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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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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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İnci Akü, Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEFAM) ile işbirliği 
protokolü imzaladı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından desteklenen Sanayi Tezleri (SANTEZ) 
Programına 2010’da dahil olan İnci Akü, Celal Bayar 
Üniversitesi ile yapılan protokolle Üniversite-Sanayi 
işbirliği kapsamında yeni projelere imza atmayı 
hedefliyor.

İnci Akü, Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (DEFAM) ile işbirliği protokolü imzaladı. İmza 
törenine Rektör Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli ile İnci Akü Ar-Ge 
Merkezi Müdürü Sibel Eserdağ, Ar-Ge Proje Test Müdürü Dr. Sinan 
Yılmaz, DEFAM Müdür Vekili Hülya Durmuş ve DEFAM Müdür 
Yardımcısı Süleyman Koçak katıldı.

İnci Akü Ar-Ge Merkezi Müdürü Sibel Eserdağ, protokol hakkındaki 
değerlendirmesinde; “2010 yılından bu yana SANTEZ programı 
kapsamında, Üniversite-Sanayi işbirliği konusunda çalışmalar 
yürütüyoruz. Gençlere olan güvenimiz ve umutlu bakışımız nedeniyle 
Üniversiteler ile iş birliği içerisinde olmak bizim için çok önemli.
Celal Bayar Üniversitesi ile imzaladığımız işbirliği protokolü ile 
projelerimiz için DEFAM Laboratuvar alt yapısında araştırmalarımızı 
yapacağız.

İnci Akü Ar-Ge Merkezi laboratuvarımızda da, Celal Bayar Üniversitesi 
proje çalışmalarını yürütebilecek. Sektörel tecrübemizi, üniversite 
işbirliği ile birlikte daha da güçlendireceğimize ve başarılı projeler 
üreteceğimize inanıyorum” dedi.

Sektörün ilk Ar-Ge merkezine sahip İnci Akü, bugüne dek toplam 61 
patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modeli ile dikkat çekiyor. 
Üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem veren İnci Akü, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Sanayi Tezleri Programı 
(SANTEZ) kapsamında ürettiği projelerle, üniversitelerin teoriyi 
pratiğe dönüştürme konusundaki bilgi birikiminden faydalanıyor. İlk 
SANTEZ projesini 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ile 
gerçekleştiren

İnci Akü, Celal Bayar Üniversitesi ile yaptığı protokol ile yeni projelere 
imza atmayı hedefliyor.

İnci Akü signed a cooperation protocol with Celal 
Bayar University Applied Sciences Application and 
Research Centre (DEFAM). Included in the year 2010 
in the Industrial Theses (SANTEZ) program 
supported by the Ministry of Science, Industry and 
Technology, İnci Akü aims at carrying out new 
projects in scope of the University-Industry 
cooperation, thanks to the protocol made with the 
Celal Bayar University.

İnci Akü signed a cooperation protocol with Celal Bayar 
University Applied Sciences Application and Research Centre 
(DEFAM). The signature ceremony was attended by the Rector 
Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli and Sibel Eserdağ, Manager of the 
İnci Akü R&D Centre, as well as Dr. Sinan Yılmaz, R&D Project 
Test Manager, Hülya Durmuş, DEFAM Vice Director and 
Süleyman Koçak, DEFAM Assistant Director.

Sibel Eserdağ, İnci Akü R&D Manager, stated in her remark on 
the protocol: “We have been carrying out studies since 2010 in 
regard to the University-Industry cooperation, in scope of the 
SANTEZ program. Our confidence and hopeful regard to youths 
make it important for us to be in cooperation with Universities. 
With the cooperation protocol we signed with the Celal Bayar 
University, we shall make researches for our projects by means of 
the DEFAM Laboratory infrastructure. Furthermore, Celal Bayar 
University shall be able to carry out project studies in our İnci 
Akü R&D Centre Laboratory. I believe that we shall, through the 
university cooperation, further enhance our sector experience 
and produce successful projects”.

Possessing the first R&D Centre of the sector, İnci Akü stands 
out with totally 61 patents, industrial designs and useful models. 
Placing great importance to the University-Industry cooperation, 
İnci Akü makes use of the universities’ knowledge in turning 
theory into practice, with the projects it produces in scope of the 
Industrial Theses (SANTEZ) program supported by the Ministry 
of Science, Industry and Technology. Having realized its first 
SANTEZ project in 2010 together with the Istanbul Technical 
University İnci Akü aims at carrying out new projects in direction 
with the protocol it has made with the Celal Bayar University.

İnci Akü Celal Bayar Üniversitesi 
ile teknolojik gücünü arttırıyor

İnci Akü increases its 
technological power through 
Celal Bayar University

İnci Akü Genel Müdürlüğü’ne İnci Ailesi’nin 3. kuşak temsilcilerinden
Cihan Elbirlik atandı

Bu yıl 30. kuruluş yıldönümünü kutlayan ve 
dört kıtada 80 ülkeye ihracat yaparak 
sektörünün ihracat lideri konumunda olan 
İnci Akü’nün yeni Genel Müdürü, daha önce 
İnci Holding bünyesinde farklı görevlerde 
tecrübe kazanan Cihan Elbirlik oldu. Boğaziçi 
Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu 
olan Cihan Elbirlik, İnci Ailesi’nin üçüncü 
kuşak temsilcilerinden ve otomotiv yan 
sanayi sektöründe önemli deneyimlere sahip. 
Cihan Elbirlik, İnci Holding bünyesindeki 
kariyerine İnci Akü CIS Bölge ve İhracat Satış 
Müdürü olarak başladı. INSEAD’da İşletme 
Yüksek Lisansını (MBA) tamamlamasının 
ardından İnci Holding İş Geliştirme Müdürü, 
daha sonra İnci Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü olarak stratejik 
pozisyonlarda aktif rol aldı.

İnci Akü Genel Müdürü Cihan Elbirlik, yeni 
görevi hakkındaki değerlendirmesinde;                
“İnci Akü’nün uluslararası pazarlardaki 
başarıları, sektörün ilk Sanayi Bakanlığı 
onaylı Ar-Ge merkezine sahip olması ve 
sektörünün ihracat liderliği, bu yeni 

görevimde bana daha da önemli bir misyon 
yüklüyor. İnci Akü’nün başarılarının 
arkasında, İnci Akü takımının birbiriyle 
uyumlu ve özveriyle çalışarak elde ettiği 
başarıların, 2023 yılına giderken “Dünya’nın 
ilk 10 akü üreticisi arasında olmak” vizyonu 
ve “Enerji depolamada uzun ömürlü hızlı 
çözümler sunmak” misyonu çerçevesindeki 
teknolojik çalışmaların önemli katkıları var. 
Sektöründe birçok ilke imza atan İnci Akü’yü, 
takım arkadaşlarımla birlikte daha da ilerilere 
taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

1 Ağustos 2014 itibariyle İnci Akü Genel 
Müdürlüğü’ne atanan Cihan Elbirlik, aynı 
zamanda İnci Holding İcra Kurulu Üyeliği ve 
İnci Lojistik Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevlerini sürdürecek.

Evli ve 2 çocuk babası olan Elbirlik, uzun 
yıllardır yelken sporu ve müzikle yakından 
ilgileniyor.

Bu yıl 30. kuruluş yıldönümünü kutlayan İnci Akü’ye yeni Genel Müdür atandı. Dört kıtada 80 ülkeye ihracat yapan 
İnci Akü, uzun süredir İnci Holding bünyesinde farklı görevlerde başarılı işlere imza atan Cihan Elbirlik’le yola 
devam edecek.

Cihan Elbirlik, of the 3rd generation of İnci
family, appointed as General Manager of İnci Akü

Cihan Elbirlik, who has gained experience in 
di�erent duties within body of İnci Holding, 
became the new general manager of İnci 
Akü, the sector’s export leader exporting to 
80 countries in four continents, who 
celebrates its 30th foundation anniversary 
this year. Graduated from Bosphorus 
University Mechanical Engineering, Cihan 
Elbirlik represents the third generation of the 
İnci Family and has significant experience in 
the automotive sub-sector. Cihan Elbirlik 
began his career within body of İnci Holding 
as İnci Akü CIS Regional and Export Sales 
Manager. Following completion of his 
Management Master’s Degree (MBA) in 
INSEAD, he took active roles in strategic 
positions such as İnci Holding Business 
Development Manager and Chairman of the 
Board of Directors and General Manager of 
İnci Logistics.

Cihan Elbirlik, İnci Akü General Manager, 
stated in his remark about his new duty:
“The achievements of İnci Akü through 
international markets, the facts that it 

possesses the first Ministry-of-Industry-
approved R&D centre of the sector and holds 
 the export leadership of its sector, loads me
 with a much more important mission.
 Achievements of İnci Akü are underlay by the
 harmonious and devoted work of the İnci
 Akü team, as well as the technological
 studies in framework of the vision “to be
 among the top 10 battery producers
 worldwide by the year 2023” and the mission
 “to o�er long-term rapid solutions in energy
 storage”. I am of the belief that I and my
 teammates shall carry İnci Akü, who broke
 grounds in its sector, one step further”

Appointed General Manager of İnci Akü as of 
1st August 2014, Cihan Elbirlik shall at the 
same time sustain his duties as İnci Holding 
Executive Board Member and Chairman of 
the Board of Directors of İnci Logistics.

Married and father to one daughter, Elbirlik 
has been closely interested in sailing and 
music for many years.

A new general manager was appointed for İnci Akü, who celebrates its 30th 
foundation anniversary this year. Exporting to 80 countries in four continents, 
İnci Akü will be led by Cihan Elbirlik, who previously has been successfully 
performing di�erent duties within body of İnci Holding.
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Export leader of its sector, İnci Akü 
celebrated its 30th year with a grand 
event by participation of all its 
employees and their families. Having 
taken part at the heart of millions of 
vehicles for 30 years, pursuing export to 
80 countries in four continents, the İnci 
Akü family shared the happiness of 
succeeding it in a body by coming 
together at the event, as they do every 
year. In the night, the employees who 
have been serving duties for many years 
as well as the top managers who had 
served duties in the past period were 
awarded with thank you plaques.

Exporting to 80 countries, in four continents, 
preserving the title of export leader in its 
sector, succeeding in falling into the heart of 
millions of vehicles worldwide for 30 years
İnci Akü celebrated its 30th year together with 
its employees. Awards were presented to 
employees who had served İnci Akü for 10, 15, 
20 and 25 years. Coming together with all of 
its employees and their families on 
foundation anniversaries every year, İnci Akü 
celebrated the 30th year meeting with a 
greater-than-ever enthusiasm and crowd. 

Perihan İnci, President of İnci Holding, 
conveyed her thanks with the phrases: “We, 
İnci Holding and İnci Family, believed in 
embracing the changes that time requires and 
developing along with them, rather than 
standing up to them. While carrying on our 
path on our 30th foundation anniversary, we 
are quickly apprehending the changes in our 
sector and in the needs of our customers, 
sometimes even before them, and adapting to 
the change rapidly, carrying on realizing the 
changes.  

İnci Akü family celebrated the 30th year 
achievements altogether!

Sektörünün ihracat lideri İnci Akü, 
30. yılını tüm çalışanlarının ve ailelerinin 
katıldığı büyük bir etkinlikle, İzmir 
Arena’da kutladı. 30 yıldır milyonlarca 
aracın kalbinde yer alan, dört kıtada 80 
ülkeye ihracatını sürdüren İnci Akü ailesi, 
her yıl olduğu gibi bu yıl da birlikte 
başarmanın mutluluğunu etkinlikte bir 
araya gelerek paylaştılar. Gecede, uzun 
yıllardır İnci Akü’de görev alan 
çalışanlara ve geçmiş dönemde görev 
yapan üst düzey yöneticilere teşekkür 
plaketleri verildi.
Dört kıtada 80 ülkeye ihracat yaparak 
sektörünün ihracat lideri ünvanını koruyan
İnci Akü 30. yaşını çalışanlarıyla kutladı. 30 
yıldır tüm dünyada, milyonlarca aracın 
kalbinde yer almayı başaran İnci Akü’nün tüm 
çalışanlarının ve ailelerinin katıldığı 
organizasyonda 10, 15, 20 ve 25 yıldır İnci 
Akü’de görev alan çalışanlara ödülleri takdim 
edildi. Her yıl kuruluş yıl dönümünde tüm 
çalışanları ve aileleriyle bir araya gelen İnci Akü, 
30. Yıl buluşmasını bu kez daha büyük bir 
coşku ve kalabalıkla kutladı. 

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Perihan İnci gecenin açılışında; “İnci Holding 
ve İnci Ailesi olarak önümüzdeki yolda 
zamanın gerektirdiği değişimlere karşı durmak 
yerine onları kucaklamaya ve değişimle birlikte 
gelişmeye inandık. 30. kuruluş yılımızda da 
yolumuza devam ederken iş yaptığımız 
sektörün, müşterilerimizin gereksinimlerinde 
yaşanan değişimleri kimi zaman onlardan 
önce hızla idrak ediyor ve süratle değişime 
adapte oluyor, değişimleri gerçekleştirmeye 
devam ediyoruz. Geçmiş başarılara yenilerini 
eklemek için durmadan projeler üretiyoruz. Biz, 
değişimin, gelişmenin, sürekli öğrenmenin 
rekabette bir adım önde olmanın sürdürülebilir 
başarının ön şartları olduğuna inanıyoruz. 
Başarılarımızın somut kanıtlarını aldığımız 
ödüllerle duyuruyoruz. İnci Akü adımızı bir 
markaya dönüştürüyoruz. Güven, teknoloji ve 
yenilik kavramları markamızla anılıyor. Bu 
şekilde anılmaya devam edeceğimiz nice 30 
yıllara!” cümleleriyle teşekkürlerini iletti. 

Gecede konuşma yapan bir diğer isim ise 
Ağustos ayında İnci Akü Genel Müdürü olarak 
göreve başlayan İnci Ailesi’nin genç ve başarılı 
üyesi Cihan Elbirlik oldu. Elbirlik, “30 yıldır 
durmadan yükselen İnci Akü’yü bugünlere 
taşıyan sevgili İnci Akü ailesi, her birinize ve 
ailemiz olan ailelerinize şükranlarımı 
sunuyorum. Takım ruhunun en seçkin 
örneklerinden birini göstererek şirketimizi 
global bir marka olma yolunda ilerlettiniz, ona 
değer kattınız. Köklü ve sağlam bir kurum 
kültürüne, kalabalık kocaman bir aile 
geleneğine imza attınız. Bu aileyle yeniden bir 
arada olmanın ve gelecek 30 yılda 
yapacaklarımızın heyecanı içindeyim. Bu 
büyük aile ile birlikte, yeni başarılara 
koşacağımız nice 30 yıllara!” şeklinde konuştu. 

İnci Akü çalışanları ve aileleri, konuşmalar ve 
ödüllerin sahiplerine verilmesinin ardından 
sahne alan Altay’ın şarkılarıyla keyifli geceyi 
sonlandırdılar.

İnci Akü ailesi 30. yıl 
başarılarını hep birlikte 
kutladı!

We are producing projects ceaselessly with a 
view to add to our past achievements. We are 
of the belief that change, development and 
continuous learning is prerequisite to 
sustainable success and to being one step 
further in competition. We are announcing the 
concrete evidences of our achievements by the 
awards we are granted. We are turning our İnci 
Akü name into a brand. The concepts of 
reliability, technology and innovation are 
referred to through our brand. I wish us all 
happy 30 years, throughout which we shall 
keep being remembered this way!”

Cihan Elbirlik, the young and successful 
member of the İnci Family, who commenced 
duty in August as İnci Akü General Manager, 
addressed a speech as well. Elbirlik stated: 

“Dear İnci Akü family, you carried İnci Akü, who 
has been ever rising for 30 years, to our day, I 
present to each of you and to your families, 
who are our families too, my profound thanks. 
You have set one of the most outstanding 
examples of team spirit, taking our company 
forward on the path of becoming a global 
brand, adding value to it. You created a rooted 
and sound corporate culture, a crowded and 
huge family tradition. I am in the excitement 
of being together with this family again and of 
our deeds to come throughout the following 
30 years. I wish us all happy 30 years, 
throughout which we shall run to new 
achievements with this grand family!” 

İnci Akü employees and their families ended 
the pleasant night with songs of Altay, who 
took the stage following the speeches and 
granting of the awards.
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Sektörün ihracat lideri İnci Akü’nün, 
2010 yılında ilk adımlarını attığı 

‘Üniversitelerin İncileri’ projesinde 
dördüncü dönem başladı. İnci 
Akü’nün üniversitelilere, daha 
mezun olmadan kariyer fırsatı 
sunduğu projede, üniversitelerin yeni 

‘İncileri’ marka elçisi olarak görev 
yapıyor.
Sektörün ihracat lideri İnci Akü’nün üniversite 
öğrencilerine, mezun olmadan iş yaşamı ile 
tanışma fırsatı sunan ‘Üniversitelerin İncileri’ 
projesinin dördüncü dönemi kapsamında, 8 
üniversiteden 9 marka elçisi belirlendi. 
2014 yılında 30. kuruluş yıldönümünü 
kutlayan İnci Akü’nün, Manisa Organize 
Sanayi Bölgesi’nde bulunan tesisine ilk 
ziyareti gerçekleştiren “Üniversitelerin İncileri”, 
kariyer yaşamlarına ilk adımı atmış oldular. 
İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü, Pamukkale Üniversitesi, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik 
Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Celal 
Bayar Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nde 
eğitimlerini sürdüren 9 üniversiteli genç, İnci 
Holding ve İnci Akü üst düzey yöneticilerinden 
mentorluk desteği ve farklı alanlarda kişisel 
gelişim eğitimleri alıyor.

Projenin dördüncü dönemini değerlendiren
İnci Akü Genel Müdürü Cihan Elbirlik,

“İnci Holding ve İnci Akü, çalışanlarının 
gelişimini destekliyor ve potansiyel çalışanları 
için de değer yaratıyor. Projemizin ilk 
döneminden bu yana, aynı heyecanla bugün 
dördüncü döneme başlıyoruz. ‘Üniversitelerin 
İncileri’ projesiyle, öğrencileri okurken iş 
yaşamına hazırlamaya yönelik programlar 
yapıyoruz. Bu projeyle, üniversite öğrencileri 
ile bir yandan uzun vadeli ve hayatlarında 
değer yaratan ilişkiler kuruyor, bir yandan da 
okul dönemindeki  gençlerimizin iş dünyasıyla 
ilişkilerini güçlendiriyoruz.’’

‘‘2010 yılında Türkiye’nin farklı üniversiteleriyle 
bağlantıya geçerek başlatılan bu projede 

‘Üniversitelerin İncileri’, İzmir’de düzenlenen 
eğitim kampına katılıyor ve üst düzey 
yöneticilerimizden mentorluk desteği alıyor. 
Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda daha fazla 
üniversiteli gencimizi marka elçisi olarak 
bünyemize katmak” dedi.

‘Üniversitelerin İncileri’ 
projesinde  dördüncü 
dönem başladı!

Fourth period started in the project 
“Pearls of the Universities”, the first 

step of which had been taken in 2010 
by İnci Akü, export leader of the 
sector. With the project, under which 
İnci Akü o�ers career opportunities 
to university students before 
graduation, the new “Pearls” of the 
universities serve duty as brand 
ambassadors.
In scope of the fourth period of the project 

“Pearls of the Universities”, under which İnci 
Akü, export leader of the sector, provides 
university students with the opportunity to 
meet business life before graduation, 9 brand 
ambassadors from 8 universities were 
designated. Paying the first visit to the 
Manisa Organized Industrial Zone plant of İnci 
Akü, who is celebrating its 30th foundation 
anniversary in 2014, the “Pearls of the 
Universities” took the first step to their career 
lives. 9 university students from  Istanbul 
Technical University, İzmir Institute of High 
Technology, Pamukkale University, Middle 
East Technical University, Yıldız Technical 
University, Dokuz Eylül University, Celal Bayar 
University and Ege University are being 
provided with mentor support and personal 
development trainings at di�erent fields by 
İnci Holding and İnci Akü top managers.

Fourth period of the 
project ‘Pearls of the 
Universities’ began!

