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Dear Stakeholders,

CİHAN ELBİRLİK
IGYA İcra Kurulu Direktörü
IGYA Managing Director

Değerli paydaşlarımız,
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle
zor bir süreçten geçiyor, insanlık tarihinin karşılaştığı en büyük
sınavlarından birini veriyoruz. Tüm dünyayı hazırlıksız yakalayan
küresel salgın dünya ekonomilerini ve tüm sektörleri derinden
etkiledi. Önümüzdeki birkaç ay daha yansımalarını hissetmeye
devam edeceğimiz bu süreç tüm iş yapış şekillerini de değiştirdi. Bu
olağanüstü dönemde pek çok ilki yaşayarak öğrendik ve öğrenmeye
de devam ediyoruz.
İnci GS Yuasa olarak salgının ilk gününden itibaren önceliğimiz
olan çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın sağlığı ve güvenliği için
gerekli tüm önlemleri aldık. Çalışanlarımız, bayilerimiz ve satış
ekiplerimiz ile görevimizin başındaydık ve gurur verici bir dayanışma
sergiledik. Üretimin durmaması için tam bir seferberlik ruhuyla
çalıştık. Normalleşme adımlarıyla birlikte yeni düzene geçiş yaptık.
Yeni dönemde de sağlık konusunda taviz vermeden, tüm tedbirleri
maksimum düzeyde alarak süreci yönetiyoruz. Ülkemizdeki birçok
lojistik operasyonun aksamadan devam etmesi için milyonlarca aracın
kalbinde yer alan akülerimizle Türkiye’ye enerji sağlamaya devam
ediyoruz. Otomotiv ana sanayi için en yüksek kalite standartlarında
akülerimizi üretirken, traksiyoner akülerimizle de endüstriyel alanda en
uygun çözümleri sunuyoruz.
Dünyanın enerji uzmanı İnci Akü markamız, uluslararası bağımsız
marka değerlendirme şirketi Brand Finance’in hazırladığı ‘En Değerli
100 Marka’ listesinde bu yıl yüzde 48’lik marka değeri artışıyla iki sıra
yükselerek 72’nci sırada yer aldı ve en değerli akü markası oldu.
Tüketici odaklı yaklaşımımız ve geliştirdiğimiz yeni teknolojilerle ilklere
imza atıyor, kendimizi daima geliştiriyoruz. Müşterilerimizden aldığımız
geri bildirimler bizim için ürün ve hizmetteki liderliğimizin en önemli
göstergesi. Tüm bu sonuçlar bize güç verirken, şirketimiz ve ülkemiz
için artı değer yaratmaya devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Her sektör gibi otomotiv sektörü de salgına hazırlıksız yakalandı.
Ancak biliyoruz ki Türk sanayisinin en önemli lokomotifi olan
sektörümüz bu krizden birçok yeni tecrübe edinerek çıkacak. Biz
de ülkemiz ve sektörümüz için elimizden gelenin fazlasını yapmaya
devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte,
birbirimize verdiğimiz destekle yolumuza devam edeceğiz.
Bu salgın döneminde tüketici alışkanlıklarının da değiştiğini,
tüketicilerin mobil ve online satın almaya yöneldiklerini gözlemliyoruz.
Fabrikalarımızda üretimi sürdürürken, değişen tüketici ihtiyaçlarına
daha etkin çözüm sunmak için Alo Akü hattımız 444 5 258 (AKÜ), 7
gün 24 saat ihtiyaç duyulan her yerde sürücülerin yardımına koşuyor.
‘Alo Akü’ hattımızla yerinde akü satışı ve değişimi, yol yardımı, çekici
hizmeti ve akü bakımı konularında hizmet veriyoruz.
Hep birlikte sağlıklı güzel günlere en yakın zamanda kavuşmak
dileğiyle…

We are going through a challenging period because of
Covid-19 pandemic which affects the world and our country
and we are trying to get over one of the biggest challenges
of the human history. The pandemic which caught the whole
world off its guard has strong impacts on the world economy
and all sectors. This process of which reflections will be felt
in the following months has changed all business manners.
We have learned new things by directly experiencing and we
continue to learn in this extraordinary period.
As İnci GS Yuasa, we have taken all necessary precautions
for the health and safety of our employees and business
partners who are our first and foremost priority since the first
day of the pandemic. We were on duty with our employees,
vendors and sales team and we put forward a proud solidarity
all together. We worked with a complete mobilization spirit in
order to sustain the production. We adjusted to the new order
upon the normalization steps. We manage the process by
taking all precautions in maximum level without making any
sacrifice from health-related matters in the new period. We
continue to provide energy for Turkey with our accumulators
centered in the hearts of numerous vehicles in order to
enable many logistic operations to continue in our country.
We product our accumulators in the highest quality standards
for the automotive main industry and renewal market, on the
other hand, we provide the best solutions in industrial arena
with our traction accumulators.
Inci Aku, our brand which is the energy expert of the world
has risen two rows with an increase in brand value by 48
percent and ranked as the 72th in the ‘The Most Valuable
100 Brands’ prepared by Brand Finance, an international
independent brand assessment company in this year, and
became the most valuable accumulator brand. We are
breaking grounds and constantly improving ourselves with
the our customer-oriented approach and new technologies.
Feedbacks of our customers are the most important indicator
of our leadership position in product and service categories.
All these results strengthen us while we enjoy the happiness
of continuing to create a value for our company and country.
Like the other industries, automotive industry was caught off
its guard. However, we know that our sector which is the most
important locomotive of Turkish industry will gain significant
new experiences out of this crisis. And, we will continue to
put our best efforts for our country and industry. Like we have
always done so far, we will continue to follow our path with
the support we provide for each other.
We observe that the consumer habits have changed and
consumers have directed to mobile and online purchase
options during this period. While continuing to manufacture in
our factories, our Alo Accummulator line (via 444 5 258 (AKÜ))
provides help for any driver for , 7/24 in order to provide more
effective solutions for the changing consumer needs. With
our ‘Alo Accumulator’ line, we provide service in accumulator
sales and replacement in place, roadside assistance, tow
truck assistance and accumulator maintenance.
I hope we will embrace the healthy and good days all
together as soon as possible...

Dear Stakeholders,
While the Covid-19 pandemic continues to evolve, we
are doing our best to make it through these most trying
times affecting Turkey as well as the wider world, with the
minimum damage and suffering. We are well aware of
the fact that we will come through these trying times with
the support we will provide to each other, and we will rise
stronger than ever thanks to the experience we gain in
these trials.
At GS Yuasa, one cannot deny the importance of the strong
partnership with İnci Akü, a subsidiary of İnci Holding, one
of the most established firms of automotive supply industry
in Turkey, in our endeavors to go survive the pandemic. At
İnci GS Yuasa, we are working hard to survive the effects of
Covid-19, rising on the strong foundations of our partnership
structure, the measures we took, and our planning efforts.
As the management of İnci GS Yuasa, our first and
foremost priority is the health of our employees and
stakeholders. Since day one of this ordeal, we have been
strictly implementing the measures introduced and the
recommendations made by the state and the relevant
authorities. In this context, we took all measures imaginable.
All factory areas and work spaces were disinfected.
Moreover, we re-emphasized the strict implementation of
hygiene procedures. We make sure that our employees
use personal protective equipment such as masks and
goggles. We took relevant measures to comply with physical
distancing requirements. To minimize the risks, we limited
the number of personnel attending each shift, and isolated
shifts from each other. The most important fact is that we
did not have any unfortunate news through all this process.
Thanks to the measures we introduced quickly and without
compromise, no member of our staff was diagnosed with
the disease to date. We only hope to maintain this state of
affairs, and we are doing our best to achieve this goal.
We continue manufacturing on the basis of GS Yuasa’s
more than 100 years of experience, and the strength of our
partner İnci Holding, which boasts a history of 68 years. We
continue to serve our stakeholders without any interruption.
Ever feeling the strength of two well-established firms
supporting its operations, İnci GS Yuasa will continue its
strong growth with ever increasing pace once the pandemic
is over.
There are no problems we cannot overcome as long as we
act in concert. We should focus on maintaining our physical
and psychological health, and never losing our hope. We
will surely make through these difficult times together, with
devotion, solidarity, and collaboration.

HİROFUMİ UMETANİ
IGYA İcra Kurulu Direktör Vekili
IGYA Deputy Managing Director

Değerli paydaşlarımız,
Covid-19’un etkileri devam ederken, tüm dünya ile birlikte
Türkiye’nin de içinden geçmekte olduğu bu zor zamanları sağlıklı
ve en az hasarla atlatmak için mücadele ediyoruz. Bu süreçte şunu
biliyoruz ki; birbirimize vereceğimiz destekle bu zor zamanların
üstesinden gelecek, bu mücadelede edindiğimiz deneyimlerle
eskisinden de güçlü olarak yolumuza devam edeceğiz.
GS Yuasa olarak Türkiye’de otomotiv tedarik sanayinin en köklü
firmaları arasında yer İnci Holding iştiraklerinden İnci Akü ile
aramızdaki güçlü ortaklık yapısının salgınla mücadelemizde
de katkısı tartışılmaz. İnci GS Yuasa olarak Covid-19 salgınının
etkilerini ortaklığımızdan aldığımız güç, aldığımız önlemler ve
planlamalarımızla en iyi şekilde atlatmak için çalışıyoruz.
İnci GS Yuasa yönetimi olarak önceliğimiz her zaman
çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın sağlığı. Krizin başladığı ilk
günden itibaren devletin ve ilgili tüm otoritelerin yönlendirmelerini
yakından takip ediyor, harfiyen uyguluyoruz. Bu kapsamda tüm
tedbirleri aldık. Tüm fabrika ve çalışma alanlarımız dezenfekte
edildi, hijyen prosedürlerimizi harfiyen uygulamaya geçirdik.
Çalışanlarımızın maske ve gözlük gibi güvenlik ekipmanlarını
kullanmasını sağlıyoruz. Fiziksel mesafeye yönelik gerekli
düzenlemeleri yaptık. Riski en aza indirmek için vardiyalardaki
çalışan sayısını kısıtladık, vardiyaları birbirinden izole ettik. Her
şeyden önemlisi de bu süreçte olumsuz bir durumla karşılaşmamış
olmamız. Hızlı ve tavizsiz bir şekilde uyguladığımız bu önlemler
sayesinde bugüne kadar teşhis konulmuş hiçbir çalışanımız olmadı,
bunun bu şekilde devam etmesi en büyük dileğimiz ve bunu
sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz.
GS Yuasa’nın 100 yıllık birikimi ve 68 yıllık güçlü bir birikime
sahip ortağımız İnci Holding’den aldığımız güçle üretimimize
devam ediyor, paydaşlarımıza sunduğumuz hizmeti aksatmadan
sürdürüyoruz. İki köklü şirketin gücünü her daim arkasında
hisseden İnci GS Yuasa olarak salgının ardından hızlı ve eskisinden
de güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimize eminiz.
Birlikte hareket ettiğimiz sürece üstesinden gelinemeyecek hiçbir
zorluk yoktur. Beden ve ruh sağlığımızı en iyi şekilde koruyalım,
umudumuz asla kaybetmeyelim. Bu günleri de hep birlikte
özveriyle, dayanışmayla, güç birliğiyle aşacağız.

KAPAK KONUSU COVER STORY

İNCİ AKÜ
TÜRKİYE’NİN
EN DEĞERLİ
AKÜ MARKASI
Brand Finance tarafından her
yıl hazırlanan ‘Türkiye’nin En
Değerli Markaları’ araştırmasının
13’üncüsü açıklandı. Uluslararası
marka değerlendirme kuruluşunun
araştırmasına göre İnci Akü,
marka değerini yüzde 48 artırarak
Türkiye’nin en değerli akü markası
oldu.

olarak hazırlanan listeye bu yıl da adını
yazdırdı. Sektörün öncü markası İnci
Akü, bu yıl yüzde 48’lik marka değeri
artışıyla listede yükselerek ‘En Değerli
100’ marka arasında 72’nci sırada
yer aldı ve Türkiye’nin en değerli akü
markası oldu.

