AKÜ

Hakan Yıldırım
İnci Akü Genel Müdür Yardımcısı

Yenileme Pazarı ve Metra Operasyon

Hakan Yıldırım
İnci Akü Deputy General Manager

After Market and Metra Operations

Yaşadığımız bu hızlı çağda, her zaman için bugün 
yaşanan tempodan hızlı koşmak gerektiğinin 
bilinciyle ve ileride yaşayacağımız yılların 
ihtiyaçlarını, teknolojinin ulaşabileceği boyutları 
hesaba katarak gelişmeye devam ediyoruz.

At this  age of speed, being aware of the fact that 
one should run faster than the current pace of life, 
we’re moving forward by taking into account 
necessities of our future years, the possible 
extents of the technology.