Making a remark on the project’s fourth period, 
Cihan Elbirlik, İnci Akü General Manager, 
stated: “İnci Holding and İnci Akü supports 
the development of its employees as well as 
creating value for its potential employees. 
Today, we are starting the fourth period with 
the same excitement we have been feeling 
since the first period of our project. Under the 
project ‘Pearls of the Universities’, we are 
carrying out programs directed towards 
preparing students for the business life while 
still studying. With this project, on one hand 
we are establishing long-term relations with 
the university students, which relations create 
value in their lives, and on the other hand, we 
are strengthening our youths’ relations with 
the business life.’’

‘‘With this project, which was commenced in 
2010 by contacting to various Turkish 
Universities, the ‘Pearls of the Universities’ 
attend to the training camp in İzmir and get 
mentor support from our top managers. Our 
goal is to integrate in the forthcoming years a 
greater number of university students in our 
body as brand ambassadors.”
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İnci Akü, Sürekli Geliştirme faaliyetleri kapsamında 
hayata geçirdiği projesi ile T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından düzenlenen “2014 Verimlilik Proje 
Ödülleri”nde ‘Süreç İyileştirme’ kategorisinde ödül aldı.
İnci Akü, Sürekli Geliştirme faaliyetleri kapsamında hayata geçirdiği 
projesi ile T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu yıl ilki 
düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri’nde “Süreç İyileştirme” 
kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü. Verimlilik Proje 
Ödülleri, 2 Haziran 2014 tarihinde Ankara Congresium Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde düzenlenen Verimlilik Haftası açılış etkinliklerindeki ödül 
töreninde sahiplerine takdim edildi.

103 büyük işletme projesinin arasından, kamu, özel sektör, üniversite 
ve STK’lardan katılan 66 bağımsız değerlendiricinin yaptığı 
değerlendirmeler sonunda İnci Akü, ‘Büyük İşletmeler’ kategorisinde, 

‘Süreç İyileştirme’ alanında üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı. 
İnci Akü, değişim sürecine içerisinde KAIZEN, Yalın 6 Sigma, TPM, 5S, 
QRQC gibi uluslararası bilinen Sürekli Gelişim araçlarıyla donatılmış, 
İnci İmalat Sistemi’ni (İNİS) geliştirerek başladı. İNİS’in temelinde, 
tüm faaliyetleri bilinen en iyi halinde standartlaştırmak, sistematik 
takip etmek ve herhangi bir sapma durumuna yol açan faktörleri en 
doğru ve hızlı şekilde ortadan kaldırmak yer alıyor.

İnci Akü Genel Müdürü Cihan Elbirlik, aldıkları ödül ile ilgili “İnci Akü 
olarak değişimi ve gelişimi sürekli kılmak amacıyla KAIZEN ve Yalın 6 
Sigma felsefesini benimsiyor, sürekli gelişim yaklaşımı ile tüm 
birimlerimizde ve tüm süreçlerimizde mükemmelliğe ulaşmayı 
hedefliyoruz. Bu bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz projemizin
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ödüllendirilmesi 
bize büyük mutluluk ve gurur yaşattı. Bir markayı kaliteli yapan en 
önemli unsurlardan biri, üretim süreçlerindeki verimliliktir. Gelecek 
dönemde kalite, süreç iyileştirme ve verimlilik gibi konularda 
yapacağımız projelerle, markamızın kalitesini belgeleyen bu ödüle 
yenilerini eklemeye devam edeceğiz.” dedi.

With its project it put into practice in scope of 
Continuous Development activities, İnci Akü, was 
granted with the ‘Process Improvement’ award at the 

“2014 E�ciency Project Awards” organized by the 
Republic of Turkey Ministry of Science, Industry and 
Technology.
With its project it put into practice in scope of Continuous 
Development activities, İnci Akü was granted with the third prize in 
the category of ‘Process Improvement’ award at the “2014 
E�ciency Project Awards” organized for the first time this year by 
the Republic of Turkey Ministry of Science, Industry and Technology. 
The E�ciency Project Awards were presented to holders with the 
award ceremony at the E�ciency Week opening events held on 2nd 
June 2014 in Ankara Congresium Congress and Exhibition Centre.

As a result of the evaluations by 66 independent evaluators from 
public and private sectors, universities and NGOs, İnci Akü, among 
103 large enterprise projects, was granted with third prize in the 
field of ‘Process Improvement’ under the category of ‘Large 
Enterprises’. İnci Akü commenced its change process by developing 
the İnci Manufacturing System (İNİS) which integrated 
internationally recognized Continuous Development tools such as 
KAIZEN, Lean 6 Sigma, TPM, 5S, QRQC. İNİS bases on the 
standardization and systematic monitoring of all activities in the 
best state, and on most proper and fastest removal of factors 
resulting in any deviation. 

Cihan Elbirlik, İnci Akü General Manager stated, on the award they 
were granted: “We, as İnci Akü, adopt KAIZEN and Lean 6 Sigma 
philosophies in order to perpetuate change and development, and 
aim at achieving perfection in all of our units and processes by the 
continuous development approach. We are very happy and proud to 
be awarded by the Republic of Turkey Ministry of Science, Industry 
and Technology as a result of the project we put into practice with 
such point of view. One of the key factors which make a brand a 
quality brand is the e�ciency in its production processes. In the 
forthcoming period, we shall carry on adding to this prize, which 
evidences our brand’s quality, with the projects we shall carry out in 
quality, process improvement and e�ciency.”

İnci Akü’ye Verimlilik Proje 
Ödülleri’nden ‘Süreç İyileştirme’ Ödülü

İnci Akü granted with ‘Process Improvement’ 
Prize by E�ciency Project Awards 
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İnci Akü’nün Ukrayna iştiraki Metra LLC., 
ithal ettiği ürünleri Bağımsız Devletler 
Topluluğu (BDT) ülkelerine ihraç ederek 
İnci Akü markasının küresel arenadaki 
gücünü arttırdı ve bulunduğu sektörde 

“Ulusal İş Dünyası Derecelendirme Birliği” 
tarafından “Yılın İthalatçısı” seçilerek 
büyük ödül olan ‘Altın Ödül’’ün sahibi oldu.

İnci Akü’nün Ukrayna’daki iştiraki Metra LLC., 
ithal ettiği ürünleri BDT ülkelerine ihraç ederek 
İnci Akü markasının küresel arenadaki gücünü 
arttırarak, yoğun çalışmalarının meyvesini 
topluyor. Ukrayna’daki ‘Ulusal İş 
Derecelendirme Birliği’nin, ulusal istatistikî 
verilere dayanarak yaptığı çalışma sonucunda 
Metra LLC., bulunduğu sektörde “Yılın 
İthalatçısı” ödülüne layık görüldü. 

Ulusal İş Dünyası Derecelendirme Birliği’nden 
aldıkları ‘Altın Ödül’ hakkında değerlendirme 
yapan İnci Akü Genel Müdürü Cihan Elbirlik, 

“Ukrayna’daki organizasyonumuz, yüksek 
standartta üretilen İnci Akü ürünlerini ithal 
edip, servis hizmetlerini sağlayarak 
Ukrayna’nın Dünya ekonomisindeki rekabet 
gücünü yükselttiği için bu ödüle layık 
görülmüştür. İnci Akü markasının global 
arenada yaygınlaşması bizim için çok önemli, 
ürünlerimizi doğru iş modeli kurgulayarak 
müşterilerimize sunmaktan ve markamız ile 
Dünya ekonomisine katkıda bulunmaktan 
gurur duyuyoruz” dedi.

İnci Akü’nün Ukrayna iştiraki 
Metra’ya büyük ödül!

The Ukrainian a�liate of İnci Akü, Metra 
LLC. made the İnci Akü brand more 
powerful in the global arena by exporting 
to Commonwealth of Independent States 
(CIS) countries the products it imported, 
and was selected “Importer of the Year” 
in its sector by the “National Business 
Grading Association” and awarded with 
the “Golden Award”, which is the great 
prize.

The Ukrainian a�liate of İnci Akü, Metra LLC. 
made İnci Akü brand more powerful in the 
global arena by exporting to Commonwealth 
of Independent States (CIS) countries the 
products it imported, and is now reaping the 
fruits of its intense e�orts. As a result of the 
study of Ukrainian “National Business Grading 
Association” basing on the national statistical 
data, Metra LLC. has been granted the 

“Importer of the Year” award in its sector. 

Assessing the “Golden Award” they were 
granted by the National Business Grading 
Association, Cihan Elbirlik, İnci Akü General 
Manager, stated: “Our organization in Ukraine 
has been deemed worth of this award since 
they imported and rendered attendance 
service of the high-standard İnci Akü products, 
enhancing the competitive power of Ukraine 
within the world economy. It is very important 
for us that İnci Akü brand is becoming popular 
in the global arena; we are proud of o�ering 
our products to our customers through the 
accurate business model, and of contributing 
to the world economy with our brand”.

Ukranian a�liate of İnci Akü, 
Metra has been granted the 
great prize!

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



KURUMSAL/CORPORATE

26

Müşteri memnuniyetini, markasının değeri için en önemli 
yatırım olarak kabul eden İnci Akü, ‘Sürdürülebilir Müşteri 
Memnuniyeti’ projesinin ilk fazını, bayilerine verdiği eğitimler 
ile tamamladı. Satış sonrası hizmet konusunda, hem teorik 
hem pratik eğitimler düzenleyen İnci Akü, ihtiyaçları tek elden 
karşılamak ve derinlemesine çözümler sunmak üzere yaptığı 
çalışmalar sayesinde, müşterilerine çözüm odaklı yaklaşım 
sergiliyor.

‘Sürdürülebilir Müşteri Memnuniyeti’ projesinin ilk fazını tamamlayan 
İnci Akü, proje kapsamında bayilerinin ihtiyaç duyduğu satış sonrası 
desteği kusursuz şekilde sağlamak için Türkiye’nin ve Dünya’nın dört 
bir yanındaki bayilerine hem teknik, hem de iletişim konularında 
kapsamlı eğitimler veriyor. İnci Akü; akü kullanımı ve bakımı gibi birçok 
konuda, satış noktasında bulunan temsilcilerinin bilgi düzeyini 
yükseltmek ve standardizasyonu sağlamak için çalışmalarını 
sürdürüyor. Hem teorik, hem pratik olarak verilen eğitimler sonunda, 
katılımcılara yapılan sınavda başarılı olanlara ‘Başarı Sertifikası’ 
veriliyor.

Sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ilkesi ile yapılan çalışmaları 
değerlendiren İnci Akü Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Damla 
Arkan, “Müşterilerimizin memnuniyetini sürdürülebilir kılmak amacıyla 
hayata geçirdiğimiz projemizin ilk fazında, bayilerimizin büyük bir 
bölümüne müşteri hizmetleri çatısı altında eğitim verdik. Bayilerimiz, 
uzman eğitmen kadromuzdan hem teknik, hem ürün, hem de müşteri 
iletişimi konularında eğitim alıyorlar. Sektöründe Müşteri Şikâyet 
Yönetimi sertifikası ISO 10002:2004’e sahip ilk şirket olarak, 
bayilerimizden gelen olumlu geri bildirimlerden büyük mutluluk 
duyuyoruz. Sürdürülebilir müşteri memnuniyeti için başlattığımız 
projemiz aşama aşama gelişerek, yenilikleriyle birlikte devam edecek. 
Yılın ikinci yarısında projemizin diğer fazlarını hayata geçirerek, müşteri 
memnuniyetimizi sürdürülebilir kılmak için bayilerimizle birebir 
temasta olmaya devam edeceğiz” dedi. 

İnci Akü, ‘Sürdürülebilir Müşteri 
Memnuniyeti’ projesinde bayilerine 
başarı sertifikası verdi.

Considering customer satisfaction as the most important 
investment for value of its brand, İnci Akü has completed 
the first phase of the “Sustainable Customer Satisfaction” 
project with the courses provided to its dealers. Holding 
both theoretical and practical trainings for after sales 
service, İnci Akü has a solution-oriented approach for its 
customers, thanks to the studies it has carried out for 
exclusively meeting the needs and providing in-depth 
solutions.

İnc Akü completed the first phase of ‘Sustainable Customer 
Satisfaction” project. Within the scope of the project İnci Akü 
provides comprehensive trainings for its dealers all across Turkey 
and Worldwide, both in technical matters and the field of 
communication, in order to flawlessly provide the after-sales 
support its dealers need. Through many fields such as battery use 
and maintenance, İnci Akü carries on its studies for increasing the 
knowledge level of its representatives at the sales points and 
providing standardization. At the end of theoretical and practical 
trainings, the trainees who are successful in the examination are 
provided with a “Certificate of Achievement”.

Damla Arkan, İnci Akü Marketing and Corporate Communications 
Manager, evaluated the studies carried out with the principle of 
sustainable customer satisfaction and stated: “At the first phase 
of our project which aimed at maintaining sustainable customer 
satisfaction, we trained the majority of our dealers under the roof 
of customer services. Our dealers are trained by our specialized 
trainers in technical field as well as the fields of product and 
customer communication. Being the first company in its sector 
holding a Customer Complaint Management certificate ISO 
10002:2004, we are very glad to receive positive feedbacks from 
our dealers. Our project, which we have initiated for sustainable 
customer satisfaction, shall develop stage by stage and continue 
with innovations. In the second half of the year we shall put the 
other phases of our project into practice and keep in touch with 
our dealers in order to maintain sustainable customer satisfaction.

İnci Akü granted certificate of achievement to 
its dealers in “Sustainable Customer 
Satisfaction” project
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is in the first place
İnnovative

Yenilikçi Türkiye Birincisi

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen 
“İnovaLig” yarışmasında “İnovasyon Organizasyonu ve 
Kültürü Birincilik Ödülü’nü” kazandık.

We, as İnci Akü, have been granted the grand prize in the 
category of “Organization and Culture of Innovation” in the 
“İnovaLig” competition, which was organized by the Turkish 
Exporters’ Assembly (TİM).

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye’nin ilk inovasyon 
geliştirme programı İnovaLİG ile Türkiye’nin İnovasyon 
liderlerini belirledi. 5 farklı kategoride Türkiye’nin en inovatif 
şirketlerinin seçildiği yarışmada, sektöründe yeniliklerin ve 
ilklerin elçisi olarak öne çıkan İnci Akü  “İnovasyon 
Organizasyonu ve Kültürü” kategorisinde birinci oldu.
TİM, Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG ile
Türkiye’nin İnovasyon liderlerini belirledi. Türkiye'deki firmaların inovasyon 
karnelerinin çıkarılarak 5 farklı kategoride değerlendirildiği yarışmada, 
geniş kapsamlı değerlendirme aşamalarından geçen finalistler,
2014 İnovasyon Haftası'nda jüri önünde yarıştılar ve 5 farklı inovasyon 
kategorisinde şampiyonlar belirlendi. Kategori şampiyonlarına 
ödüllerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği tören, 
İstanbul Kongre Merkezi’nde 6 Aralık Cumartesi günü 
gerçekleşti. “İnovasyon organizasyonu ve kültürü” kategorisinde 
birinci olan İnci Akü adına ödülü, İnci Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Perihan İnci aldı.

İnovasyon’un İnci Holding’in kurum kültürünün bir parçası haline 
geldiğini vurgulayan Perihan İnci, “Grubumuzun amiral gemisi olan 
İnci Akü, ‘İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü’ kategorisinde aldığı 
birincilikle bizleri gururlandırdı. İnovasyon geleceğe yön verecek.
İnci Holding olarak, bunu biliyor ve bu inançla tüm iş süreçlerimizin 
merkezine inovasyonu alıyoruz. Bu önemli ve çok değerli başarıda 
emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni tebrik ederim. Zira bu yıl üçüncüsünü 
gerçekleştirdiği İnovasyon Haftası; içeriğiyle, kapsamıyla çok başarılı 
ve bizler için ufuk açıcı nitelikteydi” dedi.

İnci Akü Genel Müdürü Cihan Elbirlik alınan ödülle ilgili şöyle 
konuştu: ‘‘Güçlü Ar-Ge ekibimiz ve yenilikçi bakış açımızla 
yaptığımız yatırımların karşılığı olarak aldığımız ödüller bizi çok 
motive ediyor. İnovasyon alanında aldığımız bu ödül, tüm ekip 
olarak bizlere büyük mutluluk ve gurur yaşattı. Günümüz 
ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayan, kurulduğu günden bu 
yana yatırımlarını ileri teknolojiyi
hedefleyerek, marka, inovasyon, teknoloji ve sürdürülebilir 
çevre politikalarına yönelik olarak gerçekleştiriyor; yaptığımız 
çalışmalarla hem yurtiçinde hem yurt dışında yakaladığımız 
başarı grafiğini her geçen gün daha yukarıya taşıyoruz. 
Sürekli gelişimi hedefleyen bakış açımız ile, sektörde ilklerin 
ve yeniliklerin elçisi olmaya; aldığımız ödüllerle başarılarımızı 
taçlandırmaya devam edeceğiz’’.

İnovaLİG nasıl işledi?
İnovaLİG'e kayıt olan firmalar, ilk aşamada kapsamlı bir anket 
değerlendirmesinden geçtiler. İlk aşama süresince, haftalık ve aylık 
bildirimler ve inovasyona yönelik eğitim materyalleri katılımcıların ilgisine 
sunuldu, bunun yanında konferanslar düzenlenerek katılımcı firmaların 
inovasyon yetkinliklerini artırmaya yönelik adımlar atıldı. İlk aşama 
sonucunda, her katılımcı firma yaklaşık 100 sayfa uzunluğunda, kendi 
yetkinliklerinin, yerel ve uluslararası pazarlardaki benzerleri ile 
karşılaştırıldığı bir kıyas analizi raporuna sahip oldu. Firmalar, bu kıyas 
analizi raporu kapsamında, A.T. Kearney'nin IMP3rove inovasyon yönetimi 
metodolojisindeki 5 kategori çerçevesinde kendi yetkinliklerini 
değerlendirme şansını elde ettiler.

Anketler sonrasında, en iyi skora sahip 250 firma ilk tur etkinliğine
davet edildi. Etkinliğin ardından, firmaların raporlarının İnovaLİG jürisi
bünyesinde incelenmesi ile 5 farklı kategoride seçilen 50 firma, yarı 
finallere katılmaya hak kazandı. Yarı finalistler, 2014 Ağustos ayında 
düzenlenecek bir organizasyonda, 15'er dakikalık, inovasyon yönetimi 
yaklaşımlarını anlatan sunumlar yaptılar. Bu sunumlar sonucunda seçilen 
25 firma da finalde yarışmaya hak kazandı. Finalistler, 2014 İnovasyon 
Haftası'nda büyük jüri önünde yarıştılar ve 5 farklı inovasyon kategorisinde 
şampiyonlar belirlendi.

TÜRKİYE’NİN İNOVASYON LİDERİ: 
İNCİ AKÜ

The Turkish Exporters’ Assembly (TİM) has determined the 
Innovation leaders with the first innovation development 
program of Turkey. Standing out as the herald of the novelties 
and firsts in its industry, İnci Akü got the first place in the 
category “Organisation and Culture of Innovation” in the 
competition  in which the most innovative companies of 
Turkey are elected in 5 di�erent categories.

Through the first innovation development program, İnovaLİG, TİM 
determined the Innovation leaders of Turkey In the competition in which 

the innovation records of the companies in Turkey are The competition 
includes the assessment of the finalists in 5 di�erent categories 

during the innovation week 2014. Awards were rewarded in five 
di�erent categories. The ceremony was held at the Istanbul 
Convention Center on Saturday, December 6th The winners were 
rewarded by the President of the Republic Recep Tayyip Erdoğan. 
Perihan İnci, President of İnci Holding, received the award on 

behalf of İnci Akü, the winner in the category “Organisation and 
Culture of Innovation”.

Emphasizing that innovation had become an integral part of İnci 
Holding’s corporate culture, Perihan İnci said that “İnci Akü, the 
flagship of our Group, honoured us by receiving the first place in the 
category of
“Innovation and Organisation Culture”. Innovation will shape the 

future. As İnci Akü, we are aware of this fact, and thus we place 
innovation in the center of all our business processes. I owe a debt of 
gratitude to all my colleagues who had a hand in this significant and 
invaluable achievement. I also congratulate the Turkish Exporters’ 

Assembly who planned the Innovation Week for the third time this 
year. .”

