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

We keep going speedi
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.
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hroughout
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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
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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. 
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employees
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employees
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30th ye
ar of

30th ye
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.
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klendi.
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Happy 30 years. Lov
e to everyone…
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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



BASINDA İNCİ AKÜ /İNCİ AKÜ in MEDIA

64