Uluslararası bağımsız marka
değerlendirme şirketi Brand Finance,
‘Türkiye’nin En Değerli Markaları’ listesini
açıkladı. Dünyanın enerji uzmanı İnci
Akü, markaların gücü ve değerinin
belirlenmesi amacıyla her yıl düzenli

İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü
Cihan Elbirlik yaptığı açıklamada
“Türkiye’nin En Değerli Markaları
listesinde yükselerek sektörümüzün en
değerli markası unvanını almanın gurur
ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnci GS Yuasa
olarak 6 kıtada 80’in üzerinde ülkeye
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“SEKTÖRÜN İNOVASYON LİDERİYİZ”

ihracat yapıyor, dünyanın enerji uzmanı
markamız İnci Akü ile büyümeye devam
ediyoruz. Tüketici odaklı yaklaşımımız
ve geliştirdiğimiz yeni teknolojilerle
ilklere imza atarken kendimizi de
sürekli geliştirmeye devam ediyoruz.
2019 yılında tanıttığımız İnci Akü’nün
yenilenen tasarımları ve Maxim A Gorilla
yeni ürün serimiz ile 444 5 258 (AKÜ)
Türkiye’nin Alo Akü Hattı, E-Garanti, 6 ay
ücretsiz yol yardımı gibi hizmetlerimizle
sektörümüzün inovasyon lideriyiz. Marka
iletişiminde odağımız tüketicilerimizin
güvenini ve sadakatini pekiştirmek.
Bugün aldığımız sonuçlar da doğru
yolda olduğumuzun göstergesi” dedi.

KAPAK KONUSU COVER STORY

İNCİ AKÜ IS
TURKEY’S MOST
VALUABLE CAR
BATTERY BRAND
Brand Finance has announced the
results of the 13th Turkey’s Most
Valuable Brands survey. According
to the world’s leading independent
brand valuation and strategy
consultancy, İnci Akü’s brand value
has risen by 48 per cent.
Brand Finance, the world’s leading
independent brand valuation and
strategy consultancy, has announced

its Turkey’s Most Valuable Brands list.
Global energy expert İnci Akü shone
once again on this regular annual survey
of brand strength and value. Sector
leader İnci Akü has risen by 48 per cent
in brand value; Turkey’s most valuable
battery brand now stands at 72 in the
Most Valuable 100 Brands ranking.
‘WE ARE THE INNOVATION LEADER
OF THE SECTOR’
In his announcement, Cihan Elbirlik,
Director of the İnci GS Yuasa Executive
Board, says, ‘We are delighted by the
rise on the Turkey’s Most Valuable
Brands list, and honoured to be named
as the most valuable brand in our sector.

Now exporting to over 80 countries in
six continents our global energy expert
İnci GS Yuasa continues to grow. Thanks
to our consumer-oriented approach
and trailblazing technologies, we
never stop improving. The refreshed
İnci Akü designs announced in 2019
and the new Maxim A Gorilla product
range alongside services such as
the 444 5 258 (AKÜ) car battery call
line, E-Warranty, and six months’
free roadside cover are some of our
innovations that validates our position
as the pioneer in the sector. Our focus
on brand communication is to reinforce
consumer trust and loyalty. Today’s
results are an indication that we are on
the right track.’
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KORONA
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Koronavirüs salgını 12 milyona yakın insanı etkiledi. Merkez üssü Çin’den tüm dünyaya yayılan
virüs 500 binden fazla can aldı. Yüzyılın salgınına hazırlıksız yakalanan ülkeler sınırlarını kapatıp
kendilerini karantinaya aldı, hayata adeta durma noktasına geldi. Öncelikli gündemimiz sokağa
çıkma yasakları, fiziksel mesafe, evden çalışma oldu. Ekonomik ve sosyal alanda derin izler
bırakan salgının ardından da ‘yeni normal’e ayak uydurmaya çalışıyoruz. Peki koronavirüs salgını
ne zaman ortaya çıktı, nasıl yayıldı, hangi aşamalardan geçti? İşte yanıtı:
Coronavirus pandemic affected nearly 12 millions. The virus which has spread the whole world
from China, its epicenter took more than 500 lives. The countries which were caught off its guard
by the pandemic of the century closed their borners and took themselves under quarantine,
which has brought life to a standstill. Our primary agenda included curfews, physical distance,
and working from home. We are trying to adapt into the “new normal” after the epidemic which
has left deep marks on the economic and social life. When did coronavirus occur? How did it
spread and which stages has it gone through? Here is the answer:

31 Aralık 2019
Çin, ülkenin 11 milyon
nüfusa sahip şehri
Vuhan’da 41 kişide zatürre
benzeri bir hastalığın
olduğunu bildirdi.

11 Ocak 2020
Hastalık
yüzünden
gerçekleşen
ilk ölüm haberi
bildirildi.

31 December 2019
China reported that 41
people in Wuhan with a
population of 11 million,
had a disease which was
similar to pneumonia.

11 January
2020
The first death
caused by
the virus was
reported.

7 Ocak 2020
Çin söz konusu
virüsün zatürreye
neden olan bir virüs
olmayıp yeni bir virüs
çeşidi olduğunu
açıkladı.
7 January 2020
China announced
that the virus is not
the one which causes
pneumonia, but a new
kind of virus.
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13 Ocak 2020
Çin dışındaki ilk
vaka Tayland
hükümeti
tarafından
bildirildi.
13 January
2020
The first case
other than
China was
reported
by Thailand
government.

31 Ocak 2020
32 Türkiye vatandaşını
taşıyan TSK’ya ait
tahliye uçağı Vuhan’dan
Türkiye’ye dönmek
üzere yola çıktı.
31 January 2020
Evacuation plane
of Turkish Armed
Forces which carried
32 Turkish citizens
departed from Vuhan to
return to Turkey.

2 Şubat 2020
Çin dışında ilk
ölüm bildirildi.
Filipinler’de 44
yaşındaki bir
kişi, koronavirüs
nedeniyle
hayatını kaybetti.
2 February 2020
The first death
was reported
outside of China.
A 44-yearsold person in
Philippines
deceased
because of
coronavirus.

11 Şubat 2020
Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ)
yeni koronavirüs
hastalığını “Covid –
19” ismiyle tanımladı.
11 February 2020
The World Health
Organization (WHO)
defined the new
coronavirus disease
as “Covid - 19”.

9 Şubat 2020
Koronavirüs sebebiyle hayatını
kaybeden kişi sayısı 813’e
ulaşırken koronavirüs, 20022003 yılları arasında 774 kişinin
ölümüne sebep olan SARS’ı
geride bırakmış oldu.
9 February 2020
While the number of people
deceased because of
coronavirus reached 813 and
therefore, the coronavirus
surpassed SARS, which caused
774 people to lost their lives
between 2002-2003.

COVID-19

22 Şubat
2020
İtalya’da
koronavirüse
bağlı ilk ölüm
gerçekleşti.
22 February
2020
The first
death was
reported in
Italy because
of Covid-19.

21 Mart 2020
Türkiye’de ilk kapatmalar
uygulandı. Berber, kuaför ve
güzellik merkezleri kapatıldı.
Lokanta, restoran, pastane vb.
iş yerlerine kısıtlama getirildi.
65 yaş ve üstü, kronik
rahatsızlığı olan kişilerin dışarı
çıkması yasaklandı. 68 ülkeye
uçuşlar durduruldu.

11 Mart 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca Türkiye’deki
ilk koronavirüs
vakasını resmi olarak
açıkladı. DSÖ yeni tip
koronavirüsü “küresel
salgın” ilan etti.
11 March 2020
Fahrettin Koca, the
Minister of Health
announced the first
coronavirus case in
Turkey officially. WHO
announced the newtype coronavirus as
“pandemic”.

29 Şubat 2020
ABD’de
koronavirüs
sebebiyle
ilk ölüm
gerçekleşti.

14 Mart 2020
DSÖ, Avrupa’nın
salgının yeni merkezi
haline geldiğini açıkladı.
ABD ise “ulusal acil
durum” ilan etti.

29 February
2020
The first death
was reported in
USA because of
Covid-19.

14 March 2020
WHO announced that
the Europe became the
new epicenter of the
virus. USA announced
“national emergency”.

16 Mart 2020
Türkiye’de okullar
tatil edildi.
16 March 2020
Schools were
closed in Turkey.

21 March 2020
Hair dressers and beauty
centers were closed.
Business facilities like
restaurant, patisserie were
restricted. People over 65
years with chronic diseases
were prohibited to go outside.
Flights into 68 countries were
stopped.

18 Mart 2020
Türkiye’de
koronavirüs
kaynaklı ilk ölüm
açıklandı.

26 Mart 2020
ABD’deki vaka sayısı Çin’i
geride bıraktı ve ABD en çok
koronavirüs vaka sayısına
sahip ülke konumuna geldi.

18 March 2020
The first death
was reported in
Turkey because
of Covid-19.

26 March 2020
The number of cases in
USA left China behind and
USA became the country
with the highest number of
coronavirus cases.
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30 Mart
2020
İspanya, İtalya
ve ABD’nin
ardından
100 binden
fazla vakanın
görüldüğü
üçüncü ülke
oldu.
30 March
2020
Spain became
the third
country with
more than
100,000
cases
following Italy
and USA.

3 Nisan 2020
Türkiye genelinde
20 yaş altına sokağa
çıkma yasağı konuldu.
Pazar ve market
gibi yerlerde maske
zorunluluğu getirildi.
30 büyükşehir ile
Zonguldak’a girişçıkışlar durduruldu.
3 April 2020
Curfew was started to
apply for those under
20 years old in Turkey.
A mask requirement
was imposed in places
such as markets
and markets. Entries
and departures
were stopped for 30
metropolitans and
Zonguldak.
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6 Nisan 2020
İngiltere
Başbakanı
Boris Johnson
yoğun bakıma
kaldırıldı.
6 April 2020
Boris Johnson,
the Prime
Minister of UK
was taken into
intensive care.

7 Nisan 2020
Çin hükümeti
Vuhan’da
yaklaşık 76
gün süren
karantinanın
kaldırıldığı
açıklandı.
7 April 2020
Chinese
government
announced
that the
quarantine
which had
lasted nearly
76 days in
Vuhan was
removed.

10 Nisan 2020
Türkiye’de 30
büyükşehir ve
Zonguldak’ta
hafta sonunu
kapsayacak iki
günlük sokağa
çıkma yasağı
ilan edildi. Yasak
hafta sonları
uygulanıyor.
10 April 2020
Curfew for two
days to include
the weekend in
30 metropolitans
and Zonguldak
was announced
in Turkey. The
curfew continued
to be applied in
each weekend.

15 Nisan
2020
Dünya
genelindeki
vaka sayısı
iki milyonu
aştı.
15 April
2020
The number
of cases in
the whole
world
exceeded
two millions.

10 Mayıs 2020
65 yaş üstü
50 gün sonra
güneşi gördü. İki
günlük sokağa
çıkma yasağı
uygulanan 24
ilde 65 yaş üstü
vatandaşlar dört
saatliğine boş
sokakların tadını
çıkardı.
10 may 2020
People over 65
years old saw
the sun again
after 50 days.
Citizens over
65 enjoyed the
empty streets
for four hours
in 24 provinces
where curfews
were imposed
for two days.

20 Nisan 2020
Avrupa’da birçok
ülkede hayat normale
dönmeye başladı. Bazı
okullar ve işletmeler
yeniden açıldı,
parklarda fiziksel
mesafe kuralına
uyularak yürüyüş
yapılmasına izin verildi.
Fabrikalar üretime
başladı.

1 Mayıs 2020
ABD’de Covid-19 salgınında
toplam vaka sayısında
akıllara durgunluk verecek
bir artış yaşandı. Son 24
saatte 55 bin 489 yeni
vakanın tespit edilmesiyle
birlikte ülkedeki Covid-19
hastalarının sayısı 1 milyon
95 bin 977’ye yükseldi. Can
kaybı ise 2 bin 877 artışla
63 bin 876’ya ulaştı.

20 April 2020
In many European
countries, life started
to turn back to the
normal. Some schools
and business facilities
opened and people
were allowed to walk in
parks by complying with
the physical distance
rules. Factories started
to operate.