Cihan Elbirlik, General Manager of İnci Akü, commented on the 
award that they have received and said:  “These awards motivate 
us. This is an award we have won with our strong R&D team and 

innovative perspective. This award we have received has been a 
great source of happiness and pride for all of us. We have been 
implementing our investments since the very beginning of our 
establishment, in line with the brand policies, innovation, 
technology and sustainable environment, adopting the goal of 
advanced technology. We have attained a very important 
success rate both nationally and internationally with our 
e�orts. With our perspective aiming at continuous
improvement, we will keep on being the herald of the firsts and 

the novelties in the industry; and crowning our achievements with the 
awards we receive.”

How did İnovaLİG operate?
The companies who enrolled in İnovaLİG went through a comprehensive 
survey assessment as the first phase. During the first phase, the 
participants were provided with weekly and monthly notifications and 
innovation-oriented training materials. Afterwards, conferences with the 
participating companies were held to increase the innovative competence. 
At the end of each phase, the participating companies received
comparative analyses consisting  approximately 100 pages  in which its 
own competence were compared with their peers in the local and 
international markets. Thanks to such comparative analysis report, the 
companies got the chance of assessing themselves within the framework 
of the five categories in the IMP3rove innovation management
methodology of A.T. Kearney.

After the surveys, 250 companies with the best scores were invited to the 
first round event. Following the event, the reports of the companies were 
examined by the İnovaLİG jury and 50 companies were elected in five 
di�erent categories. These 50 companies were eligible to compete in the 
semi-finals. In August 2014, semi-finalists submitted 15 minute presenta-
tions  in which they described their approaches to innovation
management. 25 companies elected upon these presentations were 
eligible to compete in the finals. The finalists competed before the grand 
jury during the Innovation Week 2014, and the winners were determined in 
five di�erent innovation categories.

INNOVATION LEADER OF TURKEY: 
İNCİ AKÜ



İnci Akü is supplying energy of the Electrical Hydraulic 
Compression waste case, which it developed together with 
Profimak. İnci Battery Tractionary batteries were used in the 
project of transforming the waste-collector section of the 
waste truck into a battery-operated system. Providing 
long-lasting solutions in energy storage, İnci Akü shall be
the pioneer in preventing both environmental pollution and 
noise nuisance by means of this trailblazing new technology.

With this new technology developed jointly by Profimak, a pioneer 
in new technology development in its sector, and İnci Akü, the 
waste-collectors of waste trucks shall operate on battery. The 
Electrical Hydraulic Compression waste cases developed in scope 
of the project shall be energized by the environment-friendly
İnci Battery Tractionary batteries which are produced in Turkey’s 
first Breeam-certified plant. In the currently available waste trucks, 
the hydraulic system operates depending on the high-speed 
engine power, which causes the vehicles to consume more fuel and 
the carbon dioxide emission to increase. Beside the direct a�ects 
such as noise nuisance during waste collecting, the hydraulic 
system depending on the engine may lead to results such as late 
movement of waste collecting trucks and tra�c jams. The firm 
Profimak stated that the waste trucks purchased by the Altaş 
Cleaning firm, which is the technology locomotive of the solid 
waste sector, are used currently by the Municipalities of İstanbul 
Maltepe and İzmir Karşıyaka.

“Environment is at the focus of the business manner of İnci Akü. 
And the environment-friendly technologies we have developed
are extensions of this understanding” said İnci Akü R&D Manager 
Sibel Eserdağ and explained the trailblazing technology they 
developed for the Electrical Hydraulic Compression waste case:

“Thanks to the İnci Battery Tractioner batteries we have developed 
as a result of our R&D centre e�orts for the last 3 years, carbon 
emission shall decrease by 10% per ton, while noise nuisance shall 
decrease by 10 decibels. We are very pleased to be in this project; 
with the project, to which we are a stakeholder, 15% saving shall be 
ensured in waste-collecting, as well as annually 3,500 L fuel saving 
per vehicle. We shall carry on cooperation with Profimak for the 
new projects and technologies we are to develop in this field.”

İnci Akü, Profimak ile birlikte geliştirdiği Elektrikli Hidrolik 
Sıkıştırmalı atık kasasının enerjisini sağlıyor. Atık kamyonunda 
atık toplayan kısmın akü ile çalışan sisteme çevrilmesi 
projesinde İnci Battery Traksiyoner aküler kullanıldı. Enerji 
depolamada uzun ömürlü çözümler sunan İnci Akü ile sektörde 
bir ilk olan bu yeni teknoloji sayesinde hem çevre hem gürültü 
kirliliğinin önüne geçilecek.

Sektöründe yeni teknoloji gelişiminde öncülük eden Profimak firması 
ve İnci Akü tarafından ortaklaşa geliştirilen bu yeni teknoloji ile atık 
kamyonlarının, atık toplama kısmının akü ile çalışması sağlanacak. 
Proje kapsamında geliştirilen Elektrikli Hidrolik Sıkıştırmalı kasalar 
enerjisini, Türkiye’nin ilk Breeam sertifikalı tesisinde üretilen doğa 
dostu İnci Battery Traksiyoner akülerden alacak. Mevcut atık 
kamyonlarında hidrolik sistem, yüksek devirli motor gücüne bağlı 
olarak çalışıyor ve bu araçların daha fazla yakıt tüketmesine, 
karbondioksit salınımının artmasına neden oluyor. Atık toplama 
esnasında ses kirliliği ve karbon salınımı gibi doğrudan etkilerinin yanı 
sıra motora bağlı hidrolik sistem, atık kamyonlarının geç hareket 
etmesi ve trafikte sıkışmalar gibi sonuçlar oluşturabiliyor. Profimak 
firması; katı atık sektörünün teknoloji lokomotifi Altaş Temizlik 
firması tarafından alınan atık kamyonlarının İstanbul Maltepe ve 
İzmir Karşıyaka Belediyelerinde şu an faaliyet gösterdiğini belirtti.

“İnci Akü olarak iş yapış anlayışımızın odağında çevre yer alıyor. 
Geliştirdiğimiz doğa dostu teknolojiler de bu anlayışımızın bir uzantısı” 
diyen İnci Akü Ar-Ge Müdürü Sibel Eserdağ, Elektrikli Hidrolik 
Sıkıştırmalı atık kasa projesi için geliştirdikleri ve sektörde bir ilk olan 
teknolojiden bahsetti:

“3 yıldır süren Ar-Ge merkezi çalışmalarımızın sonucunda 
geliştirdiğimiz İnci Battery Traksiyoner aküler sayesinde ton başına 
karbon salınımı % 10 oranında azalırken, gürültü kirliliği 10 desibel 
daha düşecek. Bu projede bulunmaktan son derece memnunuz, 
paydaşı olduğumuz proje ile atık toplamada %15 tasarruf sağlanarak, 
araç başına yılda toplam 3.500lt yakıt tasarrufu yapılabilecek. Bu 
alanda geliştireceğimiz yeni projeler ve teknolojiler için Profimak ile 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

İnci Akü’den Sektörde Bir İlk: Çevre ve Gürültü 
Kirliliğinde Azalma

İnci Akü breaking the grounds in the sector: 
Reduction in Environmental Pollution and 
Noise Nuisance 
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İnci Akü; mega yat, tekne ve yelkenlilerin sergilendiği 
CNR Avrasya Boat Show’da İnci Battery Gel (Jel) ürünü 
ile yerini aldı. CNR EXPO Yeşilköy'de 15-23 Şubat 2014 
tarihleri arasında düzenlenen fuar yedinci kez deniz 
tutkunlarını bir araya getirdi.

İnci Akü, dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı olan “CNR 
Avrasya Boat Show- Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve 
Aksesuarları Fuarı”nda yerini aldı. Sektörünün teknoloji ve ihracat 
lideri İnci Akü fuarda başta tekneler olmak üzere, karavanlarda, golf 
araçlarında, yer temizleme makinelerinde, tekerlekli sandalyelerde ve 
yenilenebilir enerji santrallerinde kullanılabilen İnci Battery Gel (Jel) 
Serisini tanıttı.

İnci Akü Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Damla Arkan,
“400 firma, 1.000 markanın katıldığı fuarda teknelerde kullanılabilen
İnci Battery Gel (jel) serimizi ön plana çıkarttık. İnci Battery Gel (Jel) 
ürünleri, standart akülere göre 4 kata kadar daha yüksek derin deşarj 
oranına sahip ve yüksek çevrim ömürleri ile öne çıkıyor. Özel olarak 
tasarlanan tam kapalı, tam bakımsız, sızdırmaz sistemli aküler, iç 
mekanda da güvenle kullanım avantajı sağlıyor. Gel (Jel) serisi aynı 
zamanda özel kapak ve valf kontrollü buşon sistemi sayesinde 
bulunduğu ortamda havalandırmaya ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. 
Gelişmiş kimyasal yapısı ile hızlı şarj olabilme özelliğine ve kısa 
devrelere karşı hazırlıklı özel seperatörlere sahip olan gel (jel) aküler, 
özel buşonları ile üstün güvenlik sağlıyor” dedi.

İnci Akü took part with its İnci Battery Gel product at 
CNR Eurasia Boat Show, where mega yachts, boats and 
sailboats were exhibited. Held in CNR EXPO Yeşilköy 
from 15th to 23rd February 2014, the exhibition 
bunched the sea enthusiasts together for the seventh 
time.
İnci Akü took part in the “CNR Eurasia Boat Show- International 
Marine Vessels, Equipment and Accessories Exhibition”, the world’s 
second biggest boat and yacht exhibition. Technology and export 
leader of its sector, İnci Akü introduced at the exhibition its İnci 
Battery Gel Series, which may be used in boats, caravans, golf carts, 
floor cleaning machines, wheelchairs and renewable energy power 
plants.

Damla Arkan, İnci Akü Marketing and Corporate Communications 
Manager, stated:  “At the exhibition, which was attended by 400 
firms and 1,000 brands, we brought to the forefront our İnci Battery 
Gel series, which can be used in boats. İnci Battery Gel products have 
a deep discharge rate up to 4 times more and a higher cycle life than 
standard batteries. Specially designed full-closed, 
full-maintenance-free, leak-proof batteries provide advantage of 
safe use also indoors. Further, the Gel series is able to operate in its 
environment without a need for ventilation, thanks to its special lid 
and valve-regulated plug system. Rapidly chargeable due to their 
advanced chemical structure and with special separators prepared 
against short-circuits, Gel batteries provide excellent safety with 
their special plugs.”

İnci Battery Gel (Jel) Üstün Güvenlikli ve 
Hızlı Şarj Özellikleriyle Tekne Sahiplerine 
Boat Show’da Tanıtıldı

With Excellent Safety and Rapid Charge 
Features, İnci Battery Gel was introduced 
to Boat Owners at Boat Show

Türkiye akü sektörünün ihracat lideri İnci Akü, 
yurtdışında katıldığı fuarlarda enerji depolama 
alanında geliştirdiği çözümleri sunmaya devam 
ediyor. İnci Akü, 03-06 Mart 2014 tarihleri arasında 
Equip Auto Algeria Fuarı’nda ve 06-09 Mart 2014 
tarihleri arasında Autoshow Erbil’de rüzgâr gibi esti.

İnci Akü katıldığı tüm yurtdışı fuarlarda, sunduğu teknolojiyi 
uluslararası arenada anlatmaya devam ediyor. Cezayir’de 
düzenlenen toplam 9 ülkeden 322 kurumun katıldığı Equip Auto 
Algeria Fuarı’nda yerini alan İnci Akü’nün standına yoğun bir ilgi 
vardı. Cezayir, Türkiye, Fransa, Fas, Çin, Polonya, Tunus, Belçika, 
Almanya ve İsviçre’den katılımcıların olduğu fuar bu yıl sekizci 
kez düzenlendi. İnci Akü, Cezayir’deki Equip Auto Algeria 
Fuarı’nın hemen ardından 06-09 Mart 2014 tarihleri arasında ise 
Erbil Autoshow’da yerini aldı. Bu yıl beşinci kez düzenlenen fuara 
toplam 12 ülkeden 5.000 ziyaretçi katıldı.
 
Katıldıkları fuarlarda İnci Akü standına gösterilen ilgiden ve 
fuarların geri dönüşlerinden memnun olduklarını ifade eden
İnci Akü Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Damla Arkan, 

“Toplam satış gelirlerimizin yüzde 60’ını 80 ülkeye yaptığımız 
yurtdışı satışlarından elde ediyoruz. Ürünleriyle tüm dünyayı 
dolaşan bir şirket olarak fuarlara katılımı önemsiyoruz. Bu yıl 
toplam 12-15 arası fuara katılmayı hedefliyoruz.” dedi.

Export leader of Turkish battery sector İnci Akü, is 
carrying on presenting, at the international exhibitions, 
the solutions it has developed in energy storage. İnci 
Akü blew like the wind in Auto Algeria Exhibition from 
3rd to 6th March, 2014 as well as in Autoshow Erbil 
from 6th to 9th March, 2014.
İnci Akü is carrying on introducing the technology it o�ers, through 
all the international exhibitions it participates worldwide. Attended 
by 322 organizations from 9 countries, the Equip Auto Algeria 
Exhibition held in Algeria witnessed a great deal of attention 
attracted by the İnci Akü stand. The exhibition, attended by 
participants from Algeria, Turkey, France, Morocco, China, Poland, 
Tunisia, Belgium, Germany and Switzerland, was held for the eighth 
time this year. Immediately after the Equip Auto Algeria Exhibition 
in Algeria, İnci Akü took its place in Erbil Autoshow from 6th to 9th 
March, 2014. Held for the fifth time, the exhibition was attended by 
5000 visitors from 12 countries.

Expressing their content with the attention taken on to the  İnci Akü 
stand in exhibitions they have attended, as well as of the returns of 
the exhibitions, Damla Arkan, İnci Akü Marketing and Corporate 
Communications Manager, stated: “We obtain 60 per cent of our 
total sales revenue from our export sales to 80 countries. We, as a 
company globetrotting with its products, have a high opinion of 
participation in exhibitions. We are aiming at attending to 12 to 15 
exhibitions this year.”

Erbil ve Cezayir’de İnci Akü rüzgârı esti İnci Akü wind blew in Erbil and Algeria
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İnci Akü, Türkiye ve Avrasya Bölgesi imalat 
endüstrisinin en önemli fuarı olan WIN-World of 
Industry-İstanbul’da yerini aldı. 23 farklı ülkeden 
katılımcının yer aldığı fuarda İnci Battery Traksiyoner, 
Gel (Jel) Serisi, VRLA AGM ve Stasyoner aküleri tanıtıldı.
İnci Akü, 19-22 Mart 2014 tarihleri arasında, İstanbul Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen WIN - World of Industry’de yerini 
aldı. İnci Battery Traksiyoner, Gel Serisi, VRLA AGM ve Stasyoner 
akülerini tanıtan İnci Akü’nün standında uluslararası pazarlardan 
ziyaretçilerle bilgi alışverişi yapıldı.

“Uzun ömürlü akü sloganıyla yola çıkan İnci Akü, enerji depolamada 
uzun ömürlü hızlı çözümler sunmak için çalışan bir teknoloji şirketidir” 
diyen İnci Akü Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Damla Arkan, 
fuar ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Ulusal ve uluslararası arenada 
en önemli fuarlardan biri olan WIN’de katılımcılara “İnci Battery 
Traksiyoner aküler, uzun ömürleri, güvenli kullanımları, kısa sürede 
şarj olmaları ve daha düşük enerji maliyetiyle, elektrik enerjisiyle 
çalışan araçlar için en uygun çözümü sunuyor. İnci Battery traksiyoner 
aküler, elektrik enerjisiyle çalışan araçların yanı sıra; forkliftler, taşıma 
bantları ve temizlik makinelerinde de kullanılıyor. İnci Battery Gel 
Serisi akülerimiz teknelerde, karavanlarda,    golf araçlarında, solar ve 
benzeri yüksek enerji gereksinimi duyulan uygulamalarda kullanılmak 
üzere özel tasarlanmış jel elektrolit yapısı sayesinde yüksek 
performans sağlıyor. Telekomünikasyon, kesintisiz güç kaynakları ve 
yenilenebilir enerji gibi, kısa sürede yüksek akım gerektiren yük 
profillerine sahip sistemlerde kullanılmak üzere ise derin deşarja ve 
yüksek çevrim sayısına sahip İnci Battery VRLA AGM aküleri 
geliştirdik. İnci Battery Stasyoner aküler, ani güç kesintilerinin sebep 
olabileceği duruşları engellemek için kullanılan kesintisiz güç 
sistemlerinde, enerji kaynağı olarak hazırda duran ve gerektiği an 
devreye girerek kesintiyi sisteme hissettirmeyecek şekilde özel dizayn 
edildi. Minimum bakım ve düşük enerji maliyeti özellikleri sayesinde, 
telefon santrallerinde, kesintisiz güç sistemlerinde, kontrol 
panellerinin sinyalizasyon işlemlerinde, alarm ve güvenlik 
sistemlerinde, güneş enerjisi ya da rüzgar enerjisi gibi alternatif enerji 
kaynaklarında yaygın olarak kullanılıyor” dedi.

İnci Akü took part in WIN-World of Industry-Istanbul, 
the most important exhibition for the manufacture 
industry of the Turkey and Eurasia region. Attended 
by participants from 23 di�erent countries, the 
exhibition featured İnci Battery Tractionary, Gel 
Series, VRLA AGM and Stationary batteries.
İnci Akü took part in WIN - World of Industry, which was held 
from 19th to 22nd March, 2014 in Istanbul Tüyap Exhibition and 
Congress Centre. Notes were compared with the visitors from 
international markets at the stand of İnci Akü, where İnci Battery 
Tractionary, Gel Series, VRLA AGM and Stationary batteries were 
introduced.

“Setting o� the road with the slogan: ‘Lifelong Energy’, İnci Akü is 
a technology company working in order to o�er long-lasting rapid 
solutions in energy storage” said  Damla Arkan, İnci Akü 
Marketing and Corporate Communications Manager, in her remark 
on the exhibition, and went on: “at WIN, one of the most 
important exhibitions through the national and international 
arenas, participants are o�ered İnci Battery Tractionary batteries 
since they provide the most proper solution for vehicles operating 
on electrical energy, with their long service lives, reliable uses, 
short charging times and lower energy costs.

İnci Battery Tractionary batteries are used in vehicles operating on 
electrical energy, as well as forklifts, conveyor belts and cleaning 
machines. Our İnci Battery Gel Series batteries provide high 
performance, thanks to its gel electrolyte structure designed 
specifically for use in boats, caravans, golf carts, solar and similar 
high  energy requiring applications. And we developed the İnci 
Battery VRLA AGM batteries featuring deep discharge and high 
cycle life, for use in systems with load profiles requiring high 
current in short time, such as telecommunication, uninterrupted 
power supplies and renewable energy systems. İnci Battery 
Stationary batteries have been designed for use in uninterrupted 
power supply systems used for preventing the stops which might 
be caused by sudden power shortages, in a special design to stand 
by as an energy source and activate when needed, in a way that 
the system shall not feel the shortage. Thanks to their minimum 
maintenance requirement and low energy cost, they are widely 
used in telephone exchanges, uninterrupted power supply 
systems, signalization processes of control panels, alarm and 
security systems, and alternative energy sources such as solar 
energy or wind energy.” 

İnci Battery, İstanbul WIN fuarında 
tanıtıldı

İnci Battery was introduced at Istanbul 
WIN Exhibition 

Bu sene 30. kuruluş yılını kutlayan İnci Akü, 
Automechanika İstanbul’da AGM Serisi’nin 
lansmanını gerçekleştirdi.

Bu sene 30. kuruluş yılını kutlayan İnci Akü,
10-13 Nisan 2014 tarihleri arasında düzenlenen Automechanika 
İstanbul’da AGM serisinin lansmanını gerçekleştirdi. 1.475 
katılımcının, 44 bin 469 ziyaretçi ile buluştuğu fuarda, İnci 
Akü’nün yeni serisi tanıtıldı.

İnci Akü Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü
Damla Arkan, “Türkiye ile birlikte Avrupa ve Ortadoğu gibi 
birçok pazar için de önemli etkinliklerden biri olan 
Automechanika İstanbul’da bu yıl da yerimizi aldık. Otomotiv 
yan sanayi alanında faaliyet gösteren binlerce profesyonel bu 
fuarda bir araya geldi. Biz de bu önemli organizasyona katılım 
göstererek 30.yılımızı, İnci Akü     AGM serimizin lansmanı ile 
taçlandırdık” dedi.

İnci Akü AGM Serisi, performansı ile öne çıktı!
İnci Akü Start-Stop AGM’in, yüksek elektriksel donanım ve geri 
kazanım frenleme sistemine sahip start-stop araçlara özel 
olarak tasarlandığını ifade eden Damla Arkan, “Yeni nesil 
araçlarda kullanılan geliştirilmiş ısıtma, elektronik eğlence, 
sürücü destek yardım sistemleri, iç ve dış aydınlatmalar ve 
benzeri donanımlar sebebiyle ihtiyaç duyulan yüksek enerji 
gereksinimlerini optimum düzeyde karşılayan
İnci Akü Start-Stop AGM, standart akülere göre
3,5 kat daha fazla çevrim ömrüne, yüzde 30 daha fazla marş 
basma kapasitesine ve hızlı şarj kabulüne sahip. İnci Akü 
Start-Stop AGM akülerimiz elyaf bazlı özel seperatörlere 
emdirilmiş asit sayesinde maksimum sızdırmazlık sağlıyor” 
dedi.

İnci Akü, celebrating its 30th foundation anniversary 
this year, launched its AGM Series at Automechanika 
Istanbul.

İnci Akü, celebrating its 30th foundation anniversary this year, 
launched its AGM Series at Automechanika Istanbul held from 
10th to 13th April, 2014. At the exhibition where 1,475 participants 
met 44 thousand 469 visitors, İnci Akü’s new series was 
introduced. 

İnci Akü Marketing and Corporate Communications Manager 
Damla Arkan said: “We took part this year again in 
Automechanika Istanbul, one of the important events for Turkey 
as well as European and Middle East markets. Thousands of 
professionals operating in the automotive sub-industry came 
together in this exhibition. We participated in this significant 
event, crowning our 30th year with the launch of our İnci Akü 
AGM series.”

 

İnci Akü AGM Series came to the forefront with its performance! 
Expressing that İnci Akü Start-Stop AGM has been designed 
specifically for start-stop vehicles with high electrical equipment 
and recovery braking system, Damla Arkan went on: “Optimally 
meeting the new generation vehicles’ high energy requirements 
due to improved heating, electronic entertainment, driver support- 
aid systems, interior and exterior lighting and similar equipment, 
İnci Akü Start-Stop AGM Series which feature 3.5 times more 
cycle life, %30 more starting capacity and a faster charge 
acceptance, in comparison to standard batteries, ensure 
maximum leak proof, thanks to special absorbed glass mat 
separators .”

İnci Akü ‘Automechanika İstanbul’da           
AGM Serisi’nin lansmanını gerçekleştirdi

İnci Akü launched the AGM Series at 
‘Automechanika’ Istanbul
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İnci Akü, Kenya’nın başkenti Nairobi’de bu yıl 17.'si 
düzenlenen Auto Expo Afrika Fuarı’na katıldı. 27-29 
Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleşen fuara İnci Akü, 
Ağır Vasıta, Asia ve Gel (Jel) serisi akülerin ön plana 
çıktığı bir ürün yelpazesiyle katıldı. 

2014’te 30. kuruluş yılını kutlayan  İnci Akü, bu yıl on yedincisi 
düzenlenen Auto Expo Afrika Fuarı’nda yerini aldı. İnci Akü, 
fuarda Kapalı Sistem Ağır Vasıta Serisini oluşturan Super Heavy 
Duty, Formul A Heavy Duty ve Super A Heavy Duty ürünlerini 
ziyaretçilere sundu.
27-29 Nisan 2014 tarihlerinde Kenya'nın başkenti Nairobi'de 
gerçekleşen fuarda otomotiv sektörüne ait yedek parçalar, aküler, 
yağlayıcı maddeler, rulman yataklar gibi ürünler sergilendi. Auto 
Expo Afrika Fuarı’nda kamyon, otobüs, tır gibi ağır vasıta araçlar 
için yedek parça, ekipman, bileşen ve aksesuarlar da görücüye 
çıktı.

Afrika’da son yıllarda yedek parça ithalatında yüzde 30’a ulaşan 
dikkat çekici bir artış var!

İnci Akü Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Damla Arkan,
“Fuar ziyaretçilerine ağır vasıtalarda kullanılmak üzere, uzun 
ömürlü, dayanıklılığı yüksek, ekstra performanslı Ağır Vasıta, Asia 
ve Gel (Jel) serisi akülerimizi tanıttık. Afrika’da son yıllarda yedek 
parça ithalatında yüzde 30’a ulaşan dikkat çekici bir artış 
gözleniyor. Kenya, Orta ve Doğu Afrika’nın finans ve ulaşım 
merkezi olarak biliniyor. Kenya’da düzenlenen Auto Expo 
Afrika’ya ilgi her yıl daha çok artarken, bu bölge küresel oto yedek 
parça ihracatçıları için son derece çekici bir alan olmaya devam 
ediyor. Bu fuar, İnci Akü olarak önem verdiğimiz fuarlardan biriydi 
ve oldukça yoğun bir ilgi ile karşılaştık” dedi.

İnci Akü participated in the 17th Auto Expo Africa 
Exhibition, which was held from 27th to 29th April 
2014 in Nairobi, capital city of Kenya. İnci Akü 
attended the exhibition with a product range 
predominated by Heavy Duty, Asia and Gel Series 
batteries. 

Celebrating its 30th foundation anniversary in 2014, İnci Akü 
attended the 17th Auto Expo Africa Exhibition. İnci Akü 
exhibited its Heavy Duty, Asia and Gel series products at the 
exhibition which was held from 27th to 29th April 2014 in 
Nairobi, capital city of Kenya. Exhibition was on products such 
as automotive spare parts, batteries, lubricants and roller 
bearings were exhibited. Also, spare parts, equipment, 
components and accessories for heavy vehicles such as lorry, 
bus, and trailer truck made debut at the Auto Expo Africa 
Exhibition.

There is a notable %30 increase in spare part imports in Africa 
in recent years!

İnci Akü Marketing and Corporate Communications Manager 
Damla Arkan stated: “We introduced our long-lasting, 
high-durability and extra performance Closed System Heavy 
Vehicle Series batteries, which are intended for use in heavy 
vehicles, to the exhibition visitors. A notable increase up to 30% 
is observed in recent years in the spare part import of Africa. 
Kenya is known as the finance and transportation centre of 
Middle and East Africa. While the Auto Expo Africa held in 
Kenya attracts more and more attention each year, this region 
carries on being quite an attractive area for global spare part 
exporters. This was one of the exhibitions we, as İnci Akü, 
consider important, and we encountered quite intense visitor 
interest.”

İnci Akü Auto Expo Afrika Fuarında 
Ürünleriyle Öne Çıktı

İnci Akü Outshined with its Products at Auto 
Expo Africa Exhibition

İnci Akü, Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen 
intralojistik ticari fuarı CeMAT Hannover’a katıldı.
19-23 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleşen fuarda
İnci Akü, endüstriyel akü grubunu oluşturan İnci 
Battery markalı Traksiyoner, Stasyoner, VRLA AGM ve 
Gel aküleriyle yer aldı.

Akü sektörünün ihracat lideri İnci Akü, birçok farklı kıta ve ülkede 
katıldığı büyük fuarlara CeMAT Hannover fuarı katılımı ile bir 
yenisini daha ekledi. 19-23 Mayıs 2014 tarihlerinde Almanya’nın 
Hannover kentinde gerçekleşen dünyanın en büyük ve önemli 
intralojistik ticari fuarı CEMAT Hannover'da, 1 milyon metrekarelik 
alan üzerinde 27 hol ve yaklaşık 500 bin metrekarelik sergi alanı 
bulunuyor. Bu yıl 40 ülkeden 1000 katılımcının yer aldığı fuarda, 
33 metrekarelik alanıyla yer alan İnci Akü, endüstriyel akü ürün 
gruplarını ziyaretçileriyle buluşturdu. İnci Battery markalı 
Traksiyoner, Stasyoner, VRLA AGM ve Gel aküler ziyaretçilerden 
büyük ilgi gördü.

İnci Akü Genel Müdür Yardımcısı Kadir Kaymakçı, “Fuar 
ziyaretçilerine endüstriyel akü gruplarımızı tanıttık. Uzun ömürlü, 
yüksek kaliteli İnci Battery Traksiyoner akülerimiz, yüksek 
güvenlik donanımına sahip İnci Battery Stasyoner akülerimiz ve 
özellikle yenilenebilir enerji sistemleri için dikkat çeken İnci 
Battery Gel akülerimiz büyük ilgi gördü. “Dünyanın ilk 10 akü 
üreticisi arasında yer alma” vizyonumuz doğrultusunda 
uluslararası pazarlarda faaliyetlerimize hız verdik. Özellikle ilgi 
gösterdiğimiz, Dünyanın en önemli fuarlarından biri olan CeMAT 
Hannover Fuarı’na katılımımız ile ziyaretçilerimizden aynı önemi 
ve ilgiyi almak bizi çok mutlu etti.” şeklinde ifade etti.

İnci Akü attended the intra-logistics trade exhibition 
CeMAT Hannover, which was held in Hannover, Germany 
from 19th to 23rd May, 2014. İnci Akü took part in the 
exhibition with the İnci Battery branded Tractionary, 
Stationary, VRLA AGM and Gel batteries, which compose 
the industrial battery group.

Export leader of the battery sector, İnci Akü added CeMAT Hannover 
Exhibition to the big exhibitions it participates in many di�erent 
continents and countries. The world’ greatest and most important 
intra-logistics trade exhibition CeMAT Hannover, which was held from 
19th to 23rd May, 2014 in Hannover, Germany, features 27 halls and an 
exhibition area of about 500 thousand square metres over a total area 
of 1 million square metres. İnci Akü attended the exhibition, which 
was attended this year by 1000 participants from 40 countries, with 
its 33 square metres area, and introduced its industrial battery groups 
to visitors.  İnci Battery branded Tractionary, Stationary, VRLA AGM 
and Gel batteries attracted great interest of the visitors.

Kadir Kaymakçı, İnci Akü Deputy General Manager, stated:
“We introduced our industrial battery groups to the exhibition visitors. 
Our long-lasting and high-quality İnci Battery Tractionary batteries, 
high-safety İnci Battery Stationary batteries and our İnci Battery Gel 
batteries, which stand out particularly for renewable energy systems, 
attracted a great deal of attention. We speeded up our activities 
throughout the international markets, in direction with our vision of 
“being among the top 10 battery producers of the world”. We are very 
happy to have received the same attention and interest with our 
participation in CeMAT Hannover Exhibition, one of the most 
important exhibitions in the world, which we especially attach 
importance to.” 

İnci Akü dünyanın en büyük 
fuarlarından CeMAT Hannover’da!

İnci Akü at CeMAT Hannover, one of the 
greatest exhibitions of the world!
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Sektörün ihracat lideri İnci Akü, Automechanika 
Dubai 2014’de yerini aldı. 3-5 Haziran 2014 
tarihleri arasında gerçekleştirilen Fuar’da İnci 
Akü, starter ürün gruplarından Kapalı Sistem 
Ağır Vasıta Formul A Heavy Duty, NanoGold 
Start-Stop EFB ve Start-Stop AGM akülerini 
tanıttı.
İnci Akü, 3-5 Haziran 2014 tarihleri arasında organize 
edilen Automechanika Dubai Fuarı’na katıldı. Otomobil 
yedek parça, otomobil aksesuarları, otomotiv 
donanımları, lastik gibi ürünlerin sergilendiği, otomotiv 
yan sanayisinde faaliyet gösteren birçok firmayı ağırlayan 
Automechanika Dubai Fuarı’nı 25 bin kişi ziyaret etti.

Fuarda starter ürün gruplarından özellikle Kapalı Sistem 
Ağır Vasıta serisine dâhil olan yüksek dayanımlı Formul A 
Heavy Duty akülerin yanı sıra, İnci Akü’nün üst segment 
ve standart start-stop araçlar için özel olarak tasarladığı 
NanoGold Start-Stop EFB ürünü ziyaretçilere sunuldu. 
Fuar ziyaretçilerinin ilgisine sunulan bir diğer ürün ise 
yüksek elektriksel donanım ve geri kazanım frenleme 
sistemine sahip start-stop araçlara özel olarak tasarlanan 
İnci Akü Start-Stop AGM oldu. Yeni nesil araçlarda 
kullanılan geliştirilmiş ısıtma, elektronik eğlence, sürücü 
destek yardım sistemleri, iç ve dış aydınlatmalar ve 
benzeri donanımlar sebebiyle ihtiyaç duyulan yüksek 
enerji gereksinimlerini optimum düzeyde karşılayan İnci 
Akü Start-Stop AGM, standart akülere göre 3,5 kat daha 
fazla çevrim ömrüne, yüzde 30 daha fazla marş basma 
kapasitesine ve hızlı şarj kabulüne sahip. İnci Akü 
Start-Stop AGM aküler, elyaf bazlı özel seperatörlere 
emdirilmiş asit sayesinde maksimum sızdırmazlık 
sağlıyor.

İnci Akü’nün Automechanika Dubai Fuarı’nda yer 
almasına ilişkin değerlendirmede bulunan İnci Akü Genel 
Müdür Yardımcısı Kadir Kaymakçı, “Otomotiv yan 
sanayisinin önemli buluşmalarından biri olan, 59 ülkeden 
1600’den fazla firmanın katılımıyla gerçekleşen 
Automechanika Dubai Fuarı’nda starter ürün gruplarımızı 
tanıttık. 4 kıtada 80 ülkeye ihracat yapan ve sektörün 
ihracat liderliği bayrağını taşıyan bir firma olarak İnci 
Akü’yü global marka olma yolunda dünyanın dört bir 
yanında tüketicilerle buluşturmak ve bu platformlarda 
büyük ilgiyle karşılaşmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Export leader of its sector, İnci Akü took part in 
Automechanika Dubai 2014. Held from 3th to 5th
June 2014, the Exhibition enabled İnci Akü to 
introduce Sealed Maintenance Free Formul A 
Heavy Duty, NanoGold Start-Stop EFB and 
Start-Stop AGM batteries, of the starter product 
groups.

İnci Akü participated in the Automechanika Dubai 
Exhibition held from 3th to 5th June 2014. Attended by a 
great number of firms operating in the 
automotive sub-industry, the Automechanika Dubai 
Exhibition was visited by 25,000 people and exhibited 
products such as automobile spare parts, automobile 
accessories, automotive equipment, and tires.

At the exhibition, the high endurance Sealed
Maintenance Free Formul A Heavy Duty batteries, as well 
as the NanoGold Start-Stop EFB product, which is designed 
specifically for top segment and standard start-stop 
vehicles, were presented to the visitors. Another product 
presented was İnci Akü Start-Stop AGM, which has been 
designed specifically for start-stop vehicles with high 
electrical equipment and recovery braking system. 
Optimally meeting the new generation vehicles’ high 
energy requirements due to improved heating, electronic 
entertainment, driver support- aid systems, interior and 
exterior lighting and similar equipment, İnci Akü Start-Stop 
AGM Series which we place high importance to, feature 
3.5 times more cycle life, %30 more starting capacity and a 
faster charge acceptance, in comparison to standard 
batteries, ensure maximum leak proof, thanks to its special 
absorbed glass matt separators .”

Making a remark on İnci Akü’s participation in the 
Automechanika Dubai Exhibition, Kadir Kaymakçı, İnci Akü 
Deputy General Manager stated: “We introduced our 
starter group products at the Automechanika Dubai 
Exhibition, one of the important meeting points of the 
automotive sub-industry, which was attended by more 
than 1600 participants from 59 countries. We, as a firm 
holding the flag of export leadership in its sector thanks to 
its export to 80 countries in 4 continents, are happy to 
make İnci Akü meet consumers all around the world on the 
course of becoming a global brand, and to be welcomed 
with a great interest through such platforms.”

Sektörünün ihracat lideri İnci Akü 
Automechanika Dubai Fuarı’nda!

İnci Akü, export leader of its sector is at 
Automechanika Dubai Exhibition!
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İnci Akü, 4-6 Haziran 2014 
tarihlerinde, Almanya’nın Münih 
kentinde gerçekleşen Intersolar 
Avrupa Fuarı’na katıldı. Güneş 
Enerji Teknolojileri alanında 
düzenlenen fuarda İnci Akü, 
yenilenebilir enerji ve kesintisiz güç 
kaynakları için ürettiği İnci Battery 
Gel Serisi ve İnci Battery Stasyoner 
aküleriyle yer aldı. 

Sektörünün ihracat lideri İnci Akü, birçok 
farklı kıta ve ülkede katıldığı fuarlara bu kez 
dünyanın en büyük Güneş Enerji Teknolojileri 
Fuarı Intersolar Avrupa Fuarı’nı ekledi. Fuar 
4-6 Haziran 2014 tarihleri arasında 
Almanya’nın Münih kentinde düzenlendi.
90 bin metrekare alanda, 1.000’den fazla 
katılımcıyla gerçekleşen fuar, yaklaşık 50 bin 
kişi tarafından ziyaret edildi. Fuarda,
26 metrekarelik alanıyla yer alan İnci Akü, 
yenilenebilir enerji sistemlerinde kullanılan 
İnci Battery Gel Serisi ve İnci Battery
Stasyoner akülerini tanıttı.

Güneş enerjisi ve teknolojileri konusunda 
dünyanın en geniş kapsamlı ve büyük fuarı 
olan Intersolar’da fotovoltaikler, Güneş’ten 
enerji üreten teknolojiler, enerji depolama 
sistemleri ve termal güneş enerji teknolojisi 
konularına odaklanıldı. Özel tasarlanmış jel 
elektrolit yapısı ile kısa sürede şarj olan 
yüksek performanslı İnci Battery Gel Serisi, 
fuarda büyük ilgi gördü. Yine İnci Battery 
Stasyoner aküler de ani güç kesintilerinin 
yaratacağı sorunlara karşı özel tasarlanmış 
yapısıyla ziyaretçilerden tam not aldı.
 
İnci Akü’nün Intersolar Avrupa Fuarı’nda yer 
almasına ilişkin değerlendirmede bulunan         
İnci Akü Pazarlama ve Kurumsal İletişim 
Müdürü Damla Arkan, “Geleceğin en önemli 
enerji kaynağı olan yenilenebilir güneş enerjisi 
için Münih’teki Intersolar Avrupa Fuarı’nda 
sergilediğimiz özel olarak tasarlanmış
İnci Battery Gel Serimiz ve İnci Battery 
Stasyoner akülerimiz ziyaretçilerden büyük 
beğeni topladı. İnci Akü’yü global bir marka 
olma yolunda dünyanın dört bir yanında 
tüketicilerle buluşturmak ve büyük bir ilgiyle 
karşılanmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz.” 
dedi.

İnci Akü, Güneş Enerji 
Teknolojileri Fuarı 
Intersolar Avrupa 
Fuarı’nda yer aldı!

İnci Akü participated in the Intersolar 
Europe Exhibition held in Munich, 

Germany from 4th to 6th June 2014. 
İnci Akü took part in the exhibition, 

which was organized in the field of 
Solar Energy Technologies, with the 

İnci Battery Gel Series and İnci Battery 
Stationary batteries which it produces 

for renewable energy and 
uninterrupted power supplies.

Export leader of its sector, İnci Akü 
participated in Intersolar Europe, world’s 

biggest Solar Energy Technologies Exhibition, 
adding one more exhibit among many others 
it has participated in various continents and 

countries. The exhibition was held in Munich, 
Germany from 4th to 6th June 2014. 

Organized on an area of 90 thousand square 
meters with over 1,000 participants, the 
exhibition was visited by approximately
50 thousand people. Taking part in the 

exhibition with its area of 26 square metres, 
İnci Akü introduced its İnci Battery Gel Series 

and İnci Battery Stationary batteries, which 
are used in renewable energy systems.