1 May 2020
A considerably high
increase was experienced
in the total number of cases
in Covid-19 pandemic in
USA. The number of the
Covid-19 patients in the
country arose to 1,095,977
upon detecting 55,489 new
cases in 24 hours. Death
toll reached to 63,876 upon
an increase for 2,877.

COVID-19

15 Mayıs 2020
Dünya genelinde
teşhis edilen
koronavirüs
vakalarının sayısı
4 milyon 558 bin
836 oldu. Can
kaybı ise 304 bin
242’ye yükseldi.
Hastalanan 1
milyon 723 bin
225 kişi iyileşti.
15 May 2020
The number of the
coronavirus cases
diagnosed in the
world reached to
4,558,836. Death
toll increased
to 304,242.
1,723,225
coronavirus
patients
recovered.

20 Mayıs 2020
Birleşmiş Milletler (BM)
ve Dünya Bankası
pandeminin küresel
etkilerinin hızla artan
aşırı yoksulluğa yol
açabileceği uyarısı
yaptı. Dünya Bankası,
60 milyon kişinin daha
aşırı yoksullaşmasının
beklendiğini açıkladı.
20 May 2020
The United Nations
(UN) and World Bank
warned that the global
effects of the pandemic
could cause to swiftly
increasing extreme
poverty. World Bank
announced that 60
million people were
expected to experience
extreme poverty.

1 Haziran 2020
Haziran, dünya için
normalleşme ayı
oldu. Birçok ülke
‘yeni normal’e girdi.
Sınırlar, restoranlar,
parklar, plajlar,
müzeler açıldı.
Sehayatler ve sosyal
hayat yeni normalin
kurallarıyla başladı.
Futbol ligleri sahalara
döndü.
1 June 2020
June became the
normalization month
for the world. Many
countries adopted
“new normal”.
Restrictions were
removed, restaurants,
parks, beaches and
museums were
opened. Travels and
social life started
in compliance with
the rules of the new
normal. Football
leagues got back in
the pitches.

5 Haziran 2020
Türkiye’de bir haftada
koronavirüs tanısı
konulan hasta sayısı
5 bin 290 artışla 167
bin 410 oldu. Toplam
can kaybı 4 bin 630’a
yükseldi. İyileşen
sayısı 131 bin 778
oldu.
5 June 2020
The number of
patients who were
diagnosed with
coronavirus in a week
in Turkey reached
167,410 with an
increase for 5,290.
Total death toll raised
to 4,630. The number
of recovered raised to
131,778.

21 Haziran 2020
Dünya Sağlık Örgütü’nin
paylaştığı bilgiye göre
21 Haziran, salgın
başlangıcından beri en
fazla koronavirüs vakasının
görüldüğü gün oldu. 21
Haziran’da dünyada toplam
183 bin 20 Covid-19 tanısı
konuldu. Bu rekora Brezilya,
ABD ve Hindistan’dan gelen
yüksek vaka sayıları yol açtı.
12 Haziran 2020
Dünyada ölü
sayısı 30 bin 797
arttı. Koronavirüs
nedeniyle toplam
can kaybı 424 bin
432 kişi oldu.
12 June 2020
death toll in the
world increased
for 30,797. Total
death toll because
of coronavirus
raised to 424,432.

21 June 2020
According to the
information shared by
World Health Organization,
21 June was the day when
the highest number of
coronavirus cases were
seen since the beginning
of the pandemic. Totally
183,020 people were
diagnosed with Covid-19 in
the world on 21 June 2020.
This record was caused by
the high number of cases in
Brazil, USA and India.

19 Haziran
2020
Arka arkaya
gelen
uyarılardan
sonra İstanbul,
Ankara ve
Bursa’da açık
alanlarda maske
takmak zorunlu
hale geldi.

26 Haziran 2020
Vaka sayısı 10
milyona yaklaştı.
Dünya genelinde
teşhis edilen
koronavirüs
vakalarının sayısı bir
hafta içinde 1 milyon
133 bin 84 artışla 9
milyon 747 bin 756’ya
ulaştı.

19 June 2020
Following the
subsequent
warning, a mask
requirement
was imposed in
outdoor places
in Istanbul,
Ankara and
Bursa.

26 June 2020
The number of
cases approached
to 10 millions. The
number of cases
diagnosed in the
world experienced an
increase for 1,133,084
and reached to
9,747,756 in a week.
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OTOMOTİV
DÜNYASI
SALGINA KARŞI
SEFERBER OLDU
Koronavirüs salgınının derinden
etkilediği sektörlerden biri de
otomotiv oldu. Çalışanlarını
korumak ve virüsün yayılmasını
önlemek için üretime ara veren
ana sanayideki firmalar sağlık
çalışanları için tarihi bir işe imza
attı. Fabrikalarda üretim bantları
bu kez tıbbi ekipman için döndü
Salgın Türkiye otomotiv sektöründe
de etkilerini gösteriyor. Ford Otosan,
Honda, Toyota, Hyundai, Renault,
Mercedes Benz Türk, Karsan, Man,
Anadolu Isuzu, Otokar ve Türk
Traktör’ün ardından son olarak Tofaş da
üretime ara verdi. Temsa ise yalnızca
200 kişi ile hatlardaki araçların üretimini
tamamlamaya çalışıyor. Tofaş’ın da
üretime ara vermesiyle Türkiye’de
otomobil, hafif ticari ve ağır ticari araç
üretimi tamamen durmuş oldu.
12 İGYAMAG

BANTLARDAN TIBBİ EKİPMAN ÇIKTI

hastanelerde kullanılan mobil test
ve numune alma kabini, entübasyon
Üretime ara veren markalar boş
kuvözü ve ateş ölçüm ünitesi gibi tıbbi
durmadı, koronavirüse karşı gece
ekipmanlar ürettiğini açıkladı. Türkiye’de
gündüz görev yapan sağlık çalışanları
11 bin çalışanı bulunan Ford Otosan
için tıbbi ekipman üretimine başladı.
ise bu dönemde sağlık çalışanları için
Firmalar bu dönemde mobil test ve
yüz maskeleri üretiyor. Bir diğer firma
numune alma kabini, entübasyon
Tofaş ise Tofaş Bursa fabrikasında
kuvözü, ateş ölçüm ünitesi, yüz
sağlık personelini
maskeleri,
ve hastane
siperlikli maske
Üretime ara veren markalar ortamını virüsten
ve tıbbi solunum
boş durmadı, koronavirüse korumak amacıyla
cihazı üretirken,
karşı gece gündüz görev yapan geliştirilen
bazı firmalar da
sağlık çalışanları için tıbbi biyolojik örnek
bağışta bulunuyor.
ekipman üretimine başladı. alma kabini,
Türkiye’de
entübasyon kabini
üretime ara veren
ve siperlikli maske
Oyak Renault
üretimi yapıyor. Bu dönemde Toyota
yaptığı açıklamayla salgın ile mücadele
Türkiye ise Şekerpınar fabrikasında
eden sağlık personelinin virüsten
3D Printer ile siperlikli maske üreterek
korunması amacıyla fabrikalarında,
sağlık çalışanlarına ulaştırıyor.

OTOMOTİV DÜNYASI AUTOMOTIVE WORLD

AUTOMOTIVE
WORLD IS
MOBILIZED AGAINST
THE PANDEMIC
One of the industries affected
strongly by the coronavirus
became automotive industry. The
firms in the main industry which
ceased the production in order
to protect their employees and
prevent the virus from spreading
have undertaken responsibility for
health care personnel. Production
bands in the factories started to
operate for medical equipment.
The pandemic affect the automotive
industry as well. After Ford Otosan,
Honda, Toyota, Hyundai, Renault,
Mercedes Benz Türk, Karsan, Man,
Anadolu Isuzu, Otokar and Turk Traktor;
Tofaş ceased its production. On the
other hand, Temsa is trying to complete
the production phase of vehicles on the
lines only with the help of 200 people.

Oyak Renault which ceased its
production in Turkey announced that
they are producing medical equipment
such as mobile test, sample-taking
cabinet, incubators and temperature
PRODUCTION BANDS ARE
measurement unit used in hospitals at
OPERATING FOR MEDICAL
its factories with the aim of protecting
EQUIPMENT
health care personnel from virus. Ford
Otosan which has 11,000 employees in
The brands which ceased the
production did not give up on
Turkey produces face masks for health
everything and started to produce
care personnel in this period. On the
medical
other hand, Tofaş
equipment for
is producing
health care
The brands which ceased the biologic sample
personnel
production did not give up taking cabinet
who provide
on everything and started to developed to
service against
produce medical equipment protect health
coronavirus by
for health care personnel who care personnel
risking their lives.
provide service against and hospitals from
While some firms
coronavirus by risking their lives. virus, incubators
are producing
and shielded
mobile test and
masks at its Bursa
sample-taking
Factory. And Toyota is producing 3D
cabinet, incubators, temperature
Printer shielded mask at its Şekerpınarı
measurement unit, face masks, shielded
factory and delivers them to the health
mask and medical respirators, other
firms are donating.
care personnel.
After Tofaş ceased its production,
automobile, light commercial and heavy
commercial vehicle production have
completely stopped in Turkey.
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KORONAYA RAĞMEN ÜRETİME DEVAM

TÜRKİYE’YE ENERJİ
VERİYORUZ
Elbirlik: Mevcut iş planlarımızı
tam olarak yürütemesek de
üretimimize, sevkiyatlarımıza
devam ediyoruz. Çünkü
milyonlarca aracın kalbinde
yer alan akülerimiz,
içinde bulunduğumuz
koşullarda ülkemizin lojistik
operasyonunun sürekliliği
için her zamankinden
daha çok önem taşıyor.

Küresel koronavirüs pandemisi dünyada benzeri yaşanmamış bir dönem
başlattı. Tüm ülkeler seferberlik ruhuyla salgına karşı mücadele ediyor.
Eğitimden sanata, ticaretten turizme günlük işleri ve hayatı durduran
salgın, ülke ekonomilerini testten sınavdan geçiriyor.
Toplumların üreten güçleri, insanlığın bu
virüsü yeneceği inancıyla salgın sonrası
döneme hazırlık yapıyor. Dünyayı sarsan
Covid-19 kriziyle ilgili tedbirleri erkenden
alan ve önce çalışanların güvenliğini
sağlayan İnci GS Yuasa, kriz yönetimine
hızla adapte olan şirketlerden biri
oldu. Adım adım uygulanan tedbirler
kapsamında;

•

Salgınla ilgili gelişmeleri gerçek
zamanlı değerlendirmek, olası
etkilerini öngörmek ve müdahale
etmek üzere 7/24 görev yapan kriz
ekibi kuruldu

•

Güncel gelişmeler Sağlık Bakanlığı
ve Dünya Sağlık Örgütü’nün
açıklamaları bağlı kalınarak sıcağı
sıcağına takip edildi

•

Ofislerde, bayilerde ve üretim
tesislerinde maksimum hijyen
uygulamaları ve fiziksel mesafeye
uygun çalışma ortamı sağlandı

•

Çalışanların sağlığını korumak
ve virüsün yayılmasını önlemek
amacıyla acil durumlar dışında tüm
seyahatler kısıtlandı

•

Kronik rahatsızlığı olanlar, risk
grubunda bulunanlar ve ofis
çalışanları evden çalışma düzenine
geçti