The world’s most comprehensive and largest 
scale exhibition on solar energy and 

technologies, Intersolar focused on the topics 
of photovoltaics, technologies producing 

energy from the sun, energy storage systems 
and thermal solar energy technologies. The 

high-performance İnci Battery Gel Series, 
which is charged in a short span of time 

thanks to its specially designed gel electrolyte 
construction, attracted a great deal of 

attention during the exhibition. Also, the
İnci Battery Stationary batteries got full marks 

from visitors, due to its construction specially 
designed against problems which may arise 

from sudden power shortages. 
 

Making a remark on İnci Akü participation in 
the Intersolar Europe Exhibition, Damla Arkan, 

İnci Akü Marketing and Corporate 
Communications Manager stated:

“Our specially designed İnci Battery Gel Series 
and İnci Battery Stationary batteries, which 

we have exhibited at the Intersolar Europe 
Exhibition in Munich for renewable solar 

energy, namely, the most important energy 
source of the future, won great recognition of 

the visitors. We are happy to bring İnci Akü 
together with consumers all around the world 

and be welcomed with a considerable interest, 
on the path of becoming a global brand.”

İnci Akü took part in the 
Solar Energy Technologies 

Exhibition Intersolar 
Europe!



Dört kıtada 80 ülkeye ihracat yapan ve sektörün 
ihracat liderliğini sürdüren İnci Akü, Automechanika 
Frankfurt 2014 Fuarı’nda yerini aldı.  İnci Akü, 16-20 
Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Fuar’da, 
Start-Stop serisi ürünlerinden NanoGold EFB ve yeni 
AGM Serisi’ni tanıttı.

Sektörün ihracat lideri olan, ihracat yaptığı ülke sayısını 80’e çıkaran 
İnci Akü, 16-20 Eylül 2014 tarihleri arasında organize edilen 
Automechanika Frankfurt Fuarı’na katıldı. Otomotiv sektörünün en 
güçlü bölgelerinden biri olan Almanya’nın Frankfurt kentinde 
düzenlenen fuarda; yedek parça, otomobil aksesuarları, otomotiv 
donanımları gibi çok sayıda ürün ve hizmet sergilendi. İnci Akü 
ürünlerinin sergilendiği standda, otomotiv yan sanayisinde faaliyet 
gösteren birçok firma yetkilileri, görüş alışverişinde bulundu.

İnci Akü’nün üst segment ve standart Start-Stop araçlar için özel 
olarak tasarladığı NanoGold Start-Stop EFB ürünü ziyaretçilere 
sunuldu. Fuar ziyaretçilerinin ilgisine sunulan bir diğer ürün ise yüksek 
elektriksel donanım ve geri kazanım frenleme sistemine sahip 
Start-Stop araçlara özel olarak tasarlanan İnci Akü Start-Stop AGM 
Serisi oldu. Yeni nesil araçlarda kullanılan geliştirilmiş ısıtma, 
elektronik eğlence, sürücü destek yardım sistemleri, iç ve dış 
aydınlatmalar ve benzeri donanımlar sebebiyle ihtiyaç duyulan yüksek 
enerji gereksinimlerini optimum düzeyde karşılayan İnci Akü
Start-Stop AGM Serisi, standart akülere göre 3,5 kat daha fazla çevrim 
ömrüne, yüzde 30 daha fazla marş basma kapasitesine ve hızlı şarj 
kabulüne sahip.

İnci Akü’nün Automechanika Frankfurt Fuarı’nda yer almasına ilişkin 
değerlendirmede bulunan İnci Akü Genel Müdürü Cihan Elbirlik, 
“Otomotiv yan sanayisinin önemli buluşmalarından biri olan 
Automechanika Frankfurt Fuarı’nda, Start-Stop araçlar için 
geliştirdiğimiz NanoGold EFB ve yeni AGM Serimiz başta olmak üzere, 
tüm starter ürün gruplarımızı, otomotiv yan sanayiinin önemli 
firmalarına tanıttık. 80 ülkeye yaptığımız ihracat ile sektörün ihracat 
lideri olarak, İnci Akü’yü global marka olma yolunda dünyanın dört bir 
yanında müşterilerimizle buluşturmak ve bu platformlarda büyük 
ilgiyle karşılaşmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

İnci Akü’nün yeni AGM Serisi, 
Automechanika Frankfurt Fuarı’nda 
uluslararası firmalarla buluştu.

Exporting to 80 countries in four continents and holding 
the export leadership of its sector, İnci Akü took part in 
Automechanika Frankfurt 2014 Exhibition.  During the 
Exhibition, which was held from 16th to 20th September 
2014, İnci Akü introduced NanoGold EFB, of the 
Start-Stop series products, as well as the new AGM 
Series.

Increasing the number of export destinations to 80 countries, 
export leader of its sector, İnci Akü participated in the 
Automechanika Frankfurt Exhibition, which was organized from 
16th to 20th September 2014. Held in Frankfurt, Germany, one of 
the strongest regions of the automotive sector, the exhibition 
featured a great number of products and services such as spare 
parts, automobile accessories, and automotive equipment. 
O�cials of many firms operating in the automotive sub-sector 
compared notes at the stand where İnci Akü products were 
exhibited.

The NanoGold Start-Stop EFB product, which İnci Akü has specially 
designed for the top-segment and standard Start-Stop vehicles, 
was introduced to visitors. Another product o�ered for the interest 
of exhibition visitors was the İnci Akü Start-Stop AGM Series, 
which has been designed specifically for Start-Stop vehicles with 
high electrical equipment and regenerative brake system. 
Optimally meeting the new generation vehicles’ high energy 
requirements due to improved heating, electronic entertainment, 
driver support- aid systems, interior and exterior lighting and 
similar equipment, İnci Akü Start-Stop AGM Series features 3.5 
times more life cycle, %30 more starting capacity and a faster 
charge acceptance, in comparison to standard batteries.

Cihan Elbirlik, İnci Akü General Manager, making a remark on 
participation of İnci Akü in Automechanika Frankfurt Exhibition, 
stated: “At Automechanika Frankfurt Exhibition, one of the 
important meeting points of the automotive sub-sector, we 
introduced our all starter product groups, principally the NanoGold 
EFB which we developed for Start-Stop vehicles and our new AGM 
series, to the important firms of the automotive sub-sector. As the 
export leader of the sector with our export to 80 countries, we are 
proud to introduce İnci Akü to our customers worldwide and to be 
welcomed with considerable interest in these platforms, on the 
path of becoming a global brand.”

İnci Akü’s new AGM Series met with 
international companies at 
Automechanika Frankfurt Exhibition. 
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Sektörün ihracat lideri İnci Akü, bu yıl 18.’si 
düzenlenen Uluslararası MIMS Powered By 
Automechanika Moscow 2014 fuarında yerini aldı. 
25-28 Ağustos 2014 tarihleri arasında Moskova’da 
düzenlenen ve yaklaşık 50 ülkeden 1.650’ye yakın 
kurumun katıldığı fuarda İnci Akü, tüm starter grup 
ürünlerini tanıttı. İnci Akü’nün özellikle Start-Stop 
AGM Serisi ürünleri ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Sektörün ihracat lideri İnci Akü, bu yıl 25-28 Ağustos 2014 
tarihleri arasında düzenlenen 18. Uluslararası MIMS Powered 
By Automechanika Moscow 2014 fuarında yerini aldı. Her yıl 
daha da gelişip büyüyen ve sektörünün en büyük fuarlarından 
biri olan Automechanika Moscow fuarına bu yıl yaklaşık
50 ülkeden 1.650’ye yakın kurum katıldı. Yaklaşık 32.000 
ziyaretçinin bulunduğu fuarda İnci Akü tüm starter grup 
ürünlerini tanıttı. İnci Akü’nün özellikle Start Stop AGM Serisi 
ürünleri ziyaretçilerin beğenisini topladı.

“Otomotiv ve otomotiv yan sanayinin önemli temsilcilerinin 
katıldığı fuarda bu yıl da yerimizi aldık” diyen İnci Akü
Genel Müdürü Cihan Elbirlik, “Dört kıtada 80 ülkeye 
gerçekleştirdiğimiz ihracat ile sektörümüzün ihracat lideriyiz. 
Rusya önem verdiğimiz pazarlar arasında yer alıyor. Fuarlar 
bize yeni iş birlikleri için önemli fırsatlar sunuyor; ihracat 
vizyonumuza ve liderliğimize katkıda bulunuyor. Buradaki 
standımızda tüm starter grup ürünlerimizi tanıttık. Özellikle 
İnci Akü Start Stop AGM Serisi ürünlerimizin beğeni toplaması 
bizi çok mutlu etti. Yeni nesil araçlarda kullanılan geliştirilmiş 
ısıtma, elektronik eğlence, sürücü destek yardım sistemleri, iç 
ve dış aydınlatmalar ve benzeri donanımlar sebebiyle ihtiyaç 
duyulan yüksek enerji gereksinimlerini optimum düzeyde 
karşılayan İnci Akü Start-Stop AGM serimiz bizim çok önem 
verdiğimiz bir ürün grubu konumunda. Standart akülere göre 
3,5 kat daha fazla çevrim ömrüne, yüzde 30 daha fazla marş 
basma kapasitesine ve hızlı şarj kabulüne sahip İnci Akü 
Start-Stop AGM Serisi akülerimiz, elyaf bazlı özel seperatörlere 
emdirilmiş asit sayesinde maksimum sızdırmazlık sağlıyor.” 
dedi.

Export leader of the sector, İnci Akü took part in the 
18th International MIMS Powered By Automechanika 
Moscow 2014 Exhibition. Held from 25th to 28th 
August, 2014 in Moscow, the exhibition was attended 
by nearly 1, 650 organizations from about 50 countries, 
where İnci Akü introduced its entire starter group 
products. Especially the Start-Stop AGM Series 
products of İnci Akü were acclaimed by visitors.

Export leader of the sector, İnci Akü took part in the 18th 
International MIMS Powered By Automechanika Moscow 2014 
Exhibition, which was held from 25th to 28th August 2014. 
Growing more and more each year and becoming one of the 
greatest exhibitions of its sector, Automechanika Moscow 
exhibition was attended by nearly 1, 650 organizations from 
about 50 countries. İnci Akü introduced its entire starter group 
products in the exhibition which was visited by about 32,000 
visitors. Especially the Start-Stop AGM Series products of İnci 
Akü were acclaimed by visitors.

Cihan Elbirlik, İnci Akü General Manager, stated: “We took part 
again this year in the exhibition, which was attended by impor-
tant representatives of the automotive and automotive sub 
industries,” went on: “We are the export leader of our sector, with 
our export to 80 countries in four continents. Russia is among 
markets we place importance to. Exhibitions provide us with 
significant opportunities for new collaborations, and contribute 
to our export vision and leadership. At our stand here, we 
introduced our entire starter group products. It made us 
especially happy that our İnci Akü Start Stop AGM Series 
products were acclaimed. Optimally meeting the new generation 
vehicles’ high energy requirements due to improved heating, 
electronic entertainment, driver support- aid systems, interior 
and exterior lighting and similar equipment, İnci Akü Start-Stop 
AGM Series is a product group which we place high importance 
to. Featuring 3.5 times more cycle life, %30 more starting 
capacity and a faster charge acceptance, in comparison to 
standard batteries, our İnci Akü Start-Stop AGM Series batteries 
ensure maximum leak proof, thanks to special its absorbed glass 
mat seperators.”

İnci Akü Moskova’da Starter Grup 
Ürünlerini Tanıttı.

İnci Akü Introduced Starter Product 
Range in Moscow.
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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,
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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.
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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!”

in After Sales Services �eld will continue at full speed!
Our innovative applications Röportajı Yapan / Reporter: Nüket Ünveren

“Satış Sonrası Hizmetler alanında
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Türkiye’de traksiyoner akü pazarındaki 
liderliğimizi, müşterilerimizi iyi dinleyip 
onlara en uygun ürün ve hizmeti 
sunabilmemize borçlu olduğumuza 
inanıyorum.

Kadir Kaymakçı
İnci Akü Genel Müdür Yardımcısı
Tedarik Zinciri-OE &
Endüstriyel Satış ve Pazarlama

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.

Kadir Kaymakçı
İnci Akü Deputy General Manager
Supply Chain-OE &
Industrial Sales and Marketing
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N.Ü.: Would you please inform us about the Start-Stop 
technology?

S.E.: Start-Stop, i.e. the “Stop-and-Go” system, is a system which 
helps preventing loss of energy in times of busy tra�c or at tra�c 
lights, at stops requiring no power, by automatically stopping the 
engine and restarting it instantly when the driver engages the 
clutch. The Start-Stop technology is based on the principle of not 
running the internal combustion engine unless needed. Thus the 
idle time of the ic engine is minimised, leading to fuel savings and 
lower CO2 emissions.

N.Ü.: What products does İnci Akü o�er for vehicles featuring 
start-stop? How do those batteries di�er from the standard?

S.E.:  The products we o�er as İnci Akü for the vehicles featuring 
Start-Stop are AGM and NanoGold EFB. In the starter group we 
developed the İnci Akü NanoGoldi one of our new technology 
products, with the Start-Stop technology in the year 2012. Our 
product specially designed for the upper-segment vehicles has an 
up to 50 percent longer service life, and a 30 percent higher 
starting capacity than those of the standard batteries. The 
product has features such as fast energy recovery in the driving 
mode, improved charge acceptance feature, up to 2 times longer 
cycle time compared to the standard lead-acid batteries, and 
maximum short-circuit resistance. On the other hand, our 
Start-Stop AGM series which was specially designed for the 
Start-Stop technology gradually gaining importance for the world 
is for us in the forefront of the products which will further 
reinforce our continuous growth. Our İnci Akü Start-Stop AGM 
series, specially designed for the Start-Stop vehicles provided 
with high-grade electrical equipment and recovery braking system, 
optimally meets the high energy requirements needed due to the 
advanced heating, electronic entertainment, driver support 
assistance systems, internal and external lighting, and other 
similar equipment used in the new generation vehicles.

N.Ü.: Why should these products be preferred, how will they gain 
importance in the future?

S.E.: The Start-stop technology has rapidly found a widespread 
use in the market thanks to its ability to give a fuel saving of 5 to 
10 percent at a slight cost di�erence. The continually increasing 
and predominantly urban-concentrated population leads to a 
faster pollution of our earth. In an attempt to slow down and stop 
such process, many states implement their incentive mechanisms 
in order to increase the ratio of the electric and hybrid vehicles on 
the roads. In parallel to which, the automotive manufacturers 
have since recently been launching their electric and hybrid 
vehicles. It is expected that the most of the vehicles to be 
manufactured in the years to come will come with the start-stop 
feature due to ever-stricter emission standards.

N.Ü.: Start-Stop teknolojisi hakkında bizi bilgilendirir misiniz?

S.E.: Start-Stop yani “Dur-Kalk” sistemi, trafiğin yoğun olduğu 
zamanlarda ya da trafik ışıklarında güce ihtiyaç duyulmayan 
duruşlarda motoru otomatik olarak durdurup, sürücünün debriyaja 
bastığı anda ise tekrar çalıştırarak, enerji kaybını önlemeye yardımcı 
olan bir sistemdir. Start-Stop teknolojisi ihtiyaç duyulmadığı sürece 
içten yanmalı motorun çalıştırılmaması prensibine dayanır. Böylece 
içten yanmalı motorun boşta çalıştığı süre minimuma indirilerek 
yakıt tasarrufu ve CO2 emisyonunda azalma sağlanır.

N.Ü.: İnci Akü start-stop özelliğine sahip araçlar için hangi ürünleri 
sunuyor? Bu akülerin standart akülerden farkı nedir?

S.E.: İnci akü olarak Start-Stop özelliğine sahip araçlar için 
sunduğumuz ürünler AGM ve NanoGold EFB’dir.  Starter grupta yeni 
teknoloji ürünlerimizden İnci Akü NanoGold’u, 2012 yılında Start-
Stop teknolojisiyle geliştirdik. Üst segment araçlar için özel olarak 
 tasarlanan ürünümüz, standart akülerden yüzde 50’ye kadar daha
 uzun ömürlü ve yüzde 30 daha fazla marş basma gücüne sahip.
 Ürünün sürüş modunda hızlı enerji geri kazanımı, geliştirilmiş şarj
 kabul özelliği, standart kurşun asit akülere göre 2 kat daha fazla
 çevrim süresi ve kısa devrelere karşı maksimum dayanıklılık gibi
 özellikleri bulunuyor. Dünya için giderek önem kazanan Start-Stop
 teknolojisi için özel olarak tasarlanmış Start-Stop AGM serimiz ise
 bizim için süregelen büyümemizi daha da güçlendirecek ürünlerin
 başında yer alıyor. Yüksek elektriksel donanım ve geri kazanım
 frenleme sistemine sahip Start-Stop araçlara özel olarak tasarlanan
 İnci Akü Start-Stop AGM serimiz, yeni nesil araçlarda kullanılan
 geliştirilmiş ısıtma, elektronik eğlence, sürücü destek yardım
 sistemleri, iç ve dış aydınlatmalar ve benzeri donanımlar sebebiyle
 ihtiyaç duyulan yüksek enerji gereksinimlerini optimum düzeyde
 karşılıyor

N.Ü.: Neden bu ürünler tercih edilmeli, gelecekte önemi nasıl 
artacak?

S.E.: Start-stop teknolojisi düşük maliyet farkıyla yüzde 5-10 arası 
yakıt tasarrufu sağlayabilmesi nedeniyle pazarda kısa sürede geniş 
bir kullanım alanı buldu. Sürekli artan ve daha fazla şehirlerde 
yoğunlaşan insan nüfusu, dünyamızın daha hızlı kirlenmesine yol 
açıyor. Bu gidişatı yavaşlatmak ve durdurmak için birçok devlet, 
yollardaki elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaşması için teşvik 
mekanizmalarını hayata geçiriyor. Buna paralel olarak da otomotiv 
üreticileri elektrikli ve hibrit araç modellerini bir süredir pazara 
sürüyor. Her geçen yıl sıkılaşan emisyon standartları nedeniyle 
önümüzdeki yıllarda üretilecek araçlarının çok büyük kısmının 
start-stop özelliğine sahip olması bekleniyor.

Start-Stop teknolojisinde!”
lies within the Start-Stop technology!

�e future Röportajı Yapan / Reporter: Nüket Ünveren

“Gelecek,
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Sibel Eserdağ
İnci Akü Ar-Ge Merkezi Müdürü

Sibel Eserdağ
İnci Akü R&D Center Manager

Her geçen yıl sıkılaşan emisyon standartları nedeniyle 
önümüzdeki yıllarda üretilecek araçlarının çok büyük 
kısmının start-stop özelliğine sahip olması bekleniyor.

It is expected that the most of the vehicles to be manufactured in 
the years to come will come with the start-stop feature due to 
ever-stricter emission standards.
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N.Ü:  Mr. Serdar Bostancı, can you briefly tell us about yourself?

S.B:  I was born on 25th April, 1958, in Istanbul. My late father 
was one of the first civilian airplane pilots of Turkey. 
I’m emphasizing the word airplane pilot, since the airplane pilots 
are confused with rally pilots, due to name resemblance. 
I’m married; I have a son, who is following my path. 

N.Ü: At which age did you meet automobile 
sports, and do you remember when you first 
watched rally?

S.B.: I met rally when I was 10, which was in the 
year 1968. We are two brothers, I have brother, 
who’s 12 years older than me. My brother and 
his friends were then in the automobile sports 
community, guiding them late Renç Koçibey 
and Demir Bükey. The first o�cial rally was 
being held in Turkey. My parents took me, just 
coincidentally, to watch that Rally, which 
started from Istanbul Maslak Ayazağa. Renç 
Koçibey won that rally. The late Renç became 
my idol ever since that day.  I always followed 
the path he outlined. That’s how I met rally.

N.Ü: When did you attend your first rally race? 

S.B: Once having watched the rally of 1968, 
my only dream was to be 18 years old, to get a 
driving licence and attend the rally, for you 
needed to have a driving licence to enter the 
rally. The law was di�erent at that time. The 
day you turned 18, you were entitled to get a 
driving licence. I got my driving licence in 1975. 
Immediately, I began with the Ankara Republic 
Rally. 

N.Ü: Do you remember what your car was in that 
race?

S.B: The first car I raced was not my car. 
I wanted to enter my first rally with an Anadol 
STC. I’m sure, by your age, that you don’t know 

the sport Anadol automobile, which you’ll shortly be seeing in 
my garage. I wanted to race with the Sport Anadol. I had bought 
a sport Anadol one year before, in 1974. We tried to prepare that 
car, but at that time I did not have the technical knowledge as I 
have today. 

It was very hard to provide spare parts and prepare an 
automobile. We disassembled the car, but failed to prepare it as 
a rally automobile; we failed to complete it in time. I had this 
close friend, Necdet Yıldız, who had a Renault 12 TS, with which 
he participated in the rally before. I asked Necdet to go there 
together, so I entered my first rally with Necdet Yıldız.

N.Ü: How many races have you started until today?

S.B: I was 99% a rally pilot, but as a result of sponsor demands
I also attended to track races, rally cross races, climbing races, 
slalom races and the like. I guess I attended totally about 
150 races. 
N.Ü: When and at which race did you rank first for the first time?

S.B: The first race I won was 1981 Ankara Republic Youth Rally. 
I had raced with Escort RS 2000 S.

N.Ü: What was the level of rally sport and motor sports at the 
time you started, and how have they changed by time?  

S.B: There’s a yawning gap. We would do this job through 
impossibilities. For, the economic conditions, import regime and 
technical knowledge of that day were not at a level comparable 
to that of today, it was too low. We started this job under such 
conditions. There was a serious competition and an unbelievably 
amateur spirit. Unfortunately today we cannot catch that 
amateur spirit anymore in this professionalism. All racers would 
race against each other, but they were very good friends at the 
same time.  But in that period, Greece and Bulgaria were nearly 
50 years ahead of us. Turkey’s most important rally at that time, 
the Günaydın Rally, which later became the Turkey Rally – was 
won generally by Bulgarian pilots.

N.Ü: Serdar Bey merhaba, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

S.B: 25 Nisan 1958, İstanbul doğumluyum. Rahmetli 
babam Türkiye’nin ilk sivil uçak pilotlarından. Uçak pilotu 
diyorum çünkü ralli pilotlarıyla uçak pilotları karıştırılıyor 
isim benzerliği nedeniyle. Evliyim, tek oğlum var. Murat 
Bostancı, o da benim yolumdan devam ediyor.

N.Ü: Otomobil sporuyla kaç yaşında 
tanıştınız ve ilk ralliyi ne zaman izlediğinizi 
hatırlıyor musunuz?

S.B.: Ben ilk ralliyle 10 yaşında tanıştım, 
1968 senesinde. Biz iki kardeşiz, benden 
12 yaş büyük bir ağabeyim var. O zamanki 
otomobil sporları camiasında ağabeyim ve 
arkadaşları vardı; onların başında rahmetli 
Renç Koçibey, Demir Bükey vardı ve 
Türkiye’deki ilk resmi ralli yapılıyordu. 
İstanbul’da Maslak Ayazağa’dan başlayan o 
ralliyi tamamen tesadüf eseri olarak 
annemle babam seyretmeye götürdü.
O ralliyi Renç Koçibey kazandı. Rahmetli 
Renç, o günden itibaren benim hep idolüm 
oldu. Daha sonra da hep onun çizdiği yoldan 
gittim.

N.Ü: ilk ralli müsabakasına ne zaman 
katıldınız? 

S.B: Ben,1968’teki ralliyi takip ettikten 
sonra hep hayalim 18 yaşına gelmek, ehliyet 
almak ve ralliye girmekti çünkü ralliye 
girebilmek için ehliyet almak gerekiyordu. O 
zamanlar kanun bugünkü gibi değildi. 18 
yaşından gün aldığınız zaman ehliyet 
alabiliyordunuz. 1975 yılında ehliyetimi 
aldım. Hemen akabinde, Ankara 1975 
Cumhuriyet Rallisi ile başladım.

N.Ü: Peki bu yarıştaki otomobilinizi 
hatırlıyor musunuz?

S.B: İlk yarıştığım otomobil, kendi otomobilim değildi. Ben 
ilk rallime bir Anadol STC ile girmek istiyordum. Yaş 
itibariyle siz eminim spor Anadol otomobili bilmiyorsunuz-
dur, az sonra garajımızda görebilirsiniz.
Spor Anadol ile yarışmak istiyordum. sene önce, 
1974 senesinde bir spor Anadol satın almıştım, otomobili 
hazırlamaya çalışıyorduk ama o zamanlar tabi teknik 
birikim bugünkü kadar fazla değil.

Yedek parça temin etmek otomobili hazırlamak falan çok 
zordu. Biz otomobili söktük ama ralli otomobili olarak 
hazırlayamadık, yetiştiremedik. Benim de çok yakın bir 
arkadaşım vardı Necdet Yıldız, onun daha önce ralliye 
girdiği Renault 12 TS otomobili vardı. Necdet’e dedim ki 
beraber gidelim ve Necdet Yıldız’la ilk rallime girdim.

N.Ü: Kaç yarışta start aldınız bugüne kadar?

S.B: Ben ağırlıklı olarak %99 ralli pilotuydum ama sponsor 
istekleriyle pist yarışlarına, ralli cross’lara, tırmanmalara, 
slalom yarışlarına buna benzer yarışlara da giriyordum. 
Sanırım toplamda 150 civarında yarışa katıldım.

N.Ü: İlk birinciliğinizi hangi yarışta, ne zaman kazandınız?

S.B: İlk kazandığım yarış, 1981 Ankara Cumhuriyet Gençlik 
Rallisi. Escort RS 2000 S ile yarışmıştım.

N.Ü: Sizin başladığınız dönemde Türkiye’de ralli sporu, 
motor sporları ne aşamadaydı ve bugüne kıyasla nasıl yol 
aldı, nasıl değişti?

S.B: Arada çok büyük bir uçurum var. O zaman biz bu işi 
tamamen imkansızlıklarla yapıyorduk. Çünkü o zamanki 
Türkiye’nin ekonomik durumu, ithalat rejimi ve teknik 
birikim bugünle mukayese edilecek seviyede değildi, çok 
düşüktü. Türkiye’nin o zamanki koşullarında biz bu işe 
başladık. ciddi bir rekabet ve inanılmaz bir amatör ruh 
vardı. Ne yazık ki bugün artık bu profesyonelliğin içinde 
amatör ruhu yakalayamıyoruz. Bütün yarışçılar birbirleriyle 
yarıştığı gibi aynı zamanda çok iyi birer dosttu. Bulgaristan, 
Yunanistan neredeyse bizden 50 sene falan daha ilerideydi. 
Türkiye’nin en önemli rallisi o zaman Günaydın 
Rallisi’ydi-sonra Türkiye Rallisi oldu- genelde hep Bulgar 
pilotlar kazanırdı.

47yıllık motor sporu tutkusu

motor sports a�ection of 47 years
Serdar Bostancı’s Röportajı Yapan / Reporter: Nüket Ünveren

Ben ilk ralliyle 10 yaşında tanıştım, 1968 senesinde. 
Biz iki kardeşiz, benden 12 yaş büyük bir ağabeyim 

var. O zamanki otomobil sporları camiasında ağabeyim ve 
arkadaşları vardı; onların başında rahmetli Renç Koçibey, 
Demir Bükey vardı ve Türkiye’deki ilk resmi ralli 
yapılıyordu.

I met rally when I was 10, which was in the year 1968. We 
are two brothers, I have an elder brother, who’s 12 years 

older than me. My brother and his friends were then in the
automobile sports community, guiding them late Renç 
Koçibey and Demir Bükey. The first o�cial rally was
being held in Turkey. 

Serdar Bostancı’nın
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N.Ü: Bir otomobil için akünün önemi sizce nedir?

S.B: İki açıdan değerlendirmek lazım. Standart araçlardaki akünün 
önemi, bir de yarış otomobillerindeki akünün önemi. İkisinin 
birbirinden farklı işlevleri var. Akü dediğiniz şey, sabahleyin 
otomobilinizin koltuğuna oturup, kontak anahtarını çevirdiğiniz 
zaman ilk reaksiyonu veren parça. Eğer akünüz doluysa
otomobilinizin marşı basar ve otomobilinizin motoru çalışır. 
Eğer akünüz dolu değil ise çalışmaz.

Tabi akü teknolojisi de, benim otomobil sporları içerisinde olduğum 
40 yıldır çok gelişti.  İnci Akü’nün bu teknolojinin gelişmesine 
liderlik ettiğini gayet yakından biliyorum. Eskiden bizim yarıştığımız 
dönemlerde, plastik kaplı akü bile yoktu. Bırakın şarjlı aküyü, ziftten 
üretilmiş aküler vardı. Genelde akülerin düşmanı soğuk havalar ve 
kış aylarıydı. İstanbul’da ilk kar yağdığı ve ilk hava 0°C altına 
düştüğü zaman otomobillerin aküleri marş basmazdı. Ki o zaman 
otomatik otomobiller çok fazla yaygın olmadığı için manuel 
otomobilleri iterek çalıştırmak mümkündü.

Otomatik otomobillerde öyle bir şansımız da yok. Otomobilin kalbi, 
hayatı akü.  Ama günlük hayatta kullandığınız otomobilin marşı 
basmazsa belki o gün işinize otomobille değil de otobüsle, taksiyle 
veya metroyla gitmek zorunda kalırsınız. Bir ustayı çağırırsınız, 
otomobilinizi yapar veya akünüzü değiştirirsiniz. Evet belli bir 
miktarda mağdur olursunuz ama dünyanın sonu değildir. Ama 
yarışta çok daha farklı. Aküdeki bir problemden dolayı bir yarış 
etabının içerisinde giderken akünüzün boşalması sonucu yarışta 
kalmanız sizin için dünyanın sonudur. Çünkü telafi edemeyeceğiniz 
bir durum yaşanır. Akü sorunu lastik patlaması gibi değildir, 
lastiğiniz patlarsa yedeğiniz vardır onu takarsınız ve yarışa devam 
edersiniz, ama aküde durum çok farklıdır, yarışlardan birinde bile bu 
durumu yaşarsanız tüm sezonu kaybedebilirsiniz. Onun için akü 
seçimi çok önemli. Gerçekten güvenilir markaların tercih edilmesi, 
servis alanı iyi olan, garanti mekanizması iyi çalışan akülerin tercih 
edilmesini tavsiye ediyorum.

N.Ü: Teşekkürler, İnci Akü bildiğiniz gibi Castrol Ford Team 
Türkiye’nin bu sene sponsorlarından birisiydi. Bu konu ile ilgili 
değerlendirme yapmak ister misiniz?

S.B: Bizim için her sponsorumuz altın değerinde. İnci Akü’ye bu 
sene Castrol Ford Team Türkiye’ye olan katkılarından dolayı sonsuz 
teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluğu biz kazanıyorsak büyük 
ölçüde sizler sayesinde kazanıyoruz. Bu arada İnci Akü’yü diğer 
sponsorlardan ayıran şöyle bir taraf var; evet maddi desteğiniz 
gerçekten çok önemli ama bu maddi destek yanında biz İnci 
Akü’den çok büyük manevi destek de alıyoruz. Sizi yanımızda 
hissetmek ve yarışlarda sizleri görmek bizim için çok önemli, çok 
değerli. Gerçekten sizlere tekrar tekrar teşekkür etmek isterim.

N.Ü: Değerli düşüncelerinizi bizlerle paylaştığınız ve zaman 
ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. 2014 yılında elde ettiğiniz 
zaferle bize yaşattığınız gurur ve her yarışta zevkle izlediğimiz 
heyecan dolu performansınız için İnci Akü adına da ayrıca teşekkür 
ederim.
 

N.Ü: What, in your opinion, is the importance of battery for a car?

S.B: Battery’s importance in standard cars and in race cars. They have 
di�erent functions. What you call a battery is the part which reacts 
first when you take your seat in the car and turn the switch key. If 
your battery is fully charged, your automobile starts and the engine 
of your automobile operates. If it’s not , your car would not start.

Of course, the battery technology has developed greatly in the 40 
years during which I’ve been involved in motor sports. I know very 
well that İnci Akü has led the development of this technology. At the 
time we raced, even plastic-coated batteries were not available. Let 
aside charged batteries, there were just batteries made of pitch. 
Generally cold weather and winter was the enemy of batteries. As it 
snowed for the first time that season in Istanbul and the tempera-
ture fell below 0°C, the automobiles would not start. At that time 
automatic cars were not widespread, so it was possible to operate 
manual cars by pushing. 

In automatic cars you don’t have such a chance. Battery is the heart, 
the life of the car. If your car that you use in daily life does not start, 
you would possibly go to work by bus, taxi or metro. You would call a 
mechanic, he would repair your car, or you would change the battery. 
Yes, you would su�er little problems, but that’s not the end of the 
world. But in race, things are di�erent. If your battery does not work, 
if your car does not start, if you have to leave the race because your 
battery has discharged while you were driving in a lap, well, that’s the 
end of the world for you. That cannot be compensated. Battery 
failure is not like flat tires. If your tire is flat, you fix the spare tyre 
and go on the race. But you cannot do this in a battery failure. 
Therefore it is important to choose good batteries. I recommend to 
prefer really reliable brands with good service area and good warranty 
mechanism.

N.Ü: Thank you. As you know, İnci Akü was one of the sponsors of 
Castrol Ford Team Turkey this year. What would you like to state on 
this?
 
S.B: Each of our sponsors is valuable as gold for us. I sincerely thank 
to İnci Akü for their contribution to Castrol Ford Team Turkey this 
year. If we are winning this championship, we owe it pretty much to 
you. By the way, there’s something that di�erentiates İnci Akü from 
other sponsors; yes, financial support really counts, but we get a 
great moral support from İnci Akü, in addition to the financial 
support. It’s so important and valuable for us to see you in the races 
and feel you near. Truly, I would like to thank you again and again.

N.Ü: We thank you for sparing your time to share your valuable 
opinions with us. I would like to thank, on behalf of İnci Akü, also for 
your exciting performance which we have watched in every race, and 
for the pride you gave us with your victory in 2014.

S.B: Hatta ilk 10’a bir Türk girdiği zaman çok başarılı bir sonuç 
olarak görürdük. Şu anda ise Türkiye’de motor sporları Dünya 
standardında diyebiliriz. En son, Castrol Ford Team Türkiye olarak 
uluslararası bir organizasyon olan, 2012 senesinde Doğu Avrupa 
Ralli Şampiyonasını takip ettik ve şampiyon olduk. Şu an gerçek-
ten motor sporlarında Dünya standardını tekrar yakalamış 
vaziyetteyiz. Bir tek pilotlar, takımlar açısından da değil, organi-
zasyon olarak da yıllardır Türkiye’de Dünya Ralli Şampiyonası’nın 
bir ayağı düzenleniyor. Formula 1 ve bu düzeydeki yarışları organize 
edebilecek kapasiteye sahip bir durumdayız. Yani o yıllarla bu yılları 
mukayese ettiğimizde çok büyük bir uçurum var arada.

N.Ü: Bugüne kadar yarışlarda hiç tehlike atlattınız mı?

S.B: Bunu da süreç içerisinde değerlendirmek lazım.72 seneler-
indeki yarış otomobillerinde bulunan güvenlik önlemleriyle, 
bugünküler arasında büyük farklar var. Bugün otomobillerin 
içindeki emniyet kapasitesi, çelik kafesten olup, pilotların 
oturduğu koltuklar, üzerlerine giydikleri kıyafet, kullandıkları kask, 
boyun destek sistemi, ellerine taktıkları eldivenlere kadar o kadar 
güvenli ki çok büyük kaza yaşasalar bile pilotlara çok fazla bir şey 
olmuyor. Ben mesela 1985 senesinde büyük bir kaza yaşadım. Sol 
kolum otomobilin altında kaldı ve bütün lifleri koptu. Sekiz buçuk 
saat ameliyat sonucunda 3-4 ay yatak tedavisi ile iyileştim. Ertesi 
sene tekrar kaldığım yerden otomobil sporuna devam ettim.Daha 
sonra 1992  senesinde İzmir’de Ege Rallisi’nde büyük bir kaza 
atlattım. Sanırım o rallinin de sponsorlarından biri İnci Akü’ydü, o 
rallide uçak kazası denilebilecek bir kaza yaşadım yarış otomobili-
yle. Yaklaşık 220 km bir hızla 6-7 takla attım, ama bu arada geçen 
10 sene içerisinde güvenlik önlemlerinin çok gelişmiş olmasından 
ötürü sol bileğimde çok ufak bir çatlakla kazayı atlattım. Bu iki 
kazanın haricinde de büyük bir kazam yok. 

N.Ü: Türkiye Ralli Sporunu görmek istediğiniz nokta nedir?

S.B: Şu anda Türkiye’de motor sporları ve öncelikle ralli layık 
olduğu yerde değil. Özellikle 90’lı senelerin başlarıyla 2000’li 
senelerin sonlarına kadar yani 2008-2009 arasında, Türkiye motor 
sporlarında çok gelişti; o dönemde yaklaşık 6-7 adet fabrika takımı 
yarışıyordu. Yani Renault’dan Fiat’a, Opel’den Ford’a Hyundai’ye 
kadar bütün takımlar yarışıyordu. Bütün Petrol markaları Mobil’den 
Shell’e Castrol’den BP’ye Petrol Ofisi’ne varana kadar hepsi 
sponsordu. Bütün lastik firmaları bu işin içindeydi. Ama 2008’de 
Türkiye’de yaşanan büyük krizi, otomotivi çok etkiledi. O dönemde 
fabrika takımlarının ve sponsorların büyük bir kısmı çekildiler ve 
geri dönüşleri de hala ne yazık ki gerçekleşmedi. Ama bu geri 
dönüşün er veya geç olacağını düşünüyorum çünkü bu tip geri 
dönüşler çok hızlı olmuyor. Bir anda bırakılıyor ama bir anda geri 
dönülemiyor. Önümüzdeki yıllarda tekrar bu imkanların var 
olacağına inanıyorum çünkü Türkiye otomotiv ihracatının lokomo-
tifi vaziyetinde.

N.Ü:Motor sporlarına ilgi duyan gençlere önerileriniz neler?

S.B: Gençlere, basamakları tek tek çıkmalarını tavsiye ediyorum. 
Ralli pilotu olabilmek için belli bir süreç yaşamak lazım. Önce 
merak edip ilgi duymak, bu işi izlemek gerekir; yurt dışında 
çocuklar, birkaç yaşından itibaren yarış izlemeye başlıyorlar. 
Öncelikle yarışları izleyin,
televizyondan, internetten takip edip sonra otomobil kullanmadan 
önce karting ile başlayın. Zaten kartingle başladıklarında, başarılı 
olup olmayacaklarını, ralli pilotu olmayı isteyip istemediklerini 
anlayacaklardır. Ama motor sporlarını seven birisinin illa ki pilot 
olması gerekmiyor. Özellikle ralli ile ilgili copilot da olabilir, 
organizasyonların içinde yer alabilir, kulüplerde yer alabilir, 
hakemlik yapar, teknik kontrol sorumluluğu yapar buna benzer 
görevlerle motor sporlarının içinde yer alabilirler. Her şehirde en az 
3-4 tane otomobil kulübü var. Bu kulüplere üye olabilirler; onların 
aktivitelerine katılabilirler. Daha sonra yine bazı kupa 
organizasyonları var. Bu organizasyonlarda yavaş yavaş kendilerini 
gösterip daha sonra farklı ralli branşlarında yer alarak, eğer istikbal 
vaat ediyorsa mutlaka dışarıdan görülecektir ve birileri elinden 
tutacaktır. Basamakları tek tek çıkıp, sporun içinde yer almaya 
çalışsınlar.

N.Ü: Hayattaki kişisel hedefiniz nedir?

S.B: Ben, istediklerimin çok büyük bir kısmına ulaşmış 
vaziyetteyim. Motor sporları benim işim ya da hobim değil, yaşam 
tarzım. Ben kendimi bildim bileli motor sporlarının içindeyim. Çok 
şanslıyım ki eşim de motor sporlarının içinde. Eşim eski co-pilot 
şampiyonlarından. Hayallerimin çok büyük bir kısmını 
gerçekleştirdim; en büyük hayalim böyle bir takımın sahibi olmaktı. 