İnci GS Yuasa parçası olduğu Türkiye
ekonomisinde çarkları döndürmek için
krizin ilk haftası uygulamaya koyduğu
yepyeni bir planlamayla üretimin
düğmesine yeniden bastı. “Önce
çalışanların sağlığı” şartıyla başlanan
yeni süreçte sahaya çıkan İnci GS Yuasa
kahramanları, bu kez Türkiye’nin yarınları
için üretmeye başladı.
STRATEJİİK ÜRETİM YAPIYORUZ
Salgın dönemindeki çalışma düzeniyle
ilgili çalışanlara ilk duyuruyu İnci GS
Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan
Elbirlik yaptı. Salgının tüm dünya ile
birlikte Türkiye’de de iş yapış şekillerini
değiştirdiğini belirten Elbirlik, İnci GS
Yuasa ailesine şöyle seslendi:
“Mevcut iş planlarımızı tam olarak
yürütemesek de üretimimize,
sevkiyatlarımıza devam ediyoruz.
Çünkü milyonlarca aracın kalbinde yer
alan akülerimiz, içinde bulunduğumuz
koşullarda ülkemizin lojistik
operasyonunun sürekliliği için her
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TEMEL TAVSİYELER

zamankinden daha çok önem taşıyor.
Evimize giren ekmeği, ihtiyaç sahibine
ulaştırılan yardımı, hastanın yardımına
koşan sağlıkçılarımızı taşıyan araçlara biz
enerji sağlıyoruz.
Elbette bunları yaparken önceliğimiz,
çalışanlarımızın sağlığı. Riski en aza
indirmek için vardiyalardaki çalışan
sayısını kısıtladık, vardiyaları birbirinden
izole ettik. Maksimum önlemlerle
yepyeni bir planlama yaptık. Çünkü
hepimizin sorumlulukları var. Kendimiz,
sevdiklerimiz ve çevremiz için kişisel
hijyen kurallarına uymamız, fiziksel
mesafeyi korumamız, teması minimum
seviyede tutmamız artık yaşam biçimimiz
oldu.
İnci GS Yuasa olarak kamu otoritelerinin
talimatlarını tavizsiz uyguluyor,
yönlendirmelerine ciddiyetle uyarak
işimizin sürdürülebilirliği için çalışıyoruz.
Gayemiz şirketimizin istihdamını
koruyarak, salgının ekonomik etkilerini
en az hasarla atlatabilmek.
İştiraki olduğumuz İnci Holding ile
GS Yuasa’nın güçlü yapıları ve yılın ilk
aylarındaki pozitif iş sonuçlarımız birçok
gruba göre bizi çok farklı bir yerde
konumlandırıyor. Önümüzde salgının
getirdiği belirsiz süreç devam etse
de bu zorlu yolda direksiyonu sağlam
tutuyoruz. Bu günleri de hep birlikte
özveriyle, dayanışmayla, güç birliğiyle
aşacağız.”

•
•
•
•
•
•
•

Sadece resmi kaynaklardan bilgi edinin

•

Ailede ve yakın çevrede benzer semptomları gösteren kişi veya kişiler
varsa işyerine gelmeden önce yöneticinizi bilgilendirin

•

Virüslü birisiyle temastan şüpheleniyorsanız 14 gün karantina kuralına
uygun hareket edin, iş yerinizi bilgilendirin

Bağışıklığı arttırmaya yönelik sağlıklı beslenmeye önem gösterin
Kişisel hijyene özen gösterin
Sık kullandığınız elektronik cihazları temiz tutmaya çalışın
Toplu alanlarda fiziksel mesafe kurallarına uyun
Selamlaşmaktan ve tokalaşmaktan kaçının
Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, hapşırma, halsizlik gibi
semptomlardan biri veya birkaçı halinde vakit geçirmeden ALO 184
Korona Danışma Hattı ile iletişime geçin, derhal işyeri hekimine ve
yöneticinize haber verin

TEMEL ÖNLEMLER

•

Ziyaret ve ziyaretçi uygulamaları yeniden düzenlendi. Şirkete gelecek
ziyaretçilerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi talep ediliyor, güvenlik
noktalarında ateş kontrolü yapılıyor

•

Ziyaret ve toplantı organizasyonlarında online iletişim araçları tercih
ediliyor

•
•

Yurt dışı iş seyahatleri durduruldu

•

Fuar, seminer, davet gibi organizasyonlara katılımlar ertelendi veya iptal
edildi

Kişisel yurt dışı seyahatlerin iptali veya ertelenmesi istendi. Seyahat
dönüşü çalışanın 14 gün boyunca izin kullanarak işe gelmemesi
gerekiyor
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PRODUCTION DESPITE OF CORONA

WE PROVIDE
ENERGY TO TURKEY
Coronavirus pandemic started an
unprecedented period in the world.
All countries are fighting against the
pandemic with coordination sense. The
pandemic which has ceased the daily
works and life from education and art
to trade and tourism are testing the
economies of the countries. Producing
powers of the societies are preparing
for the post-pandemic period with the
belief in humanity to overcome the
virus. İnci GS Yuasa which takes the
precautions regarding the Covid-19
shaking the world and enables the
safety of its employees firstly became
one of the companies which have been
adapted to the crises management
swiftly. Within the scope of the
precautions applied gradually;

•

A crisis team which provides
service for 7/24 in order to
evaluate the developments
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regarding the pandemic as realtime based, predict the possible
impacts and intervene.

•

The existing developments have
been followed up as soon as they
have been announced based on
the announcements of T.R Ministry
of Health and World Health
Organization.

•

Maximum hygiene applications
have been applied in offices,
distributors and production

Even though we cannot
continue to apply our current
business plan, we are
continuing our production and
shipment activities. Because
our accumulators within the
heart of millions of vehicles
are of higher importance than
ever for the sustainability
of logistic operation of our
country in such conditions.

BİZDEN HABERLER NEWS FROM US

PRIMARY ADVICES

•

•

•

Get information only from official resources.

•

Pay attention for healthy nutrition.

facilities and a working
environment suitable for physical
distance has been provided.

•

Pay attention for personal hygiene.

•

Keep the frequently-used electronic devices clean.

All travels except for the
emergencies have been restricted
to protect the employee health
and prevent the virus from
spreading.

•

Obey the physical distance rules in public areas.

•

Avoid from physical contact and shaking hands.

•

In case of any or more symptoms such as temperature, coughing,
difficulty in breathing, sore throat, sneezing, fatigue, etc. please contact
with ALO 184 Corona Consultation Line, notify workplace doctor and
your director.

•

In case of person or persons who have the similar symptoms in your
family or close environment, notify your director before coming to the
work.

•

If you are suspicious about having contacted with a person infected, act
in compliance with quarantine rule for 14 days and notify your business
place.

Those who have chronic diseases,
are considered within the risk
group and office employees
started to work from home.

İnci GS Yuasa pushed the production
button with a brand-new plan which it
firstly applied in the first week of the
crises in order to rotate the wheels
of Turkish economy. İnci GS Yuasa
heroes who took the stage in the new
period started with the condition of
“Firstly, health of employees” started to
produce for the future of Turkey.
WE ARE CARRYING OUT STRATEGIC
PRODUCTION
Cihan Elbirlik, Chairperson of Executive
Board of İnci GS Yuasa made the first
announcement regarding the working
order in the pandemic period for the
employees. Stating that pandemic
changed not only the whole world but
also the business manners in Turkey,
Elbirlik referred to the İnci GS Yuasa
family:

PRIMARY PRECAUTIONS

•

Visit and visitor applications have been readjusted. Information on the
health situations of the visitors of the company have been requested
and temperature is measured at security points.

•

Online communication tools are preferred in visits and meeting
organizations.

•

International business travels have been ceased.

•

Personal international travels are requested to be canceled or
postponed. An employee is requested to excise their right for leave for
14 days after the travel.

•

Participations in fairs, seminars, invitations have been postponed or
canceled.

“Even though we cannot continue
to apply our current business plan,
we are continuing our production
and shipment activities. Because
our accumulators within the heart
of millions of vehicles are of higher
importance than ever for the
sustainability of logistic operation of our
country in such conditions. We provide
energy for the vehicles which carry
the bread we purchase, the help for
the those who need it and health care
professionals who are lending a help
hand for the patients.

an unprecedented plan by applying the
maximum precautions. Because, we all
have responsibilities. Obeying to the
personal hygiene rules, maintaining
the physical distance and keeping
the contact within the minimum level
for ourselves, our beloved ones and
environment have become our life
style.

Of course, while realizing such
activities, our top priority is the health
of our employees. We have limited the
number of employees in shifts in order
to minimize the risk and isolated the
shifts from each other. We have made

As İnci GS Yuasa, we are applying the
instructions of public authorities without
any exception and we are working
for the sustainability of our business
by following such instructions strictly.
Our aim is to protect the employment

level of our company and get over
the negative economic impacts of
pandemic with minimum damage.
Strong structures of İnci Holding and
GS Yuasa which are our affiliates and
our positive business outcomes during
the first months of the year place us
on a very different point compared
to various groups. Even though we
are currently in an ambiguous period
caused by the pandemic, we have
the control in this challenging period.
We will get over such challenging
days with commitment, solidarity and
cooperation.”
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İNCİ AKÜ,
SEKTÖR LİDERLİĞİ
YOLUNDA
İnci Akü, GS Yuasa teknolojisi ve iş birliğiyle ürettiği yeni aküsü
Maxim A ile küresel arenada fark yaratıyor. Yurt dışındaki sağlam marka
bilinirliği ve güçlü dağıtım ağıyla sektörde lider olma yolunda ilerleyen
İnci Akü, Maxim A ve yenilenen ürün serisini tanıtmak için Dubai’de
distribütörü ve perakende satış noktası temsilcileriyle bir araya geldi.
İnci GS Yuasa Satış Bölüm Müdürü Aytuğ Karakadıoğlu, “Birleşik Arap
Emirlikleri’nde gördüğümüz ilgiden memnunuz” dedi.
İnci Holding ve Japonya’nın akü devi
GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa’nın
öncü markası İnci Akü, sektöre yön
vermeye devam ediyor. İleri teknoloji

ürünleriyle yurt dışında sağlam bir marka
bilinirliği olan ve güçlü dağıtım ağıyla
fark yaratan İnci Akü, pazar lideri olma
yolunda emin adımlarla ilerliyor. İnci

Akü, son olarak ihracattaki öncelikli
pazarlarından Birleşik Arap Emirlikleri’nin
Dubai kentinde Dubai distribütörü ve
perakende satış noktası temsilcileriyle
bir araya geldi. Toplantıda; İnci Akü’nün
konvansiyonel ürün gamında üstün
performanslı, iki kat daha uzun ömürlü
ve yüzde 20 daha fazla marş basma
gücüne sahip yeni ürünü Maxim A ve
yenilenen ürün serisi tanıtıldı.
KARAKADIOĞLU: BAE’DE
GÖRDÜĞÜMÜZ İLGİDEN MEMNUNUZ
İnci GS Yuasa Satış Departman Müdürü
Aytuğ Karakadıoğlu, toplantıda yaptığı
konuşmada “İnci Akü olarak Birleşik
Arap Emirlikleri’nde gördüğümüz
ilgiden memnunuz. Hayata geçirdiğimiz
yeni fabrikamızda, ileri teknoloji araç
aküleri ile otomotiv ana sanayi için en
yüksek kalite standartlarında yeni nesil
aküler üretiyor ve geliştirdiğimiz yeni
teknolojilerimizle sektör lideri olma
hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.
Bugün itibariyle 6 kıtada 80’in üzerinde
ülkeye en gelişmiş akü çözümlerini
sunarken, yenilikçi bakış açımızla hem
günümüz ihtiyaçlarını en üst seviyede
karşılamaya, hem de geleceğin
teknolojisini takip ederek kendimizi
sürekli geliştiriyoruz” dedi.
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TELLİCİ: PAZAR PAYIMIZI HER GEÇEN
YIL ARTIRIYORUZ
İnci Akü’nün Japon ortaklığı, Ar-Ge
yatırımları ve üretim teknolojisinin
gücüyle teknolojide sektöre öncülük
ettiğini vurgulayan İnci GS Yuasa
Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü
Gökçe Yılancıoğlu Tellici de “İnci
Akü’nün yenilenen ürünleri şimdi Japon
teknolojisiyle daha çok enerji, daha
çok güç sunuyor. 2015 – 2019 yıllarına
baktığımızda her yıl pazarın üzerinde
büyüyerek pazar payımızı başarılı
şekilde artırıyoruz. Sizlerden aldığımız
destekle, gücümüzle, enerjimizle,
güçlü bir şekilde geliyoruz. Hedefimiz
2020’de binek akü pazarında liderlik
koltuğuna oturmak” diye konuştu.