S.B: As a matter of fact, we would consider it as a very successful result 
when a Turk ranked among the top 10. As for now, we can say that the 
Turkish motor sports are at world standards. Recently in 2012, we, as 
Castrol Ford Team Turkey, followed and became the champion of the East 
Europe Rally Championship, an international organization. I mean we 
caught again the world standard in motor sports. Not only pilots and 
teams; also in respect of organization, one leg of the World Rally 
Championship has been held in Turkey for years. We are of the capacity to 
organize Formula 1 and similar level of races. So, there is a huge gap when 
we compare today to those years.
 
N.Ü: Have you escaped any danger until today in the races? Did you 
have any major accident?

S.B: We must evaluate that according to the time .There are great 
di�erences between the safety precautions in race cars of the 72s and 
of today. Today, the safety capacity of automobiles includes steel 
cages, and the pilot seats, their suits, helmets, neck-support 
systems, and gloves are so safe that even if you have a big accident 
not much happens to the pilots. But I had a major accident in 1985. 
My left arm stayed under the car and all of its tendons broke o�. I 
recovered after an operation which took eight and a half hours and an 
inpatient treatment of 3-4 months. The next year I resumed 
automobile sports. Later on in 1992, I escaped big accident in the 
Aegean Rally in İzmir. I think İnci Akü was one of the sponsors of that 
rally, where I had an accident which could be called an airplane 
accident. I tumbled down over 6 or 7 times at a speed of about 220 
km; but I came out of that accident only with a little fracture on my 
left wrist, since the safety precautions had developed greatly in the 
10 years that passed. I do not have any other major accident other 
than these two.
 
N.Ü: What is the point you wish to see Turkish Rally at?

S.B: Turkish motor sports, especially rally, are not in the places they 
deserve. Particularly from early 90s to the end 2000s, namely 
2008-2009, Turkey has improved dramatically in motor sports; 6 or 7 
factory teams would race in that period. I mean, all teams would race, 
from Renault to Fiat, from Opel to Ford and Hyundai. All Petroleum 
brands, from Mobil to Shell, from Castrol to BP and Petrol Ofisi, they 
were all sponsors. All tyre companies were in the deal. But the big 
crisis in Turkey a�ected automotive adversely. In that period, majority 
of the sponsors withdrew, and unfortunately have not come back yet. 
But I think sooner or later they will come back, for such comebacks do 
not happen quickly. Suddenly they withdraw but they don’t come 
back suddenly. I believe that such possibilities will be real again in the 
forthcoming years, because it is the locomotive of the Turkish 
automotive export.
 
N.Ü: What would you advise to young people who are interested in 
motor sports?

S.B: I advise young people to take the steps one by one. You must live 
a certain period for being a rally pilot. First you need to be interested 
and watch this sport; kids abroad start to watch races from early 
ages. Before all else, watch races on TV or internet. Secondly, start 
with carting before you use an automobile. When they start with 
carting, they will understand whether they will succeed or not, 
whether they want to be a rally pilot. But one who likes motor sports 
does not necessarily have to be a pilot. One may be a co-pilot, may 
take part in organizations, clubs, may be a referee, and may be 
responsible of technical control and the like. There are at least 3-4 
automobile clubs in every city. They can be member to these clubs 
and join their activities. And there are cup organizations. They can 
gradually stand out in such organizations, later on taking part in 
di�erent branches of rally. If one has a promising future he or she will 
definitely be seen and assisted. Therefore, my biggest advice is that 
they should take the steps one by one.

N.Ü: What is your personal goal in life?
  
S.B: I have attained to most of my goals. It’s not my job or hobby to 
engage in motor sports, rather, it’s my lifestyle. I’m involved in motor 
sports from my earliest recollection. I’m so lucky that my wife is also 
in motor sports. She is one of the former co-pilot champions. I made 
most of my dreams come true; my biggest dream was to have such a 
team. 
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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.

Necati Kayalıoğlu
yıldır İNCİ AKÜ kullanıyor...

Adı Necati KAYALIOĞLU,
1932 Elazığ doğumlu. 1 Kız ve 1 Erkek çocuğu var.
Kızı öğretmen, oğlu pilot. 

Milli Eğitim’den emekli. Milli Eğitim Müfettişi 
olarak 30 yıl görevde yapmış. Türkiye’de neredeyse 
her ili gezmiş. 1969 yılından bu yana Eskişehir’de 
yaşıyor. 24 yıldır İnci Akü kullanıyor... 

His name is Necati KAYALIOĞLU,
Born in Elazığ, 1932. Father of two, a daughter 
and a son.  His daughter is a teacher, his son a 
pilot.

He’s retired from Ministry of National 
Education, after 30 years of service as an 
Inspector. He’s seen nearly every city in Turkey. 
Living in Eskişehir since 1969.

He’s a dedicated user of İnci Akü brand
for 24 years...

an İnci Akü user for 24 years
Necati Kayalıoğlu Röportajı Yapan / Reporter: Hüseyin Sayın

Adı Necati KAYALIOĞLU,
1932 Elazığ doğumlu. 1 Kız ve 1 Erkek çocuğu var.
Kızı öğretmen, oğlu pilot. 

His name is Necati KAYALIOĞLU,
Born in Elazığ, 1932. Father of two, a daughter 
and a son.  His daughter is a teacher, his son a 
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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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Değer Özkök - Starter Battery Plant Manager
I am very happy to be a part of the industrious, dynamic 
and development-oriented team of İnci akü, serving as a 
member of this family. You always get the reward for 
your e�orts, knowledge, and experience at İnci Akü. I 
believe that we will achive many successes with the 
people here who work in a true team spirit.

Değer Özkök - Starter Akü Fabrika Müdürü
İnci Akü’nün çalışkan, dinamik ve gelişime açık ekibinin bir parçası 
olmaktan, bu ailenin bir üyesi olarak görev yapmaktan çok mutluyum.
İnci Akü’de emeğinizin, bilgi ve tecrübenizin karşılığını mutlaka 
alıyorsunuz. Gerçek bir takım ruhuyla çalışan bu ekip ile birlikte nice 
başarılara imza atacağımıza inanıyorum.

Evren Canyurt – Process Improvement Technical Responsible
I have been promoted to the white-collar as the technical o�cer 
thanks to our developing factory, after having worked as a 
blue-collar for 7 years at İnci Akü. I have been rewarded this way for 
my hard work during 7 years. I have felt that I am an “İNCİ” and, seen 
that one who works wins. I believe that I will be able to succeed and 
to advance in my career as a technical supervisor etc. by working 
fearlessly and tirelessly in my new o�ce as well, because these 
opportunities are in place. I appreciate being an “İNCİ”.

Evren Canyurt - Proses Geliştirme Teknik Sorumlusu
İnci Akü’de 7 yıl mavi yaka olarak görev yaptıktan sonra gelişen 
fabrikamız sayesinde teknik sorumlu olarak beyaz yakalığa terfi 
ettim. 7 yılda yaptığım yoğun çalışmaların karşılığını bu şekilde aldım. 
Bir “İNCİ” olduğumu hissettim ve çalışanın kazandığını gördüm. Yeni 
görevimde de yılmadan, yorulmadan çalışarak başarılı olabileceğime 
ve teknik uzman vb. kariyer basamaklarını çıkabileceğime inanıyorum 
çünkü bu olanaklar var. İyi ki bir “İNCİ” yim.

Gözde Şahin Yılmaz – Software Executive (Finance/BI)
Thanks to its being a young, dynamic and developing company, 
İnci Akü o�ers many opportunities to its employees. I feel 
honoured and happy for having appointed to the position of 
Software Executive in the year 2014.

Gözde Şahin Yılmaz - Yazılım Yöneticisi (Finans/BI)
İnci Akü, genç, dinamik ve gelişmekte olan bir firma olma özelliği 
sayesinde çalışanlarına birçok fırsat sunuyor. 2014 yılında Yazılım 
Yöneticisi pozisyonuna atanmış olmaktan onur ve mutluluk
duyuyorum.

Özgür Tanrıverdi – Process Development and Investments Manager
Since December 24, 2012 which I was appointed as a Project
Executive, I was quickly promoted to the position of a department 
Manager in a short period of 7 months within our factory’s
developing organisational structure. And 8 months thereafter,
I applied for one more management position of a second
department. I committed myself the responsibility of 2 separate 
departments at İnci Akü and I have been rewarded for my hard work 
during my 1.5 years by advancing in my career. I have always felt
that I am an “İNCİ” and valued by my company. 

I always kept in my mind the sentences I was personally asked 
during my first job interview, “we are not here to search for a hero. 
We are not here to search for the guilty. We are here to positively 
communicate in an uninterrupted manner from the lowermost level 
to the uppermost”. I managed to succeed by working sometimes 
as a big brother, a companion, a team member, sometimes as a 
chief, a manager, but always fearlessly, tirelessly; and I have been 
given opportunities to do so. I appreciate to be a member of this 
great family.

Özgür Tanrıverdi - Proses Geliştirme ve Yatırımlar Müdürü
İnci Akü de proje yöneticisi olarak göreve başladığım 24 Aralık 2012 
tarihinden bu güne değişen ve gelişen fabrikamız ve organizasyon 
yapımız içerisinde 7 ay gibi bir sürede birim müdürlüğüne terfi ettim. 
Bir 8 ay sonra da 2. bir bölümün de müdürlüğüne talip olarak İnci Akü 
de 2 ayrı bölüme müdürlük yapma sorumluluğunu üstlendim. 1,5 yılda 
yaptığım yoğun çalışmaların karşılığını kariyer basamaklarını bu 
şekilde çıkarak aldım. Bir “İNCİ” olduğumu ve değer gördüğümü hep 
hissettim.

İlk iş görüşmemde bana  “Özgür, bunları hiçbir zaman aklından 
çıkarma” denilen: “Biz, burada kahraman aramıyoruz. Biz, burada 
suçlu aramıyoruz. Biz, burada sürekli pozitif olarak en aşağıdan en 
yukarıya iletişim halinde oluyoruz.” cümlelerini aklımdan hiçbir 
zaman çıkarmadan bazen bir abi, bir arkadaş, bir takım elemanı; 
bazen bir amir, bir yönetici gibi ama yılmadan, yorulmadan çalışarak 
bu başarıyı yakaladım, yakalamama olanaklar sunuldu. İyi ki bu 
kocaman ailenin bir ferdiyim.

Mustafa Kanat – Software Executive (Logistics Modules/CRM)
İnci Akü is a company who always appreciates the ideas of its 
employees, promotes our both personal and professional 
development by supporting them through trainings. Generally 
speaking my appointment to Software Executive has made me 
feel once more that my company, where I am working happily, 
has confidence in me, and this gratified me.

Mustafa Kanat - Yazılım Yöneticisi (Lojistik Modülleri/CRM)
İnci Akü, çalışanlarının fikirlerine her zaman değer veren, bizlerin 
gerek kişisel gerek mesleki gelişimlerini eğitimler ile de destekleyerek 
teşvik eden bir şirkettir. Genel anlamda mutlu bir şekilde çalıştığım 
şirketimde atamamın olması, şirketimin bana güvendiğini bir kez 
daha hissetmemi sağladı ve beni mutlu etti.

Uğur Geyik - Health and Safety Executive

Speaking on my behalf as the Occupational Health and Safety 
Executive, I feel quite honoured to assume such an important and 
crucial responsibility at İnci Akü in these days where the occupa-
tional health and safety is an issue at the heart of the national 
agenda. While continuing our operations at İnci Akü with the zero 
accident target, we are gradually approaching the ideal working 
environment for our employees.

Uğur Geyik - İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneticisi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneticisi olarak, iş sağlığı ve güvenliği 
konusunun ülke gündeminin merkezinde olduğu bu günlerde, İnci 
Akü’de bu önemli ve kritik sorumluluğu üstlenmek şahsım adına 
oldukça gurur vericidir. İnci Akü’de çalışmalarımıza 0 iş kazası hedefi 
ile devam ederken, çalışanlarımız için ideal çalışma ortamına 
günbegün yaklaşıyoruz.
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Önder Öncü – System Executive
I’m glad in my participation as a member of İnci Akü family 
which has continuous development, advanced vision and 
mission. Many thanks.

Önder öncü - Sistem Yöneticisi
Sürekli gelişim, ileri vizyon ve misyonu olan İnci ailesinin bir bireyi 
olarak görev almaktan mutluluk duyuyorum. Teşekkürler.

Berk Günşeber – Industrial Battery Plant Manager
Saying “I work at İnci Akü”, which everybody in Turkey knows, 
and being a part of the next 30 years of İnci Akü are sources of 
happiness for me.

Berk Günşeber - Endüstriyel Akü Fabrika Müdürü
Türkiye’de her bir bireyin tanıdığı “İnci Akü’de çalışıyorum” 
demek,İnci akünün gelecek 30 yıllarının bir parçası olmak benim 
için mutluluk verici.

Fadime Özkuru – Accounting Clerk
İnci Akü, a pleasant working area where friendly and 
warm-hearted people come together with a small miracle.

Fadime Özkuru - Muhasebe Elemanı
İnci Akü, küçük bir mucize ile samimi ve içten insanların bir araya 
geldiği hoş bir çalışma sahası.

Burak Ülgüt – Testing and Verification Executive
During my 6 months I spent at İnci Akü, I have observed that 
the Company attaches great importance to innovation and 
R&D. I am proud of being a part of a team striving to create 
the technologies of tomorrow in energy storage.

Burak Ülgüt - Test ve Verifikasyon Yöneticisi
İnci akü de geçirdiğim 6 ayda, şirketin inovasyona ve Ar-Ge’ye 
önem verdiğini gördüm. Enerji depolamada yarının teknolojiler-
ini üretmek için çalışan bir ekibin parçası olmaktan gurur 
duyuyorum.

Selen Erensoy - Human Resources Manager
As a new member of İnci Akü family it’s a pleasure and pride to work 
within dynamic, innovative, people oriented management and with 
professionals one more valuable than other. I deeply believe in my 
heart that we’ll carry İnci Akü’s achievements further up and put our 
signatures under new achievements all together.

Selen Erensoy - İnsan Kaynakları Müdürü
İnci Akü ailesinin yeni bir bireyi olarak böylesine dinamik, 
yenilikçi ve insan odaklı bir yönetim ve birbirinden değerli 
profesyonellerle çalışmak benim için keyif ve gurur verici.  İnci 
Akü’nün başarılarını hep birlikte daha da yukarılara taşıyarak 
yeni başarılara imza atacağımıza canı gönülden inanıyorum.

Mine Tüfekçi – Executive Assistant
I am very happy for having started to work at İnci Akü. Working 
here has both made me acquire a great deal of new knowledge 
and make nice friends. Therefore I enjoy my job, and feel happy 
to be a part of this family.

Mine Tüfekçi - Yönetici Asistanı
İnci Akü’de çalışmaya başladığım için çok mutluyum. Burada 
çalışmak bana bir çok yeni bilgi kazandırırken aynı zamanda güzel 
dostluklar edinmemi sağladı. Bu nedenle işimi keyifle yapıyor, bu 
ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum.

Florian Barbier – Sales Executive
İlk işyerim olarak, İnci Akü üniversitede edindiğim çeşitli bilgi ve 
becerileri pratiğe dökebileceğim mükemmel bir yer. Burada 
şirkete sağlayacağım faydayı arttırmak ve kendimi geliştirmek 
için bir çok olanak bulunuyor. İlk bir kaç ay zor geçmiş olsa da, şu 
anda kendimi bir yabancı gibi hissetmediğimi söylemekten 
memnuniyet duyuyorum. Türkçe dili bilgim sınırlı olsa da, diğer 
çalışanlar, düşüncelerimi ve fikirlerimi dinleyerek benimle iletişim 
kuruyorlar. Tekradan fırsat verilseydi, ilk iş deneyimi olarak yine 
İnci Akü’yü tercih ederdim. Burada, daha iyi bir gelecek için bütün 
olarak çalışan bir topluluk olan İnci Ailesi’nin bir parçası 
olduğumu hissediyorum.

Florian Barbier – Sales Executive
As my first job, Inci Akü appears to be the perfect place to put into 
practice the various skills acquired at University. A variety of factors 
are in place to allow me to improve myself and my impact on the 
company. Although the few first months were though, I am glad to 
say that I don’t feel like a foreigner anymore. Even though my 
knowledge of the Turkish language is limited, the other employees 
still interact with me in a friendly way while also taking the time to 
listen to my concerns. If I was given the choice again, I would still 
choose Inci Akü as my first working experience. I have the feeling 
that I am part of the Inci Family, an united community working 
together toward a better future!

İhsan YARDIMCI - Chief Sales Executive
I had some work experiences before, but I felt after having joined 
the İnci Family that I wished I were able to be here much earlier. 
Thanks to everyone who provides us with this enjoyable working 
environment.

İhsan YARDIMCI - Satış Şefi
Daha önce iş tecrübelerim oldu fakat İnci Akü ailesine katıldıktan 
sonra, keşke daha önceden burada olabilseydim dedim. Bize bu 
keyifli iş ortamını sağlayan herkese teşekkürler.

Sayed Aly - Sales Executive
Working in 4 countries around the globe is a big challenge! 
Specially being a foreigner might be the hardest part of it, but here 
in İnci Akü I never felt like one! It’s a big family that accepts you a 
very small amount of time with its warm and splendid family 
members. I would like to thank İnci Akü for the professional and 
personal development opportunities it provided to me. I’m looking 
forward for a brighter future with İnci Akü family.

Sayed Aly - Sales Executive
Dünya çevresinde 4 ülkede çalışmak büyük bir mücadele! 
Özellikle yabancı olmak en zorlu olanı. Ancak burada, İnci Akü’de 
bir yabancı olduğumu asla hissetmedim. İnci Akü, sıcak kanlı ve 
muhteşem aile bireyleri ile sizi kısa sürede bünyesine kabul eden 
büyük bir aile. Bana sağladığı profesyonel ve kişisel gelişim 
olnakları için İnci Akü’ye teşekkür ederim. İnci Akü ailesi ile daha 
parlak bir geleceğe yol almayı iple çekiyorum.

Umut MİLLİYETÇİ - İnci Akü Chief Sales Executive
In these times where I can freely employ my sales experience of 
10 years, and I guess that I have already grown to professional 
maturity.

Umut MİLLİYETÇİ - İnci Akü Satış Şefi
10 yıllık satış tecrübemi özgürce kullanabildiğim ve artık mesleki 
olgunluğuma eriştiğimi sandığım bu zamanlarda, öğrenilecek çok 
şey olduğunu tekrar hatırladığım için, İnci Akü ailesinde olmaktan 
son derece mutluyum.

AİLEMİZE KATILANLAR/NEWCOMERS

Mehmet Çimşir - Deputy General Manager - Operations
I believe of suporting continuous development with 
foreseeable change. Being grateful and moving forward holds 
an important place in my life philosophy. Over my 20 years of 
career İnci Akü is my third employer. I’m honoured to serve in 
a corporation that has a high brand value and pioneer in its 
sector. I enjoy sharing my experience and energy with my 
team mates as well as learning new things from them. I wish 
to reach my mission of seeing my nation among the liveable, 
free and developed countries with achievements of İnci Akü.

Mehmet Çimşir - Genel Müdür Yardımcısı - Operasyonlar
Sürekli Gelişimin öngörülmüş Değişim ile desteklendiğine inanan 
birisiyim. Şükrederek ilerlemek yaşam felsefemde çok önemli bir 
yer tutar. 20 yılı aşkın meslek yaşantımda İnci Akü benim üçüncü 
işverenim. Marka değeri yüksek ve sektöründe öncü konumda 
bulunan bir kurum için hizmet ediyor olmaktan büyük onur 
duyuyorum. Bilgi birikimimi, tecrübemi ve enerjimi takım 
arkadaşlarımla paylaşmaktan, aynı zamanda onlardan yeni şeyler 
öğrenmekten keyif alıyorum. Ülkemi yaşanabilir, özgür ve 
gelişmiş modern ülkeler arasında görme misyonuma, İnci 
Akü’nün başarılarıyla birlikte ulaşmak istiyorum.



Merhaba! İnci Akü’de
çok gerçekten çok 
mutluyum. Çok güzel bir
şirket. İnci Akü çok mutlu
30. Yıllar diliyorum.

Hi! I’m truly very happy in
İnci Akü. It’s a very nice
company. I wish İnci Akü
very happy 30 years.

İnci Akü Ailesi’nin 30.yılınıcanı gönülden kutlarım.Bundan önce yaptığımızgibi bundan sonra dahayal edip, gerçekleştirmeyedevam edeceğiz.
I heartily congratulateİnci Akü Family’s 30th year.We shall go on dreamingand realizing, as we havealways done.