İNCI AKÜ IS ON
THE ROAD OF
INDUSTRIAL
LEADERSHIP

Maxim A with superior performance
in conventional product range of İnci
Akü, with two times longer life time and
20 percent higher starting capacity,
and upgraded product series were
introduced.

İnci Akü creates difference in
the global arena with Maxim
A, its new acumulator which it
produces with the technology and
cooperation of GS Yuasa. İnci Akü
which is proceeding on the road of
sectoral leadership with its strong
international brand awareness
and robust distribution network
came together with its Dubai
distributorship and retail sale point
representatives in Dubai in order to
introduce Maxim A and upgraded
product series. Aytuğ Karakadıoğlu,
the Director of Inci GS Yuasa Sales
Department said that: “We are very
glad for the care we have attached
in United Arab Emirates.”

KARAKADIOĞLU: WE ARE VERY GLAD
ABOUT THE CARE WHICH WE HAVE
ATTACHED IN UAE.
Aytuğ Karakadıoğlu, the Director of İnci
GS Yuasa Sales Department said that:
“As İnci Akü, we are very glad about the
care which we have attached in United
Arab Emirates. We are producing new
generation accumulators with the highest
quality standards for the automotive main
industry with the advanced technological
vehicles accumulators at our new
factories and we are proceeding towards
our purpose to become sectoral leader
through the new technologies we have
developed. While we are providing the
most advenced accumulator solutions for

more than 80 countries in 6 continents
for the time being, we are improving
ourselves to meet the needs of today’s
world in the highest level and following
the future’s technology.
TELLICI: WE ARE INCREASING OUR
MARKET SHARE IN EACH DAY
Underlying that İnci Akü is leading to
the industry with Japan partnership,
R&D investments and the capacity of
production technology, Gökçe Yılancıoğlu
Tellici, the Director of Corporate
Communication and Marketing of İnci GS
Yuasa stated that: “Upgraded products
of İnci Akü provides more energy and
power with Japan technology. We are
increasing our market share successfully
in each year when we look at the years
of 2015 and 2019. We are coming to the
stage with the support, power, energy
which we have provided from you.
Our aim is to have the leadership in
automobile accumulator market in 2020.”

İnci Akü, the leading brand of İnci GS
Yuasa, the affiliate of GS Yuasa, the
acumulator giant of İnci Holding and
Japan continues to direct the industry.
İnci Akü with its strong international
brand awareness thanks to its advanced
technology products and which creates
difference with its strong distribution
network proceeds in the road of
becoming market leader with firm
steps. İnci Akü got together with the
representatives of Duabi distributorship
and retail sales point in Dubai of United
Arab Emirates, one of the prioritized
markets in export. At the meeting,
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HEDEF YILDA 1 MİLYON
‘TRAKSİYONER HÜCRE’
İnci GS Yuasa, İzmir Swiss Otel’de endüstriyel akü bayi temsilcileriyle
bir araya geldi. Yurtiçi pazarda sektör lideri olan İnci GS Yuasa’nın
endüstriyel akü markası İnci Battery, yenilenen yüzünü bayilerine tanıttı.
İnci Holding ve Japon devi GS Yuasa
iştiraki İnci GS Yuasa, Türkiye’deki
endüstriyel akü bayilerinden
temsilcilerle İzmir’de buluştu. İnci
Battery, en güvenilen enerji depolama
şirketi vizyonu, uzman Japon teknolojisi,
yaygın servis desteğiyle uzun ömürlü
ürün kalitesini yansıtan yeni imajıyla ilgili
bayilerini bilgilendirdi. Bayi temsilcileri
ve İnci GS Yuasa çalışanlarının katıldığı
etkinlikte eğitimci, yazar ve iletişim
uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, “Ekip
Çalışmasının Yarattığı Sinerji” temalı bir
konuşma gerçekleştirdi.

Elbirlik: Japon ortağımızdan
aldığımız destekle ve üretimde
kullandığımız son teknolojimizle
emin adımlarla ilerliyoruz.
Yaygın bayi ağımız ve ürün
kalitemiz sayesinde uzun
süredir sektör lideri olarak
yolumuza devam ediyoruz.
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HEM YURTİÇİ HEM İHRACATTA
SEKTÖR LİDERİ
1998 yılından itibaren faaliyet gösteren
İnci Battery’nin endüstriyel akü alanında
uzun yıllardır pazar lideri olduğunu
vurgulayan İnci GS Yuasa İcra Kurulu
Direktörü Cihan Elbirlik, “Ürünlerimizi
tüketiciyle buluşturan ve sağladıkları
servis desteğiyle müşteri memnuniyetini
en üst düzeye çıkaran değerli
bayilerimizle buluşmaktan mutluluk
duyuyorum” dedi.
Elbirlik sözlerine şöyle devam etti:
“Japon ortağımızdan aldığımız
destek ve üretimde kullandığımız son
teknolojimizle emin adımlarla ilerliyoruz.
Yaygın bayi ağımız ve ürün kalitemiz
sayesinde uzun süredir sektör lideri
olarak yolumuza devam ediyoruz.
Traksiyoner akü üretim hattımıza
yaptığımız yeni yatırımlarla, endüstriyel
akü üretim kapasitemizi yüzde 40
artırdık. Dünyadaki enerji depolama
sorununa çözüm odaklı projeler
geliştiren bir yaklaşımla müşterilerimiz,

çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız,
tedarikçilerimiz ve çevremiz için en
güvenilen enerji depolama şirketi
olmayı hedefleyerek çıktığımız bu yolda
sizlerin de desteğiyle basamakları
hızla tırmanmaya devam ediyoruz.
İnovasyona verdiğimiz değer ve uzman
Japon teknolojisini yanımıza alarak
traksiyoner aküde hem yurtiçi, hem de
ihracatta sektör lideriyiz.
HEDEF, DÜNYADA PAZAR LİDERLİĞİ
Kalite standartlarımızı daha da
yükselterek yatırımlarımızı artırdık.
Başarıya ulaşmamızın arkasındaki
hikayenin gerçek kahramanları büyük
özveriyle çalışan iş arkadaşlarım, teknik
servis desteğiyle her an yanımızda
olan bayilerimiz ve iş ortağımız olarak
gördüğümüz müşterilerimizdir. İnci
Battery uzun ömürlü performansı ve
güçlü tasarımlarıyla yeni yılda da güçlü
çözüm ortağınız olmaya devam edecek.
Dünyanın dört yanındaki binlerce
firmaya enerji sağlayan İnci Battery,
sizlerden aldığı güçle daha nice başarılar
elde edecek. Her zaman belirttiğim gibi
gücünüze ve gücümüze inanıyoruz. Artık
hedefimiz dünyada pazar liderliği.”
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AVRUPA PAZARINDA TALEP ARTIYOR
Dünyanın en güvenilir enerji depolama
şirketi olma vizyonuyla çıktıkları yolda
birçok başarı elde ettiklerini belirten
OE ve Endüstriyel Akü Genel Müdürü
Kojiro Shibata, “İnci GS Yuasa ailesinin
bir parçası olmaktan çok mutluyuz.
Türkiye’nin her noktasına ihtiyaca
özel satış sonrası çözümler üreterek
müşteri memnuniyetini en üst seviyeye
taşımaya devam ediyoruz. Endüstriyel

akü alanındaki pazar liderliğimiz
müşterilerimizin aldığı hizmetten
duydukları memnuniyetin en büyük
göstergesi olarak doğru işler yaptığımızı
kanıtlıyor. Bizlere duyulan güvenin
karşılığını verebilmek için her gün
daha fazla çalışıyoruz. Dış piyasada

da her geçen gün portföyümüze yeni
bir müşteri ekliyoruz. Özellikle Avrupa
pazarında İnci Battery markasına artan
talebi karşılayabilmek için yaptığımız
yatırımlarla üretim kapasitemizi üçüncü
çeyrekte artırdık. Yeni hedefimiz yılda 1
milyon hücre üretmek” dedi.

Elbirlik continued: “We are proceeding
in our route with firms steps thanks
to the support of our Japan partner
and advanced technology which we
use in the production. Thanks to our
widespread vendor network and
product quality, we are proceeding as
the sectoral leader for a long time. We
have increased the capacity of industrial
accumulator production by 40 percent
through the new investments made in
our traction accumulator production line.
We are continuing to climb the staircases
swiftly on this route which we have set
off with the aim of becoming the most
reliable energy storage company for our
customers, colleagues, business partners,
suppliers and environment with an
approach by which we have developed
solution oriented projects for energy
storage problem in the world. Through
the value we attach for the innovation and
the expert Japan technology, we are the
sectoral leader in traction accumulation in
domestic scale and export.

performance of long lifetime and strong
design. İnci Battery which provides
energy for thousands of firms all across
the world will write numerous success
stories with the power it receives from
you. As I have always said, we believe
your and our strength. Our new aim is to
acquire market leadership in the world.”

OUR AIM IS 1 MILLION
OF ‘TRACTION CELL”
IN A YEAR
İnci GS Yuasa came together with
is industrial accumulator vendor
representatives in İzmir Swiss Hotel.
İnci Battery, industrial accumulator
brand of İnci GS Yuasa, the
sectoral leader in domestic market
introduced the renewed face to the
vendors.
İnci Holding and İnci GS Yuasa, the
affiliate of GS Yuasa, Japan giant came
togethee with the representatives
of industrial accumulator vendors
in Turkey. İnci Battery informed its
vendors about the most reliable energy
storage company’s vision, expert Japan
technology, widespread service support
and new image reflecting its product
quality of long lifetime. In the event
where vendor representatives and İnci
GS Yuasa employees participated, Dr.
Şaban Kızıldağ, educator, author and
communication expert made a speech
with the theme of “Synergy Created by
Team Work”.
SECTORAL LEADER IN DOMESTIC
SCALE AND EXPORT
Emphasizing that İnci Battery, operating
since 1998 has been market leader
for long years in industrial accumulator
field, Cihan Elbirlik, the Chairperson of
Executive Board of İnci GS Yuasa stated
that: “I am very glad to come together
with our valuable vendors who are brining
our products together with the consumers
and increasing the customer satisfaction
to the maximum level with the service
support they provide.”

OUR AIM IS TO ACQUIRE MARKET
LEADERSHIP IN THE WORLD
We have increased our investments by
increasing our standards further. The
real heroes of the story behind our
success is my colleagues working with
great commitment, our vendors who are
always there for us with their technical
support and our customers whom we
regard as business partners. İnci Battery
will continue to become a stronger
solution partner in the new year with its

DEMAND IN EUROPEAN MARKET IS
INCREASING
Stating that they have acquired numerous
successes in the route which they have
set off with the vision of becoming the
most reliable energy storage company
in the world, Kojiro Shibata, the General
Director of OE and Industrial Accumulator
expressed that: “We are very glad to
become a part of İnci GS Yuasa. We are
continuing to maximize the customer
satisfaction by producing post-sales
solutions exclusive to the needs in each
point of Turkey. Our market leadership
in industrial accumulator proves that
we are realizing right operations as the
biggest indicator of the satisfaction of
our customers retarding the service they
are provided with. We are working more
and more in each day in order to repay
the trust for us. We are adding a new
customer into our portfolio in each day in
foreign market. We have increased our
production capacity in the third quarter
with the investments we have realized
in order to meet the increasing demand
for İnci Battery in European market
especially. Our new aim is to produce 1
million cell in a year.
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‘ARA GAZ’LA
YOLLARDA
İnci Akü, tüm zamanların en çok dinlenen radyo şovu Kadir Çöpdemir
ile Ara Gaz’a sponsor oldu. İnci Akü ve Ara Gaz’ın iş birliğinden
doğan enerjiyle sabah trafiği çile olmaktan çıktı, kahkaha dolu bir
yolculuğa dönüştü.
İnci Holding ve Japon akü devi GS Yuasa ortaklığındaki İnci GS Yuasa’nın öncü
markası İnci Akü, milyonlarca araca sağladığı enerjiyi, radyo yayınları aracılığıyla
sürücü ve yolculara da verdi. İnci Akü, Türkiye’nin limitsiz hit müzik radyosu Metro
FM’de Kadir Çöpdemir ile ‘Ara Gaz’ programına sponsor oldu.
Çöpdemir, 2018 yılında tüm zamanların en çok dinlenen radyo şovu olan ‘Ara Gaz’da
her gün saat 07.00 ile 09.00 arası mikrofonun başına geçiyor. Çöpdemir, program
boyunca güncel olayları kendine has üslubuyla yorumluyor; Hacı Darth Vader Abi,
Eşber Siftah, Dilber Kortaylı karakterleriyle dinleyicilerine kahkaha attırıyor.

ON THE ROADS WITH ‘ARA GAZ’
İnci Akü provides sponsorship for Kadir Çöpdemir ile Ara
Gaz, the radio show in the highest demand ever. The
morning traffic is no longer a suffering and transforms
into a journey full of laughters thanks to the energy born
by the cooperation of İnci Akü and Ara Gaz.
İnci Akü, the leading brand of İnci GS Yuasa in the partnership
of İnci Holding and İnci GS Yuasa, Japan accumulator giant will

AR-GE HARCAMASINDA
İLK 250’DE
İnci GS Yuasa, bugünün ve geleceğin enerji
depolama teknolojilerinin geliştirilmesinde aktif rol
oynamaya devam ediyor.
Sektörün ilk Ar-Ge merkezini kuran İnci GS Yuasa, 2018
yılında en çok Ar-Ge harcaması yapan 250 şirket arasında
116’ncı sırada yer aldı. Turkishtime Dergisi’nin yaptığı
araştırmaya göre; İnci GS Yuasa Ar-Ge için geçtiğimiz yıl 8
milyon 924 bin TL harcadı.
İnci GS Yuasa AR-Ge Bölümü Müdürü Sibel Eserdağ,
“Yenilikçi bakış açısıyla hem günümüzün ihtiyaçlarını en
üst seviyede karşılıyor, hem de geleceğin teknolojisini
yakından takip ederek kendimizi sürekli geliştiriyoruz. GS
Yuasa iş birliğimiz ile aktif rol oynamaya devam ediyoruz.
Geçtiğimiz üç yılda yaklaşık 40 milyon TL’lik Ar-Ge yatırımı
yaparak ortaklığımızın dördüncü yılında gerçekleştirmeyi
hedeflediğimiz 250 milyon TL’lik yatırımın yüzde 50’sini
teknoloji yatırımı için kullanıyoruz. Tüm yatırımların
tamamlanmasıyla 5 milyon adet akü kapasitemizi 7
milyon adet aküye çıkaracağız. Otomotiv ve endüstriyel
alanlarında kullanılan aküleri en yüksek kalite standardı ile
geliştirmeyi işimizin merkezinde tutuyoruz” dedi.
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provide the energy which it provides for millions of vehicles to
the drivers and passengers via the radio broadcast. İnci Akü
provides sponsorship for the program of Kadir Çöpdemir ile ‘Ara
Gaz’ in Metro FM, the limitless hit music radio of Turkey.
Çöpdemir gets the microphone between the hours of 07.00
and 09.00 in each day in ‘Ara Gaz’, the radio show in the highest
demand ever in 2018. Çöpdemir interprets the events on the
agenda with its exclusive style during the program and make
listeners laugh with the characters of Haci farth Vader Abi, Eşber
Siftah and Dilber Kortaylı.

RANKED IN THE FIRST 250 IN
R&D EXPENDITURES
İnci GS Yuasa continues to have an active role in the
development of energy storage technologies of today’s and
future’s world.
İnci GS Yuasa which established the first R&D center of the industry
ranked as 116 among 250 companies which made the highest
R&D expenditure in 2018. According to the research made by
Turkishtime Dergisi, İnci GS Yuasa spent 8 million 924,000 TRY in
the last year for R&D.
Sibel Eserdağ, the Director of R&D Department of İnci GS Yuasa said
that: “We are meeting the needs of today’s world with an innovative
perspective and following the technology of future’s world and
improving ourselves constantly. With our cooperation with GS
Yuasa, we are continuing to have an active role. We have made
R&D investment for 40 millions of TRY in the last three years and we
are using the 50 percent of the investment for 250 millions of TRY
which we aim to realize in the fourth year of our partnership. Upon
the completion of all investments, we will increase our capacity of 5
millions of accumulator to 7 millions of accumulators. We focus on
upgrading the accumulators used in automotive and industrial field
with the highest quality standard.”

ENERJİMİZ
SİZİN GÜCÜNÜZ!
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MISIRLI BAYİLERDEN
FABRİKA ZİYARETİ
İnci GS Yuasa’nın Japon
teknolojisiyle hayata geçirdiği
Manisa’daki yeni akü fabrikası,
Mısırlı konuklarını ağırladı. 30
kişilik Mısırlı bayi grubu, fabrika
ziyareti ardından İnci Akü’nün
yeni ürünü Maxim A Gorilla
ve yenilenen ürün serilerinin
tanıtıldığı lansman toplantısına
katıldı.
Dünyanın enerji uzmanı İnci Akü,
yenilikçi ve teknolojik ürünlerinin yanı
sıra yurt dışındaki marka bilinirliği ve
yatırımlarıyla da ilgi odağı olmaya devam
ediyor. İnci GS Yuasa’nın 2019 yılında
Manisa’da açılışını yaptığı üçüncü akü
fabrikası, yabancı konuklarını ağırladı.
Mısır’dan gelen 30 kişilik İnci Akü
perakende satış noktası temsilcileri,
26-29 Kasım 2019 tarihleri arasında
Türkiye’ye yaptıkları ziyarette ilk olarak
İnci GS Yuasa’nın Manisa’daki yeni
fabrikasını ziyaret etti.
Ziyarette; İnci Akü’nün yenilenen
otomotiv akü serileri ile konvansiyonel

FACTORY VISIT FROM
EGYPTIAN VENDORS
New accumulator factory in Egypt
realized by İnci GS Yuasa with the
Japan technology hosted Egyptian
guests. Egyptian vendors group
for 30 people participated in the
launching meeting where İnci Akü
introduced its new product, Maxim A
Gorilla and upgraded product series.
İnci Akü, the energy expert of the world
continues to be focus of interest with its
international brand awareness in addition
to its innovative and technological
products. The third accumulator factory
which İnci GS Yuasa opened in Manisa
in April hosted its foreign guests. İnci
Akü retail sales point representatives for
30 people from Egypt firstly visited the
new factory of İnci GS Yuasa in Manisa
when they visited Turkey between 26
November and 29 November.
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ürün gamında yer alan üstün
performanslı yeni ürünü Maxim A Gorilla
tanıtıldı. Mısırlı bayi grubu İnci Akü’nün
teknoloji liderliğini, üretim uzmanlığını
ve yenilikçi yaklaşımını yansıtan yeni
ürünlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.
İnci GS Yuasa Kurumsal İletişim ve
Pazarlama Müdürü Gökçe Yılancıoğlu
Tellici, ziyaretle ilgili “Teknoloji ve
inovasyon odaklı gerçekleştirdiğimiz
çalışmalarımızın ilk meyvesi olan İnci
Akü yeni ürün serisini ve yepyeni
ürünümüz Maxim A Gorilla’yı şimdi
yurtdışında da satışa sunuyoruz. Daha
güçlü performansları ve daha enerjik
tasarımlarıyla yeni ürünlerimiz yurtdışı
pazarlarımızda da raflarda yerini almaya
başladı. İnci Akü olarak doğanın gücünü
kendimize ilham alıyoruz. Bu nedenle
ürünlerimizin yeni imajında gücü
simgeleyen hayvan figürleri gözünüze

During the visit, Maxim A Gorilla, the new
product with advanced performance in
the conventional product ranges and
upgraded automotive accumulator series
of İnci Akü were introduced. Egyptian
vendors group found opportunity to
review the technological leadership and
new products reflecting the product
specialty and innovative approach of İnci
Akü on-site.
Gökçe Yılancıoğlu Tellici, the Director of
Corporate Communication and Marketing
of İnci GS Yuasa stated regarding the
visit that: “We are presenting İnci Akü
new product series, the first fruit of our
technology and innovation oriented
endeavors and Maxim A Gorilla,
which is our brand-new product to the
international market. Our new products
with their stronger performances and
more energetic designs started to take
their places in the international markets.
As İnci Akü, we are inspired by the power

çarpacaktır. Çünkü yeni ürünümüz
Maxim A Gorilla, yüksek enerji ihtiyacına
sahip üst segment araçlar için tasarlandı.
Standart akülere göre 2 kat daha
uzun ömürlü Maxim A Gorilla aynı
zamanda yüzde 20 daha fazla marş
basma gücüne sahip. Sahip olduğu
standartlarla rakiplerinden ayrışan bu
ürün müşterilerimizin beklentilerinin
ötesinde. İnci Akü’nün yenilenen ürünleri
şimdi Japon teknolojisiyle daha çok
enerji, daha çok güç sunuyor” dedi.
Mısırlı bayi grubunun Manisa’dan
sonra ikinci durağı ise İstanbul oldu.
Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya Müzesi ve
Topkapı Sarayı gibi İstanbul’un çeşitli
tarihi ve doğal güzelliklerini gezme
fırsatı yakalayan grup, İnci GS Yuasa
yetkilileriyle akşam yemeğinde bir
araya geldi.

of nature. Therefore, you will notice the
animal figures symbolizing the power in
the new image of our products. Because
our new product Maxim A Gorilla has
been designed for top segment vehicles
with high energy requirement. Maxim
A Gorilla with a lifetime two times higher
than the standard accumulators has 20
times higher starting capacity at the same
time. This product which differentiates
from its competitors with its standards is
beyond the expectations of customers.
Upgraded products of İnci Akü provides
more energy and power thanks to the
Japan technology.”
The second destination of Egyptian
vendor group was Istanbul. The group
which seized the opportunity to visit
various historical and natural beauties of
Istanbul such as Basilica Cistern, Hagia
Sophia Museum and Topkapi Palace
came together with the authorized
personnel of İnci GS Yuasa at the dinner.
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İNCİ GS YUASA’NIN
YENİ NESİL LİDERLERİ
İnci GS Yuasa yönetim ekibi için
tasarlanan Yeni Nesil Liderlik
Programı açılış toplantısı tüm
üst yöneticilerin katılımıyla İnci
Holding’te gerçekleşti.
Açılış toplantısında; “Yeni Nesil
Liderlik” programının temellerini
şirket yetkinliklerinin oluşturduğu ve
bu yetkinliklerin liderler tarafından
içselleştirilmesinin önemi vurgulandı.
Program boyunca karma öğrenme
metodolojisi ile hareket edileceği

NEW GENERATION
LEADERS OF İNCI GS
YUASA
Launching meeting of New
Generation Leadership Program
designed for the management
team of İnci GS Yuasa was held in
İnci Holding with the participation
of all senior managers.
At the launching meeting, it was
underlined that the foundations of

aktarılarak; liderlerin çeşitli yöntemlerle
öğrenmeyi deneyimleyecekleri,
yani hem dijital platformlar, hem yüz
yüze eğitimler hem de grup koçluğu
tekniklerinin bir arada kullanılacağı
bir öğrenme yolculuğu olacağı
belirtildi. Programın özünde kişinin
öncelikle kendi içsel dinamiklerini
fark edeceği, kendini tanıyacağı,
böylelikle ekibini ve yüksek
performansı yöneterek değişime
öncülük edeceği bir gelişim
sürecinin beklendiği özetlendi.

Akış Liderliği, Yapıcı Liderlik ve İlham
Verici Liderlik başlıklarında sürdürülecek
olan programın 6 - 8 ay arasında
tamamlanması planlanıyor.