DİLEKLER/WISHES
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Dostluk, iş kalite
si,

iş güvenliğinin değeri,

çalışma prensipleri, 
huzur..

Bunlar beni bu
rada tutan.

Friendship, work quality,

value of work safety,

working principl
es, peace…

These are thin
gs that’s

keeping me here.

Dostluk, iş kalite
si,

iş güvenli

Nice daha da uzun 30 yıllar
diliyorum. Bizlere vesile olup
buralarda çalışmamızı nasip eden
rahmetli Cevdet İNCİ’ye de nur
içinde yatmasını temenni ediyorum.

I wish us many happy returns of
30 years. May the late Cevdet
İNCİ, who had predestined us
to work here, rest in peace. 

Başarı odaklı çalışıyoruz,
Müşteri odaklı çalışıyoruz ve
memnuniyet her zaman bizim
için birinci planda…
We work in a success and
customer-oriented manner,
so that customer satisfaction isalways of primary importance
to us…

İnci Akü’nün 30.yılı benceTürkiye ekonomisi, Manisaekonomisi için önemli bir yıl,herkese hayırlı uğurlu olmasınıdiliyorum.
30th year of İnci Akü is animportant year for the Turkisheconomy and economy of Manisa,I wish everyone good luck with it.

30.yılımızın nice başarılı
yıllara daim olacağını ve
geleceğimizi güvence
altına alacağımıza inanıyorum.

I believe that our 30th year

shall be the base of many
successful years and that
we shall secure our future.

working principl
es, peace…

30.yılımızın nice başarılı
yıllara daim olaca
gelece
altına alaca

I believe that our 30th year

shall be the base of many
successful years and that
we shall secure our future.

İnci Akü’yenice 30 yıllardiliyorum.
I wish manyhappy returns of30 years toİnci Akü.

company. I wish İnci Akücompany. I wish İnci Akü
very happy 30 years.very happy 30 years.

Hep beraber
nice mutlu 30
yaşlar diliyorum.

I wish happy
returns of
30 years all
together. 

İNCİ, who had predestined usİNCİ, who had predestined us
to work here, rest in peace. to work here, rest in peace. 

always of primary importancealways of primary importance

30.yılımızın nice başa
rılı yıllara

daim olacağını ve 
geleceğimizi

güvence altına a
lacağımıza

inanıyorum.

I believe that
 our 30th ye

ar

shall be the 
base of many

successful ye
ars and that

we shall secur
e our future.

always of primary importance
to us…to us…to us… These are thin

gs that’s

keeping me here.
İnci Akü.İnci Akü.

Burada olmaktan mutluyum, burayı yuvamgibi hissediyorum. Bir işletmenin bu kadaruzun süre ayakta kalabilmesi için iyiürünler, kalite üretmesi gerekir. İnci AküOrganize Sanayi Bölgesi’nde iyi bir marka,burada çalışmak bir ayrıcalık olarakdüşünüyorum. Burada var olmak benimutlu ediyor.
I’m happy to be here, it feels like hometo me. An enterprise has to producegood and quality products to remainstanding so long. İnci Akü is a goodbrand in the Organized Industrial Zone,I think it’s a privilege to work here.It makes me happy to be here.

30 yıl bir insan için aslında
delikanlılığından çıkıp
olgunluğuna geçişini ifade ediyor.
Bence de İnci Akü delikanlılıktan
çıkmış olgunluğa doğru geçişte ve
en verimli dönemlerinde diyebiliriz.

30 years means for a person to
grow up from youth and to pass
to adulthood. In my opinion,
İnci Akü grew up from youth and
is passing to adulthood and in
the prime of its life.

I wish everyone good luck with it.

standing so long. İnci Akü is a goodbrand in the Organized Industrial Zone,I think it’s a privilege to work here.It makes me happy to be here.30.yıl çeyrek
 asır

bitmiş, bunun ner
deyse

yarısında be
n vardım.

Çok gurur ver
ici çok daha

fazla müşteri, daha f
azla

adetler, daha
 fazla keyif…

30th year: a
 quarter of 

a

century is ov
er; almost half of

the time I was there.

Sublime…  More customers,

more customs, more pleasure
…

is passing to adulthood and inis passing to adulthood and in
the prime of its life.the prime of its life.

Bu fabrika gerçekten
gelecek vaat ediyor.
Herkes elinden geleni
sabırla istekle yaptığı
sürece daha güzel
yerlere ulaşacağımıza
eminim.
This factory is truly
promising. I’m sure 
that we shall reach
better points as long
as everyone keeps
doing his/her best
patiently.

century is ov
er; almost half of

more customs, more pleasure
…

30 yıl bir şirketin istikrarlı 
olduğunu gösteriyor, gelecek
vaat ettiğini düşünüyorum.
30 years show the stability of
a firm. I find it promising.

30 yıl bir şirketin istikrarlı 30 yıl bir şirketin istikrarlı 30 yıl bir şirketin istikrarlı 30 yıl bir şirketin istikrarlı 30 yıl bir şirketin istikrarlı 30 yıl bir şirketin istikrarlı 

I think it’s a privilege to work here.

İnci Akü’ye uzunyıllar diliyorum.
I wish İnci Akümany happyreturns of the day.the time I was there.

Sublime…  More customers,

more customs, more pleasure
…

more customs, more pleasure
… a firm. I find it promising.a firm. I find it promising.I wish everyone good luck with it.

I wish everyone good luck with it. Sublime…  More customers,

more customs, more pleasure
…

Bizler ikinci 30. yılımızda
İnci Akü bayrağını daha yükseğe
özveriyle taşımaya hazırız. Tüm
İnci Akü Ailesi’ne teşekkür ediyorum.

We are ready to devotedly raise
the İnci Akü flag higher in our
second 30 years. I thank to the
whole İnci Akü Family.

16 yıl önce rahmetli Cevdet Babamızın da demiş olduğu

“Yelkenleri açtık açı
k denizlerde yola de

vam ediyoruz.”

Biz o yelkeni hiç ind
irmeden, rüzgarı da arkamıza alarak

süratlı bir şekilde açık
 denizlerde devam ediyoruz.

As our late Father Cevdet had said 16 ye
ars ago:

“We broke out the sail
s, we’re moving on in the open

 sea.”

We keep going speedi
ly down-wind in the open sea,

never lowering the sail.

İnci Akü çok büyük bir firma,
çok büyük bir kuruluş, büyük
bir holding firması hayırlı
uğurlu olsun öncelikle nice
nice iyi yılları hep birlikte
geçirmek dileğiyle.

İnci Akü is a very big company,
a giant enterprise, a very big
holding company. I wish
good luck and many happy
returns of the day altogether.

İnci Akü Ailesi’nin 30.yılını
İnci Akü Ailesi’nin 30.yılını

whole İnci Akü Family.whole İnci Akü Family.

Huzurlu
 ve

mutluyu
m.

I’m happ
y and

peace
ful.

Çok güzel bir ekipolduğumuzu düşünüyorum.Çok eğleniyoruz, eğlenirken degayet güzel işler çıkardığımızıdüşünüyorum. Hem İnci AküAilesi’nin parçası olmaktanhem de insan kaynaklarıekibinin bir parçası olmaktançok mutluyum.
I think we are a very niceteam. We have fun and Ithink we do great jobs whilehaving fun. I’m so happyto be a part of both theİnci Akü Family and theHuman Resources Team. 

returns of the day.a firm. I find it promising.a firm. I find it promising.

“We broke out the sail
s, we’re moving on in the open

 sea.”

İş hayatına burada
başladım ve uzun
müddet daha devam
etmeyi düşünüyorum.

I started business life
here and think to go on
here for a long time.  

İş hayatına buradaİş hayatına buradaİş hayatına buradaİş hayatına burada
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ly down-wind in the open sea,

Çok güzel bir ekipoldu
Çok e
gayet güzel işler çıkardıdüşünüyorum. Hem İnci AküAilesi’nin parçası olmaktanhem de insan kaynaklarıekibinin bir parçası olmaktançok mutluyum.

I think we are a very niceteam. We have fun and Ithink we do great jobs whilehaving fun. I’m so happyto be a part of both theİnci Akü Family and the

“We broke out the sail
s, we’re moving on in the open

 sea.”

“We broke out the sail
s, we’re moving on in the open

 sea.” here for a long time.  

Bu yıl İnci Akü’nün 30.yılınıkutluyoruz. Ben de 20. yılımıkutluyorum, bu çok mutluluk vegurur verici benim için..
This year we are celebratingİnci Akü’s 30th year. And I’mcelebrating my 20th year,which is my greatest happinessand pride...

We keep going speedi
ly down-wind in the open sea,

We keep going speedi
ly down-wind in the open sea,

never lowering the sail.
We keep going speedi

ly down-wind in the open sea,

We keep going speedi
ly down-wind in the open sea,

never lowering the sail.

I’m happ
y and

I’m happ
y and

Bir şirketin 30
 yıl

boyunca aynı 
standartlarda

kalabilmesi güç olduğundan

bu günümüzden gurur du
yuyorum.

I’m proud of our day, 
since it’s

hard for a co
mpany to remain at

the same standards t
hroughout

30 years.

which is my greatest happiness
which is my greatest happinessand pride...the same standards t

hroughout
the same standards t

hroughout

İnci Akü’nün bu heyecanı

bünyesinde olmaktan, burada

olmaktan gurur duy
uyorum.

30.yılımızı kutluyoruz h
ep beraber,

ben 15 yıldır İnc
i Akü’deyim. Herkese

sevgi ve saygılar
ımı iletiyorum.

I’m proud to be here, within the

exciting body of
 İnci Akü. Altogether

we’re celebrating 
our 30th year; I

’ve

been in İnci Akü for 15 years. I’m

giving everyone 
my best regards.

İnci Akü Family’s 30th year.
İnci Akü Family’s 30th year.

hayal edip, gerçekleştirmeye
hayal edip, gerçekleştirmeye

hard for a co
mpany to remain at

hard for a co
mpany to remain at

the same standards t
hroughout

the same standards t
hroughout

30 years.30 years.
the same standards t

hroughout
the same standards t

hroughout

İnci Akü’nün bu heyecanı

bünyesinde olmaktan, burada

olmaktan gurur duy
uyorum.

30.yılımızı kutluyoruz h
ep beraber,

ben 15 yıldır İnc
i Akü’deyim. Herkese

sevgi ve saygılar
ımı iletiyorum.

30.yılı devirip daha uzunsüreçleri yol almak kurumsalbir şirketin gerçekleştireceğibir unsurdur.
Passing 30 years and setting off for
longer processes is something that
only a corporation can achieve.

30.yılı devirip daha uzun
30.yılı devirip daha uzun
30.yılı devirip daha uzun
30.yılı devirip daha uzun
30.yılı devirip daha uzun
30.yılı devirip daha uzun
30.yılı devirip daha uzun
30.yılı devirip daha uzun
30.yılı devirip daha uzun
30.yılı devirip daha uzun
30.yılı devirip daha uzun
30.yılı devirip daha uzun

Human Resources Team. 

think we do great jobs whilehaving fun. I’m so happyto be a part of both theİnci Akü Family and the

which is my greatest happiness
which is my greatest happinessand pride...

exciting body of
 İnci Akü. Altogether

we’re celebrating 
our 30th year; I

’ve

30. yılda daaranızda olmaktanbüyük mutlulukduyuyorum.
It is bliss to beamong you in the30th year as well.

Merhaba! İnci Akü’deMerhaba! İnci Akü’de
çok gerçekten çok çok gerçekten çok 
mutluyum. Çok güzel birmutluyum. Çok güzel bir
şirket. İnci Akü çok mutluşirket. İnci Akü çok mutlu

30. yılın İnci Akü’nün
hedeflerine ulaştığının
bir göstergesi olduğunu
görüyorum.

30 yılın üçte birindeburada olmak mutlulukverici.
It is pleasing to havebeen here during onethird of these 30 years.I regard the 30th year

as an indicator of
İnci Akü having achieved
its goals.

30. yılın İnci Akü’nün30. yılın İnci Akü’nün
hedeflerine ulaştıhedeflerine ulaştı
bir göstergesi oldubir göstergesi oldu
görüyorum.görüyorum.
I regard the 30th yearI regard the 30th year
as an indicator ofas an indicator of
İnci Akü having achievedİnci Akü having achieved
its goals.its goals.

30 yıl bir aile şirketi için bence

çok önemli bir yıl mertebesi,

çünkü bir kuşaktan diğer

kuşağa geçişi sembolize eder.

Başarılı bir şekilde aktarıldığını

da anlamış oluyoruz.
Çok teşekkür ederim.

30 years is an important
milestone for a family company,

since it symbolizes passing from

one generation to another.

We understand that it has
been transferred successfully.

Thank you very much.

Hi! I’m truly very happy inHi! I’m truly very happy in

I have to say happy 30 yearsfor İnci Akü. From big successto bigger success. Mutlu yıllar.
to bigger success. Mutlu yıllar.
to bigger success. Mutlu yıllar.

Burada olmaktan çok
mutluyum. Umarım
şirketimiz için nice 30 yılları
daha görürüz. Teşekkür
ediyorum.
I’m very happy to be here.
I hope our company will see
more returns of 30 years. Thanks.

milestone for a family company,

since it symbolizes passing from

been transferred successfully.

İnşallah
fabrikamız nice30 yıllara devam eder.I hope our factorywill pursue more andmore returns of30 years.

İnşallah

as an indicator ofas an indicator of
İnci Akü having achievedİnci Akü having achievedİnci Akü having achievedİnci Akü having achieved

30 yıllara devam eder.I hope our factorywill pursue more and

İnci Akü’nün

30. yılın
ı tüm

firmamız çalışa
nları

adına h
ayırlısı

olmasını dil
iyorum.

I wish the 
best

for all 
of our

employees
 in the

30th ye
ar of

İnci Akü.

İnci Akü’nün
İnci Akü’nün

very happy 30 years.very happy 30 years.very happy 30 years.very happy 30 years.

Hep beraberHep beraber
nice mutlu 30nice mutlu 30
yaşlar diliyorum.yaşlar diliyorum.

I wish happyI wish happy
returns ofreturns of

firmamız çalışa
nları

firmamız çalışa
nları

olmasını dil
iyorum.

olmasını dil
iyorum.

I wish the 
best

I wish the 
best

İnci Akü’de eğer
çalışmak istiyorsanız

iş var.

There’s work in
İnci Akü, if you want

to work.

İnci Akü’de eİnci Akü’de e

Thank you very much. I hope our factorywill pursue more andmore returns of30 years.

2,5 yıldan beri İnci Akü Ailesiiçinde olmanın mutluluğu vegururu taşıyorum. Daha nice yıllaraberaber kutlayacağımız inancıyla tümİnci Akü Ailesi’ne mutlu yıllar diliyorum.I’m happy and proud to have been apart of the İnci Akü Family fortwo and a half years. I wish happybirthday to the İnci Akü Family,with the belief that we shall betogether for long years.

returns ofreturns of
30 years all30 years all
together. together. 

more returns of 30 years. Thanks.
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I wish the 
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of our
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 in the

employees
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ar of

30th ye
ar of

returns ofreturns of
30 years all30 years all
together. together. I wish the 

best
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 in the

employees
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30th ye
ar of
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ar of

There’s work in
İnci Akü, if you want

to work.

Bugün 30 yıllık geçmişin neredeyse yarısına yakın bir kısmına şahitlik ettim.

Şirketin nerelerden nerelere geldiğini, ne güzel günler geçirdiğinim canlı

şahitlerinden biri oldum, bu süreyi burada geçirmiş ve bu süreçte beraber

çalıştığım insanlardan yapıcı, insana değer veren, gelecek vizyonumuzu

sahiplenen bir yapıda çalışmış olmaktan ve bunları öğrenmiş olmaktan

gerçekten çok mutluyum.

I have witnessed almost half of the 30-year history. I witnessed the

progress of the company, the beautiful days. I’m truly happy to have

spent this time here and to have worked with my colleagues,
who appropriate our future vision, in a constructive structure which

attributes value to human, and to have learned all these.
who appropriate our future vision, in a constructive structure whichwho appropriate our future vision, in a constructive structure which

attributes value to human, and to have learned all these.attributes value to human, and to have learned all these.

Arkadaşlar Cihan ben, 30 sene d
ile kolay müthiş mesajlar, duygular yü

klendi.

30 sene bakınca in
san hayatında aslın

da hayata yeni baş
lamış, yeni heyecanlara

koşan bir ömür var önünde. İnci Akü’nün bundan sonra dah
a başka bir dünyada

çok daha önemli başarılara imza atacağına inanıy
orum. Çünkü bu sadece

1 insan değil yüzlerce insanı bir ar
aya getiren bir kültür…

Nice 30’lu yaşlara, k
utlu olsun. Herkese sevgiler…

Hello everyone, it’s C
ihan… 30 years… Easier said than d

one…

Great messages, great emotions… When we think about the 
age 30, actually

it’s such an age when one has just s
tarted life, with new excitements ahead.

I believe that İnci 
Akü shall achieve grea

ter successes in a 
different world.

Since, it is not only 
one person; rather,

 it’s a culture bring
ing hundreds of

people together …

Happy 30 years. Lov
e to everyone…

gururu taşıyorum. Daha nice yıllaraımız inancıyla tümİnci Akü Ailesi’ne mutlu yıllar diliyorum.I’m happy and proud to have been a

30th ye
ar of

30th ye
ar of

İnci Akü.
İnci Akü.

30 years.

30. yıl b
enim için

güçlü bir firm
a izlenim

i

yaratıyor
 ve gelec

ek için d
e

mutlu oldu
ğumuzu

görebiliy
orum.

30th yea
r gives m

e the

impression 
of a stro

ng company,

and I ca
n see th

at we are

hopeful 
in regard

 to the

future.

I believe that İnci 
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ter successes in a 
different world.

Since, it is not only 
one person; rather,

 it’s a culture bring
ing hundreds of

Since, it is not only 
one person; rather,

 it’s a culture bring
ing hundreds of

Happy 30 years. Lov
e to everyone…

Happy 30 years. Lov
e to everyone… İnci Akü’nün daha nice

30 yıllar devam edeceğine
inandığım bu uzun yolculuğunda
İnci Akü’nün bir parçası olmaktan

son derece mutlu ve gururluyum.
I’m very happy and proud to be
a part of İnci Akü in this long
journey which, I believe, shall
pursue for many years.

Arkadaşlar Cihan ben, 30 sene d
ile kolay müthiş mesajlar, duygular yü

klendi.
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Happy 30 years. Lov
e to everyone…
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ile kolay müthiş mesajlar, duygular yü
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Arkadaşlar Cihan ben, 30 sene d
ile kolay müthiş mesajlar, duygular yü

klendi.

30 sene bakınca in
san hayatında aslın

da hayata yeni baş
lamış, yeni heyecanlara

birthday to the İnci Akü Family,with the belief that we shall betogether for long years.
hopeful 

in regard
 to the

future.

Ben İnci Akü’ye baktığım zaman yola çıkılm
ış ilk güne göre yeni 

fikirler

üretme ve bu fikirl
eri hayata ge

çirme ve başarılı 
kılma konusundak

i

heyecanından
 hiçbir şey yi

tirmemiş 30 yıllık bi
r yolculuk gö

rüyorum.

Geçmişteki başarıla
rı ve birikimleri göz önümüze aldığım zaman ise

İnci Akü’nün 2023 yılının
 vizyonu olan

 Dünya’nın en bü
yük 10 akü

üreticisini aras
ında yer alma hedefine u

laşacağı konu
sunda güvenim tam,

nice 30 yıllar
 diliyorum.

When I look at
 İnci Akü, I see a 30-year journe

y, during which the

first day’s passion to 
generate ide

as and to pu
t these idea

s into

practice and 
to make them successful h

as not been 
lost at all.

The past ach
ievements and kno

wledge taken 
into consider

ation,

I have absolu
te confidence

 in the fact 
that İnci Akü shall achiev

e its goal

to rank among the World’s top 10 
battery prod

ucers, as its 
vision

for the year
 2023; I wish happy 30

 years.

ım zaman yola çıkılm
ış ilk güne göre yeni 

fikirler
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