“New Generation Leadership” program
were laid by the corporate abilities and
the importance of the internalization
of such abilities by the leaders. It was
stated that steps would be taken by
mixed learning methodology during
the program, and that leaders will
experience learning through various
methods and it would be a learning
journey where digital platforms and
face-to-face trainings and group
coaching techniques would be used
collectively. It was summarized

that a development process was
expected where people would realize
the self internal dynamics, know
themselves and manage the team
and high performance and lead to the
transformation within the scope of the
program.
The program to be held under the
titles of Flow Leadership, Constructive
Leadership and Inspiring Leadership
is planned to be completed in 6-8
months.
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CEVDET İNCİ’Yİ
ANMA GECESİ’NDEN
İKİ ÖDÜL
İnci GS Yuasa, Cevdet İnci Teşvik Ödülleri’nde üretim ve hizmet
kategorilerinde iki ödül kazandı. Bu iki ödülün yanı sıra İç Denetim
Farkındalık Ödülleri kapsamında Risk ve Denetim Komitesi Özel Ödülü’ne
de İnci GS Yuasa’dan Yeşim Gökdeniz layık görüldü.
Cevdet İnci’yi Anma Gecesi’nde
verilen Cevdet İnci Teşvik Ödülleri’nde
Üretim Kategorisi’nde birincilik ödülünü
Denizhan Çavuşlar’ın proje lideri
olduğu “Traksiyoner Akü Asit Dolum
Otomasyonu ve Proses Dijitalizasyonu”

isimli proje kazandı. Denizhan
Çavuşlar’ın liderlik ettiği proje formasyon
alanında manuel olarak yapılan asit ve
şarj işlemleri esnasında oluşan sıcaklık
artışı ve asit taşmaları sonucu yaşanan
maddi kayıp, kalite, çevre ve İSG

problemlerinin otomasyon iyileştirmeleri
ile giderilerek sistemin dijitalizasyonunun
sağlanması amaçlanıyor.
Hizmet Kategorisi’nde birincilik ödülünü
ise Tuğçe Utkun Gerger’in proje lideri
olduğu “Alan Lideri Gelişim Projesi” isimli
proje kazandı. Projenin amacı ise alan
liderlerinin mevcut yetkinlik seviyelerini
tespit edip gelişime açık yetkinliklerinin
arttırılmasını sağlamak.

TWO AWARDS FROM
COMMEMORATION
NIGHT FOR CEVDET
İNCİ
İnci GS Yuasa won two prized in
production and service categories
in Cevdet İnci Incentive Awards
In addition to these two awards,
Yeşim Gökdeniz from İnci GS Yuasa
was deemed worthy for Special
Award of Risk and Audit Committee
within the scope of Internal Audit
Awareness Awards.
The project named “Tranction
Accumulator Acid Filling Automation
and Process Digitalization” leaded by
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Denizhan Çavuşlar won the grand prize
in the Production Category of Cevdet
İnci Incentive Awards given in the
Commemoration Night for Cevdet İnci.
The project leaded by Denizhan Çavuşlar
aims to eliminate the material loss,
quality, environmental and ISG problems
caused by temperature increase and
acid overflows experienced during the
acid and charging operations carried out

manually in the project formation field,
by improvements in automation, and to
enable the digitalization of the system.
The project named “Field Leader
Improvement Project” leaded by Tuğçe
Utkun Gerger won the grand prize in
Service Category. The aim of the project
is to determine the current ability levels
of the field leaders and increase their
abilities open to the improvement.
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BEYİN
FIRTINASI
ÇALIŞTAYI
Rekabet edebilirliği artırmanın
maliyet azaltma çalışmalarından
geçtiğinin bilincinde olan İnci GS
Yuasa Maliyet Azaltma Komitesi,
bu yıl ikincisi gerçekleştirilen
‘Beyin Fırtınası Çalıştayı’nda farklı
disiplinlerden bir araya gelerek
israfları azaltmanın yollarını tartıştı.

Maliyet azaltma çalıştayı; malzeme,
dizayn, üretim maliyetleri, genel giderler,
stok ve standardizasyon olmak üzere
beş farklı kategoride 200’ün üzerinde
öneriyle tamamlandı. Yapılan tüm
öneriler, puanlandırılarak aralarından
her kategoride ilk beş proje önceliği

belirlendi. Gündemde olan ve beyin
fırtınasından çıkan projelerin, yıl boyunca
ayda 2 defa yapılacak olan Maliyet
Azaltma Komite Toplantısı’nda gündeme
getirilerek başarıyla devreye alınması
ve belirlenen kazançların sağlanması
hedefleniyor.

Cost reduction workshop was
completed by more than 200 advices
in five different categories varying
from materials, design, production
costs, general costs, stocks and
standardization. All recommendations
were scored and then the top five
project priorities in each category

were specified. Projects which were
on the agenda and outcome of the
brainstorming are aimed to be activated
successfully by bringing on the agenda
at Cost Reduction Committee Meeting
to be held for two times monthly during
a year and to obtain the profits aimed.

BRAINSTORM
WORKSHOP
Cost Reduction Committee of
İnci GS Yuasa which is aware
that increasing the competitive
capacity is based on the
endeavors to decrease the cost
came together with the different
disciplines and discussed the ways
to reduce costs in the second
‘Brainstorm Workshop’ in this year.

HAYAT OKULU’NDAN
ONLINE TOPLANTI
İnci GS Yuasa tarafından çalışanların farklı öğrenme
deneyimleri yaşaması için geliştirilen Hayat Okulu platformu,
fark yaratan başarılara imza atmış liderleri ağırlamaya devam
ediyor. Hayat Okulu buluşmalarının beşincisi Covid-19
nedeniyle bu kez online ortamda gerçekleşti. Mayıs ayında
Zoom üzerinden yapılan programa 147 kişi katılım gösterdi.
İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik’in de katıldığı

canlı yayının konuğu İnci Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu
Üyesi Zeki Şafak Ozan oldu. Ozan, “Kariyer Yolculuğundaki
Tuzaklar” konulu konuşmasıyla hem kendi hayat hikayesinden
örnekler vererek tecrübelerini paylaştı hem de çalışanların
kariyer planlamalarını yaparken dikkat etmeleri gereken
noktalarla ilgili ipuçları verdi.

ONLINE MEETING AT HAYAT
OKULU (SCHOOL OF LIFE)
The platform of the School of Life which was developed by
Inci GS Yuasa so that the employees can go through various
learning experiences continue to host the leaders who put
forward innovations that have created difference. The fifth
session of the School of Life was organized in online platform
because of Covid-19. 147 people participated in the program
held on Zoom in May. The program for which Cihan Elbirlik,
the Chairperson of Executive Board of Inci GS Yuasa hosted
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Zeki Şafak Ozan, the Ceo and Board of Directors Member
of Inci Holding. Ozan shared his experiences by his speech
on “Traps in Career Path” and by giving examples from his
own life; and gave some tips on the points to consider during
career planning.

Dünyanın dört bir yanında
milyonlarca araç, enerjisini İnci Akü’den alıyor.
İnci Akü, uzmanlığı ile dünyada büyümeye devam ediyor.
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AR-GE BÜYÜYOR
PATENTLER
ARTIYOR

İnci GS Yuasa continues
to contribute to the
technological and industrial
development of Turkey

İnci GS Yuasa, Türkiye’nin
teknolojik ve endüstriyel gelişimine
katkı sağlamaya devam ediyor.
İnci GS Yuasa, 2014-2018 yılları
arasında Manisa ilinde en fazla faydalı
model başvurusu yapan üçüncü firma
oldu. İnci GS Yuasa Ar-Ge Müdürü
Sibel Eserdağ, Manisa’da 31 Ekim
2019’da düzenlenen Hezarfen Manisa
Projesi’nin açılış töreninde Türk Patent
ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr.
Habip Asan ve Manisa Valisi Ahmet
Deniz’den plaket aldı.
Eserdağ, törenin ardından yaptığı
açıklamada “Bugüne kadar toplam
76 patent, endüstriyel tasarım ve
faydalı modeli olan İnci GS Yuasa,

R&D IS
GROWING,
PATENTS ARE
INCREASING

sektörün gelişmesi ve teknoloji
liderliğini sürdürebilmek için ArGe yatırımlarını sürekli artırıyor.
Özellikle elektriklendirilmiş araçlara
ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir
kaynaklardan elde edilen enerjinin
depolanmasına yönelik projelerimizin,
sektörün yarınlarını şekillendirecek
yatırımların belirleyici unsurları olacağı
düşüncesindeyiz. Her yıl projelerimiz
kapsamında başvurduğumuz patent
sayısını da hedeflerimiz doğrultusunda
artırıyoruz. Bu başarılarda emeği geçen
tüm arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

İnci GS Yuasa is the third
company which made the highest
number of beneficial model
application in Manisa between
the years of 2014 and 2018.
Sibel Eserdağü, R&D Director of
İnci GS Yuasa was granted with
plaquet by Prof. Dr. Habip Asan,
the President of Turkish Patent
and Trademark Office and Ahmet
Deniz, the Governor of Manisa
on the launching ceremony
of Hezarfen Manisa Project
organized on 31 December.
In the explanation following
the ceremony, Eserdağ said
that: “İnci GS Yuasa which
has had 76 patents, industrial
designs and beneficial models
is increasing its investments in
R&D in order to enable industry
to be improved and to sustain
its technological leadership.
We think that our projects on
the electrified vehicles and
storage of the energy acquired
from the renewable resources
such as solar energy will be the
determinative factors for the
investments to shape the future
of the industry. We are increasing
the number of our patents which
we apply for within the scope
of our projects in each year. I
would like to congratulate all my
colleagues who contribute to
such successful stories.”
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KAZANDIRAN

PERFORMANS
Motosiklet akülerinde dünya birincisi
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MANİSA OSB’NİN
GÜCÜNE GÜÇ KATTIK

gösteren firmalara ödüllerin dağıtıldığı gece Candan Erçetin
konseriyle sona erdi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin İSO 500, TİM 1000
sıralamaları ile üretim ve istihdam başarılarına ithafen
düzenlediği "Made in Manisa 2020" ödül töreninde İnci
GS Yuasa, Maxion İnci ve Maxion Jantaş “Gücümüze Güç
Katanlar” ödüllerine layık görüldü.

“Gücümüze Güç Katanlar Ödülleri”, “Değerlerimize Değer
Katanlar Ödülleri” ve “Kültür ve Sanat Alanındaki Özel Ödül”
olmak üzere 3 kategoride verilen ödüller sahiplerini bulurken;
İnci GS Yuasa, Maxion İnci ve Maxion Jantaş “Gücümüze Güç
Katanlar” kategorisinde ödüllerin sahibi oldu.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından 2015’te başlayan
ve iki yılda bir düzenlenen ödül töreninin üçüncüsü “Made in
Manisa 2020” etkinliği İzmir’de gerçekleştirildi. Bölgede faaliyet

WE HAVE FURTHER
STRENGTHENED MANISA OSB
İnci GS Yuasa, Maxion İnci and Maxion Jantaş were
deemed worthy for the award of “Gücümüze Güç
Katanlar” (Those Strengthening Us) on the “Made
in Manisa 2020” award ceremony held by Manisa
Organized Industrial Site for the ranks of ISO 500, TİM
1000 and the production and employment successes.
“Made in Manisa 2020”, the third of the award ceremony started
to be organized in 2015 for the first time and organized for every
two years by Manisa Organized Industrial Site was held in İzmir.

ÇOCUKLAR İÇİN
TEV’E DESTEK
İnci GS Yuasa, Brisa’nın gelirlerini
Türk Eğitim Vakfı’na bağışlamak
üzere yayımladığı kitaplardan
satın alarak Anadolu’da okuyan
500 çocuğun okullarına güvenle
gidebilmelerine destek oldu.
Türk Eğitim Vakfı ile bir araya gelen Brisa,
gelirleri Anadolu’da okuyan 500 çocuğun
okullarına güvenle gidebilmelerine
destek olmak üzere bağışlanacak iki
farklı kitap yayımladı. Brisa çalışanlarının

SUPPORT TO TEV
FOR CHILDREN
İnci GS Yuasa provided support for
500 children to go to their schools
safely who are provided with
education in Anatolia by purchasing
books published by Brisa to donate
the income to Turkish Education
Foundation (TEV).
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The night where awards were given to the firms operating in the
region ended with the concert of Candan Erçetin.
While the awards given in three categories as “Those
Strengthening Us”, “Those Giving Value Us” and “Special Award
in Culture and Art” found their owners, İnci GS Yuasa, Maxion İnci
and Maxion Jantaş given their awards in “Those Strengthening
Us” category.

anne ve babaları ile yaşadıkları hayat
hikayelerinden derlenen kitapların
isimleri ise “Cesaretle Yol Alırız” ve “Biz
de Cesaretle Yol Alırız”. Hikayeler son
üç yıldır anneler ve babalar günlerinde
toplandı.
İnci GS Yuasa da bu projeye
duyarsız kalmadı. Satın alınan kitaplar
kütüphanelerdeki yerini alırken ücreti de
Türk Eğitim Vakfı’na bağışlandı.
Destek olmak isteyenler İnkilap Kitabevi
satış noktalarından ve internet sitesinden
bu kitapları satın alarak Türk Eğitim
Vakfı’na bağışta bulunabilirler.

Getting together with Turkish Education
Foundation, Brisa published 2 different
books to be donated for providing support
to 500 children so that they can go to
their schools safely who are provided with
education in Anatolia. The names of the
books collected from the life stories of Brisa
employees with their mothers and fathers
are “Cesaretle Yol Alırız (We Proceed With
Courage)” and “Biz de Cesaretle Yol Alırız
(We Proceed With Courage As Well)”. The

stories have been collected on Mother’s
Days and Father’s Day in the last 3 years.
İnci GS Yuasa could not ignore this project.
While the books found their places in the
libraries, the income obtained was donated
to the Turkish Education Foundation.
Those who want to contribute can
purchase such books at the sales points
and website of İnkılap Kitapevi and donate
to Turkish Education Foundation.
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İNCİ AKÜ
BAKÜ’DE
İnci GS Yuasa Genel Müdür
Yardımcısı Kadir Kaymakçı,
İnci Akü’nün Azerbaycan
distribütörü Nazım 1001’in
2019’u değerlendirdiği toplantıda
konuştu. İnci GS Yuasa Genel
Müdür Yardımcısı Kadir Kaymakçı,
“Azerbaycan büyüyen bir pazar. Biz
de üstün kalite ürünlerimizle pazar
payımızı artıracağız” dedi.

milyonlarca araca enerji verdiklerini
ve sektörde öncü olduklarını söyledi.
Azerbaycanlı bayi temsilcilerine İnci
Akü ailesinin bir ferdi oldukları için
teşekkür eden Kaymakçı, “Azerbaycan
büyüyen bir pazar… Biz de İnci
Akü olarak değişen teknolojilerde
geliştirdiğimiz üstün kalitede ürünlerle
ve elbette sizlerle pazar payımızı

artırarak müşterilerimize sunacağız.
Ucuz aküler her zaman piyasada var
olacak ama yarınlarda olamayacaklar.
Çünkü teknolojiye ayak uyduramıyorlar.
Dolayısıyla biz yarınların güçlü birer
oyuncusu olarak sizlerle beraber
var olacağız” dedi. Kaymakçı’nın
konuşmasının ardından ödül töreni
düzenlendi.

company gave certificates and various
gifts to its customers who met their
targets in 2019.

“Azerbaijan is a big market... And as İnci
Akü, we will increase our market share
with products of high quality which we
have developed through changing
technologies and we will present them
to our customers. Cheap accumulators
always find their places in the market;
however, they will not maintain their
places in the tomorrow’s world. Because
they cannot catch up with technology.
Therefore, we will be together with you
as the powerful players of the future.” An
award ceremony was realized following
the speech of Kaymakçı.

Dünyanın enerji uzmanı İnci Akü,
Azerbaycan’da bir araya geldi. Başkent
Bakü’de 28 Ocak’ta düzenlenen
yemekli buluşmaya İnci GS Yuasa Genel
Müdür Yardımcısı Kadir Kaymakçı ve yurt
dışı ekibi ile Azerbaycan bayilerinden
temsilciler katıldı. Nazım1001 şirketi, 2019
yılı hedeflerini tutturan müşterilerine
sertifika ile çeşitli hediyeler dağıttı.
İnci GS Yuasa Genel Müdür Yardımcısı
Kadir Kaymakçı, gecede yaptığı
konuşmada uzun ömürlü ve yenilikçi
akülerle dünyanın dört bir yanındaki

İNCİ AKU IS IN BAKU
Kadir Kaymakçı, Deputy General
Manager of İnci GS Yuasa made
a speech at the meeting where
İnci Aku and Nazim 1001, the
Azerbaijan distributor evaluated
2019. Kadir Kaymakçı, the Deputy
General Manager of İnci GS Yuasa
said: “Azerbaijan is a growing
market. And we will increase our
market share with products of high
quality.”
İnci Akü, the energy expert of the
world gathered in Azerbaijan. Kadir
Kaymakçı, Deputy General Manager
of İnci GS Yuasa and his international
team and representatives of Azerbaijan
vendors participated in the dinner party
organized in 28 January in Baku, the
capital city of Azerbaijan. Nazim 1001
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Kadir Kaymakçı, Deputy General
Manager of İnci GS Yuasa expressed
that they provide energy for millions
of vehicles all across the world with
by innovative accumulators with long
life time and they have the sectoral
leadership in his speech at the dinner
party. Thanking the representatives of
Azerbaijan vendors for being a member
of İnci Akü family, Kaymakçı stated that:

SAĞLIK

BAĞIŞIKLIĞI
GÜÇLENDİRME
ZAMANI
Koronavirüsle birlikte bağışıklık
sistemini güçlendirmenin önemi bir
kez daha gündeme geldi. Özellikle
bu dönemde nasıl beslenmek hangi
vitaminleri almak gerek?
Uzmanlar güçlü bir bağışıklık sistemine
sahip olabilmek için fiziksel aktivite
ve düzenli uykuyla beraber sağlıklı ve
dengeli beslenmenin anahtar olduğunu
belirtiyor. Özellikle bu dönemi rahat
geçirebilmek için uzmanlar protein,
lif, vitamin, mineral ve antioksidan
yönünden zengin gıdaların tüketilmesi
gerektiğinin altını çiziyor. Hastalıklara
neden olan virüs ve bakterilere
karşı vücudun önemli savunma
mekanizmalarından olan antikorların
görevlerini yerine getirebilmeleri için
her gün yeterli miktarda protein alınması
gerekiyor.
MEYVE VE SEBZEYİ EKSİK ETMEYİN
Dengeli ve sağlıklı beslenmenin olmazsa
olmazlarından meyve ve sebzenin de
her öğün belirli miktarlarda tüketilmesi
tavsiye ediliyor. Sağlık Bakanlığı’nın
girişimiyle uzmanlar tarafından
hazırlanan Türkiye’ye Özgü Beslenme
Rehberi’ne göre her ana öğünde
tabağın bir çeyreğinin sebzelerden,
diğer çeyreğinin tam tahıl ürünlerden
ve kalan yarısının eşit üç parça
halinde meyvelerden, yüksek proteinli
gıdalardan (kuru baklagiller, et, yumurta,
balık, tavuk, yağlı tohumlar, vb.) ve süt
ürünlerinden oluşması öneriliyor.
İçinde bulunduğumuz dönemde uzun
süre dayanabilecek karnabahar, lahana,
kabak, brokoli, biber, turp, havuç,
patates gibi sebzeleri; elma, portakal,
greyfurt, mandalina, olgun olmayan muz
gibi meyveleri öneriyor.
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Bu dönemde bağışıklık
sistemini güçlendirmek için
destekleyici C vitamini yönünden
zengin narenciye grubu meyveler
tüketilmesi, mümkünse yemeklere
taze limon sıkılması gerekiyor.
Bunlara ek olarak da raf ömrü uzun,
lif ve mineral kaynağı olan kuru
meyve, kuru bamya, patlıcan, biber,
domates gibi gıdalar da tavsiyeler
arasında yer alıyor.
Dayanıklı ve besin değeri yüksek
bir başka protein kaynağı ise
kuru baklagiller. Yeşil, kırmızı
mercimek, nohut, fasulye çeşitleri,
barbunya vb. her gün tüketilebilecek
olan gıdalardan… Baklagil tüketimini
kolaylaştırmak için ise pişirme süresi
uzun olabilen bu ürünlerin önceden
büyük miktarlarda haşlanıp daha sonra
hızlıca pişirilebilecek şekilde buzlukta
saklanması tavsiye ediliyor.
Uzmanlara göre haftada en az iki
defa balık tüketmek gerekiyor. Taze
balık bulunamadığında donmuş veya
konserve ton balığı alternatiflerinin
evde bulundurulması öneriliyor. Balık,
protein yönünden zengin olan kırmızı et
ve kümes hayvanlarına göre daha fazla
yağ içerse de aynı miktardaki kırmızı
et ve beyaz etlerden daha az enerjiye
sahip.
Yumurta ve peynir çeşitleri de uygun
koşullarda saklandığında uzun süre
dayanabilen kaliteli hayvansal protein
içeren gıdalardan. Bunlara ek olarak
probiyotik takviyeli yoğurt ve kefir
gibi ürünleri de bağışıklık sistemini
destekleyici etkisi nedeniyle sıklıkla
tüketmek gerekiyor.

Özellikle bu dönemi rahat
geçirebilmek için uzmanlar
protein, lif, vitamin, mineral
ve antioksidan yönünden
zengin gıdaların tüketilmesi
gerektiğinin altını çiziyor.

SAĞLIK

ITS TIME TO
STRENGTHEN
IMMUNITY
The importance of
strengthening immunity
system is on the agenda once
again upon Coronavirus How
should be we nourished and
which vitamins should we take
in this period?
Experts state that in addition to
the physical activity and regular
sleeping order, healthy and
balanced nutrition style is a key to
have a strong immunity system.
Experts underlines that foods rich
in protein, fiber, vitamin, mineral and
antioxidant should be consumed
in order to get over this period
easily. Adequate amount of protein
should be taken in each day so that
antibodies which are the significant
defense mechanisms of the body
can realize their tasks against
the viruses and bacteria causing
diseases.
DO NOT SKIP FRUIT AND
VEGETABLES
It is recommended to consume
fruit and vegetables which have
an irreplaceable place in balanced
and healthy nutrition in particular
amounts in each meal time.
According to the Turkey-specific
Nutrition Guide prepared by
the experts upon the enterprise
of T.R Ministry of Health, it is
recommended in each main meal
time to have a plate of which a
quarter is consisting of vegetables
and other quarter is consisting of
whole grain products and the rest
is consisting of vegetables, high
protein foods (legumes, meat,
eggs, fish, chicken, oil seeds, etc.)
and milk equally.
Vegetables which have a long shelf
life such as cauliflower, cabbage,
zucchini, broccoli, pepper, radish,
carrot, potato and fruit such
as apple, orange, grapefruit,
tangerine, immature banana are

recommended in this period. It
is necessary to consume fruits
of citrus group rich in supportive
vitamin C and, if possible, squeeze
fresh lemon into the dishes in this
period in order to strengthen the
immune system. Additionally, foods
such as dried fruit, dried okra,
eggplant, pepper, tomato which
have a long shelf life and are a
source of fiber and minerals are
among the recommendations.
Another protein source with long
shelf life and high nutrition value
is legumes. Green, red lentils,
chickpeas, bean varieties, kidney
beans etc. are among the foods
to be consumed in each day...
It is recommended that these
products which might take a long
time to cook should be boiled in
big amounts firstly and then stored
in the freezer to be cooked easily
afterwards.
According to the experts, it is
necessary to consume fish for
two times in a week. In case of
not being able to find fresh fish,
it is recommended that frozen
or canned tuna fish alternatives
should be available at homes.
-Even though fish include more
oil compared to the red meat and
poultry which are rich in protein, it
has less energy than red and white
meat in the same amount.
Eggs and cheese are also among
the foods containing high quality
animal protein, which can last for
a long time when stored under
suitable conditions. Additionally, it
is necessary to consume products
such as probiotic-reinforced
yogurts and kefir since they have
an impact to support immune
system.

Experts underlines that
foods rich in protein,
fiber, vitamin, mineral
and antioxidant should
be consumed in order to
get over this period easily.

İGYAMAG 37

BASINDA İNCİ GS YUASA İNCİ GS YUASA IN THE PRESS

38 İGYAMAG

